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در مراسم  راهپیمایی ۱۳ آبان 
در اصفهان عنوان شد:

ایران با مقاومت در برابر 
 ابرقدرت های جهان 

پیروز شده است
|صفحه 4

با همت آبفای اصفهان صورت گرفت:
انعقاد تفاهم نامه همکاری های 

فنی بین ایران و ژاپن
|صفحه ۱2

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان:

تکریم، احترام و خدمت بی منت 
به اهالی فرهنگ و هنر اصفهان 

اولین اقدام من است
|صفحه ۱0

گزارش کیمیای وطن از ضرورت اهدای عضو

مرگی که پایان زندگی نیست
|صفحه ۱۱

  استاندار اصفهان تأکید کرد: 
 استفاده از توان مردم اصفهان  
در کاهش آمار بیکاری مؤثر است

|صفحه 4

دالیل دشمنی استکبار
انقالب اسالمی در دهه چهارم عمر به سر می برد. 
در این دوره هرچه زمان پشت سر گذاشته شده، 
را لمس کرده و شاهد  بیشتر دشمنی استکبار 
پیش  دوران  در  استکبار  نه تنها  یعنی  بوده ایم؛ 
از انقالب با مردم و کشور ما خصومت می کرد، 
را  خود  دشمنی  اسالمی  انقالب  دوره  در  بلکه 
شدت بخشیده و آشکارا به دشمنی می پردازد؛ 
این  ریشــه  نیست؟  اما چـرا دشمن دست بردار 

دشمنی ها در کجاست؟ 
بی شک یكی از مهم ترین عوامل دشمنی استكبار 
جهانی و در رأس آن ها آمریكا با نظام جمهوری 
اسالمـی، بلكه ریشــه اصلی تمامـی دشمنـی ها، 
اسالمی بودن انقالب و شكل گیری انقالب بر پایه 
انقالب بر  این  تأثیر  اسالم ناب محمدی)ص( و 

جوامع بشری، به ویژه مسلمانان است...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

|صفحه 4

گران فروشی، صدرنشین تخلفات در اصفهان

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

 ایران، رکورددار 
ذلیل سازی آمریکاست 

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ملت ایران، 
رکورددار ذلیل سازی توطئه  آمریکایی هاست.

سی وهشتمین  مراسم  در  شمخانی  علی  دریابان 
سالروز...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 یارانه سه دهک باال 
حذف می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از 
 اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال 
و نیز حذف یارانه سه دهک باالی جامعه در قانون 

بودجه...

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد:

رده دوم بیشترین تخلفات در استان »درج نکردن قیمت«، سومین عنوان »رعایت نکردن دستورکار های بهداشتی« بوده است
جریمه محکومان در سال جاری بیش از ۱76 میلیارد تومان بوده است

|صفحه ۱0

|صفحه 9

بازیکن ساالری ما و دیگران

نگاهی به کتاب »ترالن« نوشته فریبا وفی

طعـم خوب نوشتن

آگهی مزایده )نوبت سوم(

آگهی مزایده

موضوع مزایده: واگذاریاجارهواحداغذیهفروشیکشتارگاهشهردارینجفآباد
محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: ازافرادواجدشرایطدعوتمیشودجهتکسباطالعاتبیشترو
دریافتاسنادمزایدهتاپایانوقتاداریروزسهشنبهمورخ96/08/23بهامورقراردادهایشهرداری

نجفآبادمراجعهنمایند.
پیشنهاددهندگانمیبایستمبلغ3.000.000ریالرابهصورتواریزبهحساب0104544150002سپرده
شهردارینزدبانکملیمرکزینجفآبادویامعادلآنضمانتنامهمعتبربانکیبعنوانسپردهشرکت

درمزایدهارائهنمایند.
قیمتپایهاجارهاغذیهفروشیواقعدرکشتارگاهنجفآبادماهیانهمبلغ3/400/000ریالوبراییکسال

مبلغ40.800.000ریالمیباشد.
سایراطالعاتوجزئیاتمربوطبهمزایدهدراسنادمزایدهمندرجاست.

تذکر: شهردارینجفآباددرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختارمیباشد.

سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهربهاستنادمجوزشماره4620/ش
مورخ95/12/28شورایمحترماسالمیشهردرنظردارداجازهبهرهبرداریازطبقهاول

ساختماننگارستانراازطریقمزایدهواگذارنماید.

روزیکشنبهمورخ96/08/21 تا برایدریافتشرایط افرادحقیقیوحقوقیمیتوانند

بهامورقراردادهایسازمانمراجعهوحداکثرتاروزدوشنبهمورخ96/08/22نسبتبه

تحویلپیشنهادخودبهدبیرخانهسازمانواقعدرشاهینشهرـمیدانفاطمیهساختمان

نگارستانشهرداریـطبقهچهارماقدامنمایند.

سازماندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهادهامختاراست.

جهتکسباطالعاتبیشتربهسایتfarhangi.shaahinshahr.comمراجعهفرمایید.

نوبت دوم

نوبت دوم

مسعود منتظری نجف آبادی - شهردار نجف آباد

روابط عمومی سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهر

 آنچه باید درباره 
فرزندخواندگی بدانید

صفحه ۱۱

کیمیای وطن بررسی کرد:

 آتش سوزی در ۴۰۰ هکتار 
از جنگل های اصفهان

|صفحه 4



کوتاه از سیاست
»گودال« بابک زنجانی 

دردسرساز شد
ــورای  ــل ش ــل و نق ــران و حم ــیون عم ــو کمیس عض
شــهر تهــران بــا بیــان اینکــه گــودال متعلــق بــه ملــک 
زنجانــی از امــوال دولــت محســوب می شــود، گفــت: 
شــورا و شــهرداری بــه ایــن گــودال نخواهــد پرداخــت. 
ــی  ــال بررس ــرد: در ح ــار ک ــب زاده اظه ــین حبی افش
وضعیــت تمامــی گودال هــای رهاشــده پرخطــر شــهر 
هســتیم. بــر اســاس اعــام ســازمان نظام مهندســی، 
ــن  ــه ای ــر دارد ک ــودال رهاشــده و پرخط ــران 35 گ ته
ــران هســتند. ــی مناطــق شــهر ته ــا در تمام گودال ه

کدخدایی:
شورای نگهبان، جای 

مصلحت سنجی نیست
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا انتقــاد از بعضــی 
اظهارنظرهــا از ســوی برخــی مقامــات کــه اعــام 
می کننــد شــورای نگهبــان در موضــوع ســپنتا نیکنــام 
ــاف  ــرده و خ ــوراها ورود ک ــات ش ــه انتخاب ــا ب عم
قانــون عمــل کــرده اســت، تاکیــد کــرد: شــورای 
نگهبــان هیــچ ورودی بــه انتخابــات شــورا نکــرده و بــا 
توجــه بــه اصــل ۹۹ قانــون اساســی، هیــچ اصــراری 

ــدارد.  ــوراها ن ــات ش ــه انتخاب ــرای ورود ب ــم ب ه
کدخدایــی افــزود: آنچــه اتفــاق افتــاده ماننــد گذشــته 
ــره از  ــک تبص ــان ی ــورای نگهب ــای ش ــه فقه ــت ک اس
یــک قانــون را خــاف شــرع تشــخیص داده انــد 
ــون  ــاده ۲۶ قان ــه م ــوط ب ــز مرب ــره نی ــن تبص ــه ای ک
انتخابــات شــوراهای شــهر و روستاســت و ایــن اعــام 
ــده  ــی ش ــوراها تلق ــات ش ــه انتخاب ــوط ب ــر، مرب نظ

اســت.

 قاضی پور قبول کرد 
تا مشخص شدن واقعیت های 
پرونده بقایی اظهارنظری نکند

ســید علی اصغــر حســینی، وکیــل مدافــع حمیــد 
ــاختمان  ــل س ــاه در مح ــم آبان م ــت: ده ــی، گف بقای
ــات  ــور ماق ــا قاضی پ ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــم،  ــده موکل ــات پرون ــریح جزئی ــن تش ــردم و ضم ک
توضیــح دادم کــه مــوارد مطرح شــده در مصاحبــه 
بــر  مبتنــی  هیچ وجــه  بــه  قاضی پــور  آقــای 
ــان از  ــت ایش ــی از سوء برداش ــوده و ناش ــت نب واقعی
ادعاهایی اســت کــه در کیفرخواســت صادرشــده علیــه 

ــت.  ــده اس ــرح ش ــی مط ــای بقای آق
وی بیــان کــرد: آقــای قاضی پــور هــم معتقــد بودنــد 
کــه موکلــم بــه ایشــان توهیــن کــرده و بــه ایــن دلیــل 
ــی  ــدند؛ ول ــود نش ــارات خ ــح اظه ــه تصحی ــر ب حاض
واقعیت هــای  مشخص شــدن  تــا  پذیرفتنــد کــه 

ــد. ــری نفرماین ــده، اظهارنظ پرون

 مکان مراسم ترحیم 
پدر سردار سلیمانی تغییر کرد

مراســم ترحیــم ابوالشــهید حــاج حســن ســلیمانی، 
پــدر گرانقــدر ســردار سرلشــکر پاســدار حــاج قاســم 
ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی، امــروز یکشــنبه ۹۶/8/14 از ســاعت 
14:30 تــا 1۶:30 بــا حضــور مقامــات کشــوری و 
انقابــی و  لشــکری و آحــاد مــردم قدرشــناس، 
والیتمــدار در مصــای امــام خمینــی)ره( تهــران برگزار 

خواهــد شــد.

 افزایش نرخ دالر و حمل ونقل 
و نارضایتی زائران اربعین

ســخنگوی  آزادی خــواه،  احــد  حجت االســام 
ــه بعضــی  ــا اشــاره ب کمیســیون فرهنگــی مجلــس ب
ــران از  ــت: زائ ــار داش ــن اظه ــران اربعی ــکات زائ مش
هزینه هــای زیــارت اربعیــن ناراضــی نیســتند؛ حــدود 
ــادی  ــم زی ــزا رق ــت وی ــرای دریاف ــان ب 1۹8 هــزار توم
نیســت. دو برابــر شــدن قیمــت حمــل و نقــل، یکــی 
از دالیــل نارضایتــی زائــران اســت. بــه نظــر مــن ســتاد 
اربعیــن عجوالنــه بــا دو برابــر شــدن قیمــت حمــل و 

ــران موافقــت کــرد. نقــل زائ

سردار سالمی: 
 گزینه نظامی به ذهن 

مقامات آمریکا خطور نمی کند
ــا  ــپاه، ب ــده کل س ــین فرمان ــامی، جانش ــردار س س
بیــان ایــن حقیقــت کــه دیگــر گزینــه نظامــی حتــی 
بــه فکــر مقامــات آمریکایــی خطــور نمی کنــد، ادامــه 
داد: آمریــکا خــود می دانــد اگــر موتــور محرکــه جهــاد 
بــا تمــام ظرفیــت خــود فعــال شــود، در آینــده نزدیک 
ــام اســرائیل وجــود نخواهــد داشــت و  ــه  ن رژیمــی ب
اگــر جنــگ جدیــدی رخ دهــد، نیروهــای آمریکایــی 
هســتند کــه بایــد منطقــه را تــرک کــرده و قدرتــی بــه 
 نــام جمهــوری اســامی ایــران ریشــه دارتر و عمیق تــر 

در منطقــه باقــی خواهــد مانــد.

سردار جاللی: 
»اینترنت اشیا« می تو اند 
تهدیدی برای کشور باشد

ــل  ــد غیرعام ــازمان پدافن ــس س ــی، رئی ــردار جال س
گفــت: فرآیندهــای جهانــی رو بــه جلــو حرکــت 
ــت  ــه اینترن ــم ک ــی را می بینی ــذا روندهای ــد؛ ل می کنن
ــاط  ــت ارتب ــن اینترن ــت و ای ــی از آن هاس ــیا، یک اش
ــرار  بیــن تمــام اجــزای موجــود در کــره زمیــن را برق
ــرل،  ــل، کنت ــادل، تحلی ــاط تب ــن ارتب ــازد و ای می س
ــازد؛  ــن می س ــت را ممک ــد هدای ــری و بع فرمان پذی
لــذا اینترنــت اشــیا می توانــد تهدیــدی اساســی بــرای 

ــده شــود.  کشــور در آین
ــره وری و  ــی، به ــردازش، هم افزای ــبه، پ ــدرت محاس ق
کارکردهــای همســو و بــه نوعــی پاســخ بــه جریان هــا 
روی  اطاعــات  فنــاوری  آن  در  را کــه  حوادثــی  و 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــمندی می گوین ــد، هوش می ده
مــا بــا فرآینــد هوشمندســازی زیرســاخت ها و اشــیا 

مواجــه هســتیم.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

دالیل دشمنی استکبار
ــام  ــی اس ــگ غن ــه فرهن ــر پای ــه ب ــامی ک ــاب اس انق
شــکل گرفــت، فرهنــگ غــرب و مبانــی آن را بــه چالــش 

ــرد.  ــر ســؤال ب کشــید و زی
مقــام معظــم رهبــری در این بــاره فرمودنــد: »امــروز 
ــه خاطــر  ــران اســامی ب ــا ای دشــمنی اردوگاه اســتکبار ب
ــه  ــتند ک ــمن هس ــام دش ــا اس ــا ب ــت. آن ه ــام اس اس
ــد. وهللا  ــار وارد می کنن ــران فش ــامی ای ــوری اس ــر جمه ب
ــدر  ــه ق ــان ب ــچ چیزش ــران از هی ــت ای ــکا از مل ــه آمری ک
نــاب محمــدی  بــه اســام  پایبنــد  مســلمان بودن و 
ــوری اســامی،  ــه جمه ــودن ناراحــت نیســت.« )روزنام ب

   )۶۹/۲/13
دلیــل دیگــر، موجودیــت نظــام جمهــوری اســامی 
و حرکــت باصابــت و مقتدرانــه آن اســت کــه بنیــان 
ــام  ــت. مق ــه اس ــر انداخت ــه خط ــتکباری را ب ــام اس نظ
معظــم رهبــری فرمودنــد: »موضــع انقــاب اســامی 
موضــع هجومــی اســت؛ هجــوم علیــه سیســتم ظالمانــه 
و ســتمگرانه ای کــه امــروز بــر دنیــای سیاســت در سراســر 
ــر زندگــی واقعــی مــردم حاکــم اســت؛ یعنــی  ــم و ب عال
ــاد و  ــامی، فری ــاب اس ــلطه... انق ــام س ــر نظ ــوم ب هج
ــه ای در  ــای ظالمان ــن نظام ه ــه چنی ــت علی ــی اس نهیب
دنیــا... . مواضــع اصولــی جمهــوری اســامی، اصــل 
سیاســت های ســلطه را در دنیــا تهدیــد و ملت هــا را 

می کنــد.«   امیــدوار 
ــه حســاس  ــا در منطق ــع ابرقدرت ه ــادن مناف ــر افت ــه خط ب
خاورمیانــه، یکــی دیگــر از علــل دشــمنی اســت. انقــاب 
ــه  ــکا را در منطق ــژه آمری ــرب و به وی ــع غ ــامی مناف اس
ــای  ــه و پایه ه ــر انداخت ــه خط ــه ب ــتراتژیک خاورمیان اس
حاکمیــت آن هــا را لــرزان و رو بــه اتمــام کــرده اســت. مقام 
معظــم رهبــری فرمودنــد: »اینکــه ماحظــه می کنیــد بعــد 
ــا  ــا از دشــمنی ب ــون آمریکایی ه ــاب تاکن ــروزی انق از پی
ملــت و کشــور و نظــام جمهــوری اســامی هرگــز دســت 
ــتاده اند،  ــمنی بازنایس ــه از دش ــک لحظ ــیده اند و ی نکش
علــت همیــن اســت؛ اینجــا پایــگاه سیاســی و اقتصــادی 
ــامی و  ــر اس ــا فک ــود، ام ــا ب ــان آمریکایی ه ــن و ام ام
ایمــان اســامی ایــن ملــت را بیــدار کــرد و آن ها توانســتند 
ــواِه  ــن ســلطه طلِب زیاده خ ــت اســام، دســت ای ــه برک ب
ــت اســام در  ــد. درحقیق ــاه کنن ــر را کوت ــوی چپاولگ زورگ
ــی  ــه اســتکبار آمریکای ــه را ب ــن ضرب ــا بزرگ تری کشــور م
زده اســت؛ بنابرایــن آن هــا هــم بزرگ تریــن کینــه را دارنــد 

و بی مهــار اقداماتــی می کننــد.« )1381/0۹/01( 
ــه انقــاب اســامی  ــن اســت ک ــل دیگــر دشــمنی ای دلی
کانــون بیــداری اســامی اســت. تأثیرگــذاری و نفــوذ 
انقــاب اســامی در نهضت هــای آزادی بخــش در سراســر 
جهــان و تبدیل شــدن انقــاب اســامی بــه عنــوان کانــون 
ــا  ــه ب ــارزه و مقابل ــرای مب ــی ب ــا و الگوی ــداری ملت ه بی
قدرت هــای بــزرگ و دمیــدن روحیــه استکبارســتیزی در 
ــا نظــام  ــکا ب ــان، از دالیــل عمــده دشــمنی آمری میــان آن

ــوری اســامی اســت.  جمه
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: »آمریکایی هــا می داننــد 
کــه اگــر ایــران اســامی و ملــت ایــران بــر قلــه رفیــع ایــن 
فنــاوری بایســتد، ســخن حــق او کــه دعــوت بــه اســتقال 
ــان  ــی جه ــکار عموم ــت، در اف ــرافرازی اس ــزت و س و ع
به ویــژه مســلمانان، نفــوذ بیشــتری خواهــد یافــت و 
ــد.«  ــت و نگرانن ــئله ناراح ــن مس ــت از همی ــمنان مل دش

 )83/4/1(
اســتقال طلبی و حرکــت در مســیر پیشــرفت دشــمن مــا 
را بــه شــدت عصبانــی و نگــران کرده اســت؛ زیــرا رهایی از 
وابســتگی بــر آن هــا گــران می آیــد. مقــام معظــم رهبــری 
در این بــاره فرمودنــد: »دشــمنی نظــام مســتکبر آمریکایی 
ــل  ــه دلی ــامی، ب ــام اس ــا نظ ــا ب ــتکبر در دنی ــر مس و ه
پرچــم برافراشــته عدالــت اســت؛ بــه خاطــر ایــن اســت 
ــم واالی اســام  ــا تعالی ــام اســام و ب ــا ن ــد ب ــه می بین ک
ــرفت  ــعه و پیش ــد و توس ــمت رش ــه س ــوری دارد ب کش
ــن،  ــه ای ــد ک ــد؛ می دان ــت می کن ــی حرک ــی و عمل علم
جلــوی نفــوذ آن هــا را خواهــد گرفــت.« )84/۲/18( و نیز 
ــا رژیــم صهیونیســتی  حمایــت از فلســطین و دشــمنی ب
بــرای دشــمن یــک شــاخص مهــم دشــمنی آن هاســت. 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: »مســئله  فلســطین فقط 
مســئله  جغرافیا نیســت؛ مســئله  بشــریت اســت، مســئله  
انســانیت اســت؛ امــروز مســئله  فلســطین شــاخص میان 
پایبنــدی بــه اصــول انســانی و ضدیــت بــا اصــول انســانی 

ــت.« )1388/1۲/01(  اس
ــام  ــا نظ ــکا را ب ــمنی آمری ــی دش ــه اصل ــره ریش و باالخ
و  اســتکباری  ماهیــت  در  بایــد  اســامی  جمهــوری 
ــه و  ــامی، حق طلبان ــت اس ــور و ماهی ــن کش ــه ای ظالمان
جســت وجو  اســامی  جمهــوری  نظــام  ظلم ســتیزانه 
کــرد. اینکــه امــروز و پــس از توافــق برجــام دشــمنی های 
ــد،  ــی می کن ــدات متفاوت ــده و تهدی ــدید ش ــتکبار تش اس
ــه و کشــورهای  ــژه در منطق ــل پیروزی هــای مکــرر به وی دلی
عــراق و ســوریه و قدرتمنــدی جبهــه مقاومــت اســت کــه 
ســد دشــمن شــده و اجــازه آدمکشــی بــه عوامل داعشــی 
او نمی دهــد و نوکرانــش مثــل وهابیــون ســعودی نیــز راه 

ــد. ــی نمی برن ــه جای ب
ــا نهادهایــی کــه مثــل کــوه اســتوار و محکــم   اســتکبار ب
ــد  ــارزه می پردازن ــه مب ــا او ب ــتادند و ب ــش ایس در مقابل
نهادهــا را مــورد هجمه هــای  دشــمنی می کنــد و آن 
تبلیغاتــی و تحریــم قــرار می دهــد تــا بــا ایــن کار 
نهادهــای قدرتمنــد مــا را بــه چالــش بکشــد؛ امــا 
امــروز بــرای موفقیــت او خیلــی دیــر اســت؛ زیــرا 
مــردم مــا بــا بصیــرت کامــل از نهادهــای جــان بــر کــف 
ــان  ــت از کی ــه اس ــد ده ــه چن ــرده ای ک ــپر ک ــینه س س
ــت  ــد، حمای ــاع کرده ان ــه دف ــامی صادقان ــوری اس  جمه
ــمنان  ــرف دش ــه ها و ح ــرای نقش ــیزی ب ــد و پش می کنن
ــد  ــا بینجام ــه هرج ــام ب ــذا برج ــتند؛ ل ــل نیس  ارزش قائ
و آمریــکا هــر حرکتــی داشــته باشــد، ملــت مــا را در ادامــه 
ــه مجاهــدت خــود  ــد و ب ــر می کن راه حــق خــود مصمم ت
ــه الزم  ــی ک ــر کجای ــد در ه ــرای آزادی انســان های دربن ب
ــتمرار  ــازدارد، اس ــمنی ب ــمن را از دش ــد دش ــد و بتوان باش

می بخشــد.
ــی)ره( را کــه در ســال  ــه امــام خمین ــن جمل ــان ای در پای
58 اعــام کردنــد، یــادآور می شــویم کــه فرمودنــد: 
ــی جــز  ــچ زبان ــه هی ــزرگ اســت ک ــکا، شــیطان ب »آمری

زبــان فشــار و زور را درک نمی کنــد.« 
مسئوالن مراقب باشند.

ــت:  ــی گف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ملــت ایــران، رکــورددار ذلیل ســازی توطئــه  

آمریکایی هاســت.
دریابــان علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالی 
امنیــت  ملــی، در مراســم سی وهشــتمین 
ســالروز گرامیداشــت 13 آبــان کــه بــا حضــور 
در  مختلــف  قشــرهای  و  دانش آمــوزان 
ــه جاسوســی برگــزار شــد، گفــت:  ــل الن مقاب
ــا اســتکبار و روز  ــارزه ب ــان، ســالروز مب 13 آب
ــا ســال های  دانش آمــوز، امســال متفــاوت ب
ــه سیاســت های  ــه اعتــراض ب گذشــته صحن
ترامــپ علیــه مــردم ایــران اســت کــه آن هــا 
را بــه خیابــان کشــانده و تــا زمانــی کــه ملــت 
ایــران، ایرانــی و حســینی باقــی بمانــد، آن هــا 
دســت از شــرارت علیــه مــا برنخواهنــد 

داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه 13 آبــان 1358 اولین روز 
علنــی و آشکارشــدن اقدامــات فعــال آمریــکا 
علیــه ملــت ایــران و انقاب کشــورمان نبوده و 
نیســت، ادامــه داد: پــس از انقــاب اســامی 

ــازی  ــوار و ذلیل س ــورددار خ ــران رک ــت ای مل
ــت. ــه آمریکایی هاس توطئ

ــار  ــی اظه ــت  مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ایــران  علیــه  آمریــکا  اقدامــات  داشــت: 
ــران و باعــث شــده  ــت ای ــدار مل موجــب اقت
ــتن  ــاکام گذاش ــران در ن ــت ای ــزت مل ــا ع ت

یابــد. افزایــش  توطئه هــای آمریــکا 
از  بعضــی  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
اقدامــات آمریــکا علیــه کشــورمان ادامــه 
داد: آمریکایی هــا از هیــچ کوششــی علیــه 
ملــت ایــران از جملــه برانــدازی، تــاش بــرای 
توقــف پیشــرفت های موشــکی، فضایــی 
و علمــی و همچنیــن فضاســازی تبلیغــی 
ــاد  ــرای ایج ــاش ب ــران و ت ــت ای ــه مل علی
تنــش بیــن ایــران و همســایگانش فروگــذار 
ــی از  ــت کوتاه ــا فهرس ــن تنه ــد و ای نکرده ان
ــه  ــر از 4 ده ــول کمت ــکا در ط ــات آمری اقدام

ــت. اس
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملی خاطرنشــان 
ــت  ــا مل ــن توطئه ه ــه ای ــا وجــود هم ــرد: ب ک

در  و  از گذشــته قدرتمندتــر شــده  ایــران 
ــده  ــا ش ــب آمریکایی ه ــت نصی ــل، ذل مقاب
ــزت و  ــا ع ــران ب ــت ای ــه مل ــت و در ادام اس

ــد. ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ــدار ب اقت
 بی اثرسازی مادر تحریم ها با تالش 

اقتصادی بومی
دریابــان شــمخانی بــا اشــاره بــه عبــرت 
نگرفتــن آمریــکا از شکســت های گذشــته 
در مقابــل ملــت ایــران گفــت: ایــن موضــوع 
آن هــا را بــه ســمت پرده بــرداری از مــادر 
و هــر  بــرده  و مــادر تحریم هــا  بمب هــا 
دوی ایــن موضوعــات تــوان هســته ای و 
دفاعــی ملــت ایــران را هــدف گرفتــه اســت؛ 
ــای  ــا تحریم ه ــی رود ت ــران م ــت ای ــا مل ام
 آمریــکا را بــا تــاش اقتصــادی بومــی بی اثــر 

کند.
ــروز  ــدار ام ــه پشــتوانه اقت ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای  خــوب  تکیه گاهــی  ایــران  ملــت 
اســت  کشــور  سیاســتمداران  و  مدیــران 
گفــت: اینکــه درخواســت گفت وگــو از ســوی 
آمریــکا صــورت می گیــرد،  رئیس جمهــور 
آن هاســت.  ناتوانــی  و  یــاس  از  ناشــی 
رئیس جمهــور آمریــکا کســی اســت کــه 
ــه  ــز ب ــور نی ــن کش ــتمداران ای ــی سیاس حت
ــد و ترامــپ  ســامت گزینــش او شــک دارن

در سیاســت های داخلــی و خارجــی خــود 
شکســت خــورده اســت.

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملی خاطرنشــان 
کــرد: در عصــر چنــد قطبی گرایــی در جهــان، 
ــازی  ــرای فعال س ــاش ب ــال ت ــپ در ح ترام
ــت  ــی اس ــا مدت ــت؛ ام ــود اس ــای خ الف ه
آمریکایی هــا پــس از آنکــه توســط ملــت مــا 
ــتان  ــراق و افغانس ــه در ع ــای منطق و ملت ه
ــی  ــای جنگ طلب ــد، دندان ه ــت خوردن شکس
در  و  خــارج کرده انــد  خــود  دهــان  از  را 
واکنــش بــه آزمایــش موشــک بالســتیک در 
ــکا  ــور آمری ــوب شــرق آســیا، رئیس جمه جن

ــد. ــت می کن ــط توئی فق

ــوع  ــه موض ــاره ب ــا اش ــمخانی ب ــان ش دریاب
ــه  ــی ک ــروز در حال ــرد: ام ــوان ک ــام عن برج
پایبنــدی جمهــوری اســامی بــه برجــام 
ــی  ــس بین الملل ــط آژان ــار توس ــش از 8 ب بی
انــرژی اتمــی تأییــد شــده، تمــام کشــورهای 
ــام  ــودن برج ــره ب ــل مذاک ــر غیرقاب ــا ب دنی
کــه  دارنــد  اذعــان  و  می کننــد  تاکیــد 
قابــل  منطقــه ای  و  موشــکی  موضوعــات 
مذاکــره نیســت؛ امــا شــاهد آن هســتیم کــه 
راهبــرد آمریکایی هــا، اعمــال تحریم هــای 
ــران  ــت ای ــه مل ــوده علی ــاش بیه ــد و ت جدی

ــت. اس
ــاد  ــم اتح ــرای تحکی ــاش ب ــان ت وی در پای
داخلــی و حــل مشــکات اقتصــادی در داخل 
ــن برنامه هــای در  ــه مهم تری کشــور را از جمل

دســتورکار خادمــان ملــت دانســت.
شــمخانی همچنیــن در جمــع خبرنــگاران 
ــام حضــور گســترده مــردم  ــه پی ــا اشــاره ب ب
ــران  ــان گفــت: مــردم ای در راهپیمایــی 13 آب
هوشــیار و زنــده و سیاســی و آمــاده هســتند 
ــا  ــد ب ــه بای ــتیم ک ــران هس ــا مدی ــن م و ای
سختکوشــی و تــاش و جلوگیــری از رخــوت 
و توســعه آمادگــی و ابتــکار و خاقیــت بســتر 
آن را فراهــم کنیــم تــا ملــت و کشــور هــر دو 
در راســتای انقــاب اســامی جهــش یابنــد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

ایران، رکورددار ذلیل سازی 
آمریکاست

ادامه از صفحه اول

ــون  ــک میلی ــش از ی ــروج بی ــات از خ ــر اطاع وزی
و  چزابــه  و  شــلمچه  مــرزی  درگاه  دو  از  نفــر 
ــرز  ــه م ــر از س ــون نف ــش از ۲ میلی ــوع بی درمجم

کشــور خبــر داد.
ســید محمــد علــوی دیــروز ضمــن بازدیــد از 
مواکــب مســتقر در مــرز چزابــه در جمــع خبرنــگاران 
ــران حســینی  ــا دیــدن حرکــت زائ اظهــار داشــت: ب
دل هــا بــه ســمت حــرم امــام حســین)ع( به پــرواز 

درمی آیــد.
وی بــا بیــان اینکــه هــر ســال شــاهد بهبــود 
ــور  ــام ام ــانی و انج ــه خدمت رس ــت در زمین وضعی
اداری، خروجــی و ورودی، ویــزا و دیگــر مــوارد 
در خوزســتان هســتیم، افــزود: در بازدیــدی کــه 

ــه ســال گذشــته بهتــر  داشــتم، وضعیــت نســبت ب
می شــود. مشــاهده 

وزیــر اطاعــات بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن 
ــینی  ــران حس ــه زائ ــه ب ــق و عاق ــا عش ــردم ب و م
خدمــت می کننــد، بیــان کــرد: خوشــبختانه امســال 
ــه  ــه در زمین ــرگردان ک ــای س ــاهد گروه ه ــر ش کمت

ــتیم. ــده اند، هس ــکل ش ــار مش ــزا دچ وی
ــر از دو  ــون نف ــک میلی ــش از ی ــروج بی ــه خ وی ب
درگاه مــرزی شــلمچه و چزابــه و درمجمــوع بیــش 
ــرد  ــاره ک ــور اش ــرز کش ــه م ــر از س ــون نف از ۲ میلی
ــکات در  ــش مش ــاهد کاه ــال ش ــر س ــت: ه و گف
ــه ســال  ــه زائــران نســبت ب زمینــه خدمت رســانی ب

ــش هســتیم. پی

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی از 
 اصــاح قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده تــا پایان امســال 
و نیــز حــذف یارانــه ســه دهــک بــاالی جامعــه در قانــون 

بودجــه ســال آینــده خبــر داد.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
بــا گله منــدی از تصویــب پرداخــت یارانــه بــه کل جمعیــت 
کشــور در ســال های گذشــته و اســتمرار آن در دولــت 
ــا هماهنگــی  ــم اســت ب ــس مصم ــت: مجل دوازدهــم گف
دولــت و در قانــون بودجــه ســال ۹7، ســه دهــک بــاالی 

ــد. ــه حــذف کن درآمــدی را از دریافــت یاران
ــر  ــزود: اگ ــس اف ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــام  ــال ۹4 انج ــه در س ــاالی جامع ــک ب ــه ده ــذف س ح
ــد  ــه درآم ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــاالنه 1۲ ه ــد، س می ش

ــون  ــد و اکن ــه می ش ــی آن اضاف ــه عمران ــت و بودج دول
دولــت در بودجــه عمرانــی و تخصیــص آن مشــکلی 

ــت. نداش
وی مدعــی شــد: در ۶ مــاه نخســت امســال از کل بودجــه 
عمرانــی کشــور، تنهــا یــک و نیــم درصــد آن بــه اســتان ها 

تخصیــص یافته اســت.
پورابراهیمــی تــاش بــرای تصویــب قوانیــن مانــدگار 
و اصــاح قوانیــن در حوزه هــای اقتصــادی را از دیگــر 
رویکردهــای کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی دانســت و اضافــه کــرد: در همیــن راســتا الیحــه 
ــاح  ــه اص ــی و الیح ــی و بانک ــام پول ــون نظ ــاح قان اص
ــن  ــتورکار ای ــامی در دس ــود اس ــداری و عق ــون بانک قان

ــت. ــیون اس کمیس

بیش از ۲ میلیون نفر 
از ۳ درگاه مرزی کشور خارج شدند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

یارانه سه دهک باال حذف می شود

سیاسـت2

،،
اقدامــات آمریــکا علیــه ایــران موجب 
اقتــدار ملــت ایــران و باعــث شــده تــا 
عــزت ملــت ایــران در نــاکام گذاشــتن 

توطئه هــای آمریــکا افزایــش یابــد
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در قانــون اساســی آمریــکا »فرماندهی کُل 
ــور  ــده رئیس جمه ــر عه ــوای نظامــی« ب ق
اســت؛ امــا وظیفــه اعــان جنــگ، نظــارت 
بــر جنــگ و مدیریــت )مالــی( آن - 
مطابــق قانــون اساســی و مطابــق قانونــی 
ــب  ــه تصوی ــره ب ــا توســط کنگ ــه متعاقب ک
ــده  ــپرده ش ــه س ــوه مقنن ــه ق ــید - ب رس

اســت.  
 11 حادثــه  از  پــس   ،۲001 ســال  در 
ســپتامبر  بدعــت جدیــدی در ایــن حــوزه 

شــد.  پایه گــذاری 
ــوزی  ــکا مج ــره آمری ــال ۲001، کنگ در س

بــه تصویــب رســاند کــه مطابــق آن دولــت 
آمریــکا می توانــد بــرای ســرکوب کســانی 
 11 تروریســتی  عملیــات  مســئول  کــه 
ســپتامبر بوده انــد و همچنیــن کســانی 
کــه بــه آن هــا پنــاه می دهنــد یــا بــه 
ــد، از  ــا »کمــک« می کنن ــه آن ه نحــوی ب

ــد. ــتفاده کن ــی اس ــروی نظام نی
ــوز  ــن »مج ــروز، همی ــا ام ــع ت از آن موق
ورود  و  عملیــات  انجــام  بــرای   »۲001
نظامــی آمریــکا بــه 14 کشــور مختلــف، از 
جملــه افغانســتان، عــراق، یمــن، فیلیپیــن، 
اتیوپــی، ســومالی، کنیــا و حتــی ســوریه، 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتناد ق ــورد اس م
در همــه ایــن مــوارد نیــز کافــی بــود 
ــکا نشــان دهــد گــروه مــورد  ــت آمری دول
ــا  ــده« ی ــه »القاع ــوی ب ــه نح ــدف او ب ه

ــت.  ــوده اس ــب ب ــان« منتس »طالب
بــه  ســیا  ســازمان  اینکــه  درنتیجــه 
و  ایرانــی  ضــد  فــرد  یــک  مدیریــت 
البی هــای  توصیــه  بــه   - جنگ طلــب 
ــر  ــای اخی ــد FDD - در ماه ه خــاص مانن
بــه شــدت در پــی اثبــات نســبت و ارتبــاط 
میــان ایــران و القاعــده بــوده و اخیــرا نیــز 
»اســنادی« بــرای اثبــات ایــن ارتبــاط 

ــی  ــوان اتفاق ــچ عن ــه هی ــرده، ب منتشــر ک
نیســت.

 ایــن جریان هــا کــه از موانــع موجــود 
بــرای اخــذ مجــوز جدیــد بــرای اســتفاده 
از نیــروی نظامــی علیــه ایــران مطلع انــد، 
تعمیــِم  بــرای  زمینه ســازی  پــی  در 
»مجــوز ۲001« بــه ایــران هســتند تــا 
برخــورد  بــرای  را  راه  طریــق  ایــن  از 
ــوار  ــران هم ــا ای ــپ ب ــت ترام ــی دول  نظام

کنند. 
ــد  ــس جدی ــو )رئی ــن پومپئ ــر ای ــاوه ب ع
ــن  ــی، ای ــد ایران ــای ض ــیا( و جریان ه س
ــه  ــد ک ــی منتشــر می کنن »اســناد« را زمان
بحــث داغــی در صحنــه سیاســی آمریــکا 

ــوز ۲001«  ــد »مج ــا تجدی ــد ی ــرای تمدی ب
برقــرار اســت. درنتیجــه، آن هــا امیــد 
دارنــد از طریــق انتشــار ایــن اســناد احیانــا 
»مجــوز  فرمول بندی هــای  و  زبــان  بــر 

ــد. ــر بگذارن ــد« تاثی جدی
الزم اســت هــم افــکار عمومــِی ایــران 
تــا  شــود  مطلــع  ترفند هــا  ایــن  از 
ــا در  ــه احیان ــانی را ک ــی کس ــزه واقع انگی
ــه«  ــرای »توجی ــی زبان ب ــانه های فارس رس
ــد و  ــوند، بدانن ــر می ش ــدام حاض ــن اق ای
ــن  ــه افشــای ای ــات مســئول ب ــم مقام ه
ــی  ــا زمینه چین ــد ت ــد بپردازن ــد  جدی ترفن
و نقشــه جریان هــای ضــد ایرانــی را در 

ــد. ــه کنن ــه خف نطف

چرایی دست وپازدن CIA در اسناد جعلی

در  لبنــان  پارلمــان  در  حــزب هللا  ســابق  نماینــده 
مصاحبــه ای هشــدار داد کــه اســتعفای 
ناگهانــی حریــری، بخشــی از طــرح آمریــکا 
ــوب در  ــاد آش ــرای ایج ــت ها ب و صهیونیس

ــت. ــام اس ــرب و اس ــان ع جه
ســابق  نماینــده  الطقــش«،  »جمــال 
ــه  ــان، در مصاحب ــان لبن ــزب هللا در پارلم ح

ناگهانــی  دربــاره کناره گیــری  تســنیم  خبرنــگار  بــا 
ســوی  از  خــود کــه  ِســمت  از  الحریــری«  »ســعد 
ــدارد  ــود ن ــدی وج ــت: تردی ــد، گف ــام ش ــتان اع عربس
کــه اســتعفای »ســعد الحریــری« بــه ایــن شــیوه و در 
ــه در شــأن  ــد ک ــه شــمار می آی ــگ ب ــک نن عربســتان، ی
لبنانی هــا نیســت؛ امــا اینکــه ایــن اســتعفا از عربســتان 
بــزرگ  دلیــل شکســت های  بــه  صــورت می گیــرد، 
توطئــه آمریــکا و صهیونیســت ها در ســوریه و عــراق                                                                           

ــت.  اس
ــت های  ــه شکس ــی ب ــری، واکنش ــن کناره گی ــع ای درواق
ــن  ــه ای ــا ن ــه اســت؛ ام ــر محــور ســعودی در منطق اخی
اســتعفا و نــه هیــچ اقــدام دیگــری قــادر نخواهــد 
ــهدای  ــه ش ــت را ک ــور مقاوم ــای مح ــه پیروزی ه ــود ک ب

زیــادی را تقدیــم کــرده، محــدود کنــد. محــور مقاومــت 
طــی روزهــای آتــی همچنــان پیروزی هــای 
ــه دســت خواهــد آورد. ــی دیگــری ب متوال

طرح هــای  اگــر  اضافــه کــرد:  طقــش 
ــد  ــن اســتعفا باشــد، بای ــی ای ــی در پ پنهان
گفــت کــه ایــن طرح هــا و توطئه هــا قطعــا 
بــه  صهیونیســت ها  حملــه  از  ســخت تر 

ــود. ــد ب ــتان ۲00۶ نخواه ــان در تابس لبن
ــد  ــخنان ض ــه س ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــت: تردی وی گف
ــی از  ــود، ناش ــتعفانامه خ ــن اس ــری در مت ــی حری ایران

ــت.  ــده اس ــه وی ش ــه ب ــود ک ــه ای ب دیکت
اســتعفای حریــری، واکنشــی غیرمنطقــی بــه رویدادهــا 
ــه  ــد، ب ــوت کن ــره دع ــه مذاک ــه ب ــای آنک ــه ج ــوده و ب ب

فتنه گــری و تنــش دعــوت می کنــد. 
ــه نظــرم اســتعفای حریــری بخشــی از طــرح آمریــکا  ب
ــرب  ــان ع ــرای ایجــاد آشــوب در جه و صهیونیســت ها ب
ــود  ــی وج ــه نگران ــای هیچ گون ــا ج ــت؛ ام ــام اس و اس
توطئه هــای  از  بزرگ تــر  توطئــه  ایــن  چــون  نــدارد؛ 
ــه  ــه هم ــم ک ــان داری ــا اطمین ــود. م ــد ب ــین نخواه پیش

ــتاد. ــد ایس ــتعفا خواهن ــن اس ــر ای ــا در براب لبنانی ه

ــا  ــان ب ــح 13 آب ــام صب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم جلس
ــد.   ــکیل ش ــا تش ــت اعض ــور اکثری حض

ــود   ــید محم ــت هللا س ــه، آی ــن جلس ــدای ای در ابت
هاشــمی شــاهرودی، رئیــس مجمــع تشــخیص 
ــان، روز  ــت 13 آب ــا گرامیداش ــام، ب ــت نظ مصلح
دانش آمــوز، روز استکبارســتیزی، تســخیر النــه  
جاسوســی و تقــارن ایــن مناســبت ها بــا ســالروز 

ــن  ــجویان مؤم ــزرگ دانش ــت ب ــا حرک ــت: ب ــام)ره( گف ــد ام تبعی
و انقابــی در تســخیر جاســوس خانه  آمریــکا، چهــره واقعــی 
اســتکبار در منطقــه و کشــور روشــن شــد و امــروز نیــز اقدامــات 
ــور ها و  ــد کش ــه تهدی ــکا از جمل ــکنانه آمری ــه و عهدش فتنه گرایان

ــه روشــن اســت.   ــر هم ــه ب ــور منطق ــت در ام دخال
ــواع  ــأ ان ــود منش ــه خ ــکا ک ــه آمری ــب آنک ــه داد: عجی وی ادام
تهدیــدات در جهــان و منطقــه بــوده، کشــور های مســتقلی را 
کــه می خواهنــد امنیــت و تــوان دفاعــی خــود را افزایــش 
ــواع اتهامــات،  ــا ان ــد و درنهایــت نفــاق و ب دهنــد، تهدیــد می خوان

تحریم هایی چون کاتسا را تصویب می کند. 
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــام ب ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــس مجم رئی
ــمنی دارد، راه  ــام دش ــام و نظ ــل اس ــا اص ــکا ب ــه آمری ــب ک مطل
ــا اســتکبار را، راه امــام و رهبــر معظــم انقــاب  درســت مواجهــه ب

ــرد؛  ــوش ک ــد فرام ــکا را نبای ــمنی های آمری ــزود: دش ــد و اف خوان
نبایــد فریــب آمریــکا را خــورد و از فریبــکاری 
و دشــمنی آن غافــل شــد و ایــن خــط قرمــز 

ــت. ــامی اس ــوری اس جمه
ــخیص  ــع تش ــی مجم ــط عموم ــه رواب ــور ک  آن ط
ــت هللا  هاشــمی  ــزارش داده، آی مصلحــت نظــام گ
از  پیــروی  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  شــاهرودی 
ــا  ــر ب ــدار اخی ــاب در دی ــر معظــم انق ــه رهب ــکات ارزشــمندی ک ن
دانش آمــوزان، جوانــان و نوجوانــان مطــرح کردنــد، افــزود: راه حــل 
ــت های  ــی و سیاس ــوان درون ــر ت ــکا ب ــا در ات ــا تحریم ه ــه ب مقابل
اقتصــاد مقاومتــی اســت و جــز ایــن نــه بــه آمریــکا و نــه اروپــا 
ــا سیاســت هایی مشــترک  ــکا و اروپ ــرا آمری ــد دل بســت؛ زی نبای

ــد. ــان اســام دارن ــه جه علی
ــاب را در  ــم انق ــری معظ ــوی رهب ــده از س ــکات مطرح ش وی ن
دیــدار بــا رئیس جمهــور روســیه از جملــه سیاســت حــذف دالر، 
مهــم و ارزنــده خوانــد و گفــت: اجــرای این سیاســت بــا همراهی 
کشــور هایی کــه بــا جمهــوری اســامی تعامــل ســازنده دارنــد، در 
ــژه کــه  ــود؛ به وی ــر خواهــد ب ــار تحریم هــا بســیار مؤث کاهــش آث
آمریــکا ســاحی جــز تحریــم نــدارد و اســتفاده از ایــن ســاح نیز 

ناشی از شکست او در حوزه امنیت است. 

آیت هللا  هاشمی شاهرودی: 

غفلت از دشمنی آمریکا، خط قرمز جمهوری اسالمی است
استعفای حریری، طرح آمریکا 

برای ایجاد آشوب در جهان عرب است

 محل تجمع داعش 
در حال حاضر 

ــهر  ــت: ش ــی نوش ــط در گزارش ــرق االوس ــه الش روزنام
ــن  ــه بزرگ تری ــال ســوریه و مناطــق اطــراف آن ب بوکم
مرکــز تجمــع داعشــی ها تبدیــل شــده اســت. دیده بــان 
حقــوق بشــر ســوریه نیــز اعــام کــرد کــه احتمــاال 1000 
ــال  ــده اند. بوکم ــتقر ش ــه مس ــن منطق ــی در ای داعش
ــس از  ــده، پ ــع ش ــراق واق ــا ع ــرز ب ــه در م ــوریه ک س
آزادســازی دیرالــزور و کنتــرل نیروهــای عراقــی بر شــهر 
قائــم، اکنــون بــه بزرگ تریــن مرکــز تجمــع داعشــی ها 

در دو کشــور عــراق و ســوریه تبدیــل شــده اســت.

تالش امارات برای مجازات 
قطر به خاطر اسرائیل

بــا  مذاکراتــش  از  واشــنگتن  در  امــارات  ســفیر 
فرســتاده ســابق آمریــکا در خاورمیانــه دربــاره نحــوه 
مجــازات قطــر بــرای حمایــت از اســرائیل پــرده 
برداشــت. وبســایت »میدل ایســت مانیتــور« گزارش 
داد: ایمیل هــای فاش شــده یوســف العتیبــه، ســفیر 
امــارات در واشــنگتن بیانگــر نگرانــی ســفیر امــارات 
و فرســتاده آمریــکا نســبت بــه برخــی فعالیت هــای 
قطــر در راســتای محکومیــت هرچــه بیشــتر اســرائیل 

ــز فرهنگــی و پژوهشــی اســت. در مراک

رسانه سعودی: 
سعد حریری استعفا کرد

اقدامــی  لبنــان، در  ســعد حریــری،  نخســت وزیر 
ــه  ــعودی العربی ــبکه س ــرد. ش ــتعفا ک ــره اس غیرمنتظ
در خبــری از اســتعفای ســعد حریــری، نخســت وزیر 
لبنــان، خبــر داد. فضــا در لبنان شــبیه به فضــای حاکم 
بــر کشــور قبــل از تــرور رفیــق حریــری، نخســت وزیر 
فقیــد لبنــان، اســت. حریــری اظهــار داشــت: مــا هرگز 
ــه  ــت منطق ــد امنی ــاس تهدی ــان اس ــم لبن نمی پذیری
باشــد. وی مدعــی اســتفاده حــزب هللا لبنــان از ســاح 

ــت. ــده اس ــوری ها ش ــا و س ــه لبنانی ه علی

کره شمالی: 
با آمریکا گفت وگو نمی کنیم

بــه  تــازه  هشــداری  در  شــمالی  کــره 
رئیس جمهــور آمریــکا هرگونــه گفت وگــو 

بــا مقامــات ایــن کشــور را رد کــرد. 
خبرگــزاری دولتــی کــره شــمالی در گزارشــی 
اعــام کــرد آمریــکا بایــد از ایــن »بــاور 
برابــر  در  پیونگ یانــگ  کــه  احمقانــه« 
تحریم هــای بین المللــی تســلیم خواهــد 
ــار  ــود را کن ــته ای خ ــلیحات هس ــد و تس ش

خواهــد گذاشــت، دســت بــردارد.

 درخواست جنجالی ترامپ
 از اف.بی.آی

در  آمریــکا،  رئیس جمهــوری  ترامــپ،  دونالــد 
توئیت هایــش از اف.بــی.آی خواســت تــا آنچــه را 
درســت و مناســب اســت بــا انجــام بازجویــی و تحقیق 
ــاره  ــه آمیز درب ــوارد مناقش ــی م ــاره بعض ــری درب کیف
ــکا و  ــر خارجــه پیشــین آمری ــون، وزی ــاری کلینت هی
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــش در انتخاب ــب دموکرات رقی
ــم  ــوارد مه ــن کشــور انجــام دهــد. یکــی از م ۲01۶ ای
و مــورد بحــث از ســوی ترامــپ بــرای بررســی ادعــای 

ــی اســت. ــب انتخابات ــاره تقل ــون درب کلینت

بین الملل



فناوری

اچ تی سی U11 پالس رسما 
معرفی شد

از  اچ تی ســی  انتظــار  از مدت هــا  پــس  باالخــره 
پرچــم داری بــدون حاشــیه نمایشــگر رونمایــی کــرد. 
ایــن  جدیــد  محصــول  پــاس،   U11 اچ تی ســی 
شــرکت تایوانــی بــوده کــه از نمایشــگر 6.0 اینچــی بــا 
فنــاوری Super LCD6 بــا رزولوشــن 1140 در 2880 

ــرد.  ــره می ب ــر 18:9 به ــبت تصوی و نس
ایــن پنــل توســط شیشــه گوریــا گلــس 5 محافظــت 
ــتگاه  ــت دس ــه پش ــز ب ــت نی ــر انگش ــور اث و سنس

ــل شــده اســت. منتق
 در بخــش دوربیــن شــاهد اســتفاده از سنســور 
ــه   ــل 3 ب ــوژی اولتراپیکس ــا تکنول ــلی ب 12 مگاپیکس
 f1.7 ــکال و دریچــه دیافراگــم همــراه لرزشــگیر اپتی
هســتیم کــه انــدازه پیکســلی برابــر بــا 1.4 میکرومتر 

دارد. 
ایــن دوربیــن کــه از فلــش LED دوگانــه بهــره می برد، 
قــادر بــه ضبــط ویدئــو بــا رزولوشــن 1080p بــا ســرعت 
 Hi-Res 4 با صدایK 120 فریــم بر ثانیه و رزولوشــن 

است. 
در جلــوی دســتگاه از یــک دوربیــن 8 مگاپیکســلی 
بــا زاویــه دیــد 85 درجــه، دریچــه دیافراگــم f2.0 و بــا 
ــا رزولوشــن 1080p اســتفاده  ــو ب امــکان ضبــط ویدئ

شــده اســت. 
ــاس از  ــی U11 پ ــدی اچ تی س ــه بهره من ــه ب ــا توج ب
اســتاندارد IP68، می توانیــد بــه مــدت 30 دقیقــه آن 

را تــا عمــق 1.5 متــری آب غوطــه ور کنیــد.

 سیگیت، وعده 
حافظه های ۲۰ ترابایتی داد

ــال 2019،  ــا س ــه ت ــت ک ــرده اس ــام ک ــیگیت اع س
بــرای عرضــه   را  ترابایتــی خــود  حافظه هــای 20 
انبــوه آمــاده خواهــد کــرد و مشــتریان منتخــب 
 می تواننــد از 2018 ایــن محصــول را در اختیــار داشــته 

باشند. 
در ســال های اخیــر تمرکــز اصلــی ســازندگان بــزرگ 
بــوده؛   SSD انــواع  روی  ذخیره ســازی  حافظــه  
ــای  ــه حافظه ه ــده ک ــب نش ــئله موج ــن مس ــا ای ام
ــپرده  ــی س ــه فراموش ــی )HDD( ب ــی قدیم مکانیک

شــوند. 
اســتفاده از حافظه هــای حجیــم SSD بــه دلیــل 
قیمــت زیــاد، جذابیــت چندانــی بــرای کاربــران 
خانگــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل بســیاری از افــراد 
ــح  ــی را ترجی ــای قدیم ــواع حافظه ه ــم ان ــوز ه هن

می دهنــد. 
ــرده  ــی درک ک ــئله را به خوب ــن مس ــز ای ــیگیت نی س
ــن  ــرای ای ــد ب ــای جدی ــال کار روی فناوری ه و در ح

نــوع از حافظه هاســت. 
ــرده  ــام ک ــود اع ــاگ خ ــت ب ــرکت در پس ــن ش ای
ــرای  ــذاب ب ــی ج ــک محصول ــده ای نزدی ــه در آین ک
عرضــه  حجیــم  حافظه هــای  بــه  عاقه منــدان 

ــرد.  ــد ک خواه
حافظــه 20 ترابایتــی ســیگیت در ســال 2019 بــه  
صــورت انبــوه بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد و حتــی 
برخــی مشــتریان منتخــب می تواننــد از ســال آینــده 
ــار داشــته باشــند.  ــن حافظــه را در اختی ــادی ای می
 2023 ســال  از  می شــود  پیش بینــی  همچنیــن 
ــه  ــتر ب ــت و بیش ــم 40 ترابای ــا حج ــی ب حافظه های

ــوند. ــه ش ــازار عرض ب

اخبار اقتصادی

رشد ۲۵ درصدی واردات خودرو
طبــق آمــار تجــارت خارجــی در هفــت ماهــه 
امســال بیــش از یــک میلیــارد دالر صــرف واردات 
 خــودرو شــده و بــه لحــاظ تعــداد 25 درصــد رشــد 

دارد. 
ــور در 7  ــی کش ــارت خارج ــار تج ــاس آم ــر اس ب
ماهــه امســال بالــغ بــر 24 هــزار و 240 خــودروی 
ســواری بــا حجــم ســیلندر هــزار و 500 سی ســی 
تــا 2 هــزار سی ســی بــه کشــور وارد شــده اســت. 
ــارس،  ــل از ف ــه نق ــن ب ــزارش اقتصــاد آنای ــه گ ب
ارزش دالری ایــن خودروهــا 625 میلیــون و 2 
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــوده ک ــزار و 344 دالر ب ه
ــاظ  ــه لح ــد ب ــل، 53.97 درص ــال قب ــابه س مش

ارزش،  رشــد را نشــان می دهــد. 
ــن مــدت 15 هــزار و 763  ســال گذشــته در همی
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــود. ب ــده ب ــودرو وارد ش خ
ــن مــدت 14  تجــارت خارجــی از گمــرک طــی ای
هــزار و 912 خــودرو بــه حجــم ســیلندر 2 هــزار تــا 
2500 سی ســی بــه ارزش 403 میلیــون و 245 
هــزار و 976 دالر بــه کشــور وارد شــده کــه نســبت 
ــد  ــم درص ــل 96 ده ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ب

ــد.  ــان می ده ــش را نش کاه
طبــق اطاعــات موجــود ســال گذشــته در همیــن 
ــده  ــور آم ــه کش ــودرو ب ــزارو 539 خ ــدت 15 ه م

اســت.

با »همراه بام«، عوارض خروج از 
کشور را بپردازید

ــران  عضــو هیئت مدیــره بانــک ملــی ایــران از زائ
اربعیــن حســینی خواســت پیــش از آغــاز ســفر 
ــد و  ــور را بپردازن ــروج از کش ــوارض خ ــود، ع خ

ــد.  ــداری کنن ــز خری ــه نی بیمه نام
مســعود خاتونــی در گفت وگــو بــا روابــط عمومــی 
بانــک ملــی ایــران با بیــان اینکــه عــوارض خروج 
زمینــی از کشــور تنهــا توســط بانــک ملــی ایــران 
دریافــت می شــود، گفــت: از زائــران عزیــز تقاضــا 
داریــم در اولیــن فرصــت از طریــق نزدیک تریــن 
ســامانه های بانــک اعــم از کیوســک، خودپــرداز، 
بانــک، عــوارض  اینترنتــی  شــعب و ســایت 
ــت  ــید دریاف ــد و رس ــور را بپردازن ــروج از کش خ

کننــد. 
ــراه  ــد از هم ــران بای ــه زائ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
داشــتن اســکناس زیــاد خــودداری کننــد، گفــت: 
ــروج  ــش از خ ــاده روی و پی ــیر پی ــول مس در ط
اســکناس  می تواننــد  خودپردازهــا  کشــور،  از 
ــهر  ــی در ش ــد و حت ــرار دهن ــران ق ــار زائ در اختی
ــن کار وجــود  ــرای ای ــی مجــاز ب ــا، بانک های  کرب

دارد. 
ــات  ــبکه ارتباط ــات و ش ــاوری اطاع ــاون فن مع
بانــک ملــی ایــران گفــت: زائــران ارجمنــد هنــگام 
وجــوه  می تواننــد  نیــز  بــه کشــور  بازگشــت 
 CRS اضافــی خــود را توســط دســتگاه های
بانــک ملــی ایــران بــه حســاب خــود واریــز کنند. 
ــی  ــک مل ــتریان بان ــرد: مش ــوان ک ــی عن خاتون
ــز  ــام« را نی ــزار »همراه ب ــد نرم اف ــران می توانن ای
روی تلفــن همــراه خــود داشــته باشــند و حتــی 
عــوارض خــروج از کشــور خــود را از همیــن 

ــد. ــق بپردازن طری
ــک و  ــی بان ــدادی آن ــب تع ــن از نص وی همچنی
ــت:  ــر داد و گف ــور خب ــای کش ــک در مرزه کیوس
پرداخــت عــوارض خــروج از کشــور و صــدور 
دوبــاره کارت هــای منقضی شــده یــا دارای اشــکال 
از مهم تریــن ســرویس های آنــی بانــک بــرای 

ــت. ــران اس زائ

حیدر مســتخدمین حســینی، اقتصــاددان 
می گویــد: افزایــش قیمــت ارز چنــدان 
منطقــی نیســت؛ زیــرا امــروز دولــت 
ــزار  ــون و 800 ه ــه 3 میلی ــد روزان می توان
بشــکه نفــت بفروشــد و قاعدتــا بایــد 
عرضــه ارز در بــازار بیش از گذشــته باشــد. 
ــه نظــر می رســد کــه عرضــه ارز اهرمــی  ب
افزایــش  بــرای  دولــت  کــه  اســت 
درآمدهــای خــود از آن اســتفاده کــرده 
ــران  ــا آن جب ــود را ب ــه خ ــری بودج و کس

 . می کنــد
حیــدر مســتخدمین حســینی اظهــار کــرد: 
مذاکــره  در  مشــکاتی  می کنــم  فکــر 
ایــران و کشــورهای 1+5 در جریــان توافــق 
ــه آن  ــه منجــر ب برجــام وجــود داشــت ک
شــد کــه در پســابرجام روابــط بانکــی مــا 
ــا کشــورهای خارجــی  آن گونــه کــه بایــد ب
ــه  شــکل نگیــرد. بایــد در ســند توافقــی ب
ــال دالر  ــه انتق ــد ک ــد می ش ــت قی صراح

ــرد.  صــورت بگی
مــن  افــزود:  حســینی  مســتخدمین 
ــت  ــی دول ــرایط کنون ــم در ش ــر می کن فک
بایــد پیمان هــای پولــی و منطقــه ای را 
ــوع  ــن موض ــد؛ ای ــرار ده ــتورکار ق در دس
ــد  ــم بای ــی و ه ــام بانک ــد در نظ ــم بای ه
در  تجــارت  و  بازرگانــی  حوزه هــای  در 
ــه  ــی ک ــرد؛ پیمان های ــرار گی ــتورکار ق دس
ــد کشــور بســته می شــود  ــا چن بیــن دو ی
تــا بــه ایــن ترتیــب اقتصــاد ایــران بتوانــد 
ــق دهــد.  ــا شــرایط کشــور خــود را تطبی ب
ــک  ــه ی ــیم ک ــته باش ــار داش ــد انتظ نبای
تــا  بگیــرد  شــکل  سیاســی  حرکــت 
ــان  ــا جه ــا ب ــی م ــط بانک ــکات رواب مش

شــود.  برطــرف  بین الملــل 
بایــد مســئوالن مــا تــاش کننــد تــا همین 

ــد و  ــت کنن ــظ و مدیری ــی را حف حــد کنون
بین المللــی  پیمان نامه هــای  بــرای 

ــد.  ــدام کنن اق
معــاون پیشــین رئیــس بانک مرکــزی در 
ــران و  ــه ای ــاره رابط ــخنانش درب ــه س ادام
بانــک جهانــی اظهــار کــرد: بانــک جهانــی 
ــه مــا اعتبــاری  اکنــون سال هاســت کــه ب
نمی دهــد و بــا وجــود پیش بینی هــا در 
ــداد  ــاری ن ــران اعتب ــه ای ــز ب پســابرجام نی
ــا  ــای م ــا و پروژه ه ــه طرح ه ــبت ب و نس
بی تفــاوت بــود؛ از ایــن منظــر وقتــی 
ــاره  ــردی درب ــن رویک ــی چنی ــک جهان بان
ــه  ــرد، ب ــش می گی ــران در پی ــاد ای اقتص
ــه از  ــی ک ــه اطاعات ــت ک ــی اس ــن معن ای
فضــای کســب و کار ایــران می گیرنــد، 
چنــدان امیدوارکننــده نیســت. فضــای 
ــه صــورت جــدی  ــران ب کســب و کار در ای

مشــکل دارد.

 شناسایی ۶۰۰ متغیر
مســتخدمین حســینی در گزارشــی عنــوان 
کــرد کــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
600 متغیــر را شناســایی کــرده کــه فضــای 
کســب و کار را محــدود می کنــد؛ ایــن فضا 

از دو طریــق دولــت در قالــب آیین نامه هــا 
ــق  ــن از طری و دســتورکار ها و ... و همچنی

مجلــس و قوانیــن تحــت تأثیــر اســت. 
قاعدتــا در ایــن موضــوع دولــت بایــد 
پیشــتاز باشــد؛ ولــی بایــد بررســی کنیــم و 
ببینیــم کــه دولــت چــه اقدامــات موثــری 

ــت.  ــام داده اس انج
ــا  ــران ب ــب و کار ای ــای کس ــه فض ورود ب
بســیاری از موانع و مشــکات روبه روســت 
ــازار  ــد وارد ب ــی می خواهن ــان وقت و جوان
کار شــوند، بــا مجوزهــای بســیار ســنگینی 

مواجــه هســتند. 
اقتصــاد بیمــار ایــران بایــد در سی ســی یو 
مراقبت هــای  تحــت  و  بســتری شــود 

ــرد.  ــژه قــرار بگی وی
ــم  ــه ه ــا ب ــدام از حوزه ه ــچ ک ــون هی اکن
بــا  پولــی  سیاســت های  نمی خورنــد. 
سیاســت های مالــی منطبــق نیســت و 
سیاســت های مالــی بــا سیاســت های 
بازرگانــی و تجــاری همخوانــی نــدارد و 
بــا فضــای  ایــن سیاســت ها  همگــی 
کســب و کار موجــود همخوانــی نــدارد. 
بــه ایــن معنــا اقتصــاد ایــران بیمــار اســت 
و رشــد مناســبی هــم نــدارد و بــا وضعیــت 
ــدان  ــده آن چن ــه آین ــوان ب ــی نمی ت کنون

امیــدوار بــود.
 نرخ ارز

ــش  ــاره افزای ــینی درب ــتخدمین حس مس
نــرخ ارز و پیش بینی هــا مبنــی بــر اینکــه 
ــا پایــان ســال جــاری در 4500  ــرخ ارز ت ن
ــار کــرد:  ــد، اظه ــت خواهــد مان تومــان ثاب
ــد کــه نــرخ ارز  عــده ای اکنــون عاقه مندن
افزایــش یابــد؛ حــاال بایــد ببینیــم کــه چــه 
توجیهــی دارنــد. آن هــا معتقدنــد کــه بایــد 
بــرای تعییــن نــرخ ارز تعادلــی بیــن تــورم 

ــود  ــل وج ــان بین المل ــورم جه ــران و ت ای
داشــته باشــد؛ ولــی در ایــن مســئله 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــک نکت ــز ی نی
ــراوده  ــه م ــان ک ــا جه ــا ب ــه م ــرد؛ اینک گی
ــراوده  ــا برخــی کشــورها م ــا ب ــم، ام نداری
داریــم کــه بایــد مســئله تــورم آن هــا را بــا 
خــود بســنجیم؛ مثــا ببینیــم چیــن، کــره 
جنوبــی، هنــد و ... چــه تورمــی دارنــد؟ آیا 

ــورم آن هــا بیشــتر از ماســت؟ ت
ابــدا؛ بنابرایــن آنچــه مطــرح می شــود 
ــی  ــر دلیل ــن منظ ــت و از ای ــی اس انحراف
ــدارد.  ــود ن ــرخ ارز وج ــش ن ــرای افزای ب

ایــن اقتصــاددان در ادامــه ســخنانش بــه 
ــم  ــد ببینی ــه بای ــه اشــاره کــرد ک ــن نکت ای
کــه نــرخ ارز چــرا این قــدر در اقتصــاد مــا 
ــد بررســی  موضــوع حساســی اســت. بای
کــرد و دیــد ایــن حساســیت از کجــا 

ناشــی می شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــینی ب ــتخدمین حس مس
نــرخ ارز موضوعــی اســت کــه دولــت 
می توانــد از آن کســب درآمــد کنــد، بیــان 
ــدودی دارد  ــای مح ــت درآمده ــرد: دول ک
ــی اســت  ــد نفت ــا، درآم ــه یکــی از آن ه ک
کــه اوپــک بــرای آن ســقف تعییــن کــرده 
اســت و فــروش روزانــه 3 میلیــون و 
ــت و  ــران اس ــهم ای ــکه س ــزار بش 800 ه
ــت  ــد نف ــتر نمی توان ــن بیش ــت از ای  دول

بفروشــد. محــل دیگــر درآمــد دولــت، 
مالیــات اســت. 

بــا توجــه بــه اوضــاع اقتصــادی کــه 
چنــدان تعریفــی نــدارد و هنــوز اقتصــاد ما 
ــد  ــت نمی توان ــود خــارج نشــده، دول از رک

ــرد.  ــات بگی ــتر مالی ــدازه ای بیش از ان
ــه  ــون نیــز مالیــات گرفت ــد کــه تاکن هرچن
و حتــی در بخــش مالیــات بــر ارزش 
افــزوده در چنــد دوره مالیــات اضافــه 
می گیــرد؛ بنابرایــن در بخــش مالیــات 
ــات بیشــتری کســب  ــوان مالی ــز نمی ت نی

ــرد.  ک
یکــی دیگــر از منابــع درآمــدی دولــت 
نظــر  بــه  اســت.  خصوصی ســازی 
بــه  تمایــل چندانــی  می رســد دولــت 
خصوصی ســازی نــدارد و در ســال های 
اخیــر نیــز درآمــد چندانــی از ایــن بخــش 

حاصــل نشــده اســت.
 عامــل متفرقــه نیــز وجــود دارد کــه ســهم 
اندکــی دارد و در تنهــا جایــی کــه می توانــد 
درآمــد خــود را بــاال ببــرد، ارز اســت. 
دولت هــای  در  اســت کــه  اهرمــی  ارز 
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و در 
ــز از آن اســتفاده شــد.  ــت یازدهــم نی دول
ــود را  ــه خ ــری بودج ــش ارز کس ــا افزای ب
جبــران کــرده و منابــع تــازه ای بــرای خــود 

ایجــاد می کننــد.

ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــور ب ــای کش ــون کاریابی ه ــس کان رئی
غیرمجــاز 95 درصــد از کاریابی هــای مجــازی، از ورود وزارت کار 
و پلیــس فتــا بــرای توقــف فعالیــت ایــن کاریابی هــا خبــرداد. 
ــت کاریابی هــای مجــازی در  ــاره فعالی ــک  هاشــمی پور درب باب
ــای  ــار کاریابی ه ــر در کن ــد ســال اخی ــت: طــی چن کشــور گف
فعــال در ســطح شــهر، کاریابی هــای مجــازی نیــز بــه تدریــج 

فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. 
ــد  ــی چن ــازی ط ــای مج ــد کاریابی ه ــه رش ــاره ب ــا اش وی ب
ســال گذشــته افــزود: متاســفانه غالــب ایــن کاریابی هــا 
ــایت،  ــب س ــازی در قال ــای مج ــاز در فض ــورت غیرمج ــه ص ب
گروه هــا و کانال هــای تلگرامــی فعالیــت می کننــد و بــر 
اســاس برآوردهــای انجام شــده 95 درصــد از ایــن کاریابی هــا 

ــتند.  ــاز هس غیرمج
رئیــس کانــون کاریابی هــای کشــور ضمــن هشــدار بــه جوانــان 

ــه  ــه کاریابی هــای مجــازی از ورود وزارت کار ب ــده ب مراجعه کنن
ایــن موضــوع خبــر داد و گفــت: هفتــه گذشــته جلســه ای بــا 
حضــور قائم مقــام وزیــر کار و دســتگاه های مســئول در حــوزه 

برخــورد بــا جرائــم ســایبری برگــزار شــد. 
وی دربــاره کاریابی هــای ســطح کشــور نیــز گفــت: ایــن 
موضــوع بــرای کاریابی هــای ســطح شــهر نیــز صــدق می کنــد 
و کاریابی هــای غیرمجــاز بســیاری در کشــور فعالیــت می کننــد؛ 
ــطح  ــای س ــاز کاریابی ه ــت غیرمج ــتردگی فعالی ــد گس هرچن
شــهر بــه انــدازه کاریابی هــای مجــازی نیســت، امــا متقاضیــان 
ــی  ــق ســایت وزارت کار کاریابی هــای مجــاز داخل ــد از طری  بای
ــه  ــکل مواج ــا مش ــادا ب ــا مب ــد ت ــتعام کنن ــی را اس و خارج
شــوند. بــر اســاس ایــن گــزارش، در حــال حاضــر 800 مرکــز 
مشــاوره شــغلی و کاریابــی داخلــی و حــدود 110 کاریابــی 
خارجــی در ســطح کشــور بــه صــورت مجــاز فعالیــت می کننــد.

معــاون ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران می گویــد: رتبه بنــدی 
فعلــی خودروهــا اساســا نظــر ســازمان ملــی اســتاندارد 
ــول  ــا روی محص ــی صرف ــی فعل ــام ارزیاب ــرا نظ ــت؛ زی نیس
خروجــی صــورت می گیــرد و بــه عناصــر تولیــد توجهــی نــدارد. 
جهانبخــش ســنجابی شــیرازی ادامــه داد: ســاختار کشــورهای 
پیشــرفته در حــوزه اســتاندارد بــه گونــه ای پیــش رفتــه 
کــه زیرســاخت های استانداردســازی، مدیریــت کیفیــت و 
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــر ق ــع مدنظ ــد و توزی ــر تولی ــری ب رقابت پذی
ــد؛ امــا در حــال  ــی کیفیــت حرکــت کرده ان ــرد مل ســمت راهب
حاضــر یکــی از حلقه هــای گمشــده در کشــور مــا نبــود راهبــرد 

ــی کیفیــت اســت.  مل
ــران در  ــی اســتاندارد ای ــت ســازمان مل ــی کیفی ــاون ارزیاب مع
پاســخ بــه ســوالی مربــوط بــه رتبه بنــدی کیفــی خودروهــا کــه 
در حــال حاضــر مدنظــر قــرار می گیــرد، تصریــح کــرد: ســازمان 

ــه  ــای صورت گرفت ــدود ارزیابی ه ــران از مع ــی اســتاندارد ای مل
حمایــت می کنــد و در ارتبــاط بــا رتبه بنــدی صورت گرفتــه 
ــا  ــه اساس ــن مقول ــه ای ــرد ک ــام ک ــد اع ــا بای ــاره خودروه درب
ــر روی  ــا ب ــرا صرف ــی اســتاندارد نیســت؛ زی نظــر ســازمان مل

ــد. ــل می کن ــی عم ــول خروج محص
ــرژی هســته ای کــه از  ــه جــز دارو و ان  شــیرازی ادامــه داد: ب
ســایر محصــوالت جــدا و متولــی خــاص بــرای آن هــا تعریــف 
ــه  ــه ب ــوز را دارد ک ــن مج ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــده، س ش

مباحــث مختلــف بپــردازد. 
ــن مجــری طــرح و وزارت  متاســفانه در دو دوره گذشــته مابی
صنعــت تعامــل الزم برقــرار نشــد و در ســال جــاری در ارتبــاط 
بــا خــودرو جایــزه ای نخواهیــم داشــت؛ امــا بایــد تاکیــد کنیــم 
کــه رتبه بنــدی کیفــی خــودرو بایــد مبتنــی بــر موفقیــت پایــدار 

ارزیابــی شــود.

1.9 1۰۸۵ میلیارد دالر، حجم صادرات 1۲
صنایع کوچک

 X یورو، قیمت تمام شده آیفون
در گمرک ایران

هزار میلیارد تومان، میزان 
چک های برگشتی شهریورماه

صنعتــی  شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع  جــاری  ســال   در 
معــادل یــک میلیــارد و ۹۰ میلیــون دالر صــادرات داشــته اند.

بــا  گیگابایــت،   ۲۵۶ حجــم  بــا   X آیفــون  گوشــی  قیمــت 
اضافــه کــردن حقــوق ورودی و مالیــات بــه حــدود ۱۰۸۵ یــورو 

می رســد.
در شــهریورماه ســال جــاری مبلغــی در حــدود ۱۲ هــزار و ۸۰۰ 

میلیــارد تومــان چــک، برگشــت خــورده اســت.
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،،
سیاســت های مالــی با سیاســت های 
بازرگانــی و تجــاری همخوانــی نــدارد و 
همگــی ایــن سیاســت ها بــا فضــای 
کســب وکار موجــود همخوانی نــدارد. 
بــه ایــن معنــا اقتصــاد ایــران بیمــار 

اســت

یــک فعــال صنفــی بــازار ICT بــا 
ــتری  ــرح رجیس ــرای ط ــه اج ــاره ب اش
ایــن  اعمــال  همــراه،  گوشــی های 
قیمــت  افزایــش  موجــب  را  طــرح 
ــت  ــازار و درنهای ــی ها در ب ــی گوش نهای
ــرد.  ــی ک ــردم ارزیاب ــدن م ــرر ش متض
افشــار فروتــن اظهــار کــرد: بــه عنــوان 
ــازار کار  ــوزه در ب ــن ح ــه در ای کســی ک
ــتری  ــرح رجیس ــدم ط ــرده ام، معتق ک
یــا  باشــد  نمی توانــد مؤثــر  اساســا 

ــا  ــرا م ــود داشــته باشــد؛ زی ــرح وج ــن ط ــه اجــرای ای ــازی ب اصــا نی
نبایــد در بحــث اعمــال قوانیــن طــوری عمــل کنیــم کــه باعــث شــویم تــا 
عــده ای یکدفعــه ســود کننــد و عــده ای دیگــر ناگهــان ورشکســت شــوند. 
ــد. ــازار ایجــاد می کن ــن شــرایط را در ب ــرح رجیســتری ای متاســفانه ط

 وی بــا بیــان اینکــه بایــد تمــام جوانــب در طرح هــای همچــون 
طــرح رجیســتری در نظــر گرفتــه شــود، اظهــار کــرد: در همیــن مــدت 
ــاز شــده، گزارش هــای  ــل آغ ــه رجیســتری گوشــی های موبای ــاه ک کوت
نیمه رســمی بــه مــا می رســد کــه واردکنندگانــی کــه گوشــی وارد 
ــب  ــا نص ــود ب ــی های خ ــردن گوش ــه فعال ک ــبت ب ــد، نس ــرده بودن ک
ســیم کارت اقــدام کرده انــد. اگــر مــا بــه ایــن صــورت نــگاه کنیــم اگــر 
کســی بخواهــد هــر سوءاســتفاده ای از ایــن فضــا انجــام دهــد چقــدر 

ــد؟  ــود کن ــد س می توان
فروتــن بــا اشــاره بــه اعمــال رجیســتری در دولت هــای قبلــی اضافــه 
کــرد: ایــن طــرح در دولت هــای قبــل هــم مطــرح شــد کــه بــه دلیــل 
ــا  ــن طرح ه ــد؛ ای ــی نش ــا اجرای ــود آورد، عم ــه وج ــه ب ــکاتی ک مش
اگــر بخواهنــد بــه صــورت ناقــص یــا موقتــی اجــرا شــوند، مســلما در 

ــت و  ــش قیم ــث افزای ــدت باع کوتاه م
افزایــش تقاضــا می شــود کــه ضــرر 
نهایــی  مصرف کننــده  بــه  هــم  آن 

می رســد. 
ایــن فعــال صنفــی بــازار بــا اعتقــاد بــه 
اینکــه رجیســتری صرفــا نمی توانــد 
واردات  قطــع  در  بازدارنــده ای  عامــل 
باشــد، گفــت:  قاچــاق  گوشــی های 
واردات  تعرفــه  قبــل  دولــت  دوره  در 
گوشــی ها از 4 درصــد بــه 60 درصــد 
ــی  ــه نوع ــفتگی ها ب ــن آش ــام ای ــل تم ــه عام ــرد ک ــدا ک ــش پی افزای
همیــن تعرفــه اســت. قبــا جــز هزینــه تعرفــه، هزینــه دیگــری وجــود 
نداشــت؛ امــا حــاال عــاوه بــر تعرفــه هزینه هــای ســربار دیگــری مثــل 
هزینه هــای گمرکــی، مالیــات و ســایر هزینه هــا مجموعــا تــا 15 تــا 20 

درصــد قیمــت گوشــی ها را شــامل می شــود. 
ــه واردات گوشــی  ــل هزین ــه را در مقاب ــن هزین ــی ای ــه داد: وقت او ادام
بــه صــورت قاچــاق قــرار دهیــم، آنــگاه بــازار قاچــاق ســودآور و پررونــق 
می شــود؛ امــا اگــر هزینــه واردات قانونــی را بــه زیــر 10 درصــد 
برســانیم، دیگــر واردکــردن گوشــی بــه صــورت قاچــاق نمی توانــد بــرای 
واردکننــده کاالی قاچــاق چنــدان ســودآور باشــد و او بــه واردات قانونــی 

ــود.  ــب می ش ــی ترغی گوش
ــی ها  ــتری گوش ــال رجیس ــاد اعم ــای زی ــه هزینه ه ــاره ب ــا اش وی ب
اظهــار کــرد: در اجــرای رجیســتری هزینه هــای نظارتــی، زمانــی و 
ــا  ــه م ــی ک ــام می شــود؛ در صورت ــروی متخصــص انج ــری نی به کارگی
ــر ارزش افــزوده خودبه خــود شــاهد  ــات ب ــا کاهــش مالی ــم ب می توانی

ــی باشــیم. ــه صــورت قانون ــازار و واردات گوشــی ب ــم ب تنظی

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ســاختن  اینکــه  بیــان  بــا 
کارخانه هــا کشــور را بــه توســعه 
ــا وجــود  ــر ب ــن ام نمی رســاند و ای
مدیــران و نیروهــای کار ماهــر معنا 
ــه  ــران جامع ــت: بح ــد، گف می یاب
ــت و  ــی اس ــکاف مهارت ــران، ش ای
بایــد گفتمــان مهــارت در کشــور را 

ــم.  ــه کنی نهادین
علــی ربیعــی در مراســم تکریــم و 

ــه در  ــه ای ک ــی و حرف ــوزش فن ــه رئیــس ســازمان آم معارف
محــل ایــن ســازمان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: کار بزرگــی کــه 
اکنــون بایــد آغــاز کنیــم، توجــه بــه گفتمــان مهــارت اســت و 
هرچــه ایــن گفتمــان را پیــش ببریــم، در تحقــق بســیاری از 

اهــداف تاثیرگــذار خواهــد بــود. 
بیــکاری،  ابرچالــش  مباحثــی همچــون  داد:  ادامــه  وی 
ــم  ــه راه انداختی ــا ب ــان اشــتغال را م ــکاران و گفتم لشــکر بی
و معتقــدم کــه امــروز بایــد گفتمــان مهــارت و گفتمــان فقــر 

ــم.  ــاد کنی ــم ایج را ه
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــود  ــفانه نب ــه داد: متاس ــارت ادام ــوزه مه ــازی در ح برنامه س
ــن  ــا ای ــن جمعیــت ب ــده می شــود و ای ــارت در کشــور دی مه

ــاند.  ــعه نمی رس ــه توس ــور را ب ــارت کش مه
ــدون  مهــارت و  ــران وجــود افــراد ب ــزرگ ای امــروز چالــش ب
کم مهــارت اســت و ایــن مهــارت از مهارت هــای زندگــی، 
ــت اخــاق  ــی و رعای ــا رانندگ ــر ت ــا یکدیگ ــاط ب ــراری ارتب برق

شــامل  را  فــردی  حقــوق  و 
 . د می شــو

ــان اینکــه ســاختن  ــا بی ربیعــی ب
مهــارت  کشــور  در  کارخانه هــا 
می خواهــد، افــزود: تــا زمانــی 
کــه مدیــران ماهر نداشــته باشــیم 
الزم  مهــارت  از  نیروهــای کار  و 
ــرای کاهــش قیمــت تمام شــده  ب
برخــوردار نباشــند، ســاختن کارخانــه 
کمکــی بــه توســعه کشــور نمی کند. 
ــوآوری،  ــاد ن ــق نم ــزوم تحق ــر ل ــال ب ــن ح ــر کار در عی وزی
ــد از  ــت: بای ــرد و گف ــد ک ــور تاکی ــر در کش ــره وری و تغیی به
ســازمان فنــی و حرفــه ای نــگاه نوآورانــه همــراه بــا بهــره وری 
و رشــد و تغییــر بیــرون بیایــد و آینــده بــازار کار ایــران و کار 

ــران ترســیم شــود. ــده ای در آین
 ربیعــی در بخــش دیگــری از اظهــارات خــود، بحــران جامعــه 
امــروز ایــران را شــکاف مهارتــی دانســت و تاکیــد کــرد: بایــد 
در جهتگیری هــای خــود بــه ســمت فقرزدایــی برویــم؛ چــرا 
ــاد  ــش اقتص ــر، دو چال ــای فقی ــی و آدم ه ــر مهارت ــه فق ک
ایــران هســتند و راه برون رفــت از فقــر و غلبــه بــر آن، تربیــت 

افــراد ماهــر اســت. 
او گفــت: امــروز وقتــی در یــک خانــه وســیله ای مثــل کولــر 
خــراب می شــود، چنــد نفــر بــرای تعمیــر آن مراجعــه 
ــد  ــان می ده ــن نش ــود و ای ــت نمی ش ــا درس ــد؛ ام می کنن
ــردی  ــن رویک ــا چنی ــد و ب ــارت بی بهره ان ــا از مه ــه آدم ه ک

ــرد. ــدا ک ــت پی ــعه دس ــد و توس ــه رش ــوان ب نمی ت

بحران جامعه، شکاف مهارتی استضرر مردم از رجیستری گوشی ها

صدف طالیی
ــد آخریــن  ــا خری ــه کار و ب شــرکت صنایــع غذایــی صــدف طایــی ایرانیــان در ســال 1384 شــروع ب
تکنولــوژی روز دنیــا از اروپــا بــرای اولیــن بــار در ایــران اقــدام بــه تولیــد انــواع ســریال های صبحانــه بــه 

صــورت کامــا اســتاندارد و مــدرن کــرده اســت. 
ــری  ــکاران متخصــص و دلســوز خــود و به کارگی ــی روز و هم ــش فن ــری دان ــا به کارگی ــن شــرکت ب ای
ــال  ــان، در ح ــک در جه ــد تمام اتوماتی ــط تولی ــای خ ــن تکنولوژی ه ــن و مدرن تری ــی از جدیدتری یک
ــه و  ــی صبحان ــوالت غذای ــد محص ــت تولی ــوآور در صنع ــتاز و ن ــرکت پیش ــک ش ــوان ی ــه عن ــر ب حاض
میان وعــده از فــرآوری غــات در ایــران مطــرح اســت و از آن می تــوان بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 

ــرد.  ــام ب ــی ن ــع غذای ــه صنای ــران در زمین ــن شــرکت های بخــش خصوصــی ای و معتبرتری
ــدگان ســعی در  ــا در نظــر گرفتــن ذائقــه و ســلیقه های متفــاوت مصرف کنن ــن شــرکت ب ــدات ای تولی

ــدگان دارد.  ــه ســالم و تأمیــن ســامت مصرف کنن ــی جهــت تغذی ــه محصوالت ارائ
ــات  ــروه غ ــت گ ــود را تح ــدی خ ــوالت تولی ــت محص ــر اس ــان مفتخ ــی ایرانی ــدف طای ــرکت ص ش
صبحانــه بــه نــام »ماماتیــن« معرفــی کنــد. محصــوالت ماماتیــن در انــواع طعم هــا و ســایزهای مختلف 
بــرای تمــام افــراد در هــر ســنی تهیــه می شــود و حتــی بــرای افــراد خــاص جامعــه نظیــر مبتایــان بــه 

دیابــت، گیاه خــواران و ســالخوردگان نیــز محصــوالت ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

تولید ملی

مشاور سابق وزیر اقتصاد:

 اقتصاد ایران باید 
در CCU بستری شود!

رتبه بندی فعلی خودروها، نظر سازمان استاندارد نیست۹۵ درصد کاریابی های مجازی، غیرقانونی اند
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  اونس جهانی طال 
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 اتحادیه طال   تمام سکه طرح قدیم 
جواهر و سکه 
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ربع سکه بهار آزادی 
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سکه یک گرمی 



هشتبهشت
مراسم تشییع ۲ شهید نیروی انتظامی 

و ۲ شهید مدافع حرم در اصفهان  
معــاون اجتماعــی فرمانــده انتظامــی اســتان 
اصفهــان گفــت: ۱۵ آبــان مراســم تشــییع و تدفیــن 
۲ نفــر از شــهدای تــازه تفحص شــده ژاندارمــری بــه 
همــراه ۲ شــهید مدافــع حــرم، از خیابــان فیــض به 
ســمت گلســتان شــهدای اصفهــان برگــزار خواهــد 

شــد.
ــت و  ــاره بازگش ــی درب ــر کریم ــرهنگ جهانگی س
تشــییع شــهدای تــازه تفحص شــده ژاندارمــری در 
ــراد  ــن اف ــار داشــت: ای ــدس اظه ــاع مق دوران دف
شــهدای تــازه تفحص شــده نیــروی انتظامــی 
هســتند کــه از طریــق مرزهــای جنوبــی بــه کشــور 

ــدند. وارد ش
شــهدای  تعــداد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ژاندارمــری تــازه تفحص شــده ۵0 شــهید بــود 
کــه همگــی در نمــاز جمعــه تهــران تشــییع 
ــه  ــهدا ب ــن ش ــن از ای ــر ۲ ت ــزود: پیک ــدند، اف ش
ــعید  ــان« و »س ــن ملکی ــهید »محس ــای ش نام ه
ــان هســتند  ــه اســتان اصفه ــق ب شــکریان« متعل
ــا  کــه صبــح دیــروز از فــرودگاه شــهید بهشــتی ب
ــان  ــتقبال وارد اصفه ــژه اس ــم وی ــزاری مراس  برگ

شد.
معــاون اجتماعــی فرمانــده انتظامــی اســتان 
ــجد  ــاه در مس ــرد: ۱4آبان م ــح ک ــان تصری اصفه
ــا شــهدا  ــی مراســم وداع ب ــروی انتظام ســتاد نی
برگــزار خواهــد شــد و مراســم تشــییع و تدفیــن 
شــهدا نیــز روز دوشــنبه ســاعت 9 صبــح از خیابان 
فیــض روبــه روی مســجد رکن الملــک بــه ســمت 

ــود. ــزار می ش ــهدا برگ ــتان ش گلس

 مانور آمادگی تأمین اضطراری 
آب شرب روستاهای چادگان    

تأمیــن اضطــراری آب شــرب  آمادگــی  مانــور 
ــل  ــد غیرعام ــران و پدافن ــب بح ــتاها در قال روس
رود  چنــار  بخــش  چهل چشــمه  روســتای  در 
شهرســتان چــادگان بــا حضــور مســئوالن اســتانی 

و شهرســتانی برگــزار شــد.

مدیــر امــور آبفــار شهرســتان چــادگان گفــت: 
و  آب  شــرکت  آمادگــی  مانــور  ایــن  از  هــدف 
فاضــاب روســتایی، کارگــروه آب پدافنــد غیرعامــل، 
دســتگاه های اجرایــی شهرســتان و اســتان ها و 
شهرســتان های معیــن بــرای مشــکات کمــی، 

کیفــی و قطعــی آب شــرب بــوده اســت.
ــک  ــور ی ــن مان ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــدی زمان مه
نیازســنجی بــوده کــه چــه امکانــات و تجهیزاتــی در 
شهرســتان و اســتان های معیــن وجــود دارد کــه در 
مواقــع احتمالــی در کمبــود یــا قطعــی آب شــرب 
روســتاها می تواننــد بــرای مرتفــع کــردن مشــکات 

بــه کار بــرده شــوند.
ــتگاه های  ــه دس ــور کلی ــن مان ــت در ای ــی اس گفتن
اجرایــی شهرســتان چــادگان و اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری بــه عنــوان اســتان معین و شهرســتان های 
تیــران و کــرون، فریــدن، فریدونشــهر و بوییــن 
و میاندشــت بــه عنــوان شهرســتان های معیــن 

ــد. شــرکت کردن

 استفاده از توان مردم اصفهان  
در کاهش آمار بیکاری مؤثر است 

از  اصفهــان  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
ــد  ــت و نبای ــوردار اس ــی برخ ــتعدادهای خوب اس
شــاهد افزایــش بیــکاری در ایــن اســتان باشــیم؛ 
ــرژی،  ــات، ان ــری تجربی ــا به کارگی ــد ب ــه بای بلک
تــوان مــردم و ســرمایه ها، بتوانیــم اقدامــات 

خوبــی انجــام دهیــم.
ــاق  ــد میث ــزاده در حاشــیه تجدی محســن مهرعلی
ــدس  ــاع مق ــامی و دف ــاب اس ــهدای انق ــا ش ب
افــزود: اصفهانی هــا همــواره در شــاخص های 
ــتاز  ــامی پیش ــاب اس ــت از انق ــف حراس مختل
ــرار  ــهدا ق ــم ش ــت تقدی ــف نخس ــوده و در ردی ب

داشــته اند.
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــه دنبــال برطــرف کــردن 
مشــکات مــردم متدیــن اصفهــان هســتیم، 
ــار  ــی دچ ــای مختلف ــان در زمینه ه ــت: اصفه گف
ــا  ــه آن ه ــد ب ــه بای ــت ک ــکات اس ــی مش بعض
ــه  ــه موضــوع آب ک ــوان نمون ــه عن ــرد؛ ب توجــه ک
چندیــن ســال اســت مشــکل اصفهــان محســوب 
ــاز شــده  ــه گذشــته آغ می شــود و از دو ســه ده
 و بــه شــرایط امــروز رســیده، نیازمنــد توجــه 

است.
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه مشــکات ناشــی 
از بیــکاری و رکــود تصریــح کــرد: اصفهــان از 
ــد  ــت و نبای ــوردار اس ــی برخ ــتعدادهای خوب اس
شــاهد افزایــش بیــکاری در ایــن اســتان باشــیم؛ 
ــرژی،  ــات، ان ــری تجربی ــا به کارگی ــد ب ــه بای بلک
تــوان مــردم و ســرمایه ها بتوانیــم اقدامــات 

ــم.   ــام دهی ــی انج خوب
ــی  ــرمایه های خصوص ــذب س ــتا ج ــن راس در ای
داخلــی و خارجــی در زمینه هــای مختلــف از 
الزم  و خدماتــی  جملــه صنعــت، گردشــگری 

اســت تــا اشــتغال زایی صــورت گیــرد.

گروه اصفهان زهرا نصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

مراســم راهپیمایــی یــوم هللا ۱3 آبان مــاه 
همزمــان بــا سراســر کشــور بــا حضــور 
و  والیتمــدار  مــردم  مختلــف  قشــرهای 
ــای  ــئوالن، گروه ه ــان، مس ــهیدپرور اصفه ش
مختلــف دانش آمــوزی، نخبــگان و دانشــجویان، 
اعضــای ســازمان های بســیج دانشــجویی و 
ــان  ــاب اصفه ــدان انق ــوزی در می دانش آم
ــرکت کنندگان  ــه ش ــد ک ــزار ش ــی برگ در حال
در ایــن مراســم از میــدان انقــاب بــه ســمت 
خیابــان کمــال اســماعیل، خیابــان پاســداران 
)بــاغ گلدســته( و ســپس چهــارراه آمــادگاه 
راهپیمایــی کردنــد. ســخنران ویــژه ایــن 
ــت  ــان، تولی ــام رحیمی ــم حجت االس مراس

ــود.  ــران، ب ــدس جمک ــجد مق مس
ــن   تولیــت آســتان مقــدس جمکــران در ای
ــه  ــن جمل ــا ای ــود را ب ــخنان خ ــم س مراس

آغــاز کــرد کــه هرجــا ملــت ایــران در مقابــل 
اســتکبار جهانــی مقاومــت کــرد، پیــروزی بــا 

ــود. جبهــه مقاومــت ب
ــن  ــلمین محمدحس ــام و المس  حجت االس
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رحیمیــان، 
رئیس جمهــور آمریــکا بدانــد کــه امــروز 
ــت  ــرد اس ــن ف ــران منفورتری ــت ای ــن مل بی
ــرده  ــان ک ــود اذع ــان داشــت: دشــمن خ بی
کــه 86 کشــور دنیــا دســت بــه دســت هــم 
ــد،  ــن ببرن ــت ســوریه را از بی ــا دول ــد ت دادن
ــا  ــه ابرقدرت ه ــر اراده هم ــران ب ــا اراده ای ام
پیــروز شــده اســت. امــروز ایــران بــه دلیــل 
جهــان  ابرقدرت هــای  برابــر  در  مقاومــت 

ــت. ــده اس ــروز ش پی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از مجمــوع شــهدای 
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس 7۲درصــد 
شــهدا بیــن ۱4 تــا ۲4 ســال ســن داشــتند 
ــور  ــهید در کش ــزار ش ــدود ۱۵0 ه ــزود: ح اف

شــهادت  بــه  نوجوانــی  و  جوانــی  بیــن 
ــیدند. رس

وی خطــاب بــه نســل امــروز کــه بایــد ببینــد 
مــا کجــا بودیــم و آمریــکا بــر همــه چیــز مــا 
ــون  ــاب قان ــان انق ــت: زم ــود، گف ــم ب حاک
ــا  ــود و ب ــم ب ــر کشــور حاک کاپیتوالســیون ب
ایــن قانــون مســتکبران دستشــان بــرای هــر 
جنایتــی بــاز بــود؛ ایــن در حالــی  اســت کــه 
ــن  ــان از بی ــران در آن زم ــش ای ــت ارت عظم

رفــت. 
حضــرت  دســتگیری  تصریــح کــرد:  وی 
امــام)ره( در ســال 43، شــهادت ده هــا 
ــه  ــان ۵7 و تســخیر الن ــوز در ۱3 آب دانش آم
جاسوســی در ۱3 آبــان ۵8، وجــه اشــتراک  

ــت.   ــتیزی اس ــه استکبارس ــه حادث س
 اقتدار آمریکا شکست

ــی  ــئول نمایندگ ــم مس ــن مراس ــه ای در ادام
ــج(  ــپاه صاحب الزمان )ع ــه در س ــی   فقی ول
ــه 70  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
ســال اســت کــه رژیــم آمریــکا مبــارزه 
خــود را بــا ایــران آغــاز کــرده  و ادامــه 
می دهــد و در ایــن راســتا از هیــچ کاری 

فروگــذار نمی کنــد، افــزود: دشــمنان، نظــام 
جمهــوری اســامی را مانــع رســیدن بــه 
اهــداف خــود می داننــد. آمریــکا و اســتکبار 
ــع  ــامی را مان ــوری اس ــام جمه ــی نظ جهان
رســیدن بــه منابعــی می دانــد کــه در منطقــه 
ــا  ــه ب ــال مقابل ــه دنب ــن ب ــته اند؛ بنابرای داش

ــتند. ــام هس ــن نظ ای

افــزود:  غفاری پــور  رضــا  حجت االســام 
نظــام جمهــوری اســامی، آقایــی آمریــکا را 
ــر   ــا را زی ــتی آن ه ــت و هس ــا شکس در دنی

ــرد  ــوری اســامی کاری ک ــرد؛ جمه ســوال ب
کــه در هرجایــی کــه مــا ورود کنیــم، بیــداری 

ــم. ــامی را می بینی ــداری اس ــردم و بی م
 تا زمانی که استکبار هست، 

مبارزه بین حق و باطل برقرار است 
معــاون سیاســی ســپاه صاحب الزمان)عــج( 
ایــن  ادامــه  در  نیــز  اصفهــان  اســتان 
راهپیمایــی  مهــم  پیــام  مراســم گفــت: 
ــه  ــه روحی ــدت و ادام ــظ وح ــان، حف ۱3 آب
ســایر  و  ایــران  ملــت  استکبارســتیزی 

. ســت ملت ها
ناصــر بهرامــی افــزود: جامعــه اســامی مــا 
هیــچ گاه زیــر بــار ســلطه نخواهــد رفــت و بــا 
وحــدت، مــردم مــا نشــان خواهنــد داد کــه 

ــد. ــم نمی رون ــار ظل ــر ب هرگــز زی
ــتکبار  ــه اس ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک وی تاکی
ــرار  ــن حــق و باطــل برق ــارزه بی هســت، مب

ــت. اس
بهرامــی اظهــار داشــت: ملت هــای مســتضعف 
ــران  ــه ای ــان ب ــم امیدش ــروز چش ــان ام جه
اســامی اســت و ملــت ایــران یکصــدا شــعار 
ــد زد. ــاد خواهن ــر آمریــکا« را فری »مــرگ ب

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اصفهــان گفــت: 30 جریــب از 
خیابــان باهنــر بــا عنــوان موقوفــه گــرک یــراق بــه نــام اوقــاف 
ســند خــورده کــه 4۵0 واحــد مســکونی در ایــن موقوفــه بــدون 

قــرارداد بــا اوقــاف ســاخته شــده اســت.
ــه اینکــه در اســتان  ــا اشــاره ب حجت   االســام رضــا صادقــی ب
ــت:  ــار داش ــود دارد، اظه ــه وج ــزار رقب ــدود 4۵ ه ــان ح اصفه
حــدود 30 درصــد ایــن موقوفــات دارای ســند مالکیــت اســت.

هنــوز 70 درصــد رقبه هــای اســتان اصفهــان بــدون ســند 
ــرای  ــان ب ــتان اصفه ــهمیه اس ــاری س ــال ج ــتند و در س هس

ــت. ــه اس ــزار رقب ــا 7 ه ــنددارکردن رقبه ه س
وی بــا بیــان اینکــه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک همــکاری 
ــرد: از  ــح ک ــته، تصری ــات داش ــت موقوف ــرای ثب ــی را ب خوب
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــرای600 رقبــه در اســتان 
ــناد  ــداد اس ــت. تع ــده اس ــادر ش ــت ص ــند مالکی ــان س اصفه

صادرشــده کــم اســت، ولــی از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت.
حجت االســام صادقــی بــا بیــان اینکــه موقوفــات رقباتــی کــه 
ــی ســنددار شــده  ــه خوب ــاد مســکن بحــث داشــتیم ب ــا بنی ب
ــدای امســال ۲  ــه از ابت ــد توجــه داشــت ک ــزود: بای اســت، اف
هــزار و 300 هکتــار از اراضــی موقوفــه اســتان اصفهــان ســنددار 

شــده اند.
ــورزوق،  ــهر خ ــلطان آباد در ش ــه س ــه موقوف ــان اینک ــا بی وی ب
اصفهانــک ، کارتــان و شــهرک انــدالن در ســال جــاری بــه نــام 
اوقــاف ســند خــورده، گفــت: همچنیــن 30 جریــب از خیابــان 
ــام اوقــاف ســند  ــه ن ــراق ب ــوان موقوفــه گــرک ی ــا عن ــر ب باهن
ــی اســت کــه 4۵0 واحــد مســکونی در  خــورده و ایــن در حال
ایــن موقوفــه بــدون قــرارداد بــا اوقــاف ســاخته شــده اســت.  
ــاد  ــرای انعق ــه ب ــن موقوف ــتأجران ای ــر مس ــم زودت امیدواری

ــا اوقــاف اقــدام کننــد. قــرارداد ب

مدیــر برنامه ریــزی و بودجــه شــهرداری 
ســهم  صددرصــدی  تحقــق  از  اصفهــان 
در  شــهرداری  تحــول  برنامــه  اجــرای 
ســال های 9۵ و 96 خبــر داد و گفــت: بــرای 
جمع بنــدی در حیطــه تحــول شــهرداری در 
بخــش اول برنامــه اصفهــان ۱400 می تــوان 
ــه  ــی ک ــه 30 درصــد از فعالیت های ــت ک گف
قــرار بــود در برنامــه اصفهــان ۱400 در بــازه 
ــروع  ــود، ش ــام ش ــده انج ــی اعام ش زمان
شــده و درصدهایــی بیــن 30 تــا ۱00 درصــد 

پیشــرفت داشــته اند.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فردانــی  ســعید 
برنامــه اصفهــان ۱400 تنهــا بــه صــورت 
ــورت  ــه ص ــه ب ــده، بلک ــن نش ــی تدوی کیف
کامــا مشــخص، قابلیــت رصــد و ارزیابــی 
ــش  ــزود: افزای ــطوح دارد، اف ــام س را در تم
ــرمایه های  ــع و س ــت مناب ــره وری مدیری به
بخــش  در  اصلــی  رویکــرد  اجتماعــی، 

تحــول شــهرداری اســت.
کلیدخــورده  طرح هــای  جملــه  از  وی 

برنامــه اصفهــان ۱400 را اســتقرار نظــام 
مدیریــت پــروژه بــر اســاس اســتاندارد 
ــی  ــا پیاده ســازی مــدل تعال ــاک ی پی.ام.ب
ــی  ــتاندارد اروپای ــاس اس ــر اس ــازمانی ب س
ــد و افــزود:  ای.اس.کیــو.ام )ESQM( خوان
دیگــر پــروژه شــاخصی کــه تاکنــون 80 
ــن  ــه، تدوی ــته، تهی ــرفت داش ــد پیش درص
ــی  ــت و ارزیاب ــام مدیری ــازی نظ و پیاده س
عملکــرد  تحقــق  کــه  اســت  عملکــرد 
ــه  ــداف برنام ــتای اه ــهرداری را در راس ش

۱400 رصــد می کنــد. اصفهــان 
فردانــی شفاف ســازی خدمــات شهرســازی 
پروانــه  صــدور  و  طرح هــا  و  ضوابــط  و 
ــی از  ــورت الکترونیک ــه ص ــاختمانی را ب س

دیگــر پروژه هــای برنامــه اصفهــان ۱400 
برشــمرد کــه بــه صــورت کامــل انجــام 

ــت. ــده اس ش
پروژه هــای  دیگــر  از  شــد:  یــادآور  وی 
شــاخص در حــوزه خدمــات شــهری کــه در 
برنامــه اصفهــان ۱400 بــه صــورت ویــژه بــر 
ــی  ــت و صرفه جوی ــز شــده، مدیری آن تمرک
انــرژی اســت تــا بتوانیــم انــرژی را در 
حــد  بــه  اصفهــان  شــهر  و  شــهرداری 

ــیم. ــته باش ــوب داش مطل
زیرســاخت  نظــام  اجــرای  همچنیــن 
ــال  ــان از س ــهر اصفه ــی ش ــای مکان داده ه
گذشــته آغــاز شــده و بــا جدیــت در حــال 

ــت. ــری اس پیگی

رئیــس امــور آزمایشــگاه های محیــط زیســت اصفهــان گفــت: 
ــوای  ــروز ه ــر دی ــاعت ۱۲ ظه ــه س ــی ب ــاعت منته در ۲4 س
اصفهــان بــا میانگیــن شــاخص کیفــی ۱۲۱ در وضعیت ناســالم 

ثبــت شــده بــود.
ــش  ــه پی ــنبه هفت ــت: از سه ش ــار داش ــان اظه ــک صادقی باب
تاکنــون، اصفهــان ۱0 روز هــوای ناســالم بــرای گروه هــای 
حســاس را تجربــه کــرد و طــی ســه روز پیــش نیــز در آســتانه 

ــرار داشــت. ــت ناســالم  ق وضعی
وی افــزود: دیــروز نیــز در ۲4 ســاعت منتهــی بــه ســاعت ۱۲ 
ــی ۱۲۱، در  ــاخص کیف ــن ش ــا میانگی ــان ب ــوای اصفه ــر ه ظه

ــد. ــت ش ــاس ثب ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــت ناس وضعی
ــان  ــت هــوای اصفه ــن اســاس وضعی ــر ای ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــاغ خواجــو  ــا شــاخص ۱43، چهارب در ایســتگاه های پرویــن ب
۱۲۵، میــدان احمدآبــاد ۱30، بزرگــراه خــرازی ۱۱4، بلــوار 

دانشــگاه ۱07، در وضعیــت ناســالم بــرای گروه هــای حســاس 
ثبــت شــده اســت.

وی ادامــه داد: همچنیــن در ایســتگاه های ســنجش آالیندگــی 
حســین)ع(  امــام  میــدان  و  رودکــی  خیابــان  در  واقــع 
ــرای  ــالم ب ــوا ناس ــت ه ــاخص ۱۱4، وضعی ــن ش ــا میانگی ب

گروه هــای حســاس ثبــت شــده اســت.
ــتگاه های  ــوا در ایس ــت ه ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــان ب صادقی
اســتان  مختلــف  شهرســتان های  در  آالیندگــی  ســنجش 
ــن  ــرد: میانگی ــد ک ــزارش شــده، تاکی ــز ســالم و ناســالم گ نی
و  مبارکــه 8۵  بــا  9۵،  در خمینی شــهر  شــاخص کیفــی 
ــای حســاس  ــرای گروه ه ــت ناســالم ب ســگزی 7۲ در وضعی
گــزارش شــده و در کاشــان بــا ۱33 در وضعیــت ناســالم 
ــتان  ــتان اس ــن شهرس ــاس و آلوده تری ــای حس ــرای گروه ه ب

ــت. ــده اس ــزارش ش گ

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای صددرصدی برنامه تحول شهرداری

 مدیر کل منابع طبیعی 
استان اصفهان مطرح کرد:

 آتش سوزی در ۴۰۰ هکتار 
از جنگل های اصفهان 

 مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهان 
بــا بیــان اینکــه در ســال 9۵، ۲ هــزار و 300 
ــان  ــتان اصفه ــع اس ــا و مرات ــار از جنگل ه هکت
در آتــش ســوخت، گفــت: در ســال جــاری ایــن 

میــزان بــه 400 هکتــار رســیده اســت.
محمدحســین شــاملی دربــاره آتش ســوزی 
ــاه  ــش م ــان در ش ــتان اصفه ــای اس جنگل ه
نخســت ســال 96 اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
اقدامــات پیشــگیرانه کــه در ســال جــاری انجــام 
و  مراتــع  در  آتش ســوزی ها  نســبت  شــده، 
جنگل هــا در امســال نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته 80 درصــد کاهش داشــته اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال 9۵، ۲ هــزار و 300 
ــان  ــتان اصفه ــع اس ــا و مرات ــار  از جنگل ه هکت
در آتــش ســوخته اســت، تصریــح کــرد: ایــن در 
حالــی اســت کــه در ســال جــاری ایــن میــزان 

بــه 400 هکتــار رســیده اســت.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 60 درصــد 
انســانی  عامــل  مراتــع  آتش ســوزی های  از 
دارد، افــزود: بخشــی از ایــن آتش ســوزی ها 
آگاهانــه و بخشــی دیگــر ناآگاهانــه بوده اســت.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
و  مراتــع  آتش ســوزی های  از  ۲0درصــد  کــه 
جنگل هــای اســتان اصفهــان بــه دلیــل اختــاف 
ــوع  ــن موض ــه ای ــاده ک ــاق افت ــرداران اتف بهره ب
ــظ و  ــه منظــور حف در حــال بررســی اســت و ب
حراســت بهتــر از مراتــع در نظــر داریــم حفاظــت 
از عرصه هــا را بــه خــود بهره بــرداران واگــذار 

کنیــم.

سنددارشــدن  دربــاره  همچنیــن  شــاملی 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــع طبیع ــای مناب عرصه ه
ــراز داشــت: در حــال حاضــر 97 درصــد  ــز اب نی
از اراضــی اســتان اصفهــان بــه نــام دولــت ســند 
ــده  ــد باقی مان ــدود 3 درص ــاره ح ــورده و درب خ
نیــز بــه دلیــل اختــاف بــر ســر مالکیــت، هنــوز 

ــده ایم. ــند نش ــت س ــه دریاف ــق ب موف
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس برنامــه ششــم 
ــه ای را  ــناد دفترچ ــم اس ــر داری ــعه در نظ توس
ــح  ــم، تصری ــل کنی ــی تبدی ــناد تک برگ ــه اس ب
کــرد: بــا ایــن اقــدام حفاظــت از عرصه هــا 
بســیار راحت تــر خواهــد بــود. امســال نیــز 
دام  تعــداد  گذشــته  ســال های  همچــون 
 موجــود در عرصه هــا دو برابــر دام مصــوب بــوده

است. 
بایــد توجــه داشــت کــه عشــایر زمــان ورود دام 
ــا ورود دام  ــد و تنه ــت می کنن ــروج را رعای و خ

ــد.   ــیب می زن ــا آس ــه عرصه ه ــازاد ب م

گروه اصفهان زهرا نصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

در تخلفــات مــورد بررســی توســط اداره 
اصفهــان  اســتان  حکومتــی  تعزیــرات 
چنیــن  جــاری  ســال  ماهــه  هفــت  در 
»گران فروشــی«،  آمــد کــه  دســت  بــه 
صدرنشــین بیشــترین تخلفــات بــوده و 
ــردن  ــوان »درج نک ــن عن ــب دومی ــه ترتی ب
قیمــت«، ســومین عنــوان »رعایــت نکــردن 
چهارمیــن  و  بهداشــتی«  دســتورکار های 
عنــوان »ارائــه نکــردن فاکتــور« بــوده اســت.

اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
از میــزان جریمه هایــی کــه در  اصفهــان 
ــاری  ــال ج ــده س ــپری ش ــاه س ــول 7م ط
از ســوی ایــن اداره کل بــرای متخلفــان 
اعمــال شــده گفــت و اشــاره کــرد: جریمــه 

ــات،  ــان در ســه بخــش کاال و خدم محکوم
قاچاقچیان کاال و ارز، بهداشــت، دارو     و ... 
ــوده اســت. بیــش از ۱76 میلیــارد تومــان ب

غامرضــا صالحــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 
در بخــش کاال و خدمــات ۱9 هــزار و 7۱3 
ــده،  ــتان ش ــطح اس ــعب س ــده وارد ش پرون
بــه تفکیــک ایــن پرونده هــا پرداخــت و 
افــزود: در هفــت مــاه گذشــته، ۱0 هــزار 
و 93۲ مــورد پرونــده هــم در ایــن اداره 
ــه  مختومــه شــده کــه ۲3 درصــد نســبت ب
مــورد مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته 

ــت. اس
وی ادامــه داد: در بخــش مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز هــزار و 8۲۲ فقــره پرونــده وارد 
و ۲ هــزار و ۱۲0 فقــره پرونــده مختومــه 
ــات بهداشــت دارو  شــده و در بخــش تخلف

و درمــان نیــز ۲ هــزار و ۵۲3 فقــره پرونــده 
ــت.  ــده اس ــعب ش وارد ش

 وی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر ۲0 فقــره 
ــغ حــق ســرویس  ــاره اخــذ مبل ــد درب پرون
ــازمان  ــکایت س ــا ش ــرات ب ــعب تعزی در ش
حــال  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ــق آیین نامــه،  ــون طب رســیدگی اســت؛ تاکن
ــور  ــه در کش ــم؛ البت ــدوم کردی ــا را مع کااله

هنــوز تصمیــم خاصــی بــرای خودروهــا 
ــت. ــده اس ــه نش گرفت

حــق  مصرف کننــدگان  افــزود:  صالحــی 
و  خــوب  خدمــات  و  کاال  از  برخــورداری 
ــن  ــد و در ای خدمــات پــس از فــروش دارن
میــان تولیدکننــدگان نیز حــق برخــورداری از 
امنیــت و آرامــش بــه دور از هرگونــه تهدیــد 
ــارزه  ــوزه مب ــذا در ح ــد؛ ل ــیبی را دارن و آس
ــتغال،  ــرات از اش ــازمان تعزی ــاق س ــا قاچ ب
حمایــت  داخلــی  تولیــد  و  کارآفرینــی 
می کنــد؛ ایــن موضــوع بــا ایــن شــعار 
اســت کــه هیــچ عامــل خارجــی نمی توانــد 
ــی و  ــکل غیرقانون ــه ش ــت را ب ــه رقاب عرص

ــرد. ــن بب ــر از بی نابراب
ــی  ــم تعطیل ــرد: صــدور حک ــح ک  وی تصری
ــه  ــی کارخان ــف، تعطیل ــه متخل ــک کارخان ی
نمــک بــه علــت نداشــتن مجــوز بهداشــتی و 
رعایــت فرمــول ســاخت، جریمــه 7 میلیــارد 
ریالــی قاچاقچیــان ســوخت بــه میــزان 

7۲ هــزار و 7۱0 لیتــر، تعطیلــی درمانــگاه 
ــه علــت نداشــتن مســئول  دندان پزشــکی ب
ــکان  ــط پزش ــزی توس ــن زیرمی ــی، گرفت فن
ــه  ــال جریم ــون ری ــغ ۱00 میلی ــه مبل ــه ب ک
ــون و  ــده ۱ میلی ــه پرون ــیدگی ب ــدند، رس ش
870 هــزار نــخ ســیگار خارجــی کــه عــاوه بر 
ضبــط ســیگارها و آتش ســوزی آن بیــش از 
ــال معــادل کاالی کشف شــده  ــارد ری ۵ میلی
ــک  ــت ی ــد و  محکومی ــام ش ــه انج جریم
 784 پرداخــت  بــه  خصوصــی  شــرکت 
میلیــارد ریــال بــه دلیــل ایفانکــردن تعهدات 
ــه پرونده هــای مهــم ایــن اداره  ارزی از جمل

ــوده اســت. کل در ســال جــاری ب
اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
قاچــاق  محکومیــت  افــزود:  اصفهــان 
ــارد  ــغ ۲ میلی ــه مبل ــروز«  ب ــا لندک »تویوت
ــج  ــزار و 898 کیســه برن ــاق ه ــال و قاچ ری
۱0 کیلویــی از دیگــر تخلفــات رسیدگی شــده 

ــت.   اس

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 حضور خبرنگاران لنجان 
در نمایشگاه مطبوعات  

لنجانمحمدرضا شریفی
M.R.Sharifi@eskimia.ir

رســانه های  فعــال  اصحــاب  و  از خبرنــگاران  جمعــی 
گروهــی شهرســتان لنجــان و خبرگزاری هــای اســتان 
اصفهــان بــه سرپرســتی محمدرضــا شــریفی، پیشکســوت 
مطبوعــات شهرســتان لنجــان، از بیست وســومین نمایشــگاه 
مطبوعــات و خبرگزاری هــای کشــور در مصــای امــام 

ــد. ــد کردن ــران بازدی ــی)ره( ته خمین
خبرنــگاران لنجــان و اصفهــان در ایــن بازدیــد بــا حضــور در 
غرفــه روزنامه هــای سراســری و محلــی، ضمــن آشــنایی 
ــا  ــور ب ــف کش ــاط مختل ــریات در نق ــار نش ــد انتش ــا رون ب
غرفه هــای مســتقر در نمایشــگاه بــه بحــث و تبــادل نظــر 
ــوا و  ــل محت ــد، تحلی ــه تولی ــات در زمین ــال تجربی و انتق
ارتقــای ســطح ســواد رســانه ای در بیــن قشــرهای مختلف 
جامعــه، نهادهــای دولتــی، مردمــی و بخش هــای خصوصی 

پرداختنــد.

 پایان مرمت ۷۰درصد گنبد 
مسجد امام اصفهان  

ــام  ــجد ام ــزرگ مس ــد ب ــت گنب ــد مرم ــون 70 درص تاکن
ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــان ب اصفه

ــا اشــاره  ــان ب ــراث فرهنگــی اســتان اصفه ــر کل می   مدی
ــد  ــرک کاشــی های گنب ــرک از ۱6ت ــون ۱0ت ــه  تاکن ــه اینک ب
مســجد امــام بــا 3 میلیــارد تومــان هزینــه مرمــت شــده 
ــزرگ مســجد  ــد ب ــه اینکــه گنب ــا توجــه ب اســت، گفــت: ب
امــام اصفهــان بــر اثــر بــارش نــزوالت جــّوی و تغییــرات 
ــات  ــای م ــا فرســایش الیه ه ــف ب ــی فصــول مختل دمای
در  جــدی  آســیب های  دچــار  کاشــی ها،  نگهدارنــده 
ــز در  ــی نی ــی باعــث ریزش های کاشــیکاری ها شــده و حت
بخش هایــی از بدنــه گنبــد شــده بــود، مرمــت ایــن گنبــد 

از ســال90 آغــاز شــد.
فریــدون اله یــاری افــزود: مرمــت کاشــی ها بــا قالب گیــری 
انحنــای یــک تــرک )بخــش( از گنبــد و ســاخت تخمیــر 
ــه ابعــاد یکــی از ترک هــای گنبــد  )قالــب بــزرگ گنبــد( ب

)بــه طــول بیــش از  از ۲0 متــر( آغــاز شــد.
ــزرگ و  ــد ب ــن گنب ــاخت های ای ــت زیرس ــت: مرم وی گف
ــزار  ــش از ۵00ه ــود بی ــه وج ــه ب ــا توج ــی های آن ب کاش
قطعــه کاشــی بــه ابعــاد مختلــف بــر روی آن و در ارتفــاع 
کم نظیرتریــن  از  یکــی  زمیــن،  ســطح  از  ۵0متــری 
ــمار  ــه ش ــور ب ــطح کش ــی در س ــار تاریخ ــای آث مرمت ه

ــی رود. م
وی در پایــان اظهــار داشــت: در صــورت تامیــن ۲ میلیــارد 
تومــان اعتبــار، مرمــت گنبــد بــزرگ مســجد امــام اصفهــان 

تــا دو ســال آینــده بــه پایــان می رســد. 

 ۱۸۰ میلیارد ریال برای 
تکمیل ۲۴ هزار کالس درس

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

 معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان نوســازی وزارت آمــوزش 
ــوزش  ــام وزارت آم ــای نیمه تم ــت: پروژه ه ــرورش گف و پ
و پــرورش کــه بــا مشــارکت نیکــوکاران آغــاز شــده، حــدود 
۲4 هــزار کاس درس اســت کــه بــرای تکمیــل آن هــا ۱80 
ــان(  ــارد توم ــزار میلی ــادل ۱8 ه ــال )مع ــارد ری ــزار میلی ه

مــورد نیــاز اســت.
ــرداری از شــش  ــور در حاشــیه بهره ب ــی نظری پ   محمدتق
ــا آغــاز ســال  ــاب مدرســه در کاشــان گفــت: همزمــان ب ب
تحصیلــی، یــک هــزار و ۲00 فضــای آموزشــی و ۵۵ هــزار 
ــد  ــه ۵0 درص ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب و ۲00 کاس درس ب
آن هــا از محــل کمــک نیکــوکاران مدرسه ســاز بــوده اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۱۵ تــا ۲0 درصــد مــدارس 
ــه  ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــه اس ــورت دو نوبت ــه ص ــور ب کش
دلیــل تخریــب و بازســازی مــدارس فرســوده یــا تکمیــل 
مــدارس در حــال ســاخت اســت، افــزود: سیســتم 
ــه  ــد آن اســت ک ــزار کاس درس نیازمن گرمایشــی 83 ه
مجهــز و به روزرســانی شــود تــا منبــع ســوخت مصرفــی در 
کاس نباشــد؛ رفــع ایــن نگرانــی بــا هشــت هــزار میلیــارد 
ریــال اعتبــار ممکــن می شــود و امیدواریــم بتوانیــم 
 بــا همــکاری مجلــس تخصیص هــای خوبــی داشــته 

باشیم.
پاســخگوی  ســنتی  پــرورش  و  آمــوزش  افــزود:  وی 
دانش آمــوزان خــاق نیســت و بایــد فضــای فیزیکــی 
ــرای دانش آمــوزان خــاق  مــدارس نیــز نقــش معلــم را ب

ــد. ــا کن ایف

همگرایی بخش خصوصی و دولتی 
اصفهان در نمایشگاه کیش   

اجتماعــی  مســئولیت های  کمیســیون  نایب رئیــس 
ــه  همــکاری بخــش  ــا اشــاره ب اتــاق بازرگانــی اصفهــان ب
دولتــی و خصوصــی اســتان در تشــکیل پاویــون اصفهــان 
در نمایشــگاه کیــش گفــت: اســتان اصفهــان تنهــا اســتانی 
بــود کــه بــه صــورت گروهــی و منجســم بخــش خصوصــی 
را در کنــار بخــش دولتــی در ایــن نمایشــگاه همگــرا 

ــود. ســاخته ب
رضــا چینــی در حاشــیه بازدیــد از نهمیــن نمایشــگاه  
حضــور  گفــت:  کشــور  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 
بخشــی از زنجیــره شــرکت های ســاختمانی در پایــون 
نمایشــگاه کیــش جالــب توجــه اســت و بخش هــای 
تــا  طراحــی گرفتــه  از  ســاختمان  صنعــت  مختلــف 
ــگاه   ــن نمایش ــکاران در ای ــح و پیمان ــدگان مصال تولیدکنن
ــنا  ــر آش ــیل های یکدیگ ــا و پتانس ــا توانایی ه ــتند ب توانس

ــوند .  ش

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد:

 گران فروشی، صدرنشین تخلفات در اصفهان 

،،
آبــان،   13 راهپیمایــی  مهــم  پیــام 
روحیــه  ادامــه  و  وحــدت  حفــظ 
استکبارســتیزی ملــت ایــران و ســایر 

ســت ملت ها

 در مراسم  راهپیمایی ۱۳ آبان در اصفهان عنوان شد:

  ایران با مقاومت در برابر 
ابرقدرت های جهان پیروز شده است 
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 برداشت 7هزار تن گردو 
در چهارمحال و بختیاری

رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 7 
هــزار تــن گــردو در چهارمحــال و بختیــاری برداشــت شــد. 
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه هفــت هــزار تــن گــردو 
ــار داشــت:  ــاری برداشــت شــد، اظه در چهارمحــال و بختی
برداشــت گــردو در چهارمحــال و بختیــاری در ســال جــاری 

نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت. 
وی عنــوان کــرد: برداشــت گــردو ۱7 درصــد در چهارمحــال و 

بختیــاری افزایــش یافت.

کرمان، میزبان دوره درجه3 کیوروگی 
داوری کشور 

بــه منظــور ارتقــای ســطح داوری، دوره درجــه 3 کیوروگــی 
داوری کشــور در بخــش مــردان بــا حضــور 40 شــرکت کننده 

از سراســر کشــور بــه میزبانــی کرمــان برگــزار شــد. 
عیســی ابراهیمــی، رئیــس هیئــت تکوانــدو اســتان کرمــان 
گفــت: ایــن دوره آموزشــی بــا شــرکت ۱5 شــرکت کننده از 
اســتان های مازنــدران، البــرز، خوزســتان، فــارس، زاهــدان، 
لرســتان، تهــران، هرمــزگان و 25 نفــر از اســتان کرمــان بــه 
مــدت 4 روز بــه میزبانــی کرمــان در ســالن بشــری برگــزار 

شــد.

 گردهمایی خودروهای کالسیک 
در یزد

دومیــن دوره همایــش خودروهــای کالســیک شــهر یــزد بــا 
نمایــش حــدود 50 خــودرو بــه مناســبت ثبــت جهانــی این 

شــهر، در مجموعــه ارگ برگــزار شــد.

 دوره آموزشی در شرکت 
شهرک های صنعتی یزد

ــهرک های  ــرکت ش ــع ش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
آسیب شناســی  آموزشــی  دوره  گفــت:  یــزد  صنعتــی 
خانــواده ویــژه کارکنــان شــرکت شــهرک های صنعتــی یــزد 

ــزار شــد. برگ
 محمدعلــی ســلطانی در حاشــیه ایــن دوره آموزشــی 
گفــت: در ایــن دوره آموزشــی توضیحــات مبســوطی دربــاره 
ــات   ــا موضوع ــد ب ــت فرزن ــواده و تربی ــی خان آسیب شناس
ــمند  ــی های هوش ــدات گوش ــی و تهدی ــبکه های اجتماع ش

ارائــه شــد.
بــا  ایــن دوره آموزشــی خانواده هــا  ادامــه داد: در  وی 
تهدیــدات، ناامنی هــای موجــود در فضــای مجــازی و 
شــبکه های اجتماعــی آشــنا شــدند و بــه بررســی تهدیــدات 
ــر تربیــت  گوشــی های هوشــمند، تاثیــر فضــای مجــازی ب
کــودک، تخریــب اعتقــادی، تاثیــر منفــی شــبکه های 

ــد. ــی و ... پرداختن ــر  زندگ ــی ب اجتماع

 انجام 18 مأموریت امدادی 
برای 76 نفر حادثه دیده 

هــالل  جمعیــت  نجــات  و  امــداد  عملیــات  معــاون 
ــدادی و  ــات ام ــام ۱8 عملی ــان از انج ــتان کرم ــر اس احم
امدادرســانی 29 نفــر طــی هفتــه گذشــته خبــر داد. 
محمــد حیدری پــور، معــاون عملیــات امــداد و نجــات 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان، بیــان داشــت: 
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــران جمعی ــران و نجاتگ امدادگ
کرمــان طــی هفتــه گذشــته ۱8 عملیــات امــداد و نجــات 
انجــام داده انــد و بــر ایــن اســاس بــه 29 تــن از هموطنــان 

ــت. ــده اس ــانی ش امدادرس
افــزود: امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت  حیدری پــور 
هــالل احمــر موفــق بــه نجــات 9 نفــر در عملیــات نجــات و 
رهاســازی  شــدند؛ از ایــن میــان 6 تــن بــرای ادامــه رونــد 
درمــان بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــده و 3 مصــدوم نیــز 

بــه صــورت ســرپایی مــداوا شــدند.

 بازرسی رایگان آسانسورها 
در کرمان

ــگان  ــی رای ــان از بازرس ــتان کرم ــتاندارد اس ــر کل اس مدی
ــدود و  ــور نامح ــه ط ــان ب ــهر کرم ــورهای ش ادواری آسانس
بــدون محدودیــت زمانــی توســط ایــن اداره کل بــا همکاری 

ــر داد. بخــش خصوصــی خب
ــتورکار ها و  ــق دس ــه مطاب ــان اینک ــا بی ــگ زاده ب ــی بی عل
الزامــات ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ایــن بازرســی ها 
انجــام می شــود، گفــت: یــک شــرکت بازرســی فنــی تاییــد 
ــی  ــذا گواه ــت؛ ل ــرح اس ــن ط ــری ای ــده مج صالحیت ش
ایمنــی و گواهــی کیفیــت بــرای آسانســورهای تاییدشــده در 
ــان صــادر می شــود.مدیر کل اســتاندارد  ســطح شــهر کرم
اســتان کرمــان گفــت: آسانســورهای در حــال بهره بــرداری 
بایــد ســرویس و نگهــداری مســتمر شــود و بــرای اطمینان 
از شــرایط اســتاندارد و ایمنــی آسانســورها، بایــد بــه صــورت 
ســاالنه توســط شــرکت های بازرســی فنــی، بازرســی 

ادواری شــود و گواهینامــه ایمنــی دریافــت کننــد.
تمامــی شــهروندان متقاضــی انجــام بازرســی ادواری 
رایــگان بــه اداره کل اســتاندارد کرمــان مراجعــه کــرده یــا بــا 

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــن 8-332۱۱757 تم ــماره تلف ش

 اعتراف سارق حرفه ای به 
20 فقره سرقت در یزد 

ــارق  ــت: س ــزد گف ــتان ی ــی اس ــس آگاه ــت پلی سرپرس
ــی در  ــن خصوص ــرقت از اماک ــره س ــا 20 فق ــابقه دار ب س
شــهر یــزد بــا تــالش مامــوران پلیــس آگاهــی شناســایی 

ــد.  ــتگیر ش و دس
ســرهنگ محمدرضــا حناســاب، سرپرســت پلیــس آگاهــی 
یــزد، گفــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از اماکــن 
خصوصــی در شــهر یــزد، مامــوران پلیــس اقدامــات خــود 
را در زمینــه شناســایی عامــل ایــن ســرقت ها آغــاز کردنــد.

ســرهنگ حناســاب افــزود: مامــوران پلیــس پــس از 
انجــام تحقیقــات الزم متوجــه شــدند کــه متهــم از ســارقان 
حرفــه ای و ســابقه دار بــوده و پــس از انجــام این ســرقت ها 

ــزد مخفــی شــده اســت. در یکــی از محــالت قدیمــی ی

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

در  گذشــته  روز  فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا 
ــین و  ــتانداران پیش ــه اس ــم و معارف ــن تکری آیی
جدیــد یــزد بــا ابــراز خرســندی از حضــور در یــزد 
اظهــار کــرد: ۱3 آبــان بــرای مــا نمــاد مقاومــت، 
ــارزه و  ــمندی و مب ــت و هوش ــتقامت، عقالنی اس

اســت. دشمن شناســی 
ــران  ــه ای ــوع رابط ــه موض ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ســاده سیاســی  موضــوع  یــک  آمریــکا،  بــا 
امنیتــی  حتــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی،  یــا 
ــادگی،  ــر س ــراد از س ــی اف ــت: برخ ــت، گف نیس
ــت  ــی دس ــا بی توجه ــت ی ــطحی انگاری، غفل س
می زننــد.  زمینــه  ایــن  در  تحلیل هایــی  بــه 
ــا  ــا م ــا ب ــه آمریکایی ه ــی مواجه ــوع اصل موض
ــه  ــالمی ک ــا اس ــا ب ــت. آن ه ــالم اس ــث اس بح
دارد، مخالفــت  عقــل  و  در دل  نفــوذ  قــدرت 

. می کننــد
وی بــه ویژگی هــای بــارز یــزد در زمینه هــای 
ــف  ــوم مختل ــوژی و عل ــژه تکنول ــف به وی مختل
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
فعلــی کشــور، الزم اســت کــه اســتان یــزد 
الگویــی در زمینه هــای مختلــف بــرای تمــام 

ــد. ــور باش کش
ــخه  ــی را نس ــاد مقاومت ــی اقتص ــی فضل رحمان
شــفابخش اقتصــاد کشــور دانســت و گفــت: 
اقتصــاد مقاومتــی را در هــر بعــدی از جملــه 

اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و ابعــاد مختلــف 
ــی  ــه محــور اصل ــم ک ــم، می بینی ــگاه کنی دیگــر ن

فعالیت هــای کشــور اســت.
 کم آبی و بحران خشکسالی، مهم ترین 

مشکل استان یزد 
آیــت هللا محمدرضــا ناصــری یــزدی، نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان یــزد، نیــز در آییــن تکریــم 
و معارفــه اســتانداران پیشــین و جدیــد یــزد 
ــوان  ــه عن ــاز ب ــزد از دیرب ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
دارالعبــاده و دارالعلــم شــناخته شــده، اظهــار 
کــرد: ضــرورت دارد کــه اســتاندار جدیــد یــزد بــه 
ایــن فرهنــگ و تعالــی آن توجــه ویــژه ای داشــته 

باشــد.

ناصــری یــزدی قاطعیــت در تصمیم گیری هــا 
ــزد  ــتاندار در ی ــت: اس ــت و گف ــروری دانس را ض

ــدون  ــچ کســی نیســت و الزم اســت ب وام دار هی
ــات  ــران، تصمیم ــر دیگ احســاس ضعــف در براب

ــرای پیشــرفت اســتان داشــته باشــد. قاطــع ب
ــاس  ــه احس ــان اینک ــا بی ــزد ب ــه ی ــام جمع ام
ضــرورت ایجــاد اقتصــاد مقاومتــی هنــوز در 
بعضــی از مدیــران نیســت، گفــت: بایــد بــه ایــن 
موضــوع توجــه داشــته باشــیم و عــالوه بــر ایجــاد 
حساســیت الزم در بیــن مدیــران، زمینــه تحقــق 

ــم. ــم کنی ــتان فراه ــی را در اس ــاد مقاومت اقتص
ــالی  ــران خشکس ــی و بح ــزدی کم آب ــری ی ناص
را از جملــه مهم تریــن مشــکالت اســتان یــزد 
دانســت و گفــت: در ایــن زمینــه بایــد اقدامــات 
ــتان  ــاز اس ــورد نی ــن آب م ــتای تامی الزم در راس
یــزد انجــام شــود تــا در آینــده اســتان بــا 
مشــکلی در زمینــه خشکســالی های بیشــتر 

ــد. ــه رو نباش روب
 اشتغال، اولویت استان یزد است 

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان یــزد بــا 
ــال  ــه دنب ــزد ب ــدگان ی ــان اینکــه مجمــع نماین بی
اســتاندار بومــی بــود، گفــت: آب  و اشــتغال، 

مهم تریــن اولویــت اســتان یــزد اســت. 
ــن،  ــن آیی ــز در ای ــی نی ابوالفضــل موســوی بیوک
ــای  ــزد ظرفیت ه ــتان ی ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــاوری  ــوم و فن ــای عل ــادی در زمینه ه ــیار زی بس
دارد، اظهــار کــرد: نخبــگان اســتان یــزد در نقــاط 
مختلــف کشــور و جای جــای جهــان در حــال 

ــت هســتند. فعالی

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه اینکــه مجمــع نماینــدگان بــه دنبــال انتخــاب 
ــه  ــود، گفــت: مجمــع ب ــزد ب اســتاندار بومــی از ی
ــزد  ــه ی ــبت ب ــه نس ــود ک ــتانداری ب ــال اس دنب
 شــناخت کامــل داشــته باشــد؛ ولــی چــون 
ــِی قمــی مــورد تاییــد وزارت کشــور، هیئــت  زمان
دولــت و مســئوالن یــزد بــود، مجمــع هــم 

ــرد. ــی ک همراه
 مدیر سیاسی ام؛ اما فعال سیاسی 

نیستم 
اســتاندار اســتان یــزد بــا تشــکر از خدمــات 
میرمحمــدی، اســتاندار ســابق یــزد، گفــت: مــن 
ــی  ــال سیاس ــا فع ــتم؛ ام ــی هس ــر سیاس مدی
ــکل ها  ــا و تش ــزاب، گروه ه ــام اح ــتم و تم نیس
بایــد بــا ایــن ویژگــی و خصیصــه بــا مــن 

کننــد.  گفت وگــو 
وی بــا اشــاره بــه سیاســت های دولــت دوازدهــم 
ــت های  ــا سیاس ــده ام ت ــن آم ــت: م ــار داش اظه
ــه ســبکی کــه مدنظــر  دولــت تدبیــر و امیــد را ب
دولــت اســت، در اســتان یــزد پیاده ســازی کنــم.

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ایــن مقــام مســئول 

اســت،  اعتدال گرایانــه  دولــت  سیاســت های 
ــار  ــم دچ ــعی می کن ــده س ــرد: بن ــان ک خاطرنش

افــراط  و تفریــط نشــوم.
از  این جانــب  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  وی در 
ــای  ــی و اقلیت ه ــهروندان گرام ــوق ش ــه حق هم
ــه  ــه ک ــز آن گون ــتیان عزی ــژه زردش ــود به وی موج
ــرد،  ــم ک ــاع خواه ــده، دف ــی آم ــون اساس در قان
تصریــح کــرد: مــا در تــالش هســتیم تــا بتوانیــم 
جــذب ســرمایه های داخلــی و خارجــی، توســعه 
دانش بنیــان،  اقتصــاد  توســعه  گردشــگری، 
نزدیــک کــردن دانشــگاه و صنعــت، صیانــت 
از واحدهــای تولیــدی و پرداختــن بــه رفــع 
ــت خــود  ــان را در دســتورکار مدیری مشــکالت آن

ــم. ــرار دهی ق
اســتاندار اســتان در پایــان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــرد:  ــان ک ــزد، خاطرنش ــتان ی ــئله آب در اس مس
بــا  اســتان  نیــاز  مهم تریــن  بــه  پرداختــن 
کمــک و مــدد همــه بــزرگان، امــام  جمعــه یــزد، 
نماینــده یــزد در مجلــس خبــرگان رهبــری و 
ــد  ــرار خواه ــتورکار ق ــس در دس ــدگان مجل  نماین

گرفت.

گروه استان هازهرا دهکردی
Z.Dehkordi@eskimia.ir

مدیــر حــج و زیــارت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
۱0هــزار و 250 نفــر از مــردم اســتان بــرای پیــاده روی 
ثبت نــام  ســماح  ســامانه  در  حســینی  اربعیــن 

کرده انــد.
ــار کــرد:  ــر اظه ــا اعــالم ایــن خب یوســف آقابزرگــی ب
ــدگان  ــر از ثبت نام کنن ــزار و 600 نف ــرای 9ه ــون ب تاکن

در ســامانه ســماح ویــزا صــادر شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته ۱۱ هــزار نفــر 
در ســامانه ســماح ثبت نــام کردنــد، تصریــح کــرد: از 
ــات  ــات عالی ــه عتب ــر ب ــزار و 500 نف ــداد، 9ه ــن تع ای
ــز پیش بینــی می شــود  اعــزام شــدند کــه امســال نی

۱۱ هــزار نفــر از مــردم اســتان در ســامانه ســماح 
ــوند. ــزام ش ــات اع ــات عالی ــه عتب ــام و ب ثبت ن

در  ثبـت نـــام  اینکـــه  بــه  اشـــاره  بــا   آقابزرگــی 
ــر اســت،  ــا روز دوشــنبه امکان پذی ســامانه ســماح ت
ــل  ــه دلی ــدگان ب ــرای ثبت نام کنن ــزا ب ــدور وی ــزود: ص اف
نزدیک شــدن بــه روزهــای پایانــی کمتــر از 72 ســاعت 

ــرد. ــان می ب زم
ــرای  ــده ب ــرز تعیین ش ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســت،  شــلمچه  مــرز  اســتان  مــردم  خــروج 
خاطرنشــان کــرد: عبــور از مــرز بــدون داشــتن ویــزا 
ــه  ــد ب ــد دارن ــه قص ــرادی ک ــت و اف ــر نیس امکان پذی
ــه  ــت هرچ ــوند، الزم اس ــزام ش ــات اع ــات عالی عتب

ســریع تر بــرای صــدور ویــزا اقــدام کننــد.

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــوآوری،  ــای ن ــت و ارتق ــروز خالقی ــه  ب در راســتای ایجــاد زمین
»کانــون خالقیــت و شــکوفایی« در شهرســتان بــن بــه 

بهره بــرداری رســید. 
ــاوری در  ــم و فن ــارک عل ــار داشــت: پ ــی اظه اســماعیل پیرعل
راســتای ایجــاد زمینــه بــروز خالقیــت و ارتقــای نــوآوری، اقدام 
بــه تأســیس کانــون خالقیــت و شــکوفایی در شهرســتان های 

اســتان از جملــه شهرســتان بــن کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف از تأســیس ایــن کانــون تبدیــل ایده 
بــه فنــاوری و درآمــد اســت، افــزود: در ایــن کانــون خدمــات 
ــا  ــا و توانایی ه ــعه مهارت ه ــرای توس ــوزش ب ــاوره ای و آم مش
ــجویان و  ــوزان، دانش ــار دانش آم ــگان در اختی ــورت رای ــه ص ب

ــرد. ــرار می گی ــراد خــالق ق اف

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
کــرد: در کانــون خالقیــت و شــکوفایی پذیــرش ایــده در تمامی 
محورهــا از جملــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، کشــاورزی و 

دامپــروری، انــرژی و گردشــگری انجــام می شــود.
ــه  ــاوری از مرحل ــم و فن ــارک عل ــه پ ــان اینک ــا بی ــی ب پیرعل
پذیــرش ایــده تــا ورود بــه بــازار از افــراد خــالق حمایــت مالــی، 
ــن  ــرح ای ــده و ط ــت: ای ــد، گف ــاوره ای می کن ــی و مش آموزش
افــراد تنهــا در صورتــی کــه قابلیــت اجرایــی و ورود بــه بــازار را 

ــود. ــه می ش ــد، پذیرفت ــته باش داش
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری ادامــه 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــاوری اس ــم و فن ــارک عل داد: پ
ــا  دارای ۱20 شــرکت اســت کــه از ایــن مجمــوع ۱5 شــرکت ب

ــتند. ــال هس ــتان فع ــان در اس ــوان دانش بنی عن

ــان  ــهرداری کرم ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــل س ــر عام مدی
ــه 22  ــان ب ــهر کرم ــت ش ــای بازیاف ــداد کلبه ه ــش تع از افزای

ــر داد.  ــدد خب ع
ــطح  ــت س ــای بازیاف ــت کلبه ه ــاهی وضعی ــماعیل جهانش اس
ــرح  ــترش ط ــتای گس ــت: در راس ــرد و گف ــریح ک ــهر را تش ش
ــماند خشــک، کلبه هــای بازیافــت در  تفکیــک از مبــدأ پس

ــت. ــش یاف ــدد افزای ــه 22 ع ســطح شــهر ب
وی افــزود: آدرس کلبه هــای بازیافــت ســازمان مدیریــت 
پســماند در مناطــق چهارگانــه بــه ایــن قــرار اســت: کلبه هــای 
بازیافــت در منطقــه یــک در پارک دانشــجو، میــدان ابوالفضل)ع(، 

بلــوار پلیــس )پــارک شــورا( و چهــارراه مهدیــه.
ــه دو  ــت در منطق ــای بازیاف ــرد: کلبه ه ــح ک جهانشــاهی تصری
ــب،  ــان هزارویکش ــان، خیاب ــارک ایرانی ــگار، پ ــارک خبرن در پ

ــنگ  ــدان هوش ــاد(، می ــن )طاهرآب ــام حس ــوار ام ــدای بل ابت
ــن ســینا  ــان اب ــه، خیاب ــام جمع ــارراه ام ــی، چه ــرادی کرمان م
)روبــه روی کتابخانــه ملــی( و روبــه روی بیمارســتان تاالســمی 

ــد. قــرار دارن
ــان  ــهرداری کرم ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــل س ــر عام مدی
ــارک خواجــو  ــه ســه در پ ــت در منطق ــت: کلبه هــای بازیاف گف
چهــارراه ابوالفضــل، شــهرک مطهــری، خیابــان شــهاب کانــون 
فجرنــور، چهــارراه شــیخ احمــد کافــی، خیابــان ابــوذر شــمالی 

ــع شــده اند. ــدان رســالت واق ــوذر و می بازارچــه اب
جهانشــاهی تصریــح کــرد: کلبه هــای بازیافــت در منطقــه چهــار 
ــان  ــتغیب، خیاب ــان دس ــیاب، خیاب ــهدا، سرآس ــدان ش در می
ــرار  ــه )ســه راه احمــدی( ق ــارک فاطمی شــهدا )زریســف( و پ

دارنــد.

رئیــس کل دادگاه هــای عمومــی و انقــالب یــزد گفت: مــاده 723 
جرائــم رانندگــی اعــالم کــرده: »راننــدگان بــدون گواهینامــه بــرای 
ــون  ــار دوم 99 میلی ــرای ب ــال و ب ــون ری ــت 33 میلی ــار نخس ب
ــاه در  ــه آبان م ــون از نیم ــن قان ــوند«؛ ای ــه می ش ــال جریم ری

ــود. ــی می ش ــتان اجرای اس
حجــت اســدی در نشســتی بــا فرمانــده انتظامــی یــزد بــا بیــان 
ــزد  ــتان ی ــتری اس ــای دادگس ــد از کل پرونده ه ــه 26درص اینک
مربــوط بــه رانندگــی بــدون گواهینامــه اســت، اظهــار کــرد: ایــن 
پرونده هــا ۱0درصــد نیــرو ، انــرژی و وقــت کارکنــان اداری و 

ــه خــود معطــوف داشــته اســت. قضایــی را ب
ــدون  ــای ب ــا رانندگی ه ــط ب ــای مرتب ــاد پرونده ه ــزان زی وی می
پروانــه را در یــزد نیازمنــد تغییــر رویکــرد اساســی در مقابلــه بــا 
ــرد:  ــح ک ــف و جــرم در ســطح شــهر دانســت و تصری ــن تخل ای

بایــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی قانــون مجــازات 
ــالح  ــت اص ــی، در جه ــای ارفاق ــک از نهاده ــا کم ــالمی و ب اس

ــت. ــی گام برداش ــگ رانندگ فرهن
وی اســتفاده از مجازات هــای متناســب و بازدارنــده را خواســتار 
شــد و گفــت: از آنجــا کــه هــدف، اصــالح وضــع موجــود اســت، 
ــا  ــق ی ــا را تعوی ــن جریمه ه ــمتی از ای ــم قس ــت محاک ــر اس بهت
تعلیــق کــرده و فرصتــی را بــرای گرفتــن گواهینامــه رانندگــی در 

اختیــار فــرد محکــوم قــرار دهنــد.
ــس  ــار پلی ــاس آم ــر اس ــون ب ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــدی ب اس
راهــور، 60درصــد تصادفــات مربــوط بــه موتورســوران اســت، اظهار 
ــل  ــدان عم ــانه ها در می ــایر رس ــیما و س ــد صداوس ــت: بای داش
ــار دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی، نقــش  باشــند و در کن

ــد. ــا کنن ــات ایف ــا تصادف ــط ب ــم مرتب خــود را در کاهــش جرائ

استانها

 بیش از 10هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری
 در سامانه سماح ثبت نام کردند

 بهره برداری از کانون »خالقیت و شکوفایی«
 در شهرستان بن 

 تعداد کلبه های بازیافت شهر کرمان
 به ۲۲ عدد افزایش یافت

 جریمه 99 میلیون ریالی در انتظار 
رانندگان بدون گواهینامه در یزد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

فراخوان چهارمین جشنواره روستاها و 
عشایر »دوستدار کتاب«

ارشــاد اســالمی چهارمحــال و  مدیــر کل فرهنــگ و 
ــتاها و  ــنواره روس ــن جش ــوان چهارمی ــاری از فراخ بختی

عشــایر »دوســتدار کتــاب« خبــر داد. 
ــی  ــط  عموم ــل از رواب ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
و  چهارمحــال  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  کل 
بختیــاری جــواد کارگــران دهکــردی، از فراخــوان چهارمین 
جشــنواره روســتاها و عشــایر »دوســتدار کتــاب« خبــر داد 
و اظهــار کــرد: ایــن جشــنواره به منظــور گســترش عدالــت 
فرهنگــی در سراســر کشــور، پشــتیبانی از طرح هــای 
ــه  ــب توج ــی و جل ــاب و کتابخوان ــوزه کت ــکاری در ح ابت
ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط بــا اهمیــت کتــاب در 

ــود. ــزار می ش ــه برگ جامع

وی بــا بیــان اینکــه مجموعه هــای فرهنگــی می تواننــد بــا 
همــکاری نهادهــای فعــال در ایــن زمینــه نامــزد شــرکت 
در ایــن جشــنواره باشــند، عنــوان کــرد: جهــت شــرکت در 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــا، رئی ــنواره، دهیاری ه ــن جش ای
بــه  بــا مراجعــه  و مســئوالن کتابخانه هــا می تواننــد 
دبیرخانه هــای مســتقر در ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و تکمیــل فرم هــای مربوطــه در ایــن جشــنواره 

شــرکت کننــد.
ارشــاد اســالمی چهارمحــال و  مدیــر کل فرهنــگ و 
ــن  ــه ای ــالی ب ــای ارس ــرد: برنامه ه ــه ک ــاری اضاف بختی
ــت  ــی جه ــات زیربنای ــامل اقدام ــد ش ــنواره می توان جش
تأســیس نهادهــای مرتبــط نیازهــای کتابخانــه، واگــذاری 
ــوده و  ــی ب ــات زیربنای ــزات و امکان ــن تجهی ــن، تأمی زمی
ــد شــامل  ــز می توان ــای ترویجــی نی ــن فعالیت ه همچنی
فعالیتــی  هــر  و  نمایشــگاه ها  برگــزاری جشــنواره ها، 
ــه در جهــت ترویــج کتــاب و  ــه و خالقان ــه نحــو مبتکران ب

ــد. ــی باش کتابخوان
کارگــران بــا اشــاره بــه اینکــه هیئــت داوران در نهایــت ۱0 

روســتا یــا گــروه عشــایری را بــه  عنــوان دوســتدار کتــاب 
و گروه هــای  روســتاها  از  افــزود:  می کننــد،  معرفــی 
عشــایری برگزیــده در مراســمی بــا حضور شــخصیت های 

ــود. ــر می ش ــران تقدی ــی در ته ــی و سیاس فرهنگ
ــر  ــر ب ــروه برت ــاب گ ــاخص های انتخ ــه داد: ش وی ادام
ــی  ــای بوم ــی، آیین ه ــب محل ــای متناس ــاس نیازه اس
و ملــی، تأثیــرات پایــدار در ارتقــای ســطح فرهنــگ 
ــی و پشــتیبانی  ــی، اســتفاده از مشــارکت مردم کتابخوان
پوشــش  عشــایر،  و  روســتایی  اجرایــی  واحدهــای 
ــت در  ــی مناســب و برخــورداری از تازگــی و کیفی جمعیت

ــت. ــوا س محت
 متقاضیــان جهــت شــرکت در ایــن جشــنواره می تواننــد 
ــال   ــاه س ــت اداری 20 آذرم ــان وق ــا پای ــدارک الزم را ت م
ــه اســتانی در ادارات  ــه دبیرخان جــاری از طریــق پســت ب
ــه  صــورت مســتقیم  ــا ب کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ی
ــهید  ــان ش ــران خیاب ــع در ته ــزی واق ــه مرک ــه دبیرخان ب
ــه 6، کدپســتی  ــان فجــر، شــماره 7، طبق ــری، خیاب مطه

ــد. ــال کنن ۱589743۱۱۱ ارس

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 رسیدگی به بیش از سه هزار 

پرونده تخلف 
حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر  عمــرون،  محمدرضــا 
ــه  ــال، س ــدای امس ــت: از ابت ــاری، گف ــال و بختی چهارمح
هــزار و 46۱ مــورد پرونــده تخلــف در هفــت شــعبه 

شــد. رســیدگی  اداره کل  ایــن  رســیدگی کننده 
بــه  محکــوم  پرونده هــا  ایــن  متخلفــان  افــزود:  وی 
پرداخــت ۱42 میلیــارد و 870 میلیــون ریــال جریمــه 

شــدند.
عمــرون اضافــه کــرد: ایــن میــزان رســیدگی شــامل یــک 
هــزار و 754 پرونــده کاال و خدمــات، 5۱8 پرونــده قاچــاق 
ــان  ــده بهداشــت، دارو و درم ــزار و ۱89 پرون ــک ه کاال و ی
بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا رشــد 

۱5 درصــدی همــراه بــوده اســت.

 گازگرفتگی، علت فوت 
مهندس معدن خمرود 

ــد  ــوالد زرن ــی شــرکت ف ــور بین الملل ــی و ام ــط عموم رواب
ــا اعــالم اینکــه در روز جمعــه ســاعت ۱6 یکــی  ایرانیــان ب
از کارگاه هــای معــدن خمــرود دچــار توســوزی شــد، گفــت: 
بــا اقــدام فــوری عوامــل معــدن ایــن توســوزی مهــار شــد.
ــی  ــه یک ــت کارگاه ک ــه سرپرس ــن حادث ــزود: در ای وی اف
از مهندســان زحمتکــش معــدن بــود، بــرای بررســی 
ــود  ــزات الزم وارد کارگاه می ش ــا تجهی ــی ب ــت نهای وضعی

ــد. ــوت می کن ــی ف ــر گازگرفتگ ــفانه در اث ــه متاس ک

 برداشت یک هزار و 100 تن انار 
در چهارمحال و بختیاری 

ــاد  ــی اداره کل جه ــور باغبان ــر ام ــیرانی، مدی ــم ش ابراهی
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: برداشــت انــار از 
27 مهرمــاه امســال آغــاز و تاکنــون یــک هــزار و ۱00 تن انار 
شــامل ارقــام ربــی، ربــاب، ملــس و بــادرود از ۱55 هکتــار 

بــاغ بــارور ایــن اســتان برداشــت شــد.
وی بــا بیــان اینکــه برداشــت انــار در اســتان تــا اواخــر آبان 
ادامــه دارد، افــزود: چهارمحــال و بختیــاری در حــال حاضر 
دارای ۱59 هکتــار بــاغ انــار اســت کــه 4 هکتــار آن شــامل 

نهــال غیربــارور می شــود.

 کشف و معدوم سازی 
1۴ تن مواد غذایی فاسد 

ــواد  ــن م ــش از ۱4 ت ــال، بی ــت امس ــه نخس ــی 6 ماه ط
غذایــی فاســد و غیرقابــل مصــرف در شهرســتان شــهرکرد 

کشــف و معــدوم شــد. 
ســید راشــد جزایــری، سرپرســت مرکــز بهداشــت شــهرکرد 
گفــت: طــی 6 ماهــه نخســت امســال، ۱4هــزار و 700 
کیلوگــرم مــواد غذایــی فاســد و غیــر قابــل مصــرف در ایــن 

ــد. ــازی ش ــع آوری و معدوم س ــتان جم شهرس
ــزار و 438  ــدت  ۱2 ه ــن م ــن در ای ــزود: همچنی وی اف
ــزار و  ــک ه ــط و ی ــد بازرســان بهداشــت محی ــورد بازدی م
ــد. ــام ش ــی انج ــواد غذای ــرداری از م ــورد نمونه ب 536 م

 کسب مقام چهارم تیمی 
در رقابت های قهرمانی کشور 

تیــم کشــتی فرنگــی چهارمحــال و بختیــاری مقــام چهــارم 
رقابت هــای قهرمانــی بزرگســاالن کشــور را بــه دســت آورد. 
ســپهر جعفــری در وزن 55 کیلوگــرم و رامیــن آقاجانــی در 
وزن 60 کیلوگرم ورزشــکاران اســتان چهارمحــال و بختیاری 
انفــرادی رقابت هــای قهرمانــی کشــتی  در دیدار هــای 
فرنگــی بزرگســاالن کشــور بــه ترتیــب نشــان طــال و نقــره 

ــد. را از آن خــود کردن
در پایــان، تیــم کشــتی فرنگــی اســتان در ایــن رقابت هــا 
موفــق بــه کســب مقــام چهــارم تیمــی در گــروه ب شــد.

اعزام هیئت تجاری چهارمحال و 
بختیاری به سوئد 

هیئــت تجــاری اســتان چهارمحــال و بختیــاری متشــکل از 
بازرگانــان، متخصصــان و مدیــران بخش هــای خصوصــی 

و دولتــی عــازم کشــور ســوئد شــد. 
ــادرات  ــه ص ــه در زمین ــک هفت ــدت ی ــه م ــت ب ــن هیئ ای
ــار و  ــا تج ــرش، ب ــژه ف ــتان به وی ــدی اس ــوالت تولی محص
مقامــات اقتصــادی و تجــاری کشــور ســوئد و کشــور های 

ــد. ــی می کن ــکاندیناوی رایزن ــوزه اس ح

»سرّ دلبران« به ایستگاه پایانی 
رسید 

ــه  ــزد ب ــهر ی ــران« در ش ــّر دلب ــریال »س ــرداری س تصویرب
ــان رســید. پای

ســریال »ســّر دلبــران« بــه کارگردانــی محمدحســین 
لطیفــی و تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفیعی یکــی از 
تولیــدات ســازمان هنــری رســانه ای اوج اســت کــه از اوایل 
امســال بــه طــور جــدی وارد فــاز تصویربــرداری شــد و بــه 

ــن رفــت. ــوی دوربی ــزد جل طــور کامــل در شــهر ی
ایــن ســریال کــه ابتــدا خبرهایــی مبنــی بــر پخــش آن در 
مــاه مبــارک رمضــان ســال 96 بــه گــوش می رســید، قــرار 
اســت مــاه مبــارک رمضــان ســال 97 روی آنتــن ســیمای 

ملــی رود.

برداشت محصول پیاز از 250هکتار 
اراضی ابرکوه 

برداشــت  ابرکــوه گفــت:  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
ــز  ــای حاصلخی ــار زمین ه ــاز از 250 هکت ــول پی محص
ایــن شهرســتان آغــاز شــد که امســال ســطح زیرکشــت 

ــش دارد. ــد افزای ــل ۱0درص ــال قب ــه س ــبت ب نس
ــاز  ــول پی ــه محص ــان اینک ــا بی ــی ب ــب اله ــدی غی مه
برخــوردار  خاصــی  شــیرینی  و  طعــم  از  منطقــه 
اســت، متوســط تولیــد را در هــر هکتــار 73 تــن 
ــا  ــزارع ت ــی م ــدد در بعض ــن ع ــزود: ای ــرد و اف ــر ک ذک
ــرد:  ــار ک ــی رســد.وی اظه ــن در واحــد ســطح م ۱49ت
ــه »اردی « شــهر  ــوب منطق ــه خــاک مرغ ــا توجــه ب ب
مهردشــت بخــش بهمــن و نیــز آبدهــی ، تغذیــه کــود 
مغــزی، محلــول پاشــی و اســتفاده کشــاورزان از نظــر 
کارشناســان ترویــج از جملــه دالیــل افزایــش 2 برابــری 

ــت. ــطح اس ــد س ــد در واح تولی

،،
بتوانیــم  تــا  تــاش هســتیم  در  مــا 
جــذب ســرمایه های داخلــی و خارجــی، 
توســعه گردشــگری، توســعه اقتصــاد 
دانش بنیان، نزدیک کردن دانشگاه و 
صنعت، صیانت از واحدهای تولیدی 
و پرداختن به رفع مشکات آنان را در 

دســتورکار مدیریــت خــود قــرار دهیــم

ســخنگوی  نقــوی  حســینی،  حســین  ســید   
کمیســیون امنیــت  ملــی و سیاســت  خارجــی 
ــان  ــع راهپیمای ــالمی، در جم ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــد ک ــد بدان ــار داشــت: اســتکبار بای ــی اظه کرمان
همــه چیــز مــردم ایــران کربــال و عاشوراســت. 
اباعبــدهللا)ع( و  ســایت هســته ای مــا خیمــه 

انــرژی هســته ای مــا فرهنــگ عاشوراســت.
نقــوی  حســینی بــا بیــان اینکــه کرمــان ســرزمین 
ــلیمانی  ــم س ــردار قاس ــد س ــزرگ مانن ــی ب مردان
اســت، خاطرنشــان کــرد: آمریــکا از اینکــه 25 

ــران  ــتیبانی ای ــت و پش ــه مدیری ــر ب ــون زائ میلی
ــرژی  ــوده و ان دور هــم جمــع می شــود، ناراحــت ب

ــت. ــرار داده اس ــه ق ــته ای را بهان هس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانش آمــوزان نســل 
ــد چــرا آمریکایی هــا را از کشــور  ــد بدانن ــد بای جدی
آتــش  بــه  را  بیــرون کردیــم و ســفارتخانه آن 
ــه  ــود ک ــان داده ب ــه نش ــزود: تجرب ــیدیم، اف کش
ــکا در آن کشــور  ــه ســفارت آمری ــی ک در هــر انقالب
وجــود داشــت، ریشــه آن انقــالب را مــی زد و مــا در 

ــم. ــا کندی ــکا را از ج ــه آمری ــورمان ریش کش

وی بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران گــوش و چشــمش 
بــه مقــام معظــم رهبــری اســت و به خوبــی 
ــه  ــد، چ ــم کنن ــود را گ ــام خ ــر ام ــه اگ ــد ک می دان
خواهــد شــد، تصریــح کــرد: ملــت ایــران می داننــد 
ــه  ــام در آن جبه ــه ام ــه ای حــق اســت ک ــه جبه ک
باشــد؛ و گرنــه در کربــال هــم در هــر دو جبهــه نمــاز 

ــد. ــده می ش ــت خوان جماع
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پنــج ســال قبــل امــام مــا 
گفــت کــه آمریــکا قابــل اعتمــاد نیســت و دولتــی 
ــخن  ــروز س ــرد: ام ــان ک ــت، بی ــکن اس پیمان ش

امــام مــا بــرای همــه روشــن شــده و آمریــکا ثابــت 
ــد و  ــر می کن ــودش فک ــع خ ــه مناف ــط ب ــرد فق ک

بدعهــد اســت.
نقــوی  حســینی بــا بیــان اینکــه ترامــپ حــق دارد 
عصبانــی شــود و بــه ملــت ایران و ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی توهیــن کنــد، گفــت: زیــرا ملــت 
ــاغ  ــران و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی دم ای
تمــام  و  مالیدنــد  خــاک  بــه  را  آمریکایی هــا 
معــادالت نظامــی آن هــا را بــه هــم ریختنــد و اجازه 

ــد. ــا نمی دهن ــه آن ه ــه را ب ــت در منطق فعالی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود شــش ســال 
پیــش توافــق کردنــد کــه از گــروه داعــش در 
ایــن کشــور را  عــراق حمایــت کننــد و حتــی 
ــزود: در  ــد، اف ــرای خودشــان تقســیم کــرده بودن ب

ــه  ــت)س(  را ب ــل  بی ــرم اه ــیم بندی ح ــن تقس ای
داعــش ســپرده بودنــد؛ امــا امــروز بــه همــت ســپاه 
قــدس کــه کرمــان ســرزمین اوســت، پــوزه آمریــکا 
ــه خــاک مالیــده شــد و 25  و دمــاغ داعشــی ها ب
ــکا  ــر آمری ــرگ ب ــعار م ــراق ش ــر در ع ــون زائ میلی

ســرمی دهند.
ــع  ــم کــه مناب ــا نشــان دادی ــان اینکــه م ــا بی وی ب
قــدرت مــا از رهبــری، شــورای نگهبــان، ســپاه 
قدرت هــای  همــه  از  قوی تــر   ... و  پاســداران 
ــج  ــانی پن ــر کس ــت: اگ ــتند، گف ــتکباری هس اس
ســال پیــش فکــر می کردنــد بــا مذاکــره می شــود 
آمریــکا را رام کــرد، امــروز اعتقــاد راســخ دارنــد کــه 
بــا آمریــکا نمی تــوان مذاکــره کــرد و قابــل احتــرام 

نیســت.

آمریکا ثابت کرد فقط به منافع خودش فکر می کند 

نقوی حسینی: آمریکا، دولتی پیمان شکن است 
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ســیامک مره صــدق، عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس، دربــاره افزایــش تعرفه هــای بیمــه ســامت و 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــر گف ــن ام ــه ای ــبت ب ــردم نس ــی م نارضایت
ــا ۱۴  ــامت ت ــه س ــای بیم ــعه، تعرفه ه ــم توس ــه شش برنام
درصــد افزایــش یافــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن تصمیــم 
ــر اســاس مصوبــات مجلــس شــورای اســامی اجــرا شــده  ب
ــل  ــرانه عم ــرای آن، خودس ــامت در اج ــه س ــازمان بیم و س

ــت. ــرده اس نک
ــامت،  ــول س ــرح تح ــرای ط ــت از اج ــدف دول ــزود: ه وی اف
ــدون  ــا ب ــوده ت ــور ب ــروم کش ــردم مح ــی از م ــت درمان حمای
دریافــت هیــچ حــق بیمــه ای، ایــن قشــر از جامعــه را تحــت 
پوشــش قــرار دهــد؛ امــا بســیاری از افــراد مرفــه و چندبیمه ای 
بــرای اســتفاده از خدمــات بخــش خصوصــی اقــدام بــه 

ــد. ــامت کرده ان ــه س ــرایط بیم ــتفاده از ش ــام و اس ثبت ن
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس خاطرنشــان کرد: 
ثبت نــام افــراد چندبیمــه ای در بیمه ســامت غیرقانونی اســت؛ 
ــادی از مــردم  ــی اســت کــه متأســفانه تعــداد زی ایــن در حال
ــش  ــات بخ ــام و از خدم ــه ثبت ن ــن بیم ــه در ای ــه جامع مرف
ــری از  ــرای جلوگی ــن ب ــد؛ بنابرای ــتفاده کرده ان ــی اس خصوص
ــی، تعرفه هــای بیمــه ســامت افزایــش  ــدام غیرقانون ــن اق ای

یافــت و بــه بخــش دولتــی محــدود شــد.
وی عنــوان کــرد: نــرخ ارائــه خدمــات در بیمارســتان های 
خصوصــی زیــاد بــوده و بــدون شــک داشــتن بیمــه ســامت 
ــته  ــات نداش ــن خدم ــدی از ای ــرای بهره من ــی ب ــر چندان تأثی
ــه  ــامت ب ــه س ــش بیم ــت در پوش ــن محدودی ــت؛ بنابرای اس

ــت. ــات نیس ــت در خدم ــای محدودی معن

الهــام الســادات هاشــمیان نایینــی، جــراح زنــان، بــا اشــاره بــه 
اینکــه یائســگی منجــر بــه تســریع پیرشــدن ســلول ها می شــود 
ــد،  ــش می ده ــری را افزای ــا پی ــط ب ــای مرتب ــر بیماری ه و خط
گفــت: نشــانه های بی خوابــی کــه اغلــب همــراه بــا یائســگی رخ 
ــان  ــری در زن ــد پی ــتاب گرفتن فرآین ــد در ش ــد، می توانن  می ده

یائســه نقــش داشــته باشــند.
ــال  ــگی 5۱ س ــن یائس ــن س ــت: میانگی ــی گف ــمیان نایین هاش
دهــد؛  رخ   زودتــر  یــا  دیرتــر  اســت؛ هرچنــد ممکن اســت 
همچنیــن یائســگی در هــر زن بــه شــیوه ای خــاص بــروز  

. می کنــد
ــاره  ــده در این ب ــات انجام ش ــن تحقیق ــه تازه تری ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: نتایــج حاکــی از آن اســت کــه یائســگی منجــر به تســریع 
پیــری ســلولی در خــون بــه میــزان 6درصــد می شــود. محققــان 

ــا اینکــه آمــار از  نظــر رقــم زیــاد بــه  نظــر  نمی رســد،  معتقدنــد ب
ولــی روی طــول  عمــر زنــان تأثیرگــذار اســت.

ــان  هاشــمیان نایینــی اضافــه کــرد: نشــانه های بی خوابــی در زن
یائســه بی قــراری، مشــکل در بــه  خــواب  رفتــن، خــواب منقطــع، 
مشــکل در دوبــاره خوابیــدن و زود بیدار شــدن اســت. بــر اســاس 
تحقیقــات انجام شــده زنانی کــه هــر 5  نشــانه  بی خوابــی را 
ــال  ــی 2  س ــور تقریب ــه ط ــناختی ب ــر زیست ش ــتند، از  نظ داش
پیرتــر از زنانــی بودنــد کــه همــان ســن تقویمــی را داشــتند، ولــی 

ــتند. ــواب را نداش ــی در خ ــانه های بی نظم ــدام از نش هیچ ک
ــه  ــا نشــانگر آن اســت ک ــن پژوهش ه ــت: یافته هــای ای وی گف
ــی  ــت ارزیاب ــر درجه ــزاری مؤث ــد اب ــک می توان ــاعت اپی ژنتی س
ــوان  ــه  عن ــی )ب ــون درمان ــل هورم ــا مث ــی از درمان ه ــر بعض اث

درمان هــای ضد پیــری( باشــد. 

 پوشش افراد چندبیمه ای در بیمه سالمت 
غیرقانونی است 

 ساعت اِپی ژنتیک، امیدی تازه
 در شناسایی مشکالت زنان

درمان آفت و برفک دهانی با این نوشیدنی خوشبو
ــه  ــی گفت ــوال کوچک ــاک معم ــای دردن ــه زخم ه ــوره ب ــم خ ــا زخ ــان ی ــت ده آف
ــه ایجــاد می شــود و خــوردن، نوشــیدن و  ــه لث ــا در پای ــه در دهــان ی می شــود ک
ــراد  ــان و اف ــوان، نوجوان ــازد. بان ــده می س ــوار و ناراحت کنن ــردن را دش ــت ک صحب
ــه  ــا ب ــرض ابت ــران در مع ــش از دیگ ــه بی ــن زمین ــی در ای دارای ســابقه خانوادگ

آفــت دهــان هســتند.
آفــت دهــان مســری نیســت و معمــوال پــس از یــک تــا دو هفتــه از بیــن مــی رود. 
ــدی  ــا مــدت مدی ــاک باشــد ی ــا بســیار دردن ــزرگ ی ــت ب ــر آف ــن حــال اگ ــا ای ب
ــه دندان پزشــک  ــان آن ب ــرای درم ــد ب ــان باشــد، بای ــن در ده ــود یافت ــدون بهب ب

مراجعــه کــرد.
گاب، یکــی از نوشــیدنی های پرمصــرف در طــب ســنتی اســت و در درمــان 
ــه بعضــی خــواص  ــب ب ــن مطل ــا اســتفاده می شــود؛ در ای بســیاری از بیماری ه
و کاربردهــای گاب از جملــه نحــوه درمــان »برفــک و آفــت دهانــی« بــا اســتفاده 

از آن اشــاره شــده اســت. 
گاب، یکــی از نوشــیدنی های پرمصــرف در طــب ســنتی اســت کــه تمــام قــوای 
بــدن، مرتبــط بــا سیســتم عصبــی، مغــزی، خونــی، قلبــی، عروقــی و گوارشــی را 
تقویــت می کنــد و چــون عارضــه خاصــی هــم نــدارد، مصــرف آن بــه بیشــتر افــراد 

ــود. ــه می ش توصی
طبــع گاب، میانــه و تــا حــدودی رو بــه خنکــی اســت؛ نوشــیدن و بوییــدن گاب 
ــه در  ــی ک ــی از دالیل ــد و یک ــز کمــک می کن ــب و مغ ــه آرامــش و تســکین قل ب
ــزاج  ــه م ــت ک ــن اس ــود، ای ــتفاده می ش ــوگواری از آن اس ــزاداری و س ــم ع مراس
ــی  ــی و پرفعالیت ــترس، بی خواب ــر اس ــر اث ــوال ب ــه معم ــده را ک ــراد مصیبت دی اف
دچــار حــرارت بــاال شــده اند، رو بــه خنکــی و تعدیــل می بــرد و موجــب آرامــش 
آن هــا می شــود؛ همچنیــن اشــتها را کــه معمــوال هنــگام بــروز تنــش و غــم مختــل 

ــد. ــک می کن ــود، تحری می ش
گاب در درمــان بســیاری از بیماری هــا اســتفاده دارد؛ از جملــه نگه داشــتن گاب 
ــود؛  ــی می ش ــت دهان ــک و آف ــان برف ــث درم ــردن آن باع ــره ک ــان و غرغ در ده
همچنیــن باعــث اســتحکام لثــه نیــز می شــود و بــه از بیــن رفتــن آلودگی هــا و 

ــد. ــک می کن ــان کم ــای ده باکتری ه
بــرای رفــع خــارش و ســوزش پوســت، نخســتین کاری کــه می تــوان انجــام داد، 
ــه  محــض  ــه موضــع خــارش اســت؛ گاب جــزو ُمَفِتحــات اســت؛ ب زدن گاب ب
ــد و باعــث بیــرون ریختــن بخــارات  ــاز می کن نشســتن روی پوســت، عــروق را ب

ــد. ــع می کن ــوزش را رف ــارش و س ــود و خ ــی می ش خلط
گاب مرکب القواســت؛ یعنــی  اگــر ســردمزاج آن را میــل کنیــد، بدنتــان گــرم و اگــر 

گرم مــزاج آن را میــل کنیــد، بدنتــان ســرد می  شــود.

ــت:  ــامت گف ــه س ــازمان بیم ــل س ــر عام مدی
خدمــات رایــگان بهداشــت و درمــان بــه جــای 
ــف  ــرهای ضعی ــد قش ــدان، بای ــی ثروتمن برخ

ــد.  ــرار ده ــه را تحــت پوشــش ق جامع
طاهــر موهبتــی در برنامــه نبــض شــبکه خبــر 
اظهــار داشــت: ســازمان بیمــه ســامت همــان 
ــال  ــه در س ــت ک ــی اس ــات درمان ــه خدم بیم

ــد. ــکیل ش ۱۳۷۳ تش
ســامت  بیمــه  ســازمان  افــزود:  وی 
کــه  اســت  بهداشــت  وزارت  زیرمجموعــه 
حــدود ۴۰ میلیــون نفــر را تحــت پوشــش 
دارد. درمجمــوع 5 صنــدوق زیرمجموعــه بیمــه 

اســت. ســامت 

موهبتــی ادامــه داد: حــدود 5 و نیــم میلیــون 
ــد  ــتفاده می کنن ــان اس ــه همزم ــر از دو بیم نف
ــتیم. ــا هس ــانی بیمه ه ــاهد هم پوش ــا ش و م

ــت:  ــامت گف ــه س ــازمان بیم ــل س ــر عام مدی
قانــون اعــام کــرده کســانی کــه بیمــه رایــگان 
ــی و  ــات دولت ــش خدم ــد از بخ ــتند، بای هس
ــب  ــن تری ــه ای ــد شــوند؛ ب دانشــگاهی بهره من
ایــن جمعیــت بــرای مراجعــه بــه بخــش 

ــتند. ــه رو نیس ــی روب ــا محدودیت ــی ب دولت
وی افــزود: از جمعیــت ۴۰ میلیــون نفــری 2۴ 
درصــد ایــن جمعیــت بــرای مراجعــه بــه مراکز 

دولتــی محدودیــت دارنــد.
بــرای  رایــگان  خدمــات  گفــت:  موهبتــی 

ــت  ــرای پرداخ ــا ب ــه واقع ــت ک ــرهایی اس قش
دارنــد. مشــکل  هزینه هــا 

وی افــزود: بایــد بــه قشــر آســیب پذیر رســید 
و نبایــد مشــکلی از ایــن جهــت متوجــه آن هــا 
شــود؛ زیــرا اینــان واقعــا ناتــوان هســتند و باید 
بــه صــورت رایــگان تحــت درمــان قــرار بگیرنــد.

مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســامت بــا 
اســتثنا قــراردادن افــراد تحــت پوشــش کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی افــزود: کســانی کــه  تحــت 
ــداد و بهزیســتی هســتند،  ــه ام پوشــش کمیت
بایــد از خدمــات درمانــی بــه صــورت دولتــی و 
۱۰۰ درصــد رایــگان اســتفاده کننــد و بــه هیــچ 
عنــوان نبایــد بــه بخش خصوصــی ارجــاع داده 
شــوند. در صــورت تخلــف حتمــا اطــاع دهنــد 

تــا رســیدگی شــود.
موهبتــی گفــت: کســی کــه می توانــد بــه 

حتمــا  مراجعــه کنــد،  خصوصــی  بخــش 
ــان  ــزار توم ــر 2۰ ه ــر نف ــه ازای ه ــد ب می توان
ــه  ــی بیم ــات درمان ــا از خدم ــد ت ــت کن پرداخ

شــود. بهره منــد  ســامت 
بیمــه ســامت  تاکیــد کــرد: ســازمان  وی 
و  بهداشــت  خدمــات  از  را  هیــچ گروهــی 
درمــان حــذف نکــرده اســت؛ امــا کســانی کــه 
متقاضــی خدمــات بیشــتری هســتند، بایــد در 

ــد. ــارکت کنن ــه مش ــق بیم ــت ح پرداخ
موهبتــی گفــت: بایــد 5.5 میلیــون هم پوشــانی 
ــم. برخــی  ــی را حــذف کنی ــن اجتماع ــا تامی ب
افــراد بــا اینکــه ثروتمنــد هســتند، ولــی بیمــه 
روســتایی دارند.واقعیــت ایــن اســت تــا زمانــی 
ــی و سیســتمی  ــا الکترونیک ــه طرح ه ــه هم ک
ــن  ــی دور از ذه ــن تخلفات ــوع چنی ــود، وق نش

نیســت.

#طب_سنتی

سالمت6

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت:

خدمات رایگان سالمت برای قشرهای نیازمند است

تازههایپزشکی
جایگاه جهانی ایران در حوزه 

جراحی زانو و مفاصل
دبیــر پنجمیــن کنگــره جراحــی زانــو، آرتروســکوپی و 
ــش  ــر دان ــران از نظ ــت: ای ــی گف ــیب های ورزش آس
پزشــکی و درمــان جراحــی زانــو و مفاصــل، در ســطح 

باالیــی قــرار دارد. 
ــی  ــای اصل ــاره محوره ــزدی درب ــا ی ــر حمیدرض دکت
پنجمیــن کنگــره جراحــی زانــو، آرتروســکوپی و 
آســیب های ورزشــی اظهــار داشــت: محورهــای 
ــو و  ــاره تعویــض مفصــل زان اصلــی ایــن کنگــره درب
تشــخیص و درمــان آســیب های زانوســت؛ همچنیــن 
ســایر آســیب های ورزشــی از قبیــل آســیب مفاصــل 

ــا نیــز مطــرح خواهــد شــد. شــانه، لگــن و مــچ پ
وی افــزود: ایــن کنگــره هــر دو ســال یکبــار برگــزار 
می شــود و امســال در جزیــره کیــش در اواخــر 
بهمــن ۹6 )۱۴ تــا ۱۷فوریــه 2۰۱۸( بــا حضــور تعــداد 
ــان خارجــی از کشــورهایی  ــی از مهمان ــب توجه جال
همچــون آمریــکا، آلمــان، اتریــش، انگلســتان، 
ــج  ــن و حــوزه خلی ــره، ژاپ ــد، ک ــه، هن فرانســه، ترکی

فــارس برگــزار می شــود.
ــو، آرتروســکوپی  ــن کنگــره جراحــی زان ــر پنجمی دبی
ایــن گنگــره  در  ورزشــی گفــت:  آســیب های  و 
جدیدتریــن مطالــب روز دنیــا در حــوزه جراحــی زانــو، 
آرتروســکوپی و آســیب های ورزشــی بــه صــورت 
ســخنرانی و کارگاه هــای آموزشــی بــا مدیریــت 
ســخنرانان برجســته داخلــی و خارجــی برگــزار 

می شــود.
یــزدی بــا بیــان اینکــه امســال کنگــره بــا توجــه بــه 
ــوم  ــای دوم و س ــر دوره ه ــا ب ــی و بن ــت زمان موقعی
همچنیــن بــه دلیــل نیازنداشــتن ویــزا بــرای مهمانان 
خارجــی و هــوای مطبــوع آن در جزیــره کیــش 
ــت کم در  ــره دس ــن کنگ ــت: ای ــود، گف ــزار می ش برگ
 ۴ روز برگــزار خواهــد شــد و دارای امتیــاز بازآمــوزی 

است.
ــه  ــاره ب ــا اش ــو ب ــی زان ــص جراح ــوق تخص ــن ف ای
ــت  ــده ISAKOS را دریاف ــره تایی ــن کنگ ــه ای اینک
کــرده اســت، اضافــه کــرد: تمــام افــرادی کــه 
در حیطــه زانــو و آســیب های ورزشــی فعالیــت 
ــانه،  ــو، ش ــان زان ــا، جراح ــون ارتوپده ــد، همچ دارن
لگــن، مــچ پــا و همچنیــن فیزیوتراپ هــا و افــرادی 
ــس و  ــز، بری ــه پروت ــی، تهی ــش کاردرمان ــه در بخ ک
ــد  ــدی مشــغول هســتند، می توانن ــای ارتوپ زانوبنده
در ایــن کنگــره شــرکت کننــد؛ همچنیــن ایــن کنگــره 
نقــش آموزشــی و پژوهشــی در ارتبــاط با پیشــگیری 
و درمــان آســیب های ارتوپــدی اعمــال می کنــد.

عضــو انجمــن ارتوپــدی ایــران دربــاره جایــگاه ایــران 
در حــوزه درمان هــای نویــن ارتوپــدی و جراحــی زانــو 
گفــت: بنــا بــر نظــر مهمانــان خارجــی، ایــران ســطح 
ــو و  باالیــی از نظــر دانــش و درمــان آســیب های زان

مفاصــل و همچنیــن تعویــض مفصــل دارد.
پنجمیــن کنگــره جراحــی زانــو، آرتروســکوپی و 
آســیب های ورزشــی 25 تــا 2۸ بهمــن ۹6 در جزیــره 

ــود. ــزار می ش ــش برگ کی

تغذیه

فواید مصرف آب کرفس
ــم غذایــی،  ــه و رژی مشــاوران ســامت، متخصصــان تغذی
دائــم در پــی پیــدا کــردن مطالــب جدیــد بــرای ســامتی 
 هســتند تــا دربــاره چــای ســبز، جلبــک دریایــی و... )کــه 
هــر کســی جرئــت نوشــیدن یــا اســتفاده از ماسکشــان را 

نــدارد( بــه مــا خبرهــای تــازه بدهنــد. 
ــار آب کرفــس اســت کــه ایــن زیبایی پســندها را بــه  این ب
حیــرت انداختــه اســت. بهتــر اســت ایــن نوشــیدنی را بــه 
صــورت ناشــتا خــورد و البتــه حواســتان باشــد ایــن گیــاه 

آلرژی زا ســت . 
 پایین آوردن کلسترول 

کلســترول بــاال، خطــر بیماری هــای قلبــی، حمــات 
ــرای  ــن راه ب ــی و ســکته را افزایــش می دهــد و بهتری قلب
کنتــرل آن، برنامــه غذایــی درســت اســت. در حالــی 
ــث  ــد باع ــه دارن ــادی ک ــی زی ــا چرب ــا ب ــه هله هوله ه ک
ــرود، آب کرفــس  ــاال ب ــه شــدت ب می شــوند کلســترول ب
ــد. ایــن نوشــیدنی حــاوی ترکیــب  ــار می کن برعکــس رفت

ــد.  ــش می ده ــون را کاه ــی خ ــه   چرب ــت ک ــی اس نایاب
 کم کردن خطر سرطان 

بــرای  گرچــه  و  اســت  وحشــتناکی  چیــز  ســرطان 
ــام  ــا انج ــی ب ــدارد، ول ــود ن ــی وج ــگیری از آن راه پیش
کارهایــی می تــوان خطــر ابتــا بــه آن را کاهــش داد. 
ــه آب کرفــس اســت. ایــن  یکــی از ایــن ، نوشــیدن روزان
نوشــیدنی سرشــار از هشــت مــاده ضدســرطان اســت کــه 
عــاوه بــر پیشــگیری از رشــد ســرطان، بــه درمــان آن نیــز 

کمــک می کنــد. 
 کم کردن التهاب

ــرض  ــما را در مع ــدت ش ــد در درازم ــم می توان ــاب ه  الته
خطــر جــدی گســترش بیماری هــای قلبــی، ســرطان 
و دیگــر امــراض دردنــاک مثــل آرتــروز قــرار دهــد. 
در ایــن مــورد هــم آب کرفــس کارســاز اســت و بــا 
دارد  کــه  فراوانــی  ضد التهــاب  آنتی اکســیدان های 
رادیکال هــای مضــر را آزاد و عوامــل التهــاب را نابــود 
ــه ســرطان  ــا ب ــاب خطــر ابت ــا کم شــدن الته ــد و ب می کن

و امــراض قلبــی پاییــن می آیــد.
 پایین آوردن سطح استرس

آب کرفــس می توانــد مشــکل  کم خوابــی را رفــع کنــد؛ 
ــش را  ــطح تن ــترس س ــون اس ــردن هورم ــا کم ک ــون ب چ
پاییــن مــی آورد و بــدن را بــرای یــک خــواب خــوش آمــاده 
می کنــد. خــوب اســت بدانیــد ایــن نوشــیدنی سرشــار از 
ــد. ــی می گوین ــه آن آرام بخــش معدن ــه ب ــز اســت ک منگن

 بهبود بخشیدن به وضعیت پوست
ــر  ــر و لطیف ت ــتی جوان ت ــم پوس ــت داری ــا دوس ــه م  هم
داشــته باشــیم و آب کرفــس جوابگــوی ایــن آرزوی 
ــدار  ــه مق ــز ب ــن کا نی ــیدان ها و ویتامی ــت. آنتی اکس ماس
زیــادی در ایــن نوشــیدنی وجــود دارنــد کــه به اســتحکام و 

ــد. انعطــاف هرچــه بیشــتر پوســت کمــک می کنن
 تنظیم کننده فشار خون

ــردن  ــا وارد ک ــی رود، ب ــاال م ــراد ب ــون اف ــار خ ــی فش  وقت
فشــار بــه رگ هــا خطــر حملــه قلبــی را افزایــش می دهــد. 
در ایــن مواقــع بایــد فشــار خــون را بــه ســرعت پاییــن آورد 
ــیدن آب   ــژه نوش ــی و به وی ــم غذای ــه رژی ــت ک و اینجاس

کرفــس معجــزه می کنــد.

زیبایی

صورتتان را تغذیه کنید
ــد در  ــی و مفی ــب عمل ــه مطال ــد ب ــم عاقه من ــما ه ــر ش اگ
زمینــه ســامت و تندرســتی بــدن باشــید، احتمــاال بــه خوبی 
ــذی  ــالم و مغ ــای س ــرف خوراکی ه ــه مص ــتید ک آگاه هس
ــخ و  ــره، شــکات تل ــرگ  ســبز  تی ــل ســبزیجات دارای ب مث
ــامت  ــرای س ــد ب ــزان می توانن ــه می ــا چ ــات ت ــواع مرکب ان
ــر و  ــن موث ــای مزم ــا و بیماری ه ــع ناراحتی ه ــان و رف بدنم
قابــل تامــل باشــند؛ امــا آیــا می دانســتید خــوردن بعضــی از 
ــت  ــر روی پوس ــگف انگیزی ب ــار ش ــد آث ــا می توان خوراکی ه

و تقویــت و بهبــود شــرایط آن داشــته باشــد؟ 
تحقیقــات بســیار در زمینــه پوســت و زیبایــی ثابــت می کنــد 
ــر  ــر بســزایی ب ــد تاثی ــی می توان ــا رژیم هــای غذای ــه ی تغذی

روی پوســت بدنمــان داشــته باشــد. 
 روغن زیتون 

ــم آزمایشــی انجــام شــد  ــر روی ۱26۴ خان در ســال 2۰۱2 ب
ــادی  ــزان زی ــه می ــرادی ک ــرد اف ــخص ک ــه آن مش و نتیج
ــا 2  ــرم ی ــتر از ۴.۸ گ ــد )بیش ــرف کردن ــون مص ــن زیت روغ
ــری از  قاشــق چایخوری در روز(، ۳۱ درصــد نشــانه های کمت

ــه ســایر افــراد داشــتند.  ــار پیــری را نســبت ب آث
اســتفاده از روغــن زیتــون فوایــد بســیاری در مقایســه 
ــن  ــردان و روغ ــن گل آفتابگ ــل روغ ــا مث ــایر روغن ه ــا س ب
بادام زمینــی دارد؛ چــرا؟ تقریبــا ۷5 درصــد از چربــی روغــن 
اســت  اشباع نشــده  چــرب  اســیدهای  حــاوی  زیتــون 
ــی  ــروی جوان ــت نی ــری در تقوی ــل موث ــد عام ــه می توان ک
ــون  ــول موجــود در روغــن زیت باشــد. آنتی اکســیدان پلی فن
ــرِب  ــار مخ ــری از آث ــدی در جلوگی ــروی کارآم ــد نی می توان

ــد.  ــی باش ــرک خارج ــای مح نیروه
 گوجه فرنگی 

طــی آزمایــش دیگــری مشــخص شــد افــرادی کــه روزانــه 5 
قاشــق  غذاخــوری رب  گوجه فرنگــی می خورنــد و همــراه بــا 
آن بــه طــور تقریبــی ۱ قاشــق  غذاخــوری روغــن زیتــون هــم 
مصــرف می کننــد، در طــی تنهــا ۱2 هفتــه ۳۳ درصــد ایمنــی 
بیشــتری در برابــر نــور خورشــید و آفتاب ســوختگی خواهنــد 
ــی  ــود در گوجه فرنگ ــن موج ــیدان لیکوپ ــت. آنتی اکس داش
ــتر  ــه بیش ــی پخت ــود در گوجه فرنگ ــن موج ــزان لیکوپ )می
اســت( باعــث تقویــت SPF طبیعــی پوســت خواهــد شــد. 
ــاور دارنــد ایــن موضــوع نمی توانــد بــه  البتــه متخصصــان ب
ــه  ــر گرفت ــاب در نظ ــد آفت ــای ض ــن کرم ه ــوان جایگزی عن

شــود. 
 گردو

 گــردو، تنهــا دانــه روغنــی اســت کــه حــاوی میــزان جالــب 
توجهــی از اســیدهای چــرب امــگا۳ اســت و ایــن موضــوع 
ــیار  ــد، بس ــرف نمی کنن ــی مص ــه ماه ــواران ک ــرای گیاه خ ب
حائــز اهمیــت اســت. امــگا۳ درون گــردو آلفالینولنیــک نــام 
ــا،  ــن اســید چــرب موجــب ایجــاد اگزم ــود ای ــه کمب دارد ک
ــد. ــد ش ــدن آن خواه ــته ش ــت و پوسته پوس ــکی پوس خش

 رزماری و آویشن
ابتــا  آویشــن می توانــد شــانس  و  رزمــاری   مصــرف 
بــه مانومــا )تومــور ســیاه رنگ قشــر عمیــق پوســت( 
را تــا 6۰درصــد کاهــش دهــد. ایــن گیاهــان سرشــار از 
از  حتــی  می تواننــد  کــه  هســتند  آنتی اکســیدان هایی 
ــل  ــل عوام ــان را در مقاب ــتی بدنم ــن ذرات پوس کوچک تری
ــد.  ــت کنن ــید محافظ ــور خورش ــل ن ــی مث ــرک خارج مح
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بســیار  همســران گاهــی  بیــن  روابــط 
هــم  بــر  چشــم  می شــود.  پیچیــده 
می گذاریــم و می بینیــم کــه زندگــی ای 
ــختی  ــرده و به س ــاز ک ــقانه آغ ــه عاش را ک
بــه دســت آورده بودیــم، بــه روزمرگــی 
و  خســته کننده  و  دچــار  کســل کننده 
تکــراری شــده اســت. مــواردی کــه دربــاره 
همدیگــر می دانســتیم و زمانــی بســیار 
پیــش پاافتــاده و نامهــم تلقــی می کردیــم، 
برایمــان آزاردهنــده شــده و مــوارد کوچکــی 
شــادی  نهایــت  بــه  را  مــا  روزی  کــه 
ــان  ــی برایم ــگ و بوی ــر رن ــاند، دیگ می رس

ــدارد. ن

ارشــد  کارشــناس  رجبــی،  مهتــاب 
بــا  گفت وگــو  در  خانــواده  روان شناســی 
خبرنــگار مــا در این بــاره گفــت: درســت 
اســت کــه زندگــی فــراز و نشــیب دارد 
ــا  ــت، ام ــکل نیس ــک ش ــه ی ــه ب و همیش
خوشــبخت زندگــی کــردن اصولــی دارد؛ 
پاافتــاده  پیــش  و  اصولــی کــه ســاده 
بــه نظــر می رســند، امــا وقتــی دقــت 
ــتند  ــاده هس ــول س ــن اص ــم همی می کنی
کــه زن و شــوهرهای خوشــبخت را از آن هــا 
کــه زندگــی مشــترک برایشــان بــه عذابــی 
ــد. ــر می کن ــده، نمایان ت ــل ش ــزرگ تبدی ب

رجبــی ادامــه داد: شــما نیــز امتحــان کنیــد 
و فقــط مدتــی ایــن اصــول را ســرلوحه 
ــد  ــد دی ــد؛ خواهی ــرار دهی ــود ق ــی خ زندگ

کــه در نظــر گرفتــن همیــن نــکات ظریف و 
ســاده تاثیــری عمیــق بــر همســر و زندگــی 

زناشــویی تان خواهــد گذاشــت.
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن قــدم ایــن 
اســت کــه کارهــای خانــه را بــا هــم تقســیم 
ــن  ــت در ای ــرد: الزم نیس ــار ک ــد، اظه کنی
ــان  تقســیم بندی حتمــا ســهم هــر دو نفرت
مســاوی باشــد. بــا توجــه بــه وقــت آزادی 
ــر عهــده  ــد، مســئولیت ب کــه هرکــدام داری
بگیریــد و ســعی کنیــد آنچــه را تعهــد 
کرده ایــد، حتمــا بــه خوبــی انجــام دهیــد. 
 ایــن مشــاوره خانــواده تصریــح کــرد: خانم 
یــا آقــا فرقــی نــدارد؛ هــر کــدام که ســاعات 
کمــی در خانــه هســتید، مســئولیت هایی را 
بــرای روزهــای تعطیــل بــر عهــده بگیریــد. 
ــما  ــردوی ش ــه ه ــارکت ب ــس مش ــن ح ای
ــد؛  ــودن می ده ــم ب ــد و مه ــاس مفی احس
زندگــی  بــرای  می دهــد  نشــان  چــون 

ــته اید. ــت گذاش ــترکتان وق مش
کارشــناس ارشــد روان شناســی خانــواده بــا 
بیــان اینکــه در حضــور هــم قیــد تکنولــوژی 
را بزنیــد، تأکیــد کــرد: تکنولــوژی می توانــد 
بســیار  را  انســان ها  مجــازی  روابــط 
گســترده کنــد؛ امــا متاســفانه همیــن 
و  نزدیــک  روابــط  می توانــد  تکنولــوژی 
حقیقــی افــراد بــا نزدیکانشــان را نابــود 
ــاس  ــوهرتان احس ــه ش ــی ک ــد. از زمان کن
کنــد یــک صفحــه الکترونیکــی بــرای شــما 
از او مهم تــر اســت، منتظــر عواقبــی ماننــد 
ــات  ــویی، احساس ــط زناش ــدن رواب سردش
ــر  ــی و دورشــدن از یکدیگ ــی، بی توجه منف
باشــید. بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــا ورود 

ــد. ــار بگذاری ــن را کن ــه تلف ــه خان همســر ب
رجبــی افــزود: دربــاره اینکــه روز را چگونــه 
گذرانده ایــد بــا هــم صحبــت کنیــد. یقیــن 
داشــته باشــید کــه هیــچ چیــز جــای 
ــم را  ــم در چش ــی و چش ــه واقع ــک رابط ی
ــد.  ــان کنی ــروز امتح ــن ام ــرد. همی نمی گی
شــاید متوجــه شــوید کــه ســرگرم گوشــی 
از دیــدن و  را  بــودن شــما  تلویزیــون  و 
حــس کــردن خیلــی مــوارد در خانــه و 

خانواده تــان محــروم کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روزهــای خاصتان را 
یــادآوری کنیــد، گفــت: یکــی از اشــتباهاتی 
ایــن  می شــوند  مرتکــب  خانم هــا  کــه 
خــاص  روزهــای  یــادآوری  اســت کــه 
عشــق  زدن  محــک  بــرای  معیــاری  را 
ــه  ــری ک ــا همس ــد و مث ــر می دانن یکدیگ
ــد، بی عاطفــه  روز تولدشــان را فرامــوش کن
ــر اســت  ــن کار بهت ــه جــای ای ــد. ب می دانن
روزهــای خــاص را بــه هــم یــادآوری کنیــد 
ــرای  ــی ب ــه چــه توقع ــاره اینک ــی درب و حت

ســالگرد ازدواج یــا روز تولــد یــا روز زن 
ــکالی  ــه اش ــد. چ ــت کنی ــد، صحب و... داری
دارد؟ چــرا منتظــر می مانیــد همســرتان 
فرامــوش کنــد و بعــد بــا تلخــی و دلخــوری 
از او گلــه کــرده و روزی را کــه یــادآور شــادی 
و خوشــحالی اســت بــه روزی رنــج آور بــدل 

می کنیــد؟ 
نزدیک تریــن ســالگرد شــادی آور را امســال 
این گونــه برگــزار کنیــد و بــا یــادآوری و 
نتایــج شــادی بخش آن  از  برنامه ریــزی 

ــد. ــذت ببری ل
ایــن مشــاور خانــواده بــا اشــاره بــه راه هــای 
ــی آن  ــار باورنکردن ــی و آث ــک در زندگ کوچ
ادامــه داد: همدیگــر را آســان ببخشــید؛ 
هیــچ کــدام از مــا انســان های کاملــی 
ــد.  نیســتیم و همــه گاهــی اشــتباه می کنن
یــاد بگیریــد کــه یکدیگــر را ببخشــید و بعــد 
از اینکــه بخشــیدید، دیگــر بــه عناویــن 
مختلــف موضــوع را بــر ســر همســرتان 

ــد. نکوبی
ــواده   ــی خان ــد روان شناس ــناس ارش کارش
بــا بیــان اینکــه بــه همدیگــر لبخنــد بزنیــد، 
ــد  ــد می توان ــک لبخن ــرد: ی ــان ک خاطرنش
ــی  ــد. حت ــون کن ــرتان را دگرگ ــال همس ح
زمانــی کــه خســته اید، وقتــی به همســرتان 
ــه او  ــد، ب ــد می زنی ــد و لبخن ــگاه می کنی ن
ایــن احســاس را منتقــل می کنیــد کــه 
برایــش اهمیــت قائــل هســتید. خندیدن و 
لبخنــدزدن می توانــد لــذت و شــادی را بــه 
ــه  ــی ب ــد. گاهــی خانوادگ ــان وارد کن رابطه ت
ــدن  ــد و از خندی نمایش هــای کمــدی بروی

ــد. ــذت ببری ــار یکدیگــر ل در کن

ــوازم آرایشــی و  علــی محســنی، متخصــص پوســت، گفــت: ل
بهداشــتی بایــد کامــا از مــواد مــورد تأییــد ســازمان بهداشــت 
ــند؛ در  ــده باش ــه ش ــورمان تهی ــت کش ــی و وزارت بهداش جهان
غیــر ایــن صــورت وجــود ترکیبــات غیراســتاندارد در ایــن لــوازم  

ــت می شــود. ــه پوس ــدی ب ــیب ج ــث آس باع
ــات  ــر ترکیب ــتی از نظ ــی و بهداش ــوازم آرایش ــه داد: ل وی ادام
ــر  ــند؛ در غی ــته باش ــی را داش ــتانداردهای بین الملل ــد اس بای
ایــن صــورت در زمــان مصــرف فــرد دچــار عــوارض مختلفــی 

می شــود.
محســنی عنــوان کــرد: لــوازم آرایشــی و بهداشــتی کــه 
تحــت برندهــای معــروف بــا قیمت هــای کــم در اختیــار 
ــا  ــات آن ه ــاال در ترکیب ــرد، احتم ــرار می گی ــدگان ق مصرف کنن
مــواد مضــر بــه کار رفتــه و مصــرف آن هــا باعــث ایجــاد 

می شــود. عفونــی  حتــی  و  پوســتی  بیماری هــای 
ــی  ــتی تقلب ــی و بهداش ــوازم آرایش ــه ل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هنــگام مصــرف آلــرژی در افــراد ایجــاد می کنــد، تأکیــد کــرد: 
اســتانداردبودن مــواد آرایشــی رنگــی بســیار اهمیــت دارد؛ زیــرا 
ــاوه  ــه ع ــوارض بیشــتری دارد ک ــواد متأســفانه ع ــه م این گون
بــر تحریــک درماتیتــی، باعــث ایجــاد عفونت هــای مختلــف در 

ــه چشــم و پوســت می شــود. ناحی
محســنی دربــاره راه هــای خوب شــدن پوســت آســیب دیده در 
اثــر اســتفاده از لــوازم آرایشــی و بهداشــتی غیراســتاندارد گفت: 
در اولیــن اقــدام بایــد پوســت را از لــوازم آرایشــی بی کیفیــت 
دور نگــه داشــت و در مرحلــه بعــدی از داروهــای ضدآلــرژی و 
همچنیــن ضدعفونــی پوســت بــرای جبــران آســیب واردشــده 

بــر آن اســتفاده کــرد.

ــران  ــوژی ای ــن رادیول ــس انجم ــور، نایب رئی ــین کرم پ حس
ــار داشــت:  ــوژی اظه ــی رادیول در حاشــیه همایــش روز جهان
رادیولــوژی بــه عنــوان اســاس تشــخیص در درمــان شــناخته 
اســت کــه  درســت  تشــخیص  یــک  تنهــا  و  می شــود 

ــود. ــان ش ــه درم ــر ب ــد منج می توان
وی افــزود: ایــن رشــته بــه دلیــل پیشــرفت تجهیــزات فراتــر 
از تشــخیص، بــه حیطــه درمــان نیــز وارد شــده و بســیاری از 
بیماری هایــی کــه نیــاز بــه اتــاق عمــل داشــتند، امــروزه تحت 
می گیرنــد  قــرار  سی تی اســکن  و  ســونوگرافی  هدایــت 
ــش  ــث کاه ــم باع ــوارض و ه ــش ع ــث کاه ــم باع ــه ه ک

هزینه هــای پرداختــی بیمــار می شــود.
نایب رئیــس انجمــن رادیولــوژی ایــران تصریــح کــرد: از آنجــا 
کــه ایــن رشــته وابســتگی شــدیدی بــه تجهیــزات و وســایل 

دارد و ایــن تجهیــزات در دســت چنــد کشــور دنیــا قــرار دارد، 
مــا ناچــار بــه واردات ایــن محصــوالت هســتیم تــا از قافلــه 
علــم عقــب نمانیــم. دســتکاری کتــاب ارزش نســبی خدمات 
و فاصلــه گرفتــن ایــن کتــاب از کتــاب مرجــع، باعــث ایجــاد 
مشــکات شــدیدی بــرای رشــته رادیولــوژی شــده و ویرایش 
ــوژی رشــته های  ــر رشــته رادیول ــاب عــاوه ب ــن کت ــد ای جدی

دیگــری را نیــز درگیــر کــرده اســت.
کرم پــور اذعــان کــرد: خوشــبختانه مواضــع ریاســت ســازمان 
نظــام پزشــکی و تاییــد تمامــی انجمن هــای علمــی و 
ــه ای  ــه گون ــکی ب ــه پزش ــد جامع ــور و تاکی ــی کش تخصص
ــه  اســت کــه خواهــان بازگشــت کتــاب مرجــع بــدون هرگون
دســتکاری جهــت عدالــت درون رشــته ای و بــرون رشــته ای 

هســتند.

خوشبختی ساختنی است، نه یافتنی

 پله پله تا خوشبختی

 استفاده از لوازم آرایشی غیراستاندارد 
به بیماری های پوستی منجر می شود

 پیامد دستکاری کتاب تعرفه ها 
اختالل در خدمات رادیولوژی است

،،
خوشبخت زندگی کردن اصولی دارد؛ 
اصولــی کــه ســاده و پیــش پاافتــاده 
ــی دقــت  ــه نظــر می رســند؛ امــا وقت ب
می کنیم همین اصول ساده هستند 
کــه زن و شــوهرهای خوشــبخت را 

متمایــز می کنــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند 

اصل بیست وسوم: توجه به نیاز 
ارتباط کودک با والدین )3(  

صدیقه ایروانی
S.Iravani@eskimia.ir

بچه هــا نیازمنــد روحیــه هســتند و روحیــه مــا از 
خلــق و خــوى مــا پیداســت. بایــد بــا چهــره بشــاش 
بــه بچه هــا روحیــه داد. والدیــن بایــد بکوشــند 
خــود را شــاد نگــه دارنــد و بــا ایــن حالــت موجبــات 
شــادى و شــادابى بچه هایشــان را فراهــم کننــد. 
ــا  ــاختگى را بچه ه ــن و س ــرى، دروغی ــادابى ظاه ش
تشــخیص مى دهنــد و آن را نمى پذیرنــد؛ لــذا بــا 
ــار گذاشــتن غم هــاى بیجــا، غــم گذشــته، تــرس  کن
از آینــده، توقعــات زیــاد، ســنجیدن خــود بــا باالترهــا 
ــد  ــه خداون ــى ک ــاى فراوان ــکرگزارى نعمت ه و... و ش
عطــا فرمــوده، ایــن شــادابى ایجــاد و احســاس 

ــد شــد. خواه
ــت؛  ــت اس ــل بهش ــانه اه ــر نش ــه؛ دیگ ــد معطی ۴-ی
ــده  ــت دهن ــه دس ــد ک ــت مى رون ــه بهش ــانى ب کس
داشــته باشــند، اهــل عفــو و گذشــت و عطــا و 
ــتباه  ــى اش ــا خیل ــوال بچه ه ــند. معم ــش باش بخش
دارنــد؛ اشــتباهات بچه هــا یــا ناشــى از ناآگاهــى 
آن هاســت یــا ناشــى از بى توجهــى یــا ناشــى از 
ــه  ــت اینک ــم اس ــه مه ــا؛ آنچ ــاى م ــى از رفتاره بعض
دنبالــش  بــه  باشــد،  هرچــه  از  ناشــى  اشــتباه 

عذرخواهــى اســت. 
کــودک وقتــى خــاف و اشــتباه مى کنــد بــه محــض 
اینکــه متوجــه اشــتباه و خطــاى خــود شــد، بــه نوعى 
عذرخواهــى می کنــد یــا عــذر را بــه زبــان مــى آورد یــا 
در عمــل بــه عذرخواهــى مى پردازد.وقتــى فرزنــد مــا 
ــى  ــا معذرت خواه ــد و از م ــود ش ــتباه خ ــه اش متوج
ــم و از او  ــذر او را بپذیری ــگ ع ــد بى درن ــا بای ــرد، م ک
اســتقبال کنیــم و در ایــن فرصــت آگاهــى الزم را بــه 
او ببخشــیم. ایــن بخشــش از همــه بخشــش ها 

ــت. ــر اس باارزش ت
یــد معطیــه، یــک بخــش دیگــر هــم دارد و آن اینکــه 
ــت  ــواب مثب ــد ج ــى فرزن ــت هاى منطق ــه درخواس ب
بدهیــم، بــراى خواســته اش ارزش قائــل شــویم و در 

حــد تــوان بــه خواهــش او عمــل کنیــم.
پــس ایــن مســئله در هــر دو جنبــه مــادى و معنــوى 
معنــا پیــدا مى کنــد. مــواردى کــه بیــان شــد همــه از 
ارکان ارتبــاط محســوب مى شــود؛ اگــر چهــره گشــاده، 
زبــان نــرم و لطیــف، دل مهربــان و دســت عطاکننــده 
ــن  ــر ای ــت خواهــد شــد. حــال اگ ــاط تقوی باشــد، ارتب
ارکان در ارتبــاط بــا اعضــای خانــواده و به ویــژه در ارتبــاط 
بــا فرزنــدان مــورد توجــه قــرار گیــرد، امــر ارتبــاط فرزنــد 
بــا والدیــن را آســان خواهــد کــرد و بــه یکــى از نیازهــاى 

اساســى کــودک پاســخ داده خواهــد شــد.

گروه خانواده
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دشمن نسبت به شما خشم و 
غضب ندارد، بلکه غیظ دارد

در تفســیر نــور ذیــل آیــه شــریفه 119 ســوره آل 
عمــران می خوانیــم: دشــمن نســبت بــه شــما خشــم 

ــظ دارد. ــه غی ــدارد، بلک ــب ن و غض
 در آیه شریفه 119 سوره آل عمران می خوانیم:

ــوَن  ــْم َوُتْؤِمُن وَنکُ ــْم َولَ ُیِحبُّ وَنُه ــْم ُأولَِء ُتِحبُّ ــا َأْنُت »َه
ــوا  ــا َوِإَذا َخَلــْوا َعضُّ ــِه َوِإَذا َلُقوکـُـْم َقاُلــوا آَمنَّ ِباْلِکَتــاِب کُلِّ
َعَلْیکُــُم اْلََناِمــَل ِمــَن اْلَغْیــِظ ُقــْل ُموُتــوا ِبَغْیِظکُــْم ِإنَّ 

ــُدوِر« ــَذاِت الصُّ ــَه َعِلیــٌم ِب اللَّ
دوســت  را  آن هــا  باشــید! چنانچــه شــما  »آگاه 
ــد و شــما  ــان شــما را دوســت نمی دارن ــد، آن می داری
ــا در  ــد و آن ه ــان داری ــب آســمانی ایم ــه کت ــه هم ب
مجامــع شــما اظهــار ایمــان کــرده و چــون تنهــا شــوند 
ــه  ــم ب ــت خش ــر انگش ــما س ــر ش ــه ب ــدت کین از ش
ــا  ــد، همان ــن خشــم بمیری ــو: بدی ــد. بگ ــدان گیرن دن

ــت.« ــا آگاه اس ــدا از درون دل ه خ
تفسیر نور:

انگیزه هــاى  و  دشــمن  روحیــات  تشــخیص   -1
ــن  ــه  همی ــت؛ ب ــق اس ــیار دقی ــود، بس ــى خ حقیق
ــه  ــا« هشــدار و تنبی ــه  »ه ــه، کلم ــت در صــدر آی جه

ــت. ــده اس آم
2- دوســتى بایــد دوجانبــه باشــد؛ وگرنــه مایــه  
ــت.  ــارت اس ــاس حق ــى و احس ــت و خودباختگ ذّل

وَنکُــْم« وَنُهــْم َو ل ُیِحبُّ »ُتِحبُّ
3- مســلمان بــه تمــام کتاب هــاى آســمانى پیشــین 
ایمــان دارد؛ گرچــه دیگــران بــه قــرآن ایمــان نیاورنــد. 

ِه« ــوَن ِباْلِکتــاِب کُلِّ »ُتْؤِمُن
ــوا  ــان نکنیــد. »قاُل ــه هــر اظهــار ایمانــى اطمین 4- ب

ــْوا ...« ــا َو ِإذا َخَل آَمنَّ
5- گمــان نکنیــد کــه محبــت شــما، دشــمنان 
کینه تــوز را نســبت بــه شــما مهربــان مى کنــد. 
ــِظ« ــَن اْلَغْی ــَل ِم ــُم اْلَناِم ــوا َعَلْیکُ ــْم ... َعضُّ وَنُه »ُتِحبُّ

6- انگیزه هــاى درونــى، بازتــاب بیرونــى دارد. در آیــه  
قبــل: »َقــْد َبــَدِت اْلَبْغضــاُء ِمــْن َأْفواِهِهــْم«؛ در ایــن 

ــوا َعَلْیکـُـُم اْلَناِمــَل ِمــَن اْلَغْیــِظ«. آیــه  »َعضُّ
7- دشــمن نســبت بــه شــما خشــم و غضــب نــدارد، 
ــى رود  ــه کار م ــواردى ب ــظ در م ــظ دارد. غی ــه غی بلک
کــه ظــرف انســان از غضــب پــر شــده باشــد. »ِمــَن 

اْلَغْیــِظ«
ــات دشــمن  ــى، افشــاى روحی ــاى اله 8- از امداده
بــراى مســلمانان اســت تــا اغفــال نشــوند و هوشــیار 
باشــند. »َو مــا ُتْخِفــی ُصُدوُرُهــْم َأکَْبــُر ... َو ِإذا َخَلــْوا 

ــُم اْلَناِمــَل ...« ــوا َعَلْیکُ َعضُّ
9- دشــمنان کینه تــوز خــود را تحقیــر کنیــد. »ُموُتــوا 

» ِبَغْیِظکُْم
ــدیدتر  ــوذى، ش ــاِن م ــا منافق ــام ب ــورد اس 10- برخ
ــوا  ــا ... ُموُت ــوا آَمنَّ ــْم قاُل ــت. »ِإذا َلُقوکُ ــران اس از کاف

ــْم« ِبَغْیِظکُ
11- گاهــى اعــان نفــرت و نفریــن لزم اســت. 
شایســته   حیله گــر  منافقــان  و  کافــران کینه تــوز 

نابــودى هســتند. »ُموُتــوا ِبَغْیِظکُــْم«

گردشگری
 دبیر کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی: 

 جای سازمان میراث  فرهنگی 
در کمیسیون اقتصادی مجلس 

خالی است
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  دبیــر 
ــراث  ــازمان می ــای س ــه ج ــرد ک ــد ک ــامی تأکی اس
ــی   فرهنگــی در کمیســیون اقتصــادی مجلــس خال

ــت. اس
علــی اســماعیلی، نماینــده نــور و محمودآبــاد در 
کمیســیون  دبیــر  و  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــروز 13  ــامی، دی ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
آبــان 96 گفــت: در جلســه ای کــه بــا رئیــس ســازمان 
میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــی  ــگری بحث های ــاد گردش ــاره اقتص ــتیم، درب داش
ــوب  ــای خ ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــرح ش مط
ــر، آداب و  ــت بک ــی، طبیع ــراث  فرهنگ ــور در می کش
رســوم ویــژه و... بایــد بــا هم فکــری هــم گردشــگری 

ــم. ــعه دهی ــور توس را در کش
او افــزود: از طرفــی فرهنــگ عمومــی جامعــه بایــد 
بــرای ورود گردشــگر آمادگــی پیــدا کنــد. همچنیــن 
بایــد دســتگاه های مختلــف بــا هــم هماهنگــی 
داشــته باشــند و از کار انفــرادی و جزیــره ای پرهیــز 

شــود.
نماینــده نــور و محمودآبــاد در مجلــس شــورای 
اســامی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن بودجــه ســازمان 
اقتصــادی  فرهنگــی گفــت: کمیســیون  میــراث  
ــا  ــرمایه گذاری ب ــش س ــد در بخ ــز بای ــس نی مجل
ــازمان  ــه س ــه، ب ــاص یاران ــهیات و اختص ــه تس ارائ
میــراث   فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
کمــک کنــد تــا بتوانیــم شــاهد حضــور بیشــتر 
توســعه  و  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران 

باشــیم. گردشــگری  زیرســاخت های 
میــراث   ســازمان  جــای  همچنیــن  افــزود:  او 
در  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع   فرهنگــی، 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس خالــی اســت و بایــد 
پیگیری هــای لزم بــرای پیوســتن ایــن ســازمان بــه 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس صــورت گیــرد؛ زیــرا 
اقتصــاد گردشــگری می توانــد بــار اقتصــادی شــهرها 
ــر دوش بکشــد و در اقتصــاد کشــور  و روســتاها را ب

ــد. ــا کن ــری را ایف ــش مؤث نق
مســائل  از  بایــد  خاطرنشــان کــرد:  اســماعیلی 
صــورت گیــرد  آمایشــی  اســتان ها  مشــکات   و 
ــی مدیــران  کل میــراث  ــی و عمل ــت علم و مدیری
 فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری در اســتان ها 
نیــز تقویــت و از افــرادی اســتفاده شــود کــه در زمینــه 
توســعه گردشــگری، حفاظــت از میــراث  فرهنگــی و 

ــد هســتند. ــع  دســتی دغدغه من ــق صنای رون

گروه گردشگریخدیجه توسلی دینانی
KH.Tavasoli@eskimia.ir

ــادی از  ــوان نم ــه عن ــام ب ــه شیخ الس خان
ــن  ــی از زیباتری ــاری ایرانی اســامی، یک معم

ــت. ــان اس ــی اصفه ــای قدیم خانه ه
ــا  ــیار زیب ــر بس ــک اث ــام ی ــه شیخ الس خان
ــار  ــاص دوره قاج ــاری خ ــا معم ــدگار ب و مان
ــاغ  ــان در چهارب ــه در اصفه ــن خان ــت. ای اس
ــه  ــه ای ب ــی و در کوچ ــارراه تخت ــن، چه پایی
ــک  ــر روی ی ــام( ب ــام )شیخ الس ــن ن همی
شــیب مایــم واقــع شــده اســت. ایــن اثــر 
در تاریــخ 29 شــهریور 1353 بــا شــماره ثبــت 
997 بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه 

ثبــت رســیده اســت. 
ــاحت  ــه مس ــام ب ــی شیخ الس ــه تاریخ خان
1455 متــر مربــع در زمــان صفویــه ســاخته 
ــرش  ــه دخت ــاس ب ــاه عب ــه ش ــده و هدی ش
»ســروقد خانــوم« و دامــادش »محقــق 
ــوی  ــزرگ دوره صف ــای ب ــبزواری« از علم س
اســت و بعــدا منــزل شیخ الســام یکــی 
از علمــای بــزرگ زنجــان و از بــزرگان دینــی 

ــان قاجــار شــد. زم
 ایــن خانــه در زمــان قاجــار به عنــوان مرکزی 
و  مدعی العمــوم  انجــام کارهــای  جهــت 
زمــان  در  و  دادگســتری  شــبیه  مرکــزی 

ــه  ــل ب رضــا شــاه توســط شیخ الســام تبدی
شــهرداری شــد؛ ولــی از دوره صفویــه ســالی 
ــام حســین)ع(  ــزاداری ام ــاه مراســم ع دوم

در آن برگــزار می شــد.
دو باغچــه کنونــی در حیــاط محــل نگهــداری 
اســب و احشــام تعزیه خوانــی آن زمــان و 
ــوص  ــز مخص ــاط نی ــراف حی ــکوهای اط س
تماشــای افــراد عامــه و اتاق های گوشــواره در 
ــالر نیــز محــل تماشــای خــواص  قســمت ت

ــوده اســت.  ب

برپایــی عــزاداری امــام حســین)ع( در ایــن 
ســاختمان تــا زمــان رضاشــاه ادامــه داشــت 
و پــس از منــع عــزاداری امــام حســین 

در آن زمــان، مــردم بــه صــورت مخفیانــه 
عــزاداری  ســاختمان  پشــت  قســمت  در 

می کردنــد.
در ســال های قبــل از انقــاب بــه دلیــل 
ــن  ــا، ای ــدام بن ــب و انه ــری از تخری جلوگی
ســاختمان در اختیــار وزارت فرهنــگ و هنــر 
وقــت قــرار گرفــت. در ســال 1365 ایــن خانه 
بمبــاران شــد و قســمت جنــوب شــرقی 
ــات  ــه عملی ــد ک ــدی دی ــیب های ج آن آس
ــام  ــرعت انج ــه س ــت آن ب ــازی و مرم بازس

ــت. گرف
در حــال حاضــر ایــن خانــه از خانه هــای 
زیبــای اصفهــان بــه شــمار مــی رود کــه 
ــراث  ــع دســتی ســازمان می ــای صنای واحده
فرهنگــی در آن مســتقر هســتند و به مــوزه ای 
از هنرهــای ســنتی از جملــه ترمــه، زری بافــی، 
گابتون ســازی، چــادر شــب بافی، شــعربافی 
و مخمل بافــی، رنگــرزی، عبابافــی، ریســندگی 
و حاجــی تبدیــل شــد تــا عاقه منــدان 
ــا صنایــع  هنرهــای ســنتی در آن از نزدیــک ب

ــوند. ــنا ش ــتی        آش دس
ــای  ــبک خانه ه ــه س ــام ب ــزل شیخ الس من
قدیمــی زنجــان و بــا مصالــح ســنگ، آجــر و 

مــاط در یــک طبقــه کار شــده اســت. 
ورودی در ضلــع غربــی و اتاق هــا برگــرد 

حیاطــی مشــجر واقــع گردیده انــد. تــالر 
ــات  ــا تزئین ــا ب ــمالی بن ــع ش ــی در ضل اصل
شــده  لمبــه کاری  ســقف  و  گچبــری 

می کنــد.  خودنمایــی 
در ضلــع جنوبــی حیــاط تــالری موجــود 
ــه  ــر ب ــال حاض ــفانه در ح ــه متاس ــت ک اس
صــورت انبــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه. 
ــا  ــیار زیب ــری بس ــز دارای گچب ــالر نی ــن ت ای
ــس  ــی و مقرن ــی و حیوان ــوش گیاه ــا نق ب
بنــا بــه صــورت مســطح بــا تیرهــای چوبــی 
بــوده کــه در  و پوشــش مــاط کاهــگل 
ــفالت  ــی از آس ــا پوشش ــر ب ــال های اخی س

ــت. ــده اس ــیون ش ایزولس
ایــن خانــه زیبــا شــامل دو بخــش اندرونــی 
و بیرونــی اســت. بنــای بخــش جنوبــی 
ــه  ــش آن ب ــن بخ ــه مهم تری ــه ک ــن خان ای

ــا  شــمار مــی رود، دارای یــک ایــوان بــزرگ ب
تزئینــات مقرنــس کاری و نقاشــی گل و بوتــه 
ــزرگ و  ــتون ب ــن دو س ــقف و همچنی در س

ــوان اســت. ــز ای ــا در مرک ــک حــوض زیب ی
ایــوان ایــن بخــش از تزئینــات مقرنس کاری 
منحصربه فــردی برخــوردار اســت. در ایــن 
ایــوان 2 عــدد پنجــره مشــبک چوبــی بســیار 
زیبــا بــا شیشــه های رنگــی و دیوارهایــی کــه 
ــه  ــن شــده اند، ب ــری تزئی ــا نقاشــی و گچب ب

ــد.  ــه می افزاین ــی خان زیبای
اتــاق کوچکــی کــه در عقــب ایــن ایــوان 
ــری  ــر گچب ــه ای از هن ــا مجموع ــود دارد ب وج
و مقرنــس کاری یکــی دیگــر از قســمت های 
بســیار جالــب خانــه اســت. ســایر بخش های 
ــه نیــز دارای پنجره هــای مشــبک و  ایــن خان

گــره چینــی اســت.

خانه شیخ االسالم اصفهان
نمادی از هویت و معماری ایرانی اسالمی 

ــوزه  ــتاد ح ــدی اژه ای، اس ــام مه حجت الس
و دانشــگاه، گفــت: غفلــت و جهــل، انســان 
را بــه ســمت ناشــکری ســوق می دهــد؛ 
ناشــکری  هرگــز  عاقــل  فــرد  درواقــع 

. نمی کنــد
حجت الســام مهــدی اژه ای، عضــو هیئت مدیــره 
دارالقرآن  الکریم اســتان اصفهــان، دربــاره معنای 
شــکر و شــکرگزاری در ادبیــات دینــی اظهــار 
ــت؛  ــی اس ــای قدردان ــه معن ــکر ب ــرد: ش ک
و  نعمــت  اول  مرحلــه  در  اینکــه  یعنــی 
آن  و ســپس  بشناســیم  را  نعمت دهنــده 
نعمــت را در راهــی کــه خــدا خواســته، 

ــم. ــرج کنی خ
وی ادامــه داد: اگــر خــدا طریقــه اســتفاده 

ــرده،  ــخص نک ــا مش ــرای م ــی را ب از نعمت
ــرده و  ــه ک ــود مراجع ــل خ ــه عق ــد ب ــا بای م
از نعمت هــای خداونــد عاقانــه اســتفاده 

ــم. کنی
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بــا بیــان 
ــر  ــر عم ــی نظی ــردن امکانات ــع ک ــه ضای اینک
و جوانــی، ناشــکری اســت، بیــان کــرد: 
اســتفاده درســت از نعمــت بــه معنــای 
شــکرگزاری از خالــق آن اســت؛ در مثــال 
دانش آمــوزی  این گونــه گفــت  می تــوان 
ــود اســتفاده  ــه از  کاس درس اســتاد خ ک
مناســب نکنــد، کفــران نعمــت اســتاد کــرده 
یــا کتابــی کــه چــاپ شــود و مــردم نخواننــد، 

ــت. ــت اس ــران نعم ــی کف ــه نوع ــن ب ای

اژه ای دربــاره عوامــل ناشــکری خاطرنشــان 
بــه  را  انســان  جهــل،  و  غفلــت  کــرد: 
ســمت ناشــکری ســوق می دهــد؛ فــرد 
ــی  ــد. زمان ــکری نمی کن ــز ناش ــل هرگ عاق
کــه انســان فلســفه نعمتــی کــه بــه او 
ــده  ــه داده نش ــی را ک ــا نعمت ــده ی داده ش

ــد. ــکری می کن ــه ناش ــروع ب ــد، ش نمی دان
وی بیــان کــرد: از طــرف دیگــر انســان قــدر 
ــیده  ــت نکش ــرای آن زحم ــه ب ــی را ک نعمت
ــدون زحمــت  ــه ب ــذا کســانی ک ــد؛ ل نمی دان
بــه مــال فراوانــی می رســند، از آن اســتفاده 
درســت نمی کننــد و همیــن انســان های 
تنبــل و کــم کار اســراف و ناشــکری خواهنــد 
کــرد؛ امــا انســان اهــل کار و کوشــش، 

قــدردان نعمــت اســت. 
دارالقــرآن  الکریــم  هیئت مدیــره  عضــو 
ــط  ــرد در محی ــت ف ــزود: تربی ــان اف اصفه
خانــواده، مدرســه و دانشــگاه بایــد بــه 
ســمت  بــه  را  او  کــه  باشــد  گونــه ای 
ــت  ــت درس ــرا تربی ــاند؛ زی ــکری نکش ناش
می بــرد.  بیــن  از  را  ناشــکری  عامــل 
و  هســتند  یاغــی  هــم  عــده ای  البتــه 
ــای  ــه از راه ه ــی ک ــال فراوان ــود م ــا وج ب

دســت  بــه  دزدی  ماننــد  غیراخاقــی 
 آورده انــد، قانــع نشــده و بــاز هــم ناشــکری 

می کنند.
وی ادامــه داد: پیامدهــای ناشــکری در 
ایــن اســت کــه از نعمت هــای خداونــد 
ــرای  ــود؛ ب ــتفاده نمی ش ــت اس در راه درس
مثــال بنزیــن نعمتــی اســت کــه بــا مصــرف 
نادرســت آن ناشــکری می کنیــم؛ هــدردادن 
ــروج ارز از  ــرمایه و خ ــن س ــن رفت آن از بی
کشــور اســت. بــرق و آب و گاز نیــز همیــن 
طــور؛ لــذا در هنــگام ناشــکری نمی توانیــم 
ــم. ــتفاده را بکنی ــال اس ــا کم از آن نعمت ه

دانشــگاه گفــت:  و  اســتاد حــوزه  ایــن 
ناشــکری عامــل هــدر رفتــن ســرمایه، 
تشــدید وابســتگی، بیــکاری، افســردگی 
ــرد و  ــخصیتی در ف ــی و ش ــائل روان و مس

می شــود. جامعــه 

،،
ــر بســیار  خانــه شیخ االســام یــک اث
زیبــا و مانــدگار بــا معمــاری خــاص 
در  خانــه  ایــن  اســت.  قاجــار  دوره 
اصفهــان در چهارباغ پایین، چهــارراه 
تختــی و در کوچــه ای بــه همیــن نــام 
)شیخ االســام( بــر روی یــک شــیب 

مایــم واقــع شــده اســت
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن  برابــر 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها 
فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه 
شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض 
متقاضیــان  محــرز گردیــده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر 
بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی میش 15 روز آگه
متقاضیــان  ســندمالکیت  صــدور  بــه  نســبت 
ــخ  ــد  از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــل  ــاک مح ــناد و ام ــت اس ــا اداره ثب ــود را ب خ
ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید.ظرف م تســلیم  و پ
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت 
در صــورت  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق مق
   1396603020260  04847 شــماره   رای   -1
ســیدجال  آقــای     1396/03/24 مــورخ  
ــه شناســنامه شــماره 35  ــادی ب امامــی محمودآب
کدملــی 5110433046 صــادره شــاهین شــهر 
فرزنــد ســیدکمال نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 203.11 مترمربــع پــاک 
شــماره 638فرعــی از411 اصلــی واقــع در بخــش 
16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای ســیدکمال 

ــادی ــی محموداب امام
   1396603020260  04849 شــماره   رای   -2
ســیدجال  آقــای     1396/03/24 مــورخ  
ــه شناســنامه شــماره 35  ــادی ب امامــی محمودآب
کدملــی 5110433046 صــادره شــاهین شــهر 
فرزنــد ســیدکمال نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 36.92 مترمربــع پــاک 
شــماره 637فرعــی از411 اصلــی واقــع در بخــش 
16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای ســیدکمال 

ــادی  ــی محموداب امام
3-  رای شــماره  06615 1395603020260   مورخ  
1396/04/28  خانــم نرگــس خوانســاری بــه 
ــی 1930040687  ــماره 4058 کدمل ــنامه ش شناس
بصــورت  قلــی  فرزنــد  اندیمشــک  صــادره 
ــه مســاحت 125.89  ــه  ب ــاب خان ششــدانگ یکب
مترمربــع از پــاک شــماره 13993 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســن اقــا 

ــی ــه ثبت ــار نام شــیرانی موضــوع اظه
   1396603020260  07667 شــماره   رای   -4
مــورخ   05/17/ 1396   خانــم مهیــن کاشــانی بــه 
ــی 4171950971  ــماره 247 کدمل ــنامه ش شناس
در   غامعلــی  فرزنــد  الیگــودرز  صــادره 

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــی از  ــماره 38  فرع ــاک ش ــع پ 129.80  مترمرب
ــان  ــت اصفه ــی واقــع در بخــش 5 ثب 13307 اصل
ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
   13964603020260  07960 شــماره   رای   -5
مــورخ  1396/05/23  خانــم زهــرا صحــرازاده بــه 
شناســنامه شــماره 1082 کدملــی 1291175423 
صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  154  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 
از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
6- رای شــماره  07977 1396603020260   مــورخ  
23 /1396/05  آقــای  محمــد علــی عبداللهــی 
ــی  ــماره 42867 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ط
ــرام در  ــد به ــان فرزن ــادره اصفه 1280317418 ص
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
ــماره -   ــاک ش ــع پ ــاحت  154  مترمرب ــه مس ب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 13900 اصل فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     
7- رای شــماره  02920 1396603020260 مــورخ 
بــه  زاده  جعفــر  ســعید  اقــای     1396/02/21
ــی  5059560201   ــماره  1332 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره  جلفــا فرزنــد  کمــال بصــورت ششــدانگ 
یکبــاب  ســاختمان بــه مســاحت  160متــر مربــع از 
پــاک شــماره  2فرعــی باقیمانــده  از 15177اصلــی 
ــاک  ــه پ ــازی ب ــتاندارد س ــرای اس ــه در اج )) ک
10022 فرعــی تبدیــل شــده اســت (( واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
ــورخ  ــماره  07256 1396603020260 م 8- رای ش
1396/05/12   آقــای محمــود کوهــی اصفهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 33762 کدملی 1282265083 
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت به ششــدانگ 
یــک قطعــه ملــک بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 
ــی  ــماره 15189 اصل ــاک ش ــع پ 420.25 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی آقــای حســن صــدری نیــا
9- رای شــماره  07222 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــریفی ب ــریف ش ــای محمدش 1396/05/11   آق
شناســنامه شــماره 2644 کدملــی 3731640449 
صــادره ســنندج فرزنــد احمــد در ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  199.20  مترمربــع 
پــاک شــماره 4  فرعــی از 15182 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حــاج 

رمضــان صدیقــی مورنانــی
ــورخ  ــماره  11534 1396603020260 م 10- رای ش
1396/06/26  آقــای اکبــر باصــری بــه شناســنامه 
شــماره 66074 کدملــی 1281758833 صــادره 
اصفهــان فرزنــد عباســقلی نســبت بــه ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 205.66 مترمربــع پــاک 
شــماره 149 فرعــی از14874 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــژاد ــاری ن محمدفخ
11- رای شــماره 14117 1395603020260 مــورخ 
1395/08/20   اقــای محمودرضــا ســلطانی تیرانــی  
به شناســنامه شــماره  680  کدملــی 1284916871  
ــه  ــر  نســبت ب ــی اکب ــد عل ــان  فرزن صــادره اصفه
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
ــع از پــاک شــماره  ــه مســاحت 162.50  مترمرب ب
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1395603020260  14116 شــماره   رای   -12
ــلطانی  ــماعیل س ــای اس ــورخ 1395/08/20  اق م
ــی  ــماره  2481  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب تیران
1285057171  صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی 
اکبــر  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 162.50  مترمربــع 
از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
 1395603020260  22742 شــماره   رای   -13
مــورخ 1395/12/21 اقــای محمدعلــی امیــدی  
بــه شناســنامه شــماره 40  کدملــی 1262594472  
صــادره کاشــان  فرزنــد  فامــرز  نســبت بــه 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 275  
ــی از 14874  ــماره 47 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
14- رای شــماره 04200 1396603020260 مــورخ 
بــه  پــور  علــی  آتوســا  خانــم    1396/03/13
ــی 1751032493  شناســنامه شــماره 2364 کدمل
صــادره اهــواز فرزنــد نــوروز نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 225.50 مترمربع 
ــع  ــی واق ــی از15177 اصل ــماره فرع ــاک41 ش پ
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــی باشــد ــک رســمی م مال
15- رای شــماره 11272 1396603020260 مــورخ 
ــن  ــای محســن خشــوعی پائی 1396/06/23    آق
دروازه بــه شناســنامه شــماره 72335 کدملــی 
1281823351 صــادره اصفهــان فرزنــد اســداله 
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان بصــورت ششــدانگ یکب
از پــاک شــماره 118 فرعــی  99.80 مترمربــع 
از14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــر ســودانیها ــای جعف ــک رســمی آق مال
ــورخ  ــماره 12552 1396603020260 م 16- رای ش
1395/07/16   آقــای  امیرحســین یکدانــه بــه 
شناســنامه شــماره 7123 کدملــی 1292224061 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن بصورت ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 192.60 
ــع  ــی واق ــماره  13900 اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــی صادقــی رجبعل
ــورخ  ــماره 11394 1396603020260 م 17- رای ش

ــه  ــلطانی ب ــه س ــت ال ــای نعم 1396/06/25   آق
شناســنامه شــماره 29 کدملــی 5759755722 
صــادره داران فرزنــد فداعلــی نســبت به ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 178.50 مترمربــع 
پــاک شــماره 55 فرعــی از14874  اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

مســعوداحمدی
 1395603020260  22961 شــماره  رای   -18
مــورخ 1395/12/25   آقــای حســین پهلوانــی 
 59510 شــماره  شناســنامه  بــه  نژادخوابجانــی 
کدملــی 1281694622 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــی در شش غامعل
تجــاری اداری   بــه مســاحت  122.45  مترمربــع 
پــاک شــماره  - فرعــی از 15182 و 4/15182 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 
مالــک رســمی غامعلــی پهلــوان نــژاد خوابجانــی  
بموجــب ســند 14889 مــورخ 1350/11/04  دفتــر 
ــوان  ــوده کــه مــورد درخواســت بعن 82  اصفهــان ب
ســهم الرث حســین از پــدرش غامعلــی مــی 
باشــد و تعــدادی از شــهود آن را تاییــد نمــوده انــد

19- رای شــماره 11208 1396603020260 مــورخ 
1396/06/21   خانــم فاطمــه حکمــت پــور بــه 
شناســنامه شــماره 545 کدملــی 1286341213 
ــی در ششــدانگ   ــد حیدرعل ــان فرزن صــادره اصفه
ــع  ــه مســاحت  242  مترمرب ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
پــاک شــماره 117  فرعــی از  14039 اصلــی واقــع 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــک رســمی مــی باشــد مال
20- رای شــماره 11226 1396603020260 مــورخ 
1396/06/22   خانــم ملــوک بهشــتی بهشــت 
آبــادی بــه شناســنامه شــماره 25711 کدملــی 
1280255341 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــی 
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان بصــورت ششــدانگ یکب
91.90 مترمربــع از پــاک شــماره 14991 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
21- رای شــماره 11548 1396603020260 مــورخ 
1396/06/26   آقــای رحیــم کریمــی به شناســنامه 
ــران  ــادره تی ــی 5499695768 ص ــماره 9 کدمل ش
وکــرون فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 7.65 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 99 اصل ــماره 56 فرع ــاک ش پ
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حــاج 

ــری ــاس جعف عب
 1396603020260  11776 شــماره  رای   -22
بهــزاد  منوچهــر  آقــای     1396/06/28 مــورخ 
چهارمحالــی بــه شناســنامه شــماره 3315 کدملــی 
ــه  ــی ال ــد صف ــادان فرزن ــادره آب 1816805319 ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــماره 107  ــاک ش ــع پ ــاحت 117.35 مترمرب مس
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از14915 اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــان  ــرت کی ــمی حیدرونص ــک رس ــطه از مال الواس

ــژاد ن
ــورخ  ــماره 11292 1396603020260 م 23- رای ش
1396/06/23    خانــم ســمیه صنعتــی زاده بــه 
ــی 1287187285  ــماره 1963 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــبت ب ــب هللا نس ــد حبی ــان فرزن ــادره اصفه ص
 120.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
فرعــی  325و326  شــماره  پــاک  مترمربــع 
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

 1396603020260  11422 شــماره  رای   -24
ــه  ــوک هوشــمند ب ــم مل مــورخ 1396/06/25  خان
شناســنامه شــماره 1645 کدملــی 1286564778 
بــه  نســبت  محمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
فرعــی   180 پــاک شــماره  مترمربــع   266.68
از13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

 1396603020260  06834 شــماره  رای   -25
محمدصــادق  آقــای     1396/05/04 مــورخ 
صادقــی بــه شناســنامه شــماره 1566 کدملــی 
1159364915 صــادره فریــدن فرزنــد روزعلــی 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
شــماره  پــاک  مترمربــع   130.73 مســاحت 
تبدیــل  فرعــی   12634 45و109فرعی)بشــماره 
شــده( از 14458 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــا  الواســطه از مالــک رســمی مهــدی امیــن الرعای

ــی  یمین
 1396603020260  11635 شــماره  رای   -26
عبدالــه  فاطمــه  خانــم  مــورخ 1396/06/27   
قاضــی زفــره ئــی بــه شناســنامه شــماره 51 
ــد  ــه فرزن ــی 5659494587 صــادره کوهپای کدمل
محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــاحت 76.65  ــه مس ــی ان ب ــتثنابهاثمنیه اعیان اس
مترمربــع پــاک شــماره 13753 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

ــد ــی باش ــمی م رس
ــورخ  ــماره 11567 1396603020260 م 27- رای ش
1396/06/26  آقــای محمدحســین آزادمنــش بــه 
ــی 1285432746  ــماره 813 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالفضــل نســبت بــه 
ــه مســاحت 498.75  ــاب کارگاه ب ششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره 839و840 فرعــی از452 
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
ــورخ  ــماره 11643 1396603020260 م 28- رای ش
بــه  موفــق  محمدرضــا  آقــای    1396/06/27
ــی 1827900571  شناســنامه شــماره 25057 کدمل
ــه  ــبت ب ــا نس ــد غامرض ــهر فرزن ــادره خرمش ص
 158.03 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــع در  ــی واق ــماره 15182 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج کریــم 

ــک ســیر نی
ــورخ  ــماره 11398 1396603020260 م 29- رای ش

1396/06/25  آقــای محســن اشــتری لرکــی 
ــی 1971874604  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره مســجد ســلیمان فرزنــد مصطفــی نســبت 
بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه اســتثنابهاثمنیه 
مترمربــع  بــه مســاحت 213.37   ان  اعیانــی 
پــاک شــماره 168 فرعــی از15177  اصلــی واقــع 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
ــورخ  ــماره 11638 1396603020260 م 30- رای ش
بــه  حصــوری  هوشــنگ  آقــای    1396/06/27
شناســنامه شــماره 53765 کدملی 4430538700 
صــادره یــزد فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 171.57 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از99 اصل ــماره 481 فرع ــاک ش پ
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد 
31- رای شــماره 11569 1396603020260 مــورخ 
1396/06/26  خانــم مهــری همــراه بــه شناســنامه 
شــماره 29732 کدملــی 1282224859 صــادره 
بــه  نســبت  حســین  ســید  فرزنــد  اصفهــان 
ــه مســاحت 498.87  ــاب کارگاه ب ششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره 839و840 فرعــی از452 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در  بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
ــورخ  ــماره 11539 1396603020260 م 32- رای ش
1396/06/26    خانــم بهنــاز میرحاج به شناســنامه 
 1270930974 کدملــی   1270930974 شــماره 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســید بهمــن نســبت 
ــاحت 115.70  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ب
ــع در  ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری 

ــان اصفه
33- رای شــماره 11616 1396603020260 مــورخ 
ــه محمــدی  ــای ســید لطــف ال 1396/06/27   آق
کدملــی   2 شــماره  شناســنامه  بــه  موســوی 
ــید  ــد س ــهر فرزن ــادره فریدونش 1129834311 ص
اســحق نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 169.75 مترمربــع پــاک شــماره 30 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15179 اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی محمدتقــی اقــا قزوینی
34- رای شــماره 11553 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــدری ب ــی حی ــد عل ــای محم 1396/06/26   اق
ــی 6219564547  ــماره 727 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره فریــدن فرزنــد ســهراب بصورت ششــدانگ 
ــع از  ــر مرب ــه مســاحت 110.15 مت ــه ب ــاب خان یکب
پــاک شــماره 1 فرعــی از13995 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــد  ــمی محم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

زکــی شــیرانی
 1396603020260  08404 شــماره  رای   -35
ــی  ــور معاف ــورش پ ــای ک ــورخ 1396/06/02   آق م
اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 44256 کدملــی 
1280868155 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود 

بــه  خانــه   یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت 
مســاحت 270.10 مترمربــع از پــاک شــماره 

ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــادی ــمس اب ــی ش ــاس زارع ــمی عب ــک رس مال

ــورخ  ــماره 11550 1396603020260 م 36- رای ش
1396/06/26  آقــای ناصــر محبتــی نــژاد بــه 
شناســنامه شــماره 1153 کدملــی 1288902931 
بــه  نســبت  احمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
مســاحت 142.85  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــع در  ــی واق ــماره 15117 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــه  ــمی فاطم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

شــاطران خوابجانــی
37- رای شــماره 11549 1396603020260 مــورخ 
1396/06/26 خانــم زهــرا حسین هاشــمی بــه 
ــی 1090574630  شناســنامه شــماره 5738 کدمل
صــادره نجــف ابــاد فرزنــد علــی نســبت بــه 
 71.40 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــع در  ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــاس  ــمی عب ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی زراعت
 1396603020260  09939 شــماره  رای   -38
مــورخ 1396/06/08  آقــای علــی صــراف بیــد 
322 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی 
فرزنــد کمــال  اصفهــان  صــادره   1284700781
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
شــماره  پــاک  مترمربــع    19.70 مســاحت 
6005 فرعــی از14039 اصلــی واقــع در بخــش 
نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5
ــا  ــمی علیرض ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م  ع

دادخواه
ــورخ  ــماره 11642 1396603020260 م 39- رای ش
ــم طلعــت محققیــان ســودانی  1396/06/27  خان
ــی 1291705279  ــماره 8 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود نســبت بــه 
مســاحت  بــه  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
97.50 مترمربــع پــاک شــماره  15178اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 
ــت  ــی وعصم ــی چمگردان ــداله عابدین ــمی اس رس

ــی ــی چمگردان ــدی عابدین ــزی ومه ــر ری توانگ
ــورخ  ــماره 11641 1396603020260  م 40- رای ش
ــب  ــن حبی ــین مینوت ــای حس 1396/06/27   آق
شــماره 586 کدملــی  شناســنامه  بــه  آبــادی 
1287759025 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 165.70 مترمربــع پــاک شــماره  
15178اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه  خری
از مالــک رســمی اســداله عابدینــی چمگردانــی 
وعصمــت توانگــر ریــزی ومهــدی عابدینــی 

ــی چمگردان
ادامه در صفحه 8

تضییع امکانات، ناشکری است



اطالعرسانی8
ادامه از صفحه 7

41- رای شــماره 11611 1396603020260  مــورخ 
کاویانــی  احمدرضــا  آقــای      1396/06/27
شــمس آبــادی بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 
1291427368 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 153.43 مترمربــع پالک شــماره 13900 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 
متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــدو وهمچنیــن 

ــی ــن کاویان ــای حس ــان ازاق ــهم االرث ایش س
42- رای شــماره 10165 1396603020260  مــورخ 
1396/06/09   خانــم فاطمــه صغــری عبدالــی 
دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 1359 کدملــی 
1284626318 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 282.90 مترمربــع پــالک شــماره 8 
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از452 اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی تقــی عمرانــی دهنــوی
43- رای شــماره 10155 1396603020260  مــورخ 
1396/06/09 آقــای فریــدون عمرانــی دهنــوی بــه 
شناســنامه شــماره 158 کدملــی 1293117978 
بــه  نســبت  رضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
فرعــی   8 شــماره  پــالک  مترمربــع   252.65
از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــوی  ــی دهن ــی عمران ــمی تق ــک رس مال
  1396603020260  10147 شــماره  رای   -44
مــورخ 1396/06/09 آقــای محمدحســین یزدانــی 
شــماره 63 کدملــی  شناســنامه  بــه  دهنــوی 
1290224277 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 127.80 مترمربــع پــالک شــماره 8 
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از452 اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی تقــی عمرانــی دهنــوی
45- رای شــماره 10179 1396603020260  مــورخ 
1396/06/09   آقــای فتــح هللا عمرانــی دهنــوی بــه 
شناســنامه شــماره 5 کدملــی 1290819033 صادره 
اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ 
 290.35 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
ــی  ــالک شــماره 8 فرعــی از452 اصل ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــوی ــی دهن ــی عمران ــمی تق رس
46- رای شــماره 10543 1396603020260  مــورخ 
1396/06/12  آقــای ســید عــزت الــه جعفــری بــه 
شناســنامه شــماره 1048 کدملــی 1128925907 
در  علــی  ســید  فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــی از  ــماره -  فرع ــالک ش ــع پ 179.35  مترمرب
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 15180 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــی  ــنی هماگران ــی محس ــمی مصطف ــک رس مال
بــوده کــه مــورد درخواســت مــع الواســطه بموجــب 
قولنامــه عــادی بــه متقاضــی واگــذار شــده و 

ــد ــوده ان ــد نم ــهود آن را تایی ــدادی از ش تع
  1396603020260  11283 شــماره  رای   -47
مــورخ 1396/06/23  آقــای علیرضــا صادقــی بــه 
شناســنامه شــماره 46225 کدملــی 1815362030 
صــادره آبــادان فرزنــد مصطفــی نســبت بــه 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 168 مترمربــع 
پــالک شــماره 55 فرعــی از14874 اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

مســعوداحمدی
48- رای شــماره 19107 1395603020260  مــورخ 
1395/10/30  اقــای حمیــد رزاززاده  به شناســنامه 
شــماره 75517  کدملــی 1281851108  صــادره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــدر نس ــد حی ــان  فرزن اصفه
مســاحت  بــه  متصلــه  وکارگاه  انبــار  یکبــاب 
ــع از پــالک شــماره 97 فرعــی از  10/993  مترمرب
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 14915 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــوب ــم طالک ــاج ابراهی ــمی ح ــک رس مال
49- رای شــماره 11545 1396603020260  مــورخ 
1396/06/26  آقــای محمــد قــادری زفــره بــه 
شناســنامه شــماره 38 کدملــی 5659614094 
ــه  ــد محمــد رضــا نســبت ب صــادره کوهپایــه فرزن
 153.60 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره 347 فرعــی از14915 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــروی ــه کیخس ــمی فاطم ــک رس مال
50- رای شــماره 11282 1396603020260  مــورخ 
علــی حســینی  محمــد  آقــای    1396/06/23
کدملــی   66 شــماره  شناســنامه  بــه  جبلــی 
5659501729 صــادره اصفهــان فرزنــد صمــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
216.20 مترمربــع پــالک شــماره 90فرعــی از14915 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
ــورخ  51- رای شــماره 03150 1396603020260  م
1396/02/27آقــای جــالل مهرابــی بــه شناســنامه 
شــماره 23 کدملــی 6219808665 صــادره فریــدن 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــی نســبت ب ــد مهدیقل فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 76.44 مترمربــع پــالک 
شــماره 33فرعــی از15179 اصلــی واقــع در بخش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــادی  ــک رســمی حســین ه ــع الواســطه از مال م

عابدیــن
52- رای شــماره 11633 1396603020260  مــورخ 
1396/06/27  آقــای علیرضــا ترابــی به شناســنامه 
شــماره 10 کدملــی 5129883039 صــادره دهاقــان 
فرزنــد ســهراب نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 133.40 مترمرب ــه مس ب
15135 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
مالــک رســمی خانــم صاحــب ســلطان باالئــی

ــورخ  ــماره 11600 1396603020260  م 53- رای ش
ــی  ــان خرزوق ــی احمدی ــای عل 1396/06/27   آق
به شناســنامه شــماره 1222 کدملــی 1283606690 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه 
 78.30 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره 229 فرعــی از15177 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــنی ــی اش ــا ناظم ــم اغ ــمی خان رس
  1395603020260  15060 شــماره  رای   -54
ــه  ــدی ب ــای ناصــر محم ــورخ 1395/09/06   آق م
شناســنامه شــماره 11 کدملــی 6339599362 
صــادره شــهرکرد فرزنــد کمــر در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــماره 4   ــالک ش ــع پ ــاحت 157.20   مترمرب مس
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از15182 اصل فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 
  1395603020260  15058 شــماره  رای  باشــد- 
ــی  ــم عادل ــاه بیگ ــم م ــورخ 1395/09/06   خان م
قلعــه تکــی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
فرزنــد  شــهرکرد  صــادره   6339625241
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــواد در س محمدج
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 157.20   مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از15182 اصل ــماره 4  فرع ــالک ش پ
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
55 - رای شــماره 11405 1396603020260  مــورخ 
ــه  ــی ب ــود اعراب ــید محم ــای س 1396/06/25  آق
ــی 1286441773  ــماره 1602 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــد ســید کاظــم نســبت ب ــان فرزن صــادره اصفه
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
مســاحت 253 مترمربــع پــالک شــماره 480 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق فرعــی از15177 اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
56- رای شــماره 11406 1396603020260  مــورخ 
بــه  رزاززاده  میمنــت  خانــم      1396/06/25
ــی 1286584019  ــماره 1448 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــبت ب ــی نس ــی نق ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
مســاحت 253 مترمربــع پــالک شــماره 480 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق فرعــی از15177 اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد 
57- رای شــماره 22321 1395603020260  مورخ 
ــه  ــب ب ــی رج ــری حاج ــم مه 1395/12/15  خان
ــی 1282765566  شناســنامه شــماره 1954 کدمل
در  محمدابراهیــم  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه 
ســاختمان مســکونی و تجــاری بــه مســاحت 
ــع پــالک شــماره718 فرعــی از99  137.70مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
  1395603020350  00055 شــماره  رای   -58
مــورخ 1395/01/25   آقــای  مهــدی احــدی 
بــه شناســنامه شــماره 240 کدملــی  پرســت 
1286550742 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان مســکونی و تجــاری بــه مســاحت 
ــع پــالک شــماره718 فرعــی از99  137.70مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
  1396603020260  04838 شــماره  رای   -59
مــورخ 1396/03/24  و رای اصالحــی شــماره 
  1396/07/26 مــورخ   13966030202601317
ــه شناســنامه شــماره 23  ــی رضــازاده ب ــای عل آق
کدملــی 5059834794 صــادره جلفــا فرزنــد 
بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ  بــه  نســبت  رضــا 
مســاحت 214 مترمربــع پــالک شــماره 28فرعــی 
از15179 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــیرانی ــی ش ــمی مرتض ــک رس مال
60- رای شــماره   139660302026011408    مورخ    
ــی  1396/06/25     آقــای امیررضــا شــیخی داران
بــه شناســنامه شــماره 1274009553 کدملــی 
ــی  ــد مرتض ــان فرزن ــادره اصفه 1274009553 ص
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــاحت 23.53 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ یکب
پــالک شــماره 66   فرعــی از  99    اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی ــب اب ــینی حبی ــین حس سیدحس
61- رای شــماره   139660302026011410    مــورخ    
1396/06/25    آقــای آرمــان شــیخی دارانــی 
بــه شناســنامه شــماره 1272139204 کدملــی 
ــی  ــد مرتض ــان فرزن ــادره اصفه 1272139204 ص
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــاحت 23.53 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ یکب
پــالک شــماره 66   فرعــی از  99    اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی ــب اب ــینی حبی ــین حس سیدحس
    139660302026007261 شــماره    رای   -62
مــورخ    1396/05/12    آقــای محمدجعفــر 
رضــازاده بــه شناســنامه شــماره 253 کدملــی 
1286000017 صــادره اصفهــان فرزنــد اکبــر نســبت 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ب
150.56 مترمربــع پــالک شــماره 13594   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026010720 شــماره    رای   -63
مــورخ    1396/06/14    آقــای  منصــور شــهبازی 
ــی  ــماره 415 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــتگرده ب دس
اکبــر  1285788516 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت   ــازه  ب ــاب مغ ــک ب در  ششــدانگ  ی
59.36  مترمربــع پــالک شــماره -  فرعــی از 

13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــا   ــکل گش ــان مش ــمی رمض ــک رس مال
    139660302026011526 شــماره    رای   -64
مــورخ    1396/06/26     بنیــاد مســکن اصفهــان 
ــبت  ــی 10100171252 نس ــماره مل ــه ش ــه شناس ب
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ب
ــی  ــماره 61  فرع ــالک ش ــع پ 6410.28   مترمرب
ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی  از15179    
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
    139660302026011564 شــماره    رای   -65
محســن  اقــای        1396/06/26 مــورخ    
انصــاری پنــاه بــه شناســنامه شــماره 78607 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1281880825  ص کدمل
حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــماره  ــالک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 159.12  مت مس
127   فرعــی از  14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026010423 شــماره    رای   -66
آقــای مهــدی نجــار  مــورخ    1396/06/11   
ــی  ــماره 249 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــش ب خدابخ
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1291327835 ص
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی در  شش
186.47 مترمربــع پــالک شــماره  - فرعــی از 
15051  و 15055   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه بــه متقاضــی انتقــال قطعــی شــده و 
مقــداری نیــز ســهم االرث پــدری وی مــی باشــد 

ــی باشــد ــت م ــان ثب ــه در جری ک
    139660302026011254 شــماره    رای   -67
مــورخ    1396/06/22      خانــم مهــری دارچیانــی 
بــه شناســنامه شــماره 142 کدملــی 1129551164   
در   حســینعلی  فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   
ــی از  ــماره 167  فرع ــالک ش ــع پ 120.15 مترمرب
14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــان یخچال ــمی رمض ــک رس مال
    139660302026008052 شــماره    رای   -68
رمضانعلــی  آقــای  مــورخ    1396/05/24    
ــی  ــماره 69 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــتی نی بهش
5110407088  صــادره برخــوار فرزنــد قدیــر علــی 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
مترمربــع   35.46 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
اصلــی  از14915   فرعــی   197 شــماره  پــالک 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 
ــودانی- ــی س ــادی عابدین ــینعلی ه ــمی حس رس
رای شــماره   139660302026008053    مــورخ    
1396/05/24    خانــم لیلــی جبلــی رزوه بــه 
شناســنامه شــماره 26 کدملــی 5759720813 
ــه  ــبت ب ــا نس ــد بحرالعط ــادگان فرزن ــادره چ ص
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ــماره 197  ــالک ش ــع پ ــاحت 35.46 مترمرب مس
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از14915 اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی حســینعلی هــادی 

عابدینــی ســودانی
    139660302026005377 شــماره    رای   -69
ــارخ  ــد ش ــای  محم ــورخ    1396/04/03    آق م
نوراللهــی بــه شناســنامه شــماره 480 کدملــی 
ــر  ــد محمدباق ــر فرزن ــادره مالی 3932473000 ص
ــه مســاحت  ــه  ب بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان
189.71 مترمربــع از پــالک شــماره 13900   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادری ــه ن ــمی عزیزال رس
    139660302026008377 شــماره    رای   -70
مــورخ    1396/06/01    آقــای قاســم آقائــی 
67 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  دهنــوی 
قنبــر  فرزنــد  اصفهــان  1289923183 صــادره 
ــه مســاحت  ــه  ب بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان
ــی از  ــالک شــماره 8  فرع ــع از پ 245.10  مترمرب
452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــوی ــی دهن ــی اقای ــمی عل ــک رس مال
    139660302026004073 شــماره    رای   -71
مــورخ    1396/03/10    آقــای حســین رجبــی بــه 
ــی 1289625034  شناســنامه شــماره 1685 کدمل
نســبت  محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــاحت 96.50   ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ب
مترمربــع پــالک شــماره32  فرعــی از14937   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026005781 شــماره    رای   -72
مــورخ    1396/04/12    خانــم زینــت پرونیــان بــه 
شناســنامه شــماره 5487 کدملــی 1293277517 
صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس نســبت بــه 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
43.15 مترمربــع پــالک شــماره 66  فرعــی از  
14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــن نجف ــن الدی ــیخ زی ــمی ش ــک رس مال
    139660302026011294 شــماره    رای   -73
ــری  ــه جعف ــای یدال ــورخ    1396/06/23    آق م
20 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  دهنــوی 
1289953236 صــادره اصفهــان فرزنــد قنبرعلــی 
ــه مســاحت  ــاب کارگاه  ب بصــورت ششــدانگ یکب
از  فرعــی   1 شــماره  پــالک  از  مترمربــع   431
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق 475 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

مالــک رســمی عبدالرســول حــدادی
    139660302026007170 شــماره    رای   -74
عباســعلی  آقــای       1396/05/10 مــورخ    
طاهــری افارانــی بــه شناســنامه شــماره  1  کدملــی  
ــد حســن  ــان فرزن 1291284435   صــادره اصفه
ــه مســاحت  ــه  ب ــه ششــدانگ یکبابخان نســبت ب

120.26   مترمربــع پــالک شــماره  108   فرعــی از   
14458    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــعلی کرمان ــمی عباس ــک رس مال
75- رای شماره   139660302026011194    مورخ    
ــاد  1396/06/21    آقــای ماشــاءاله اکبــری مهرآب
بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 1249639387 
صــادره نائیــن فرزنــد محمــد در ســه دانــگ 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش مش
مســاحت  107.93  مترمربــع پــالک شــماره 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 13889  اصل -  فرع
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 
ــماره   139660302026011200     ــد-رای ش ــی باش م
مــورخ    1396/06/21   خانــم اقــدس اکبــری 
فیــض آبــاد بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
ــی  ــا قل ــد رض ــن فرزن ــادره نائی 1249620503 ص
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
ســاختمان بــه مســاحت  107.93  مترمربــع 
پــالک شــماره -  فرعــی از 13889  اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    139660302026007967 شــماره    رای   -76
مــورخ    1396/05/23      خانــم ربابــه دهقانــی 
کدملــی   1 شــماره  شناســنامه  بــه  ارزنانــی 
1291693882 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
139.72  مترمربــع پــالک شــماره  169   فرعــی از 
31   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026008137 شــماره    رای   -77
طاهــره  خانــم        1396/05/26 مــورخ    
 905 شــماره  شناســنامه  بــه  تیرانــی  رضــوی 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283397412 ص کدمل
یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  سیدحســین 
ــع از  ــاحت 231.62  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــماره  309 اصل ــالک ش پ
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــد ــی باش م
78- رای شماره   139660302026010491    مورخ    
ــه  ــان ب ــای عبدالرســول توانگری 1396/06/11    آق
ــی 1285573293  شناســنامه شــماره 452 کدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم در  ششــدانگ  
  188 مســاحت   بــه  ســاختمان   بــاب  یــک 
مترمربــع پــالک شــماره 81  فرعــی از 31    اصلــی 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
    139660302026007235 شــماره    رای   -79
حســین  آقــای       1396/05/11 مــورخ    
ســعادتمندفرد بــه شناســنامه شــماره 69 کدملــی 
1290125211 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی در 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
279.50  مترمربــع پــالک شــماره  300   فرعــی از  
14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــدی ــی کربکن ــمی عل ــک رس مال
    139660302026011286 شــماره    رای   -80
مــورخ    1396/06/23    آقــای حســن مظاهــری 
بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 5659564658 
صــادره  اصفهــان فرزنــد حیــدر بصورت ششــدانگ 
ــع از  ــه مســاحت 106.80 مترمرب ــه  ب ــاب خان یکب
پــالک شــماره 50  فرعــی از  14915   اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــودانی ــود زارع س محم
    139660302026008043 شــماره    رای   -81
مــورخ    1396/05/24    آقــای محمــد علــی 
ســوادکوهی بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی 
ــی  ــد عل ــهر فرزن ــادره فریدونش 1129722414 ص
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی در  شش
از  92.05 مترمربــع پــالک شــماره  - فرعــی 
15180   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــن زارع ــید حس ــمی س ــک رس مال
    139660302026008095 شــماره    رای   -82
ــی  ــد مومن ــای مجی ــورخ    1396/05/25   آق م
ــی  ــماره 6 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــت اب دول
علــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1291401334
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
156.45 مترمربــع پــالک شــماره 1   فرعــی از 
14874    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

    139660302026005916 شــماره    رای   -83
ــری  ــد اکب ــای  مجی ــورخ    1396/04/15   آق م
ــی  ــماره 1078 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــتی ب ورپش
1284920860 صــادره اصفهــان فرزنــد رحمــت 
ــک  ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه در س ال
ــع  ــاحت  137.40  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
ــی واقــع  پــالک شــماره  - فرعــی از 13900   اصل
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026005914 شــماره    رای   -84
ــاری  ــمیه فخ ــم س ــورخ    1396/04/15    خان م
ــی 5499601127  ــماره 8 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره تیــران کــرون فرزنــد ابراهیــم در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــماره  -  ــالک ش ــع پ ــاحت  137.40  مترمرب مس
فرعــی از 13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
    139660302026005396 شــماره    رای   -85
ــدری  ــت حی ــم عف ــورخ    1396/04/04     خان م
ــی 5659608604  ــماره 4 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــه  ــبت ب ــر نس ــی اکب ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ص
 106.05 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره 15146   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ابوالقاســم 

ــان ــوان خرازی اخ

    139660302026008096 شــماره    رای   -86
مــورخ    1396/05/25   خانــم حلیمــه ابراهیمــی 
بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 1199434396 
صــادره شــهرضا فرزنــد اســماعیل نســبت بــه 
 21 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره 15178   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــاس  ــمی عب ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــعیدی میرس
    139660302026011276 شــماره    رای   -87
ــان  ــوران قدیری ــم ت ــورخ    1396/06/23   خان م
خوابجانــی بــه شناســنامه شــماره 57102  کدملــی 
رضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1281668559
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
فرعــی   5 شــماره  پــالک  مترمربــع   194.80
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14982   
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــم  ــا  و ابوالقاس ــمی رض ــن رس ــطه از مالکی الواس

ــژاد ــوان ن ــی پهل ومرتض
    139660302026011275 شــماره    رای   -88
مــورخ    1396/06/23   خانــم ایــران رمضــان 
اقاســم بــه شناســنامه شــماره 1254 کدملــی 
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1286398665 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
فرعــی   5 شــماره  پــالک  مترمربــع   163.20
از14982    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالکیــن رســمی رضــا و ابوالقاســم و 

ــژاد ــوان ن ــی پهل مرتض
    139660302026011555 شــماره    رای   -89
ــان  ــوران قدیری ــم ت ــورخ    1396/06/26   خان م
خوابجانــی بــه شناســنامه شــماره 57102 کدملــی 
رضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1281668559
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه به مســاحت 
ــی  ــماره 15025   اصل ــالک ش ــع پ 20.70 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــژاد ــوان ن ــا پهل ــم اغ ــاس وبیگ ــمی عب رس
90- رای شــماره   139660302026011189    مورخ    
ــانی  ــی فروش ــداله لطف ــای اس 1396/06/21   آق
ــه شناســنامه شــماره 122 کدملــی 1141451034  ب
در  رمضانعلــی  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره 
بــه مســاحت   بــاب کارگاه   یــک  ششــدانگ  
452.30  مترمربــع پــالک شــماره 598  فرعــی از 
411   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
91- رای شــماره   139660302026011189    مــورخ    
1396/06/21   آقــای اســداله لطفــی فروشــانی 
ــه شناســنامه شــماره 122 کدملــی 1141451034  ب
در  رمضانعلــی  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره 
بــه مســاحت   بــاب کارگاه   یــک  ششــدانگ  
452.30  مترمربــع پــالک شــماره 598  فرعــی از 
411   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
92- رای شــماره   139660302026010691    مــورخ    
ــور  ــی پ ــا شمس ــد رض ــای محم 1396/06/14   آق
بــه شناســنامه شــماره 510 کدملــی 4621433490 
صــادره شــهرکرد فرزنــد تقــی در ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
103.30 مترمربــع پالک شــماره -  فرعــی از 13900   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026010705 شــماره    رای   -93
مــورخ    1396/06/14   خانــم فــروزان مرادیــان بــه 
شناســنامه شــماره 52185 کدملــی 1372807276 
ــگ  ــه دان ــی در س ــد عبدالعل ــز فرزن ــادره تبری ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  103.30 مترمربــع پــالک شــماره -  
فرعــی از 13900    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
94- رای شــماره   139660302026011116    مــورخ    
1396/06/20    آقــای فتــح الــه روزبهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 186 کدملــی 6219554906 
ــد فــرخ در ششــدانگ  یــک  صــادره فریــدن فرزن
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 186.95   مترمربــع 
پــالک شــماره  36 فرعــی از 13900  اصلــی واقــع 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

مالــک رســمی مــی باشــد
95- رای شماره   139660302026007829    مورخ    
ــه  ــواز ب ــان ن ــی مهم ــای مرتض 1396/05/21    آق
شناســنامه شــماره 84 کدملــی 2411366256 
ــک  ــدانگ  ی ــی در  شش ــد ول ــاده فرزن ــادره آب ص
بــاب مغــازه  بــه مســاحت  62.80  مترمربــع 
پــالک شــماره 56  فرعــی از 14915   اصلــی واقــع 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــک رســمی مــی باشــد مال
    139660302026007252 شــماره    رای   -96
ــالمی  ــه اس ــم فاطم ــورخ    1396/05/12   خان م
نــژاد بــه شناســنامه شــماره 3831 کــد ملــی 
0046237143   صــادره تهــران فرزنــد علــی اکبــر 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 104.80  مترمربــع پــالک شــماره 13900   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــین صنعت ــمی عبدالحس رس
    139660302026011584 شــماره    رای   -97
ــان  ــدی جوادی ــای مه ــورخ    1396/06/26    اق م
دســتجردی بــه شناســنامه شــماره 21 کدملــی 
حســن  فرزنــد  برخــوار  صــادره   6609861447
ــه مســاحت  ــازه ب ــاب مغ بصــورت ششــدانگ یکب
   15178 شــماره  پــالک  از  مربــع  متــر   54.60
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026003743 شــماره    رای   -98
مــورخ    1396/03/07   آقــای غالمعلــی منصــوری 
حبیــب آبــادی بــه شناســنامه شــماره 369 کدملی 
1286552011 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان در 

ششــدانگ  یــک بــاب  حمــام مخروبــه   بــه 
مســاحت  134.60  مترمربــع پــالک شــماره 299  
فرعــی از15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
99- رای شــماره   139660302026006591    مورخ    
1396/04/27    آقــای محمــود جعفــری بــه 
شناســنامه شــماره 788 کدملــی 1289377472 
ــدانگ   ــدی در  شش ــد مه ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب کارگاه  بــه مســاحت 75 مترمربــع 
پــالک شــماره 268  فرعــی از 452   اصلــی واقــع 
ــان کــه خــود متقاضــی  در بخــش 16 ثبــت اصفه

مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026007280 شــماره    رای   -100
مــورخ    1396/05/12   آقــای  رضــا یوســف 
ملــی  کــد   170 شــماره  شناســنامه  بــه  زاده 
قاســم  فرزنــد  برخــوار  صــادره   5110346585
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 144.98 مترمربــع پالک 
شــماره  111  فرعــی از14915   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026007280 شــماره    رای   -101
مــورخ    1396/05/12   خانــم زهــرا بــی بــی 
اعظمــی بــه شناســنامه شــماره 405 کدملــی 
1219040495 صــادره گلپایــگان فرزنــد ابوالقاســم 
نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 144.98 مترمربــع پالک 
ــع در  ــی واق ــی از  14915   اصل ــماره 111  فرع ش
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026008178 شــماره    رای   -102
مــورخ    1396/05/26    آقــای حمید اســفندیاری 
ــماره 59392  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــمس آب ش
کدملــی 1281020028 صــادره اصفهــان فرزنــد 
مصطفــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه 
مســاحت 13.04 مترمربــع از پــالک شــماره 13900  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026008306 شــماره    رای   -103
مــورخ    1396/05/30   آقــای هوشــنگ شــیرانی 
بــه شناســنامه شــماره 220 کدملــی 1286301580 
ــه  ــم نســبت ب ــد محمدکری ــان فرزن صــادره اصفه
ششــدانگ یــک قطعــه ملــک کشــاورزی بــه 
پــالک شــماره  مســاحت 851.75  مترمربــع 
ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  13900  اصل
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
از مالکیــن رســمی محمــد و مرتضــی صــدری 

ــعود ــوک مس ــرف المل واش
    139660302026008307 شــماره    رای   -104
مــورخ    1396/05/30   آقــای هوشــنگ شــیرانی 
بــه شناســنامه شــماره 220 کدملــی 1286301580 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمدکریــم نســبت 
ــاورزی  ــک کش ــه مل ــک قطع ــدانگ ی ــه  شش ب
بــه مســاحت 791.2 مترمربــع پــالک شــماره 
13930  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــیرانی ــم ش ــاج کری ــمی ح ــک رس مال
    139660302026004071 شمــاره    رای   -105
ــه  مــورخ    1396/03/10   آقــای عبــاس بابایــی ب
شناســنامه شــماره 2747 کدملــی 4030368808 
صــادره کبودراهنــگ فرزنــد قوچعلــی نســبت 
ــاحت 243.9  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ب
   14915 از  106فرعــی  شــماره  پــالک  مترمربــع 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــنی هماگران ــی محس ــمی مصطف رس
    139660302026007628 شــماره    رای   -106
مــورخ    1396/05/17    خانــم پروانــه علــی 
شــماره 73  شناســنامه  بــه  شــهرکی  رضایــی 
کــد  ملــی 4622407231 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
خیرالــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 99.70   مترمربــع پــالک شــماره  - 
فرعــی از 13806   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی کاظــم میرجمــال الدین

 1396603020260  06516 شــماره  رای   -107
ــی  ــی رازق ــد عل ــای محم ــورخ 1396/04/25  آق م
بــه شناســنامه شــماره 0480479127 کدملــی 
0480479127 صــادره شــهر ری فرزنــد عبدالمجید 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی در شش
188.85  مترمربــع پــالک شــماره  24و25و31 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق فرعــی از 15177 اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
108- رای شــماره 05485 1396603020260 مــورخ 
مؤمنــی  ســیدابوالفضل  آقــای     1396/04/07
حبیــب آبــادی بــه شناســنامه شــماره 43 کدملــی 
1290963800 صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدرضا 
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان بصــورت ششــدانگ یکب
78.40 مترمربــع از پــالک شــماره 55 فرعــی 
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی قاضــی زاده ــاج عل ــک رســمی ح مال
 1396603020260  11288 شــماره  رای   -109
مــورخ 1396/06/23   آقــای رجبعلــی زارعــی 
ــی 1291263152  ــماره 16 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره اصفهــان فرزنــد مانــده علــی نســبت 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ب
ــی  ــماره 13879 اصل ــالک ش ــع پ 198.30 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی حســن زارعــی
110- رای شــماره 11672 1396603020260 مــورخ 
1396/06/28   آقــای محمدحســن وکیلــی بــه 
شناســنامه شــماره 617 کدملــی 1285946219 
ــه  ــه س ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ص
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

ــاحت 151.80  ــه مس ــی ان ب ــتثنابهاثمنیه اعیان اس
مترمربــع پــالک شــماره 14017 اصلی)کــه بشــماره 
204 فرعــی از14017 اصلــی تبدیــل شــده( واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــین  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــور بنکدارپ
ــورخ  ــماره 11674 1396603020260 م 111- رای ش
1396/06/28  آقــای منصــور فیــض الهــی بــه 
شناســنامه شــماره 476 کدملــی 1285645200 
صــادره اصفهــان فرزنــد قــدرت الــه نســبت به ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــاحت 151.80  ــه مس ــی ان ب ــتثنابهاثمنیه اعیان اس
مترمربــع پــالک شــماره 14017 اصلی)کــه بشــماره 
204 فرعــی از14017 اصلــی تبدیــل شــده( واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــین  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

بنکدارپــور 
112- رای شــماره 11614 1396603020260 مــورخ 
ــواه  ــی خ ــه ملکوت ــل ال ــای فض 1396/06/27   آق
بــه شناســنامه شــماره 827 کدملــی 5659068561 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه 
ــاحت 84.97  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب شش
از14915  فرعــی   120 شــماره  پــالک  مترمربــع 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــت نجف ــمی عصم رس
ــورخ  ــماره 10125 1396603020260 م 113- رای ش
1396/06/09   آقــای امیــر نظــری گلگونــی بــه 
 1112089799 505 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره فالورجــان فرزنــد قدیــر علــی نســبت 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ب
192.50 مترمربــع پــالک شــماره 15180 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــدی ــز زن ــمی چنگی رس
 1396603020260  11716 شــماره  رای   -114
نــادری  مــورخ 1396/06/28   آقــای حســین 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 415 کدمل درباغشــاهی ب
1283553589 صــادره اصفهــان فرزنــد کریــم 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 266.90 مترمربــع 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ــالک ش پ
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــی ــم ســرور رضائ ــک رســمی خان الواســطه از مال
ــورخ  ــماره 11717 1396603020260 م 115- رای ش
1396/06/28   خانــم زهــرا ابراهیمــی افارانــی بــه 
ــی 1282953729  ــماره 2205 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــه س ــبت ب ــر نس ــد باق ــان فرزن ــادره اصفه ص
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 266.90 مترمربــع پــالک شــماره 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــرور رضائ ــم س ــمی خان ــک رس مال
 1396603020260  09712 شــماره  رای   -116
ــه  ــی ب ــد رحیم ــای محم ــورخ 1396/06/08   آق م
شناســنامه شــماره 694 کدملــی 1129073939 
صــادره فریدونشــهر فرزنــد عبدالعلــی نســبت 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ب
104.23 مترمربــع پــالک شــماره 15130 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــه قران ــمی فاطم رس
117- رای شــماره 11253 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــه ب ــان دمن ــه ترکی ــم بنفش 1396/06/22   خان
ــی 0558521959  ــماره 1627 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره خمیــن فرزنــد عــزت الــه نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 144 مترمربــع پــالک شــماره 15182 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  
 1396603020260  11255 شــماره  رای   -118
مــورخ 1396/06/22    خانــم افســانه ترکیــان بــه 
ــی 1159398046  ــماره 2372 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره فریــدن فرزنــد ســیف الــه نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 144 مترمربــع پــالک شــماره 15182 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
ــورخ  ــماره 11236 1396603020260 م 119- رای ش
بــه  مظاهــری  آقــای حســین     1396/06/22
 5499485178 2 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره تیــران و کــرون فرزنــد احمــد نســبت 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ب
فرعــی   17 شــماره  پــالک  مترمربــع   253.20
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
ــورخ  ــماره 04056 1396603020260 م 120- رای ش
ــه  ــاوری ب ــن ی ــد حس ــای محم 1396/03/10  آق
ــی 1218835151  ــماره 3682 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره گلپایــگان فرزنــد علــی اصغــر نســبت 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ب
ــی  ــماره 13900 اصل ــالک ش ــع پ 172.84 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
121- رای شــماره 07246 1396603020260 مــورخ 
بــه  جبــارزارع  حســین  آقــای     1396/05/12
شناســنامه شــماره 1140 کدملــی 1284543099 
بــه  نســبت  فرزنــد حســن  اصفهــان  صــادره 
مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
از  پــالک شــماره 41فرعــی  مترمربــع   150.42
14458 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــارزارع ــزت جب ــمی ع ــک رس مال
 1396603020260  11273 شــماره  رای   -122
ــد  ــین بهون ــای غالمحس ــورخ 1396/06/23   آق م
بــه شناســنامه شــماره 91 کدملــی 2001906242 
صــادره دزفــول فرزنــد مختار نســبت به ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 230 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــماره 309 اصل ــالک ش پ
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــان ــهرداری اصفه ــمی ش ــک رس ــطه از مال الواس

ادامه در صفحه 9
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9 توپ و تور
 ساعت دیدار دوستانه 
ایران- پاناما اعالم شد

ســاعت برگــزاری دیــدار دوســتانه تیــم  ملــی فوتبــال 
ــد. ــخص ش ــا مش ــل پانام مقاب

 تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه بــرای برگــزاری اردوی 
تدارکاتــی راهــی اتریــش می شــود، دو دیــدار تدارکاتــی بــا 

ــد داد.  ــام خواه ــا انج ــا و ونزوئ پانام
ــت  ــه وق ــاعت ۲۲ ب ــان س ــنبه ۱۸ آب ــدا پنجش ــران ابت ای
ایــران در ورزشــگاه UPC Arena بــه مصــاف پانامــا 
مــی رود. ملی پوشــان در ادامــه دوشــنبه ۲۲ آبــان در 
ــد.  ــا می رون ــاف ونزوئ ــه مص ــگاه GelreDome ب ورزش
البتــه ســاعت دقیــق ایــن دیــدار هنــوز مشــخص نشــده 
اســت. تاریــخ و محــل برگــزاری ایــن دو دیــدار در ســایت 

ــت. ــده اس ــام ش ــمی FIFA اع رس

قلیان گیت به لیگ برتر 
انگلیس رسید

آنهولــت، ســتاره کریســتال  پاتریــن ون  از  تصاویــری 
پــاالس، در حــال قلیــان کشــیدن منتشــر شــده کــه 
واکنش هــای بســیاری در فضــای مجــازی در پــی داشــته 

ــت.  اس
پــس از اینکــه موضــوع قلیــان کشــیدن در فوتبــال ایــران 
بــه بحــث داغ روزهــای اخیــر تبدیــل شــده بــود، حــاال بــه 
ــه لیــگ  نظــر می رســد پــای قلیــان کشــیدن بازیکنــان، ب

برتــر نیــز رســیده اســت. 
آنهولــت، هافبــک کریســتال  پاتریــک ون  از  عکســی 
پــاالس، در لنــدن منتشــر شــده کــه او را در حــال قلیــان 

کشــیدن نشــان می دهــد.
ــس  ــه عک ــود ک ــین ب ــم حس ــرا، نعی ــن ماج ــاهد ای  ش
منتشرشــده را نیــز او گرفتــه اســت. حســین در ایــن رابطــه 
ــی  ــدم. وقت ــوردن دی ــال غذاخ ــدا او را در ح ــت: در ابت گف
مــا نشســتیم و شــروع بــه قلیــان کشــیدن کردیــم، او هــم 
بــا دوســتانش قلیــان می کشــید. فکــر نمی کــردم قلیــان 
بکشــد؛ زیــرا همــان روز بــازی داشــت. درحقیقــت، حتــی 
ــه  ــه ب ــاور نمی کــردم کــه چطــور در لنــدن اســت و چگون ب

ایــن ســرعت از نیوکاســل بازگشــته اســت.

 دربی سرخابی در بین 
5 دربی برتر جهان

ــی  ــج درب ــران در بیــن پن ــم مطــرح شــهر ته ــل دو تی تقاب
ــرار دارد.  ــا ق ــر دنی برت

آســتانه  در  انگلیــس   »realsport101.com« ســایت 
ــرن  ــد و بای ــیا دورتمون ــای بوروس ــاس تیم ه ــل حس تقاب
ــه  ــه ب ــان ک ــگای آلم ــم بوندس لی ــه یازده ــخ در هفت مونی
ــوان  ــا عن ــی ب ــا مطلب ــت، ب ــروف اس ــیکر« مع »ِدر کاس
ــر  ــی برت ــرن مونیــخ: پنــج درب ــد - بای »بوروســیا دورتمون
ــان  ــای جه ــن دربی ه ــه بررســی برتری ــال« ب ــای فوتب دنی
ــز در رده  ــران« نی ــی ته ــن »درب ــن بی ــه در ای ــه ک پرداخت
پنجــم بهتریــن رقابت هــای ســنتی فوتبــال جهــان جــای 
ــدار الکاســیکو  ــن فهرســت دی ــه اســت. در صــدر ای گرفت

ــرار دارد. ــلونا( ق ــد – بارس ــال مادری )رئ

ورزش بانوان
ورزش بانوان بدون رسانه هیچ است

ــر  ســرمربی تیــم ملــی در پایــان هفتــه چهــارم لیــگ برت
ــل  ــازی تیمــش مقاب ــان ب ــس از پای ــوان و پ فوتســال بان
پیــام نــور ســیرجان بیــان کــرد: بهتریــن لیــگ ســال های 

ــم.  ــه می کنی ــی تجرب ــار فن ــر ب ــر را از نظ اخی
شــهرزاد مظفــر دربــاره بــازی شــاگردانش مقابــل پیــام نور 
ســیرجان بیــان کــرد: بــازی بــه بــازی وضعیــت تیــم بهتــر 
ــیار  ــور بس ــام ن ــل پی ــاگردانم مقاب ــازی ش ــود. از ب می ش
راضــی بــودم؛ نــه بــه دلیــل اینکــه توانســتیم ۱۰ گل بــه ثمر 
برســانیم، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه تمــام نکاتــی را کــه در 
تمریــن گوشــزد کــرده بودیــم، بازیکنــان در زمیــن انجــام 
دادنــد و ایــن بســیار بــرای مــن ارزشــمند اســت. اگــر بــا 
ــاز از شــاگردانم  تعــداد گِل کمتــر نیــز پیــروز می شــدیم، ب

راضــی بــودم. 
ــدار  ــاره برخــورد ناظــر داورِی دی ــی درب ــم مل ســرمربی تی
ــث  ــه باع ــیرجان ک ــور س ــام ن ــگاه آزاد و پی ــم دانش دو تی
ــوان  ــار بان ــش اخب ــرای پوش ــانه ب ــی رس ــردی اهال دلس
می شــود، بیــان کــرد: بــدون رســانه ها، ورزش بانــوان 
ــه ورزش  ــچ اســت. یکــی از گله هــا و بغض هــای نهفت هی

ــت.  ــدن اس ــم دیده ش ــوان ک بان
را  تاششــان  و  می کنــم  قدرانــی  بســیار  رســانه ها  از 
ــم.  ــوان ارج می نه ــال بان ــای فوتس ــش خبره ــرای پوش ب
ــی  ــر داوری رخ داده، عذرخواه ــوی ناظ ــی از س ــر اتفاق اگ
می کنــم و الزم اســت ناظــران از ســوی فدراســیون توجیــه 
ــانه  ــر رس ــم و اگ ــاز داری ــانه نی ــه رس ــا ب ــرا م ــوند؛ زی ش

ــت. ــچ اس ــوان هی ــد، ورزش بان نباش

 بازی با ایتالیا، فرصت خوبی 
برای ماست

ملی پــوش تیــم ملــی بــر ایــن بــاور اســت کــه تیــم ملــی 
بــا جوانگرایــی ســاخته می شــود. فرشــته کریمــی دربــاره 
ســطح کیفــی لیــگ برتــر فوتســال در فصــل جــاری گفــت: 
ــتان  ــیایی ترکمنس ــای آس ــر در بازی ه ــان حاض ملی پوش
ــی  ــادان، دانشــگاه و مل ــت آب ــت نف ــم صنع ــن ســه تی بی
حفــاری تقســیم شــدند. اگــر ملی پوشــان در شــهرها 
بهتــر  شــرایط  شــوند،  حمایــت  خــود  اســتان های  و 
ــوب  ــز خ ــاری نی ــل ج ــگ در فص ــرایط لی ــود. ش می ش
اســت و ملی پوشــان تیــم ملــی زیــر ۲۰ ســال نیــز در بیــن 
ــود  ــر وج ــرایط دیگ ــن ش ــده اند و ای ــیم ش ــا تقس تیم ه

ــم 3۰ گل زده شــود.  ــک تی ــه ی ــه ب ــدارد ک ن
ملی پــوش تیــم ملــی دربــاره دیــدار دو تیــم ایــران و 
ــا  ــازی ایتالی ــه حــال ب ــا ب ــا در تهــران اظهــار کــرد: ت ایتالی
را ندیده ایــم. از ســطح لیــگ ایتالیــا باخبــر هســتم. لیــگ 
ــار  ــل در اختی ــی را از برزی ــی بازیکنان ــد؛ حت ــی دارن خوب
ــت  ــت و فرص ــی اس ــم خوب ــا تی ــم ایتالی ــد. تی می گیرن
ــای  ــد بازی ه ــت. بای ــده اس ــم ش ــا فراه ــرای م ــی ب خوب
تدارکاتــی بیشــتری بــا تیم هــای ســطح بــاال ماننــد 
برزیــل، ایتالیــا، اســپانیا، پرتغال و روســیه داشــته باشــیم.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

یکــی از اتفاقــات جنجالــی هفته هــای اخیــر 
فوتبــال جهــان مربــوط بــه ماجــرای درگیــری 
پاتریــس اورا بــا یــک تماشــاگر ناراضــی 

اســت. 
ایــن اتفــاق کــه هنــوز هــم تصاویــر آن 
در صــدر اخبــار ورزشــی جهــان قــرار دارد 
پیامدهــای جالبــی داشــت کــه مقایســه آن 
بــا اتفاقــات مشــابه در لیــگ خودمــان خالــی 

ــت. ــف نیس از لط
 ماجرای اورا

پنجشنبه شــب و در جریــان مســابقات مرحله  
ــع  ــس اورا مداف ــا، پاتری ــگ اروپ ــی لی گروه
سرشــناس تیــم مارســی فرانســه، بــا یکــی از 
هــواداران ناراضــی کــه خــود را بــه کنــار زمیــن 

رســانده بــود، درگیــری لفظــی پیــدا کــرد. 
پــس از اینکــه ایــن تماشــاگر بــا الفــاظ 
خطــاب  را  مارســی  مدافــع  ناشایســتی 
در حرکتــی  اورا هــم  پاتریــس  داد،  قــرار 
ــه ســبک فیلم هــای  ــا لگــد ب ــه ب تافی جویان
بروســلی بــه صــورت هــوادار خشــمگین 
کوبیــد. پــس از ایــن اتفــاق و در حالــی کــه 
ــود را  ــا رأی خ ــی یوف ــه  انضباط ــوز کمیت هن
دربــاره رفتــار مدافــع فرانســوی اعــام نکــرده، 
ــت  ــه حال ــرارداد اورا را ب ــی ق ــگاه مارس باش
تعلیــق درآورد و او را از فهرســت بازیکنــان 

ــت.  ــار گذاش ــم کن تی

اینکــه باشــگاه فرانســوی بــدون در نظــر 
نیازهــای  و  خــود  فنــی  منافــع  گرفتــن 
احتمالــی ســرمربی بــه یــک بازیکن کهنــه کار، 
او را در ســریع ترین زمــان ممکــن از تیــم 
کــه  معناســت  بدیــن  می گــذارد،  کنــار 
حرفه ای گــری و رعایــت اخــاق، ســرلوحه  کار 
پیشــرفته ترین و بزرگ تریــن باشــگاه های 
اروپایــی اســت و پایبنــدی بــه اصــول اولیــه، 
ــی  ــائل فن ــه مس ــود را ب ــای خ ــچ گاه ج هی

نمی دهــد.

 فوتبال ما
نمونــه چنیــن اتفاقاتــی بارهــا در فوتبــال 
خودمــان هــم رخ داده؛ بازیکنانــی کــه درون 
یــا بیــرون از زمیــن بــا هــواداران درگیــر 
شــده اند و کار بــه کتــک کاری کشــیده اســت؛ 
ــاوت باشــگاه های مــا و باشــگاه های  ــا تف ام

اروپایــی دقیقــا از همیــن نقطــه شــروع 
می شــود. 

ــی  ــی حت ــی مارس ــگاه اروپای ــه باش در نمون
ــه  ــزار شــدن هــر جلســه، کمیت ــش از برگ پی
انضباطــی خــود باشــگاه فــارغ از اینکــه 
بازیکــن چــه توهینــی شــنیده کــه دســت بــه 
ایــن حرکــت زده، او را محــروم می کنــد؛ امــا 
ــک  ــی ی ــی حت ــگاه های داخل ــه باش در نمون
ــم  ــه باشــگاه خــود تصمی ــار هــم نشــده ک ب
باشــگاه ها  و  بگیــرد  بازیکــن  تنبیــه  بــه 
همیشــه کوشــیده اند بــا کتمــان حقیقــت یــا 
ــه هــر وســیله ای  کوچــک شــمردن ماجــرا ب
 کــه شــده محرومیــت بازیکنشــان را کاهــش 

دهند. 
متوســل  بــا  باشــگاه ها  بعضــی  حتــی 
شــدن بــه افــراد پرنفــوذ غیرفوتبالــی ســعی 
انضباطــی  کمیتــه  بــر  را  کرده انــد فشــار 
چنــان افزایــش دهنــد کــه بازیکــن کمتریــن 

محرومیــت ممکــن را دریافــت کنــد. 
معمــوال هــم پــس از گذشــت چنــد جلســه 
ــا  ــام تبصره ه ــواع و اقس ــا ان ــت ب از محرومی
ــه  ــا ب محرومیــت بازیکــن بخشــیده شــده ت
ــال مــا  ــن صــورت بازیکن ســاالری در فوتب ای
تبدیــل بــه یــک اصــل جدایی ناپذیــر در 

ــود. ــگاهی ش ــال باش فوتب
ــال  ــود فوتب ــار و پ ــان در ت ــرا چن ــن ماج ای
مــا تنیــده شــده کــه حتــی مربیــان خارجــی 
کــه در لیــگ مشــغول فعالیــت هســتند 

هــم، گاهــی ناچــار بــه پذیــرش ماجــرا 
ــو  ــی برانک ــه وقت ــوان نمون ــه عن می شــوند؛ ب
ایوانکوویــچ، بازیکــن توانمنــد تیمــش را بــه 
دلیــل زیرپــا گذاشــتن بعضــی اصــول از تیــم 
ــدری هــواداران فشــار  ــه ق ــار گذاشــت، ب کن
آوردنــد تــا او را مجبــور بــه بازگردانــدن ایــن 

ــد.  بازیکــن کنن
ــن بازیکــن هــم  ــان نیمکت نشــینی ای در زم
جــّو ورزشــگاه طــوری بــود کــه برانکــو را وادار 
بــه عقب نشــینی می کــرد و عمــا مربــی 
مجبــور بــه پذیــرش خواســت هــواداران 

می شــد.
 نمونه خاص

شــاید تنهــا نمونــه خــاص فوتبــال مــا 
باشــد.  ملــی  تیــم  و  کــی روش 

ــت  ــور هف ــس از حض ــی روش پ ــوس ک کارل

ســاله در تیــم ملــی ایــران، حــاال بــه عنــوان 
ســمبل مبــارزه بــا بازیکن ســاالری شــناخته 

می شــود. 
وقتــی او بــدون هیــچ تعارفــی چنــد بازیکــن 
ــم  ــه ای از تی ــای غیرحرف ــل رفتاره ــه دلی را ب
ملــی کنــار گذاشــت، زنــگ خطــر بــرای همــه 
ــه  ــی ب ــم مل ــی در تی ــت های ایران فوتبالیس

صــدا درآمــد. 
هم اکنــون جــّو تیــم ملــی بــه شــکلی اســت 
ــام  ــا تم ــک ســرباز ب ــد ی ــان مانن ــه بازیکن ک
وجــود آمــاده پذیــرش دســتورات مربــی 
از  نافرمانــی ای  کوچک تریــن  و  هســتند 
ــود. ــاهده نمی ش ــی مش ــم مل ــان تی بازیکن

شــاید دلیــل موفقیــت تیــم ملــی مــا و 
ناکامــی باشــگاه های مــا هــم در همیــن 

باشــد. تفاوت هــا 

بازیکن ساالری ما و دیگران

مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان گفــت: مشــکلی بــرای حضــور در 
ــی  ــی کنون ــا کادر فن ــم ب ــم و مطمئن ــان آســیا نداری ــگ قهرمان لی

ــرد.  ــب ک ــی کس ــج خوب ــوان نتای می ت
محســن طاهــری دربــاره احتمــال جایگزینــی ســپاهان اصفهــان 
بــه جــای نفــت تهــران در رقابت هــای فصــل آینــده لیــگ 
ــده ای  ــار نماین ــدوار هســتیم هــر چه ــت: امی ــان آســیا گف قهرمان
کــه توانســتند فصــل گذشــته جــواز حضــور در مســابقات آســیایی 
ــرار  ــر ق ــا اگ ــد؛ ام ــا راه یابن ــن رقابت ه ــه ای ــد، ب ــب کنن را کس
ــگ  ــپاهان در لی ــور س ــا و حض ــن تیم ه ــی از ای ــذف یک ــر ح ب
قهرمانــان آســیا باشــد، بایــد اعــام کنــم آمادگــی کامــل را بــرای 
ــن ســؤال  ــه ای ــم. وی در پاســخ ب ــا داری ــن بازی ه حضــور در ای
کــه آیــا باشــگاه ســپاهان نیــز همچــون ســرخابی های پایتخــت 
بدهــی مالــی دارد، افــزود: بــه هیچ وجــه چنیــن موضوعــی 
ــه بدهــی از ســوی باشــگاه ســپاهان در  ــدارد؛ هیچ گون صحــت ن

ــدارد.  ــته و ن ــود نداش ــی ورزش وج ــای بین الملل دادگاه ه
ــتیار  ــدن دس ــاب نش ــل انتخ ــه دلی ــه ب ــایعه اینک ــاره ش وی درب
جدیــد توســط زالتکــو کرانچــار، بــا ســرمربی زردپوشــان اصفهانــی 
ــار وارد  ــه کرانچ ــت: از روزی ک ــار داش ــورده، اظه ــکل خ ــه مش ب
باشــگاه ســپاهان شــده ، تعامــل کامــل داشــته ایم و هرگــز چتــر 
حمایتــی خــود را از برنامه هــای وی برنداشــته ایم. بــا وجــود 
ــد  ــرای نیمکــت تیممــان افتخــار می کنیــم و بای ــی ب چنیــن مرب

ــود کــه حــل شــد.  ــه وجــود آمــده ب بگویــم ســوءتفاهمی ب
ــنهاد  ــم پیش ــرمربی تی ــه س ــا ب ــرد: م ــح ک ــان تصری وی در پای
دادیــم دســتیار جدیــدی را انتخــاب کنــد؛ امــا بهتــر از هــر کســی 
می دانیــم کرانچــار اســت کــه بایــد حــرف اول و آخــر را در این بــاره 
ــود کــه کادر فنــی دســتخوش تغییــر  ــد. نظــر وی هــم ایــن ب بزن
نشــود؛ بنابرایــن فــرد جدیــدی بــه جمــع مربیــان اضافــه نشــد. 
مطمئــن هســتیم بــا کرانچــار می توانیــم نتایــج درخشــان بگیریــم.

فصــل جدیــد ســوپرلیگ کاراتــه بانــوان از ۱۲ آبان مــاه بــا حضــور 
هشــت تیــم در ســالن شــهید کبکانیــان تهــران آغــاز شــد و بیمــه 
تعــاون بــا پیــروزی مقابــل تیم هــای پیــام نــور مرکــزی و وحــدت 

ایــران در صــدر جــدول رده بنــدی ایســتاد. 
ــذری،  ــزه چی ــرد. فائ ــران را ب ــدت ای ــر ۱ وح ــاون ۲۷ ب ــه تع بیم
نفیســه گلشــنی، فاطمــه چاالکــی، دالرام دوســتی، مبینــا کاویانــی 
و محدثــه آقایــی در بخــش کومیتــه، فاطمــه صادقــی در کاتــای 
ــده  ــی، مائ ــری یزدان ــب مه ــا ترکی ــی ب ــای تیم ــرادی و کات انف
ــاون در  ــه تع ــروز بیم ــاران پی ــی، ی ــا رحمان ــی و پریس نصیری پ

ــد.  ــدار بودن ــن دی ای
ــزی را  ــور مرک ــام ن ــر ۲ پی ــدار ۲۵ ب ــن دی ــاون در دومی ــه تع بیم
شکســت داد. هیئــت کاراتــه اصفهــان تیــم دوم جــدول رده بنــدی 

۲۷ بــر ۱ ناریــن صنعــت آریــا را مغلــوب کــرد. 
در ایــن مســابقه ســحر شــیروانی، بهنــوش نجفــی، فرشــته 

موســوی، فاطمــه زیبایــی، هنگامــه جعفــری و فریــال جعفــری 
در بخــش کومیتــه، فاطمــه چیــذری در کاتــای انفــرادی و زهــره 
میرزاخانــی، مریــم کریمــی و فاطمــه چیــذری در کاتــای تیمــی 

ــدان شــدند.  ــده می برن
هیئــت کاراتــه اصفهــان در ادامــه موفــق شــد بــا نتیجــه ۲۴ بــر ۴ 

مقابــل وحــدت ایــران پیــروز شــود. 
در ســایر دیدارهــا، باشــگاه حامــی بــا نتیجه ۱۶ بــر ۱۱ مقابــل آوای 

رزم باخــت. نفــت امیدیــه ۱۵ بــر ۱3 پیــام نــور مرکــزی را بــرد. 
باشــگاه حامــی ۱۴ بــر ۱3 مقابــل ناریــن صنعــت آریــا شکســت 

خــورد. 
نفــت امیدیــه ۲۱ بــر ۸ مقابــل تیــم آوای رزم بــه برتــری رســید. 
 در جــدول رده بنــدی بیمــه تعــاون، هیئــت کاراتــه اصفهــان 
و نفــت امیدیــه بــا ۶ امتیــاز و تفاضــل بــرد کمتــر در رده هــای اول 

تــا ســوم قــرار گرفتنــد.

ورزش

ادامه از صفحه 8
 ۱39۵۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱33۷۲ شــماره  رای   -۱۲3
ــای علیرضــا کوچــک زاد  مــورخ ۱39۵/۰۸/۱۱   اق
ــی   ــه شناســنامه شــماره  3۱3  کدمل ــی  ب خیابان
ــداله   ــد اس ــان  فرزن ــادره اصفه ۱۲۸۴۷۰۰۶9۰  ص
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع از  ــه مســاحت  ۱۷۴.۸۸  مترمرب ــه  ب یکبابخان
پــاک شــماره  ۶  فرعــی از ۱39۲9  اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــک رســمی مــی باشــد مال
 ۱39۵۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱33۷3 شــماره  رای   -۱۲۴
ــه  ــی  ب ــوران وهاب ــم ت ــورخ ۱39۵/۰۸/۱۱   خان م
شناســنامه شــماره  ۸۲  کدملــی  ۱9۷۱۰۶۶۶۰۵  
صــادره مسجدســلیمان  فرزنــد مرتضــی  نســبت 
ــه   ــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان ــه ســه دان ب
پــاک  از  مترمربــع  بــه مســاحت  ۱۷۴.۸۸  
شــماره  ۶  فرعــی از ۱39۲9  اصلــی واقــع در 
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۲۸۵9 شــماره  رای   -۱۲۵
نــوروزی  آقــای کریــم     ۱39۶/۰۷/۲۰ مــورخ 
کدملــی   ۸ شــماره  شناســنامه  بــه  باغکمــه 
ــن  ــد حس ــان فرزن ــادره فاورج ۱۱۱۱۷9۶۰33 ص
ــه مســاحت  ــاب کارگاه ب بصــورت ششــدانگ یکب
ــع از پــاک شــماره ۸۸۲ فرعــی  ۵۰۸.۵۵ مترمرب
از۴۱۲  اصلــی واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان 
ــی باشــد ــک رســمی م ــود متقاضــی مال ــه خ ک
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۰۶۸۵9 شــماره  رای   -۱۲۶
حیــدری  رضــا  آقــای    ۱39۶/۰۵/۰۴ مــورخ 
کدملــی   3۰ شــماره  شناســنامه  بــه  جونــی 
ــماعیل  ــد اس ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲9۰۲۵۰39۱ ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت ۱۷3.9۶ مترمربــع پــاک شــماره ۱ 
فرعــی از۱۴۴۵۸ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــی ــه امین ــیف ال ــمی س ــک رس ــطه از مال الواس
۱۲۷- رای شــماره ۱۱۶۱۸ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
ــه  ــر ب ــتی ف ــاس دوس ــای عب ۱39۶/۰۶/۲۷   آق
 ۶۲۱9۷۸۲۱۶۱ ۱۷ کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــینقلی  ــد حس ــت فرزن ــن و میاندش ــادره بوئی ص
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان نســبت ب
فرعــی   33 شــماره  پــاک  مترمربــع   ۱۲۱.۱۷
از۱۵۱۷9 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  خری

ــی ــادی عابدین ــین ه ــمی حس ــک رس مال
۱۲۸- رای شــماره ۱۱۶۱3 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
بــه  تاجمــاه نصرللهــی  ۱39۶/۰۶/۲۷   خانــم 
شناســنامه شــماره ۱۰۱ کدملــی ۴۶۵۰۲۷۵9۶۲ 
صــادره بروجــن فرزنــد مصطفــی نســبت بــه 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۱۰ مترمربــع 
ــع در بخــش ۵  ــی واق ــاک شــماره ۱39۰۰ اصل پ
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۰9۸۶9 شــماره  رای   -۱۲9
مــورخ ۱39۶/۰۶/۰۸   آقــای عبــاس صالحــی 

3۵۶۱ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  رزوهء 
۵۷۵9۲۴3۰9۸ صــادره فریــدن فرزنــد محمدرضــا 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 9۰ مترمربــع پــاک شــماره ۲۰۶ فرعــی 
از۱۴9۱۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــرادی ــم م ــک رســمی رحی مال
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۰9۸۱۸ شــماره  رای   -۱3۰
مــورخ ۱39۶/۰۶/۰۸   ت آقــای مصطفــی ذاکــری 
هرنــدی بــه شناســنامه شــماره ۷۶9 کدملــی 
ــا  ــد غامرض ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲۸۷99۲۰۱3 ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــماره ۱۰9  ــاک ش ــع پ ــاحت ۵۴.۸3 مترمرب مس
ــت  ــش ۵ ثب ــع دربخ ــی واق ــی از۱۴9۱۵ اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی ربــاب بیگــم ماباشــی

۱3۱- رای شــماره ۱۱۵۶۲ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
ــه  ــه ب ــدر عســکری امین ۱39۶/۰۶/۲۶   آقــای حی
شناســنامه شــماره ۵۶ کدملــی ۱۱۸9۴۴۷9۶۷ 
صــادره اردســتان فرزنــد احمــد نســبت بــه پنجــاه 
ســهم ونه-صــدم ســهم مشــاع ازیکصدوســی 
وســه ســهم وپنجــاه ونــه- صدم ســهم ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۲۵.۷۰ مترمربــع پــاک 
ــت  ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق ــماره ۱39۰۰ اصل ش
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد 
۱3۲- رای شــماره ۱۱۵۶3 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
۱39۶/۰۶/۲۶   خانــم فاطمــه عســکری امنیــه بــه 
ــی ۱۲9۰۵۰۶۵۴۱  ــماره ۲۴۴۴ کدمل ــنامه ش شناس
ــه چهــل  ــد حیــدر نســبت ب صــادره اصفهــان فرزن
ــاع  ــهم مش ــدم س ــهم وهفتادوپنج-ص ــک س وی
ــه- صــدم  ازیکصدوســی وســه ســهم وپنجــاه ون
ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۲۵.۷۰ 
مترمربــع پــاک شــماره ۱39۰۰ اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
۱33- رای شــماره ۱۱۵۶۵ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مورخ 
۱39۶/۰۶/۲۶   خانــم ســهیا عســکری امنیــه بــه 
شناســنامه شــماره ۱3۲ کدملــی ۱۱۸93۴۵۷3۰ 
صــادره اردســتان فرزنــد حیــدر نســبت بــه چهــل 
ــاع  ــهم مش ــدم س ــهم وهفتادوپنج-ص ــک س وی
ــه- صــدم  ازیکصدوســی وســه ســهم وپنجــاه ون
ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۲۵.۷۰ 
مترمربــع پــاک شــماره ۱39۰۰ اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
۱3۴- رای شــماره ۱۱۲3۱ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
۱39۶/۰۶/۲۲   آقــای یدالــه مارانــی بــه شناســنامه 
شــماره ۵۶ کدملــی ۱۲۸99۲۱۶۷9 صــادره اصفهــان 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــین نس ــد حس فرزن
مترمربــع   ۱۲۸.۸۵ مســاحت  بــه  ســاختمان 
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــماره ۱39۰۰ اصل ــاک ش پ
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــک رســمی محمودصرامــی الواســطه از مال
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۰۵۷۷3 شــماره  رای   -۱3۵

مــورخ ۱39۶/۰۴/۱۲   خانــم مرضیــه مهدیــان بــه 
ــی ۱۲۸۷۲3۵3۶۰  ــماره ۶۷3 کدمل ــنامه ش شناس
ــبت  ــر نس ــد جعف ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ب
۱۱۷.3۵ مترمربــع پــاک شــماره 39۴ فرعــی 
از۱۵۱۷۷ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ک
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۰۴۵۷۴ شــماره  رای   -۱3۶
مــورخ ۱39۶/۰3/۲۱  آقــای جمشــید میرزاخانــی 
بــه شناســنامه شــماره ۵۱9 کدملــی ۱۱993۸۰۲۸۸ 
بــه  نســبت  ســردار  فرزنــد  شــهرضا  صــادره 
 ۲۲9.۸۱ مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از۱۴9۱۵  فرعــی  شــماره۵۴  پــاک  مترمربــع 
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۱۵۴۶ شــماره  رای   -۱3۷
مــورخ ۱39۶/۰۶/۲۷   آقــای رمضــان رهبــری 
ــی ۱۱99۷۴9۶۶۴  ــه شناســنامه شــماره ۱۵ کدمل ب
صــادره شــهرضا فرزنــد راه خــدا نســبت بــه 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۲۴۵.۶۵ 
از۱۴9۱۵  فرعــی  پــاک شــماره ۱۰۲  مترمربــع 
اصفهــان  ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

مالــک رســمی تقــی برهمنــد
۱3۸- رای شــماره ۰۶۱۷۱ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
۱39۶/۰۴/۲۰    آقــای قدمعلــی جوادیــان بــه 
شناســنامه شــماره ۱۰۴ کدملــی ۶۶۰9۷۶3۸۰۱ 
صــادره برخــوار و میمــه فرزنــد علــی اکبــر در 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه و مغــازه متصلــه بــه 
ــاک شــماره   -  ــع پ مســاحت  ۱3۶.۷۵ مترمرب
ــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت  فرعــی از ۱۵۰۸۲ اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد  
ــورخ  ۱39- رای شــماره ۱۱۴۰۰ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ م
ــی نیســیانی  ــی نجف ــای  کرمعل ۱39۶/۰۶/۲۵  آق
بــه شناســنامه شــماره ۴9 کدملــی ۱۱۸9۸۱۴۲۸۵ 
صــادره اردســتان فرزنــد محمــد نســبت بــه 
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
۲۲۷.۵۰ مترمربــع پــاک شــماره ۱۲3 فرعــی 
از۱۴9۱۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۱۵3۵ شــماره  رای   -۱۴۰
مــورخ ۱39۶/۰۶/۲۶    آقــای علــی مظاهــری بــه 
شناســنامه شــماره 9۰۴ کدملــی ۱۲۸3۵۵۷9۰۸ 
بــه  نســبت  رضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
 ۱۴۱.۵۵ مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــی واقــع در  ــع پــاک شــماره ۱۴9۶۴ اصل مترمرب
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــی  ــمی مرتض ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــوری غف
۱۴۱- رای شــماره ۲۲۸۶۰ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
صادقــی  غامحســین  آقــای      ۱39۵/۱۲/۲۴
۲۴ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  قهســاره 
۱۱۸9۷۴۲۶۱۶ صــادره اردســتان فرزنــد عبــدهللا 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۴۵.۴۷ مترمربــع پــاک 
شــماره ۱۱9فرعــی از ۱۴9۱۵اصلــی واقــع در بخــش 
۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی شــیخ زیــن الدین 

نجفــی
۱۴۲- رای شــماره ۲۲۸۶۱ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
۱39۵/۱۲/۲۴    خانــم شــوکت محمــودی قهســاره 
ــی ۱۱۸9۷۶۱۵۶۴  ــه شناســنامه شــماره ۴۰ کدمل ب
ــه ســه  ــواد نســبت ب ــد ج صــادره اردســتان فرزن
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه به مســاحت 
۱۴۵.۴۷ مترمربــع پــاک شــماره ۱۱9فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق ۱۴9۱۵اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

مالــک رســمی شــیخ زیــن الدیــن نجفــی
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۱۶۷9 شــماره  رای   -۱۴3
صادقــی  علــی  آقــای     ۱39۶/۰۶/۲۸ مــورخ 
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۱3۵۶۲ کدمل ــی ب بابوکان
۱۲9۲۶۶3۸۸۱ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
از ششــدانگ  بــه چهاردانــگ مشــاع  نســبت 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۲3۱.۵۰ مترمربع 
پــاک شــماره ۱۲۷ فرعــی از۱۴9۱۵ اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس مال
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۱۶۸۰ شــماره  رای   -۱۴۴
ــی  ــی دهقان ــای مرتض ــورخ ۱39۶/۰۶/۲۸    آق م
پــوده بــه شناســنامه شــماره ۲3۱۲9 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲9۲3۸۴۴33
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دودان ــبت ب احمدنس
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۲3۱.۵۰ مترمربع 
پــاک شــماره ۱۲۷ فرعــی از۱۴9۱۵ اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس مال
۱۴۵- رای شــماره ۱۱۵۵۶ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
ــادی  ــت اب ــر داوری دول ــای ناص ۱39۶/۰۶/۲۶  آق
ــی ۶۶۰9۵۴۸9۰۰  ــه شناســنامه شــماره 9۶ کدمل ب
بــه  نســبت  عبــاس  فرزنــد  برخــوار  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۴۱ مترمربــع 
پــاک شــماره ۱۵۱۸9 اصلــی واقــع در بخــش 
۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی محمودشــله هــای 

ــی جلوخان
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۱۲۷9 شــماره  رای   -۱۴۶
ــاذری  ــی اب ــای مرتض ــورخ ۱39۶/۰۶/۲3     آق م
ــی  ــماره ۲۱۲۸ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب اصفهان
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲۸۶۷3۰۸۴۸ ص
بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
مســاحت ۲۵.۷۰ مترمربــع پــاک شــماره ۱ فرعــی 
از۱۵۰۱۷ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــه مهاجران ــمی عبدال ــک رس مال
۱۴۷- رای شــماره ۱۱۲۴۴ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
۱39۶/۰۶/۲۲   آقــای ســیددانیال جمشــیدپور 
ــی  ــماره ۴۶۸۰3۵3۴۶۵ کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
۴۶۸۰3۵3۴۶۵ صــادره اردل فرزنــد ســیدماذن 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس

مســاحت ۱۱۶.۲۵ مترمربــع پــاک شــماره ۱39۰۰ 
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد       متقاضــی مال
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۱۲9۱ شــماره  رای   -۱۴۸
مــورخ ۱39۶/۰۶/۲3  آقــای  حســین خیــری 
بــه شناســنامه شــماره ۵۷ کدملــی ۶۶۰9۷۸۷۲۱۲ 
ــه  ــبت ب ــد نس ــد احم ــه فرزن ــادره برخوارومیم ص
 ۱3۲.۸۰ مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع پــاک شــماره ۱۵۱۷۵ اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس مال
۱۴9- رای شــماره ۱۱۲۷۷ ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰ مــورخ 
ــه  ــزی ب ــان ج ــزت زندی ــم ع ۱39۶/۰۶/۲3   خان
شناســنامه شــماره ۲۶۲ کدملــی ۱۲۸۵3۸۲۰۱3 
ــه  ــبت ب ــا نس ــید رض ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص
 ۱۴۵.9۰ مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــع در  ــی واق ــماره ۱۴99۰ اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی میرزاعلــی 

ــی خوابجان
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۰۷۵۲۰ شــماره  رای   -۱۵۰
ــه  ــی ب ــر یارعل ــای اصغ ــورخ ۱39۶/۰۵/۱۶    اق م
شناســنامه شــماره ۵۲ کدملــی ۲۴۱۱3۵۶۷۵۷ 
ــد نجیــم بصــورت ســه دانــگ  ــاده فرزن صــادره اب
ــه بــه مســاحت  مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خان
 ۱39۰۰ پــاک شــماره  از  مربــع  متــر   ۲۴۸.۴۰
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد         ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۰۷۵۲۱ شــماره  رای   -۱۵۱
مــورخ ۱39۶/۰۵/۱۶  خانــم  بلقیــس قناعتــی بــه 
شناســنامه شــماره ۷ کدملــی ۲۴۱۱۴۰۷۶۱۰ صــادره 
ابــاده فرزنــد جعفــر بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ــه مســاحت ۲۴۸.۴۰  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــی واقــع  ــع از پــاک شــماره ۱39۰۰ اصل ــر مرب مت
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۲۶۰  ۱۱۲93 شــماره  رای   -۱۵۲
ســبزعلی  آقــای حســن  مــورخ ۱39۶/۰۶/۲3 
ــی ۱۰9۲۰۲۲۲۶۰  ــماره ۱۸ کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــد مرتض ــاد فرزن ــف اب ــادره نج ص
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
ــی  ــماره ۲۶و۲۷ فرع ــاک ش ــع پ ۱۸9.۰۶ مترمرب
از۱۵۱۷۷  اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

تاریخ انتشار نوبت       ۱۴ /9۶/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۶/۰۸/۲9

م الف /   ۲۵۵۲۶        کیمیای وطن  
ــناد و  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــی  رئی ــره ایروان زه

ــان  ــمال اصفه ــاک ش ام

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــن  ــاده ۱3 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و  قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخش 
۱۶ ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت 
مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات 
متقاضیــان  بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی 
ــاده 3  ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه منظــور  ــد ســند رســمی و ب و ســاختمانهای فاق
اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــان اعتراضــی  ــت متقاضی ــه صــدور اســناد مالکی ب
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهی 
ــور و عــدم  اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذک
ــت  ــررات اســناد مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت
صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب مراجع
ــه  ــماره ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰۶۴۴ کاس ــر رای ش براب
احمــد  آقــای   ۱39۵۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۰9۱ پرونــده 
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــد محم ــد فرزن جاوی
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــهر  نس ــادره از خرمش ۲۲9 ص
یــک بــاب ســاختمان تجــاری اداری بــه مســاحت  
۱3۵ متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پاک 
۵۷ فرعــی از 3۱۶  اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی 
دولــت آبــاد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان در ازای 

ــه ــت مشــاعی اولی مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۶/۰۷/۲9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/۰۸/۱۴
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: ۷۴۴ 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــن  ــاده ۱3 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و  قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخش 
۱۶ ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت 
مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات 

ــه و بامعــارض متقاضیــان  مفــروزی و مالکان
ــاده 3  ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی

ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه منظــور  ــد ســند رســمی و ب و ســاختمانهای فاق
اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت به فاصلــه ۱۵ روز 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــان اعتراضــی  ــت متقاضی ــه صــدور اســناد مالکی ب
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم 
ــت  ــررات اســناد مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت
صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــه دادگاه نیســت. مراجعــه متضــرر ب
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰۶۲۰ شــماره  رای  ۱-برابــر 
کاســه پرونــده ۱393۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۱۵۵ آقــای 
ــماره  ــی بش ــد رضاقل ــد فرزن ــین برومن عبدالحس
ــه  ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه ۸39 ص شناس
ــا حــق  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب
ــر  ــه مســاحت  ۱۱۴۷۱۸.۷۱ مت ــاه  ب الشــرب از چ
ــاک ۴۱9   ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث مرب
اصلــی واقــع در دســتگرد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان 
خریــداری بطــور مــع الواســطه و موروثــی از آقــای 
ــی  ــم ب ــد و خان ــم خــان ســاالر برومن ــد کری محم

بــی آغــا
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰۶۱9 شــماره  رای  ۲-برابــر 
کاســه پرونــده ۱393۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۱۵۶ آقــای 
ــماره  ــی بش ــد رضاقل ــد فرزن ــین برومن عبدالحس
ــه  ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه ۸39 ص شناس
ــا حــق الشــرب از  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
چــاه  بــه مســاحت  ۱۸۷۸۵۶متــر مربــع احداثــی 
ــع در  ــی واق ــاک ۴۱9  اصل ــر روی قســمتی از پ ب
دســتگرد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان خریــداری بطور 
ــم  ــد کری ــای محم ــی از آق ــطه و موروث ــع الواس م

ــم ــی خان ــی ب ــا ب ــد و آق خــان ســاالر برومن
 ۱39۶۶۰3۰۲۰۱۸۰۰۰۶۲۱ شــماره  رای  3-برابــر 
کاســه پرونــده ۱393۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۱۵۷ خانــم 
شــاداب برومنــد فرزنــد عبدالحســین بشــماره 
تهــران   از  صــادره   ۰۴۴۰۱۸3۸39 شناســنامه 
ــا حــق  ــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب نســبت ب
ــر  ــه مســاحت  ۱۰3۰۸۴.۷۰ مت الشــرب از چــاه  ب
ــاک ۴۱9   ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث مرب
اصلــی واقــع در دســتگرد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان 
خریــداری بطــور مــع الواســطه و موروثــی از آقــای 
محمــد کریــم خــان ســاالر برومنــد و خانــم آغــا بی 
بــی خانــم . بــا قید بــه اینکــه منافــع مــادام الحیوه 
متعلــق بــه مصالــح )آقــای عبدالحســین برومنــد( 
ــن ــع عی ــح تاب ــوت مصال ــس از ف ــی باشــد و پ  م

 می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۶/۰۷/۲9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/۰۸/۱۴
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: ۷۴۱ 

/3۷/۰۵/الــف/م به تاریــخ 9۶/۰۷/۲3

،،
باشــگاه ها همیشــه کوشــیده اند بــا 
کتمــان حقیقــت یــا کوچک شــمردن 
ماجــرا بــه هــر وســیله ای کــه شــده 
محرومیــت بازیکنشــان را کاهــش 

دهنــد. 
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پیشهناد فیلم

استراحت مطلق

کارگردان: عبدالرضا کاهانی
نویسنده: عبدالرضا کاهانی، سعید قطبی زاده

بابــک حمیدیــان،  ترانــه علیدوســتی،  بازیگــران: 
ــرزی،  ــده فرام ــاران، فری ــا عط ــی، رض ــد صالح مجی

علــی میالنــی، امیرشــهاب رضویــان.
ــه  ــد خــود ب ــم بلن ــی در هشــتمین فیل عبدالرضــا کاهان
ســراغ یــک رئالیســم اجتماعــی رفتــه؛ ژانــری کــه 
ــی  ــارت کاف ــان داده در آن مه ــی وی نش ــات قبل تجربی
ــارش رســیده  ــه نوعــی امضــای شــخصی در آث دارد و ب

ــت.  اس
ــه  ــت ک ــوه ای اس ــتان زن بی ــق«، داس ــتراحت مطل »اس
ــتان  ــی از دوس ــی یک ــا همراه ــا ب ــد ت ــران می آی ــه ته ب
ــد  ــا بتوان ــد ت ــروش کن ــد و ف ــیور خری ــوهرش رس ش
سروســامانی بــه وضعیــت زندگــی خــود بدهــد؛ امــا در 
ــود  ــابق خ ــر س ــی های همس ــا مانع تراش ــان ب ــن می ای

مواجــه می شــود.
ــم  ــن فیل ــوان بهتری ــاید نت ــق« را ش ــتراحت مطل  »اس
کاهانــی دانســت؛ امــا بی شــک می بایســت آن را یکــی 
از بهتریــن فیلم هــای اجتماعــی ســال ســینمای ایــران 
ــن  ــود و همچنی ــته خ ــار گذش ــی در آث ــمرد. کاهان برش
در »اســتراحت مطلــق« نشــان داده کــه تصویــر بســیار 
واضحــی از طبقــه  متوســط ایرانــی دارد، روابــط آن هــا را 
ــه  ــه معضــالت و گرفتاری هــای آن هــا ب می شناســد و ب

خوبــی واقــف اســت.
 اولیــن نقطــه  قــوت فیلــم آخــر کاهانــی کــه در 
ــن  ــا در ای ــز وجــود داشــته، ام ــی وی نی ــای قبل فیلم ه
فیلــم بــه نقطــه  کمــال خود رســیده اســت، درک درســت 

ــت.  ــط اس ــه  متوس ــار طبق ــار و رفت ــیوه  گفت وی از ش
ــی  ــی و صمیم ــی روان، واقع ــم کاهان ــای فیل دیالوگ ه
ــا  ــئله ت ــن مس ــت ای ــن اس ــه ممک ــد ک ــت؛ هرچن اس
حــد زیــادی بــه دلیــل شــیوه  انتخــاب بازیگــر و روابــط 
ایــن افــراد در دنیــای واقعــی بــا یکدیگــر باشــد. فیلــم 
»اســتراحت مطلــق« شــاید از آن دســته فیلم هایــی 
ــذارد  ــود بگ ــاگر خ ــر تماش ــی ب ــر عاطف ــه تأثی ــد ک  نباش
و باعــث شــود تــا مدت هــا تماشــاگر بــه آن فکــر کــرده 
و دربــاره اش صحبــت کنــد؛ ولــی باعــث می شــود 
تماشــاگران ســاعتی بــا کمــال آرامــش نمایــی از زندگــی 

واقعــی طبقــه  متوســط جامعــه را ببیننــد.

حرف و نقل

 ویژه برنامــه اربعیــن حســینی از ســوی خانــه حکمــت 
ــرای  ــد ب ــدان می توانن ــزار می شــود. عالقه من ــان برگ اصفه
حضــور در ایــن برنامــه، روز پنجشــنبه ۱۵ آبان مــاه ســاعت 
ــع در  ــان واق ــت اصفه ــه حکم ــل خان ــه مح ــح ب ۱۰ صب
ــد شــرقی  ــان شــیخ مفی ــدای خیاب ــارراه دهــش، ابت چه

مراجعــه کننــد.
ــد ســعید  ــم جدی ــده فیل  جمــال ســاداتیان، تهیه کنن
روســتایی، این گونــه خبــر داد کــه فیلمنامــه بــا اصالحــات 
مدنظــر اعضــای قبلــی شــورای ســاخت بــه ارشــاد ارائــه 
ــد  ــد و بای ــر کرده ان ــن شــورا تغیی ــی اعضــای ای شــد؛ ول

منتظــر نظــر اعضــای جدیــد بــود.
ــش  ــد دارد نمای ــردان، قص ــژاد، کارگ ــکان خیل ن  اش
»پســران تاریــخ« را دوبــاره بــه مــدت ۱۵ شــب در ســالن 
اســتاد ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر بــه صحنــه ببرد. 
ــر نمایشــی از ۲۲ آبان مــاه هــر شــب ســاعت ۱۸  ایــن اث
ــه  ــهر ب ــاخانه ایرانش ــمندریان تماش ــتاد س ــالن اس در س

صحنــه مــی رود.
ــه  ــری مســتقل مجموع ــدی آشــنا، مســئول گال  مه
ــا و  ــن فض ــدازی ای ــاره راه ان ــران، درب ــتقل ته ــر مس تئات
ــن  ــت و همچنی ــت: مدیری ــرای آن گف ــر ب ــداف مدنظ اه
روابــط عمومــی تئاتــر مســتقل تهــران پیگیــر مجــزا کــردن 
ــا  ــد ت ــری بودن ــه تئات ــن مجموع ــری در ای ــای هن فضاه
ــه صــورت مجــزا و مســتقل کار خــود  ــری ب ــات هن اتفاق

ــد. را انجــام دهن
 کمپانــی »نتفلیکــس« اعــالم کــرد همــکاری خــود را 
بــه طــور کامــل بــا »کویــن اسپیســی«، بازیگــر ســریال 

ــد. ــه پوشــالی«، قطــع می کن معــروف »خان
 کنســرت نمایش »ســی« بــا آواز همایــون شــجریان 
ــرای  ــده ب ــال آین ــری س ــهراب پورناظ ــازی س و آهنگس
ــار در شــیراز و چنــد  ــار در تهــران و نخســتین ب دومیــن ب

ــه مــی رود. ــر روی صحن شهرســتان دیگ
 فیلــم »دختــر« در شــش بخــش و »خشــم هیاهو« 
در یــک بخــش، نامــزد مهم تریــن جشــنواره ســینمایی در 

کشــور مالزی شــدند.
ــاره  ــران« درب ــه آواز ای ــرج، نابغ ــن »ای ــاب آنالی  کت
حســین خواجه امیــری منتشــر شــد. کتــاب ســه فصــل 
دارد. در فصــل نخســت به بررســی زندگــی و کار، همکاری 
ــا اســتادان موســیقی، توانمندی هــا، خاطــرات او  ایــرج ب
ــزرگان موســیقی  ــاالن و ب ــی از فع ــن مقاله های و همچنی

ــاره ایــرج پرداختــه شــده اســت. ایــران درب
 ژیــال صادقــی، مجــری برنامــه »نگــی کــه نگفتــی« 
بــا اعتقــاد بــه اینکــه رســانه آداب دارد، خاطرنشــان کــرد: 
ــدگان  متاســفانه انتخاب هــای نابجــای برخــی از تهیه کنن
بــرای مجریــان کــه اســتانداردهای الزم را نمی داننــد 
و نمی خواهنــد کــه بداننــد، منجــر بــه حاشــیه هایی 
ــی  ــرای آن رســانه در پ ــادی را ب می شــود کــه عواقــب زی

دارد.
 نــورگل یشــیلچای، بازیگــر ســینما و تلویزیــون ترکیــه 
بــا انتشــار عکســی از فیلــم »جــن زیبــا«، خــود را هــوادار 

ســینمای ایــران دانســت.
 محمدرضــا گلــزار در صفحــه اینســتاگرامش تصویری 
ــرارداد کاری اش را در عرصــه ســینما منتشــر  ــن ق از اولی

کــرد.

کوتاه اخبار 

 اولین فصلنامه »دفتر تئاتر« 
در اصفهان منتشر شد

ــازمان  ــر س ــاالر هن ــه ت ــن فصلنام اولی کیمیای وطن
ــر  ــوان »دفت ــا عن ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
تئاتــر«، پاییــز ســال جــاری در اصفهــان منتشــر شــد. بــه 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، رئیــس تــاالر هنــر بــا بیــان ایــن خبــر 
ــر« کاری از  ــر تئات ــه »دفت ــماره فصلنام ــن ش ــت: اولی گف
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  تئاتــر  تخصصــی  دفتــر 

شهرداری اصفهان و تاالر هنر منتشر شد. 
محمدرضــا رهبــری اظهــار داشــت: نخســتین شــماره 
دوفصلنامــه »دفتــر تئاتــر« در ۱3۰ صفحــه منتشــر شــده 
ــوده کــه  ــه و نقــد یــازده نمایــش ب کــه شــامل پنــج مقال
ــد؛  ــه رفته ان ــر روی صحن ــا در نیمــه دوم ســال 9۵ ب تقریب
ــه قــوی ســپید، روز کالغ، خــان و  ــوان ب ــه می ت از آن جمل

ــو و ... اشــاره کــرد.  ــای توئیــت، اتلل آق
وی افــزود: در اولیــن شــماره ایــن نشــریه ابتــدا ســرمقاله 
ســردبیر نشــریه )محمدرضــا رهبــری( بــا عنــوان »عبــور از 
فضــای شــفاهی در تئاتــر اصفهــان« و ســپس نوشــته هایی 
ــی  ــان، حســین فدای ــار هواکیمی ــی، بختی ــژگان خالق از م
حســین و مرضیــه اشــرفیان بــه همــراه یــک نظرســنجی از 
ــر و  ــر تخصصــی تئات ــی دفت جشــنواره نمایش هــای بیرون

تــاالر هنــر نیــز بــه چــاپ رســیده اســت. 
مرضیــه  آریان فــر،  محمدرضــا  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه  ــور، فهیم ــه زاهدی پ ــی، فهیم اشــرفیان، ســوده امیرخان
ــه  ــور از جمل ــا منجزی پ ــادی و مهس ــاز قب ــیاحیان، مهن س
ــوزه  ــا در ح ــب آن ه ــه مطال ــتند ک ــری هس ــدان تئات منتق
نقــد نمایش هــای بــه اجــرا درآمــده در تــاالر هنــر در ایــن 

ــت.  ــده اس ــر ش ــه منتش فصلنام
رهبــری خاطرنشــان کــرد: عالقه منــدان بــرای تهیــه اولیــن 
شــماره نشــریه »دفتــر تئاتــر« می تواننــد بــه محــل تــاالر 
هنــر واقــع در خیابــان اللــه، جنــب فروشــگاه رفــاه مراجعه 

. کنند

 نقد و بررسی »برگ جان« 
در سینما سوره اصفهان

»بــرگ جــان« کــه به تازگــی در گــروه هنــر و تجربــه اکــران 
شــده اســت، روز دوشــنبه در ســینما ســوره نقــد و بررســی 

می شــود. 
ــروه  ــی در گ ــه به تازگ ــاری ک ــم مخت ــن ســاخته ابراهی آخری
هنــر و تجربــه اکــران شــده، در روز دوشــنبه ۱۵ آبــان ســاعت 
۱۷ در ســینما ســوره نقــد و بررســی می شــود. »بــرگ جــان« 
در جشــنواره فیلــم فجــر ســی وپنجم بــه نمایــش درآمــد و 
اغلــب مخاطبانــش راضــی از ســالن ســینما بیــرون آمدنــد. 
ــنواره  ــش در جش ــران فیلم ــن اک ــاری در اولی ــم مخت ابراهی
فجــر گفــت: »پیــش از آغــاز فیلــم نکتــه ای وجــود دارد کــه 
ــن  ــرای م ــی ب ــش اتفاق ــال پی ــم؛ ۲۵ س ــم بگوی می خواه
افتــاد کــه در تمــام ایــن ســال ها نتوانســتم آن را فرامــوش 
کنــم و حــاال ایــن فیلــم را از روی همــان اتفــاق ســاخته ام.« 
ــدی  ــد و مه ــت می کن ــقانه ای را روای ــتان عاش ــم، داس فیل
احمــدی، مریــم مقــدم و ســعید پورصمیمــی، راویــان ایــن 

عاشــقانه آرام هســتند.

ــم  ــی ابراهی ــه کارگردان ــام« ب ــت ش ــه وق ــینمایی »ب ــم س فیل
حاتمی کیــا در حــال کوتاه شــدن و رســیدن بــه زمــان ۱۲۰ 
دقیقــه بــرای نمایــش در سی وششــمین جشــنواره ملــی 

ــت.  ــر اس ــم فج فیل
ــم  ــی ابراهی ــه کارگردان ــام« ب ــت ش ــه وق ــینمایی »ب ــم س فیل
ــژوال  ــام وی ــن و انج ــل تدوی ــا مراح ــن روزه ــا ای حاتمی کی
ــن  ــی از تدوی ــون نیم ــد و تاکن ــپری می کن ــود را س ــت خ افک
ــان  ــه پای ــبخت ب ــرداد خوش ــط مه ــام« توس ــت ش ــه وق »ب

ــت. ــیده اس رس
ــدوار  ــیار امی ــر بس ــان اث ــر صاحب ــا و دیگ ــم حاتمی کی  ابراهی
هســتند کــه ایــن فیلــم یــک اتفــاق نــو در ســینمای ایــران و 
اولیــن فیلــم جــدی بین المللــی باشــد؛ از همیــن رو ســازمان 
ــزی  ــغول برنامه ری ــام«، مش ــت ش ــه وق ــرمایه گذار »ب اوج، س
ــا فیلــم در  ــرای اکــران خارجــی ایــن اثــر اســت ت و رایزنــی ب

خاورمیانــه و چنــد کشــور اروپایــی بــه نمایــش دربیایــد. 
موضــوع »بــه وقــت شــام« دربــاره داعش اســت. فیلمبــرداری 
فیلــم بــر عهــده مهــدی جعفــری بــود و  هــادی حجازی فــر و 
بابــک حمیدیــان از بازیگــران ایرانــی فیلــم هســتند و جمعــی 
از بازیگــران ســوری و لبنانــی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد. 
محمــد خزاعــی، تهیه کننــده ایــن اثــر، پیــش از ایــن فیلمــی 
ــکل گیری  ــی ش ــاره چگونگ ــم« را درب ــور جهن ــام »امپرات ــا ن ب
ــم  ــن فیل ــام«، دومی ــت ش ــه وق ــرد و »ب ــه ک ــا تهی تکفیری ه
ــه  ــاره داعــش و تکفیری هــا در کارنامــه ایــن تهیه کننــده ب درب

ــد. ــمار می آی ش
»بــه وقت شــام«، یکــی از محصــوالت ســازمان هنری رســانه ای 
اوج در ســال 9۶ قــرار اســت در سی وششــمین جشــنواره ملــی 

فیلــم فجــر رونمایی شــود.

ســایت ســینمایی ســینماتیکت بــا برگــزاری یــک 
نظرســنجی، بهتریــن بازیگــر زن و مــرد و بهتریــن فیلــم 

ــرد.  ــالم ک ــتان 9۶ را اع تابس
در ایــن نظرســنجی کــه طــی یــک هفتــه و تــا ۱۰ 
ــی«  ــال حاتمــی« و »جــواد عزت ــزار شــد، »لی ــان برگ آب
و دو فیلــم »اکســیدان« و »پرینــاز«، بهترین هــای 

تابســتان از نــگاه کاربــران ســینماتیکت بودنــد. 
لیــال حاتمــی بــا کســب 3۸ درصــد رأی، بهتریــن 
ــازی در  ــرای ب ــد. او ب ــال ش ــتان امس ــر زن تابس بازیگ
»رگ خــواب« ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش 
اول زن جشــنواره فجــر ســی وپنجم را نیــز دریافــت 

ــرده اســت.  ک
پــس از او ســاره بیــات بــرای »بیســت و یــک روز 
بعــد«، نــگار جواهریــان بــرای بــازی در »نــگار«، پرینــاز 

ــرای  ــی ب ــال زارع ــتان داغ« و مری ــرای »تابس ــار ب ایزدی
منتخبیــن  دودی«،  ســقف  »زیــر  در  نقش آفرینــی 

ــدند.  ــردم ش م
در نظرســنجی بهتریــن بازیگــر مــرد فیلم هــای تابســتان 

نتیجــه این چنیــن شــد:
۱- جواد عزتی )اکسیدان( ۲۲درصد

۲- سیامک انصاری )ساعت ۵ عصر( ۱۴درصد
3- کوروش تهامی )رگ خواب( ۲۱درصد

۴- امیر جعفری )اکسیدان( ۱۱درصد
۵- فرهاد اصالنی )زیر سقف دودی( ۱۱درصد

ــه  ــی ب ــاز«، فیلم ــز »پرین ــه نی ــر و تجرب ــروه هن  در گ
کارگردانــی بهــرام بهرامیــان و نویســندگی بابــک کایــدان 
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــت، ب ــال ۱3۸9 اس ــاخته  س ــه س ک

ــم انتخــاب شــد.  فیل

فرهنگ و هنر10

گروه فرهنگعاطفه بازفتی
A.Bazofti@eskimia.ir

ــه  ــت ک ــری اس ــندگان معاص ــی از نویس ــا وف فریب
ــختی ها،  ــان، س ــه از زن ــق و ریزبینان ــگاه دقی ــا ن ب
ــارت  ــه عب ــد. ب ــان می نویس ــی آن ــکالت و زندگ مش
دیگــر این نویســنده همــواره دغدغه زن نگــــاری دارد 
ــر  ــی مؤث ــات فارس ــه در ادبی ــگاه زنان ــاب ن و در بازت

ــوده اســت.  ب
از آثــار او می تــوان بــه »پرنــده مــن«، »رؤیــای 
ــود«  ــل می ش ــاه کام ــا«، »م ــت«، »رازی در کوچه ه تب

ــرد.  ــاره ک ــرالن« اش و »ت
رمــان  بــه  داشــت  خواهیــم  نگاهــی  ادامــه  در 
ــت  ــزه لی ــده جای ــش برن ــدی پی ــه چن ــرالن« ک »ت

پــروم کشــور آلمــان شــد.
 جایزه لیت پروم

»لیــت پــروم« کــه برخــی آن را »عشــق بــه ادبیات« 
غیردولتــی  مؤسســه ای  نــام  ترجمــه کرده انــد، 
نمایشــگاه  مســئوالن  همــکاری  بــا  اســت کــه 
ــت  ــی دول ــت مال ــه حمای ــورت و البت ــاب فرانکف کت

ــار  آلمــان فعالیــت می کنــد و هــر ســال بهتریــن آث
ــن را  ــکای التی ــا و آمری منتشرشــده در آســیا، آفریق
بــرای ترجمــه بــه زبــان آلمانــی برمی گزینــد و تــالش 
ــر خــاِص  ــا آن اث ــان ب ــدگان آلمانی زب ــد خوانن می کن
منتخــب بیشــتر آشــنا شــوند. انجمــن لیــت پــروم 
چنــدی پیــش بــا توجــه بــه رأی خواننــدگان، کتــاب 
»تــرالن« را برنــده جایــزه اعــالم کــرد. پیــش از ایــن، 
ســال ۸3 در دومیــن دوره جایــزه ادبــی اصفهــان نیز 

ــود. از رمــان »تــرالن« تقدیــر شــده ب
 موضوع کتاب

ــه  »تــرالن«، داســتان دو دختــر جــوان اســت کــه ب
ــبانی  ــگاه پاس ــر از آموزش ــغل س ــن ش ــال یافت دنب
درمی آورنــد؛ بــا محیطــی پــر از دســتورات نظامــی و 
قوانیــن ســفت و ســخت روبــه رو شــده و در محیــط 
آموزشــگاه و خوابــگاه بــا دخترانــی آشــنا می شــوند 
کــه هرکــدام از شــهری دیگــر آمــده و مخاطــب 
ــی  ــتان زندگ ــه داس ــا ب ــق گفت وگوه ــم از طری کم ک

ــرد.  ــی می ب ــان پ ــک از آن هری
ــام  ــه ن ــوری ب ــی و مح ــخصیت اصل ــک ش ــان ی رم

»تــرالن« دارد کــه اندیشــه نویســنده شــدن در ســر 
دارد و شــخصیت های مکمــل و فرعــی عبارت انــد 

ــی و ... . ــروزه، آبادان ــرج، فی ــا، ای از: رعن
کتــاب »تــرالن«، داســتان دخترانــی را روایــت 
می کنــد کــه هرکــدام بــرای گریــز از وضعیــت 
زندگــی  نامســاعد  شــرایط  یــا  موجودشــان 
ــت  ــاری دس ــرِ ناچ ــی از س ــه انتخاب ــان ب پیرامونش
ــور  ــه همین ط ــد: همیش ــی می گوی ــد: »آبادان زده ان
ــت.« ــاری اس ــر ناچ ــان از س ــه کارهایم ــت؛ هم اس

 زبان و شیوه روایت
ــود.  ــان می ش ــای کل بی ــد راوی دان ــرالن« از دی »ت
زبــان آن ســاده، بــدون پیــچ و تــاب کالم و اغلــب در 

ــت می شــود.  ــاه روای ــب جمــالت کوت قال
دربــاره هنــر نویســندگی خانــم وفــی بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه او تجــارب ســاده و موضوعــات 
عــادی زندگــی را آنچنــان راحــت در قالــب داســتان 
ــه  ــته های وی ب ــب نوش ــه در اغل ــد ک ــان می کن بی
نظــر می رســد ماجــرا از زبــان فــردی ســاده و 
ــن  ــالت در عی ــد جم ــده؛ هرچن ــه ش ــه گفت عامیان
ــود  ــن خ ــی در بط ــم عمیق ــی مفاهی ــادگی گاه س
ــا را  ــم و از اول آن ه ــم برمی گردی ــاز ه ــه ب ــد ک دارن

می خوانیــم. 
»الرنــس پریــن« می نویســد: »وقتــی ترغیــب 
ایــن  بخوانــی،  دوبــاره  را  داســتانی  می شــوی 
داســتان چیــزی در خــود دارد.« از جمله هــای قابــل 
تأملــی کــه دربــاره خانــه پــدری تــرالن می خوانیــم: 

»آدم هــای خســیس جایــی مثــل زیرزمیــن دارنــد 
تــا چیــزی را دور نریزنــد. زیرزمیــن خانــه آن هــا هــم 
ــا یــک گوشــه خالــی  یــک زباله دانــی بــزرگ بــود ب

ــرای فــرد خطــاکار« ب
 رهایی از پیله تنهایی

راوِی داســتان های فریبــا وفــی بیشــتر اوقــات زن هــا 
ــا،  ــب احساســات، عواطــف، ناکامی ه هســتند و اغل
ــی  ــد. زنان ــان می کنن شــادی و دلتنگی هایشــان را بی
ــه  ــی مســتقل در جامع ــن هویت ــال یافت ــه دنب ــه ب ک
هســتند و گاهــی راه ورود بــه صحنــه اجتمــاع و 

ــد.  ــل یافته ان ــتغال و تحصی ــودن را در اش مفیدب
ــکالت  ــان، مش ــد: »زن ــف« می نویس ــا وول »ویرجینی
ــد از  ــا بای ــا آن ه ــد؛ ام ــادی دارن ــواری های زی و دش

ــد.« ــرون بیاین ــم امــن خودشــان بی حری
ــود  ــی خ ــه در زندگ ــت ک ــی اس ــز از زنان ــرالن نی  ت
و  تنهایــی  پیلــه  در  روز  هــر  و  شــده  درمانــده 
ــن  ــود؛ از ای ــر می ش ــاالر گرفتارت ــواده ای مردس خان
 رو همــواره بــه دنبــال یافتــن راهــی اســت تــا خــود 
ــی  ــرالن در زندگ ــد: »ت ــی ده ــا رهای ــن تنگن را از ای
ــت.  ــش می رف ــه دنبال ــد ب ــت؛ بای ــم داش ــرا ک ماج
زندگــی روزمــره اش مردابــی بــود کــه حادثــه ای نظــم 

ــی زد.«  ــم نم ــه ه ــت آن را ب یکنواخ
بــه همیــن دلیــل در طــول داســتان، تــالش مــداوم 
تــرالن را بــرای پشــت ســر گذاشــتن، شــادِی تجربــه 
کــردن و هیجــان ماجــرا داشــتن شــاهد هســتیم تــا 
ــه دغدغــه همیشــگی  ــن تــالش، او را ب درنهایــت ای

و آرزویــش کــه »نویســندگی« اســت، نزدیک تــر 
ــم:  ــاب می خوانی ــی کت ــای پایان ــد. در جمله ه می کن
ــک  ــه او نزدی ــزی ب ــد آرام آرام چی »احســاس می کن
می شــود. شــروع می کنــد بــه نوشــتن. قلبــش 

ــد.« ــادمانه می تپ ش
 سکــوت

ــوان  ــا می ت ــد؛ ام ــه پرحرفــی معروفن ــان ب ــب زن اغل
یکــی از عناصــر در داســتان های فریبــا وفــی را 
ــر از  ــه گاهــی پ ــان دانســت. ســکوتی ک ســکوت زن
ــه و صداســت:  ــای ناگفت ــو، حرف ه ــراض، هیاه اعت
ــا  ــه آن ه ــد، هم ــاز کن ــان ب ــر دهــ ــت اگ »می دانس
را بــا شــدت یــک توفــان ناگهــــانی بیــرون خواهــد 

ــت.« ریخ
گاهــی حتــی جنــس ســکوت و تــوداری اشــخاص 
داســتان بــا هــم متفــاوت اســت: »بــه ســکوت رعنــا 
ــل  ــا تأم ــکوت رعن ــخ. س ــود و تل ــازه ب ــرد. ت ــر ک فک
بــود. یــک جــور توقــف بــود. رعنــا ایســتاده بــود تــا 
جهــت نــو را پیــدا کنــد... ســکوت آبادانــی، ســکوت 
آبادانــی  بــود.  زیرزمینــی  غارهــای  و  تاالب هــا 
حــرف نمــی زد مثــل بودایــی غمگیــن و صــاف 

می نشســت.«
از  بــا چشم پوشــی  »تــرالن«  رمــان  درمجمــوع 
بعضــی مشــکالت بســیار جزئــی از پــردازش خــوب، 
نثـــر ســاده و قصــه جالــب برخــوردار اســت کــه یکی 
از آثــار خواندنــی در ســال های اخیــر بــه شــمار 

ــی رود. م

نگاهی به کتاب »ترالن« نوشته فریبا وفی

طعـم خوب نوشتن

بخشی از وصیت نامه شهید 
سیدعبدالرضا موسوی

به نام خدا
ــی  ــدوا ف ــروا و جاه ــو و  هاج ــن آمن »الذی
ســبیل هللا باموالهــم و انفســهم اعظــم درجــه 
ــرهم  ــزون، یبش ــم الفائ ــک ه ــدا… اولئ عن
ــات  ــوان و جن ــه و رض ــه من ــه رحم ــم ب ربه
لهــم فیهــا نعیــم مقیــم خالدیــن فی هــا ابــد 

ــم« ــر عظی ــده اج ــدا… عن عن
همســر عزیــزم! رنــج و درد بــزرگ مــن ایــن 
ــردم،  ــر ک ــه فک ــو هرچ ــاف ت ــه برخ ــود ک ب
ــته ام  ــدت نتوانس ــن م ــچ گاه در ای ــدم هی دی
همــراه و همســر خوبــی بــرای تــو بــوده 
ــداری داد  ــه مــن دل ــت ب باشــم. صحبت های

و بــر امیــد و شــوقم افــزود و از آن طــرف بــه 
ــان و جدایــی از  ــود کــه دیگــر دوری ت بعــد ب
ــو  ــم ت ــد و می دان ــم ســنگین نیام شــما برای
ــد  ــه تاکی ــن هم ــا ای ــا و ب ــن حرف ه ــا ای ب
از لــذت و راحتــی در کنــار هــم بودنمــان 
ــداکاری را  ــج و ف ــت و رن ــتی و محرومی گذش
ــدم(  ــو و فرزن ــما )ت ــک ش ــی و بی ش پذیرفت
کــه زندگــی و لــذت و راحتــی و همــه چیــزم 
ــا مــن  ــد فرامــوش می شــدید ت هســتید، بای
بتوانــم رهــا شــوم و بــه راهــی پرافتخــار گام 
بــردارم و چگونــه خــدا را ســپاس بگــزارم 
در زمانــی کــه امتحــان فرارســیده و ابتــا 
و محنــت آغــاز شــده اســت؟ بــا ایمــان 
ــا  ــاری را از پ ــر بندوب ــو ه ــه ت ــان ب و اطمین
و  می بینــم  رهــا  و  آزاد  خویــش  دوش  و 

ــه  ــه و بیراه ــاه و چال ــتن از چ ــرا در رس ــو م ت
یــاری دادی و اکنــون دغدغــه از دســت 
را  فرزنــدم  و  تــو  را، حتــی   دادن چیــزی 
از دلــم بیــرون کشــیدی و ناچــارم نســاختی 
ــی  ــدا، یعن ــت خ ــریف ترین موهب ــه از ش ک
»شــهادت« روی برتابــم؛ بلکــه یــاری فراوانــم 

رســاندی. 
ــه  ــم مای ــه برای ــو همیش ــزم! ت ــر عزی همس
ــا  ــم؛ ام ــی و غربت ــار تنهای ــوده ای و ی ــد ب امی
ــدا  ــرای خ ــد ب ــی بخواه ــر کس ــم! اگ محبوب
ــردم،  ــی م ــرای رهای ــا ب ــد ی ــدا کن ــود را ف خ
ــرای  ــرد و ب ــش را بپذی ــرگ خوی ــارت و م اس
ــت را  ــد محرومی ــان بای ــورداری محروم برخ
ــن راه زن  ــازد و در ای ــوار س ــش هم ــر خوی ب
ــوند  ــدا می ش ــت ف ــه نخس ــد ک ــد اوین و فرزن

و در اولیــن قــدم، ایــن تویــی کــه بایــد بــار 
ســنگین و شــکننده را پــس از مــن بــر دوش 
بــرداری و مــن اکنــون بــه داشــتن تــو 

ــرافرازم.  ــدوار و س ــحال و امی خوش
همســر عزیــزم! صدیقــه مهربانــم! اینــک کــه 
ــای  ــتر از لحظه ه ــم و بیش ــو می اندیش ــه ت ب
ســخت  همچنــان  کــه  امیــدوارم  دیگــر 
و اســتوار و بــا ایمانــی لبریــز از یقیــن و 
اطمینــان و دلبنــدی بــه وعده هــای خداونــد، 
ــان و  ــد و ج ــه امی ــه را ک ــئولیت فاطم مس
ــه  ــم ک ــت آن را نیافت ــوده و فرص ــه ام ب عاق
ــه  ــن تجرب ــم و اولی ــوب ببین ــی آن را خ مدت
ــرداری.  ــر دوش ب ــم، ب ــش را شــروع کن خوی
همســر محبوبــم! صدیقــه صبــور و آرام و 
بــه  می توانــم  سفارشــی  چــه  مهربانــم! 

تــو داشــته باشــم؟ امیــدوارم تــو بــا از 
ــت  ــی را از دس ــن، هیچکس ــت دادن م دس
ــرا  ــه م ــوری ک ــژه آن ط ــی و به وی ــداده باش ن
می شناســی امیــدوارم کــه نبــود مــن خائــی 
در میــان داشــتن های تــو پدیــد نیــاورد. 
گفتــن  ســخن  تــو  از  عزیــزم!  صدیقــه 
هیــچ گاه برایــم بــس نیســت و می دانــی 
ــو و  ــرای ت ــتی را ب ــن سرنوش ــز چنی ــه هرگ ک
ــه  ــون ک ــتم. اکن ــت نمی داش ــدم دوس فرزن
ــان  ــه پای ــو ب ــه ت ــاب ب ــه ام را خط وصیت نام
ــچ  ــن هی ــودن م ــه نب ــدوارم ک ــرم، امی می ب
ــی  ــان در زندگ ــو و فرزندم ــرای ت ــودی ب کمب
پدیــد نیــاورد. وفــای محکــم و دوســتی 
ــو را  ــی ت ــت و پاک ــر از صداق ــتوار و روح پ اس

نمی کنــم. فرامــوش 

تئاتر

 اجرای »چشم های معصوم مهتاب« 
در فرهنگسرای کوثر

نمایــش »چشــم های معصــوم مهتــاب« بــه نویســندگی و کارگردانــی 
ســعید اله یــاری از ۱۶ تــا 3۰ آبان مــاه در فرهنگســرای کوثــر روی 

ــه مــی رود.  صحن
نمایــش  آن گفــت:  جزئیــات  دربــاره  نمایــش  ایــن  کارگــردان 
ــار  ــی چه ــتان زندگ ــی از داس ــاب«، روایت ــوم مهت ــم های معص »چش
فرزنــد یــک خانــواده اســت کــه پــدر و مــادر خــود را از دســت داده انــد. 
مهتــاب، ماهــان و مهســا بــرای تأمیــن مخــارج خــود بعــد از مدرســه 
در خیابــان کار می کننــد و محســن، بــرادر بزرگ تــر آن هــا، نیــز در یــک 

ــه کار اســت.  ــرگاه مشــغول ب تعمی
ــن  ــه کوچک تری ــاب ک ــن مهت ــن بی ــه داد: در ای ــاری ادام ــعید اله ی س
عضــو ایــن خانــواده اســت، بیمــار می شــود و دکتــر تشــخیص 
ــم  ــاه و نی ــک م ــا ی ــن اســت ت ــل نشــود، ممک ــر عم ــه اگ ــد ک می ده
دیگــر بینایــی چشــم هایش را از دســت بدهــد. پانــزده میلیــون تومــان 
هزینــه عمــل مهتــاب اســت و آن هــا بــه هیــچ عنــوان از پــس تأمیــن 

ــه ... . ــا اینک ــد؛ ت ــول برنمی آین ــدار پ ــن مق ای
وی افــزود: در ایــن نمایــش ســه بازیگــر کــودک و نوجــوان بــا نام هــای 
ــای  ــری در نقش ه ــن نصی ــی و محمدحس ــا کاظم ــه، مبین ــگار عالم ن

اصلــی، بــه همــراه بنــده و اکبــر خلقــی ایفــای نقــش می کننــد. 
ــه،  ــری رامش ــد امی ــد از: محم ــز عبارت ان ــش نی ــل نمای ــایر عوام س
ــم  ــری، مری ــث نصی ــینی، حدی ــادات حس ــی، فریباس ــمانه حمام س

ــائلی.  ــرا مس ــینه و میت نقش
ــا 3۰  ــد از ۱۶ ت ــرای دیــدن ایــن نمایــش تأثیــر می توانن ــدان ب عالقه من
ــر واقــع در  ــه فرهنگســرای کوث آبان مــاه هــر شــب رأس ســاعت ۱۸ ب

خیابــان جــی، خیابــان مســجد علــی مراجعــه کننــد.
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خبر ویژه
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان اصفهان:
تکریم، احترام و خدمت 

بی منت به اهالی فرهنگ و هنر 
اصفهان، اولین اقدام من است

ــان  ــالمی اصفه ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
گفــت: احیــای زاینــده رود و حــل معضــل کمبــود 
ــردم  ــان و م ــردم اصفه ــدی م ــه ج آب، مطالب

ــران اســت.  ای
حجت االســالم انصــاری در بازدیــد از بیســت 
و ســومین نمایشــگاه بین المللــی مطبوعــات 
و خبرگزاری هــا ضمــن بازدیــد از مطبوعــات و 
ــن  ــه در ای ــان ک ــتان اصفه ــای اس خبرگزاری ه
نمایشــگاه شــرکت داشــتند در گفت وگــو بــا 
ــی  ــه کوچک ــوان طلب ــه عن ــن ب ــت: م ــا گف ایمن
ــده دار مســئولیت فرهنگــی  ــه افتخــار دارم عه ک
ــه  در اصفهــان باشــم، حــل معضــل آب را مطالب
ــران  ــردم ای ــی م ــان و حت ــردم اصفه ــدی م ج
و  نهادهــا  و  دولــت  امیــدوارم  و  می دانــم 
بخش هــای مختلــف در کشــور دســت بــه 
دســت هــم بدهنــد و مشــکل خشــکی آب 

ــد.  ــل کنن ــده رود را ح زاین
و  شــهر  داشــتن  اهمیــت  درخصــوص  او   
ــرد:  ــوان ک ــز عن ــاط نی ــاد و بانش ــهروندانی ش ش
مــن فکــر نمی کنــم هیــچ کــدام از ادیــان 
الهــی، به ویــژه اســالم کــه کامل تریــن دیــن 
الهــی اســت بــا شــادی و نشــاط بشــر مخالــف 
ــان و  ــرت انس ــزو فط ــادی ج ــون ش ــند؛ چ باش

اوســت.  ذات 
ــه  ــند، ن ــاد نباش ــه ش ــانی ک ــه داد: کس وی ادام
می تواننــد حیــات مــادی ســالمی داشــته باشــند 
ــاری؛ چــون در  ــوی پرب ــه حتــی حیــات معن و ن
ســایه شــادی اســت کــه انســان می توانــد حیات 
ســالمی داشــته باشــد و بــه مراتــب متعالــی کــه 

بــرای او تعییــن شــده اســت، برســد. 
وی بــا اشــاره بــه حدیثــی از پیامبــر اکــرم)ص( 
دربــاره اهمیــت جایــگاه شــادی در زندگــی 
انســان اظهــار کــرد: توصیــه پیامبــر اکــرم)ص( 
ایــن اســت کــه انســان بایــد اوقــات خــود را در 
۲۴ ســاعت شــبانه روز بــه ســه بخــش تقســیم 
کنــد؛ یــک بخــش آن را بــه عبــادت، یــک بخش 
را بــه زندگــی دنیــا و کســب روزی حــالل و 
بخــش ســوم را بــه شــادی و نشــاط و درحقیقت 

مباحــث روحــی اختصــاص دهــد. 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  کل  مدیــر 
اصفهــان در ادامــه از اهمیــت حفــظ محیــط 
زیســت ســخن گفــت و عنــوان داشــت: بــا 
توجــه بــه پیشــرفت علــم و تکنولــوژی و ایجــاد 
ــودی  ــرض ناب ــت در مع ــّوی، طبیع ــرات ج تغیی
ــات  ــد، حی ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــه و اگ ــرار گرفت ق
ــط  ــظ محی ــذا حف ــد؛ ل ــر می افت ــه خط ــر ب بش
دغدغه هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  زیســت، 
همــه کشورهاســت. کارخانه هــا و بســیاری از 
ــت  ــط زیس ــه محی ــا ب ــا و تکنولوژی ه فناوری ه
ــت  ــد دس ــه بای ــذا هم ــانند و ل ــیب می رس آس
ــا حفــظ طبیعــت،  ــا ب ــد ت ــه دســت هــم بدهن ب
نجــات نابــودی  خطــر  از  را  بشــر   زندگــی 

 بدهند. 
شــرایط  دربــاره  انصــاری  حجت االســالم 
فرهنگــی و هنــری در اســتان اصفهــان نیــز گفت: 
ــک شــهر  ــان ی ــه شــهر اصفه ــد ک ــه می دانن هم
فرهنگــی و هنــری اســت و در هــر کجــای دنیــا 
کــه حــرف از فرهنــگ و هنــر بشــود، از اصفهــان 

ــود.  ــاد می ش ــز ی نی
امــروز هنرمنــدان زیــادی در رشــته های مختلــف 
در اصفهــان حضــور دارنــد و ان شــاءهللا ســنگینی 
ایــن مســئولیت باعــث نشــود کــه نتوانــم 

ــم.  ــه درســتی انجــام بده مســئولیتم را ب
وی ادامــه داد: مــن بــرای پیشــبرد فرهنــگ 
اصیــل ایرانی اســالمی کشــورمان در اصفهــان 
یــک خدمتگــزار کوچــک هســتم و اولیــن اقــدام 
خــود را تکریــم، احتــرام و خدمــت بی منــت بــه 

ــر تعییــن کــرده ام.  ــی فرهنــگ و هن اهال
وی یکــی از اصلی تریــن اهــداف خــود را پیشــبرد 
مســیر فرهنــگ و هنــر در اصفهــان دانســت 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــالش م ــت: ت و گف
ــی فرهنــگ و  ــه اهال ــم خدمــت بزرگــی ب نتوانی
ــت  ــل مســیر حرک ــم، حداق ــان بکنی ــر اصفه هن
ــه کار آن هــا  آن هــا را متوقــف نکنیــم و گرهــی ب

ــم. نیندازی
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بــر اســاس آخریــن آمارهای وزارت بهداشــت در کشــور 
مــا روزانــه 10 نفــر بــه دلیــل کمبــود عضــو پیونــدی جان 
خــود را از دســت می دهنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
اگــر تعــداد افــرادی را کــه مــرگ مغــزی می شــوند بــا 
توجــه بــه اعضایــی کــه می تواننــد اهــدا کننــد حســاب 
کنیــم، به راحتــی درمی یابیــم کــه بــه انــدازه نیــاز همــه 
ایــن بیمــاران در کشــور عضــو پیونــدی هســت، امــا بــه 
دلیــل نبــود فرهنــگ اهــدای عضــو همچنــان بســیاری 
ــر  ــدن عزیزانشــان در زی ــد اعضــای ب ــح می دهن ترجی
خــاک بپوســد تــا اینکــه زندگــی را بــه فــرد نیازمنــدی 

بازگرداند.
ــال ها  ــن س ــه در ای ــی ک ــه فعالیت های ــود هم ــا وج ب
انجــام  غیردولتــی  نهادهــای  و  رســانه ها  دولــت، 
ــی از  ــان یک ــو همچن ــدای عض ــفانه اه ــد، متاس داده ان

ــت. ــور اس ــی کش ــای اصل نیازه
ــون حــدود  ــام وزارت بهداشــت هم اکن ــر اســاس اع ب
30 هــزار نفــر در کشــور نیازمنــد پیونــد عضــو هســتند. 
ــدت  ــه ش ــراد ب ــن اف ــیاری از ای ــی بس ــت زندگ وضعی
ــو  ــیدن عض ــل در نرس ــر روز تعل ــت و ه ــی اس بحران
ــال در  ــن ح ــا ای ــرد. ب ــر را می گی ــان 10 نف ــا ج تقریب
بهتریــن حالــت در کشــور مــا تقریبــا 25 درصــد افــراد 

ــد.  ــدا می کنن ــود را اه ــای خ ــزی، اعض ــرگ مغ م
ــک  ــدای ی ــا اه ــد ب ــزی می توان ــرگ مغ ــورد م ــر م ه
قلــب، یــک کبــد، دو کلیــه، یــک ریــه، لوزالمعــده 
ــا  ــد و ب ــات ده ــار را نج ــت بیم ــان هش ــا ج و روده ه
اهــدای بیــش از 50 بافــت ماننــد قرنیــه، دریچــه قلــب 
و اســتخوان ســبب بینایــی و بازتوانــی بیمــاران نیازمنــد 
ــزی،  ــرگ مغ ــوارد م ــش م ــای نجات بخ ــود. اعض ش
گنج هــای حیات بخشــی هســتند کــه بــا رضایــت 
نــدادن خانواده هــا زیــر خــاک می رونــد و نابــود 

می شــوند.
بــر اســاس گفتــه پزشــکان مرتبــط بــا بیمــاران مــرگ 
ــا  ــا هفته ه ــاران ت ــن بیم ــواده ای ــوال خان ــزی معم مغ
ــا  ــد و ب ــاع می کنن ــز خــود امتن ــرگ عزی ــرش م از پذی
ــان  ــکان در اختیارش ــه پزش ــی ک ــه اطاعات ــود هم وج
قــرار می دهنــد، بــاز هــم واقعیــت را قبــول نمی کننــد. 
بســیاری از ایــن خانواده هــا پــس از گذشــت یــک یــا 
دو هفتــه راضــی بــه اهــدا می شــوند؛ در حالــی کــه آن 
زمــان دیگــر هیــچ عضــوی قابل اهــدا نیســت و فرصت 
طایــی بــرای نجــات جــان انســان های دیگــر از بیــن 
ــور  ــتر و حض ــازی بیش ــی فرهنگ س ــت. کم ــه اس رفت
راوان شناســان در بیمارســتان ها بــرای صحبــت بــا 
ــد  ــه می توان ــی اســت ک ــاران از راهکارهای ــواده بیم خان

ــد.  ــد باش ــاده کارآم فوق الع
در بســیاری از کشــورها کــه آمــار اهــدای عضــو باالیــی 
دارنــد، معمــوال کادر روان شناســی مخصــوص بــا خانواده 
بیمــار مــرگ مغــزی صحبــت می کننــد و همیــن رونــد 
ــم ایــن  ــول واقعیــت را تســریع می بخشــد. امیدواری قب
روش بــه زودی در کشــور مــا نیــز اجرایــی شــود تا شــاهد 

مــرگ بیمــاران نیازمنــد بــه اهــدای عضــو نباشــیم.

جامعه

فقط 15 درصد دبیرستان ها 
»مشاور« دارند

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: 
ــه دوران  ــوط ب ــوغ مرب ــاری و بل ــای رفت ــود بحران ه ــا وج ب
نوجوانــی و جوانــی، فقــط 15 درصــد مــدارس متوســطه دوم 

کشــور دارای مشــاور هســتند.
 مهــدی فیــض افــزود: هرگونــه فعالیتــی در مدرســه بایــد بــا 
رویکــرد تربیتــی دنبــال شــود؛ بــه گونــه ای کــه حتــی ســاخت 
و ســاز در ایــن محیــط بایــد بــا دیــد تربیتــی صــورت بگیــرد. 
ــون  ــه مت ــش از آنک ــت بی ــد تربی ــرد: در فرآین ــار ک وی اظه
تعیین کننــده  معلمــان  باشــند،  تعیین کننــده  درســی 
بنابرایــن معلمــان دروس مختلــف می تواننــد  هســتند؛ 
همزمــان بــا انتقــال دانــش و تخصــص خــود بــه دانش آمــوز 

ــد.  ــام دهن ــز انج ــی نی ــت تربیت ــوب، فعالی ــار خ ــا رفت ب
از  را  تربیتــی  فرآینــد  در  معلــم  نقــش  مســئول  ایــن 
کلیدی تریــن نقش هــا در جامعــه دانســت و افــزود: برقــراری 
ارتباطــات تعاملــی معلمــان بــا دانش آمــوزان، اخــاق معلمی، 
نقــش  تقویــت  و  تربیــت دانش آمــوز  نقــش معلــم در 
مشــاوره ای معلــم از جملــه مســائلی اســت کــه در راســتای 
رویکردهــای جدیــد تربیتــی بایــد بــه آن هــا بیشــتر پرداختــه 

شــود. 
ــدارس  ــور پرورشــی م ــه ام ــا ب ــد نگاه ه ــرد: بای ــد ک وی تاکی
تغییــر پیــدا کنــد و معلــم عــاوه بــر تدریــس کــه یــک نقــش 
عمومــی محســوب می شــود، در رویکــرد جدیــد یــک نقــش 

فرعــی هــم بــه عنــوان مشــاور داشــته باشــد. 
معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزیــر آمــوزش و پــرورش ادامــه 
ــان  ــان و مربی ــد، معاون ــت های جدی ــتای سیاس داد: در راس
پرورشــی فضــای تربیتــی مدرســه را مدیریــت می کننــد 
ــان در درون  ــط معلم ــا توس ــن فض ــده ای از ای ــش عم و بخ

کاس هــای درس رهبــری می شــود.

 پارک بیش از ۲۲ هزار خودرو 
در مرز چزابه

ــزار  ــش از 22 ه ــارک بی ــتان از پ ــس راه خوزس ــس پلی رئی
ــر داد. ــه خب ــرز چزاب ــودرو در م خ

ســرهنگ رضــا دولتشــاهی گفــت: از تمــام زائرانــی کــه قصــد 
ــورت  ــود در ص ــا می ش ــد، تقاض ــه را دارن ــرز چزاب ــور از م عب
امــکان بــا وســایل نقلیــه عمومــی بــه مرزهــا مراجعــه کننــد. 
ــه ورود کاروان هــای زائــران  ــا توجــه ب وی در ادامــه گفــت: ب
ــه  ــی ک ــه زائران ــتان، ب ــتان خوزس ــه اس ــینی ب ــن حس اربعی
بــه صــورت پیــاده قصــد عزیمــت بــه کشــور عــراق را دارنــد، 
توصیــه می شــود حتمــا در ســاعاتی کــه روز اســت و در 

ــد.  ــت کنن ــده حرک ــیرهای تعیین ش مس
ســرهنگ دولتشــاهی در پایــان از راننــدگان درخواســت کــرد: 
بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع حــوادث جــاده ای از رانندگــی 
ــت خســتگی و خواب آلودگــی  ــه و در حال ــا شــتاب و عجل ب

بــه شــدت بپرهیزنــد.

کوتاه حوادث 
حادثه تلخ واژگونی اتوبوس 

زائران اربعین
مرکــز اورژانــس کشــور از تصــادف ناگــوار زائــران اربعیــن 
ــون  ــر اســاس اعــام اورژانــس کشــور، تاکن ــر داد. ب خب
ــال  ــران انتق ــتان مه ــه بیمارس ــان ب ــر از مصدوم 30 نف
ــال  ــر بدح ــه 4 نف ــات اولی ــس از اقدام ــه پ ــد ک یافته ان
بــا بالگــرد بــه مراکــز درمانــی منتقــل و 12 نفــر هــم بــا 
ــزام  ــام اع ــی ای ــز درمان ــه مراک ــس ب ــوس آمبوالن اتوب

شــده اند. 
پیرحســین کولیونــد، سرپرســت اورژانــس کشــور دربــاره 
ایــن حادثــه گفــت: یکــی از اتوبوس هــای حامــل زائــران 
ــف در  ــمت نج ــه س ــران ب ــه از ته ــینی ک ــن حس اربعی
حرکــت بــود، بــه محــض خــروج از مــرز ایــران در منطقــه 
ــی در  ــت واژگون ــه عل ــود ک ــون می ش ــراق واژگ ــدره ع ب

دســت بررســی اســت. 
وی گفــت: ایــن حادثــه 30 مجــروح بــه همــراه داشــته 
کــه بافاصلــه 4 نفــر از مجروحــان بــه وســیله بالگــرد بــه 
بیمارســتان کرمانشــاه و بقیــه مجروحــان بــه بیمارســتان 
امــام حســین مهــران و بیمارســتان ایــام منتقل شــدند. 
ــا 4  ــته؛ ام ــی نداش ــه فوت ــن حادث ــزود: ای ــد اف کولیون
ــد  ــد، نیازمنــد پیون ــا بالگــرد انتقــال یافته ان نفــری کــه ب

عضــو هســتند.

 تولد ۴۸۲ نوزاد معتاد 
در ۶ ماهه اول امسال

رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور گفــت: ســال 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــمومیت ب ــودک مس ــته 1189 ک گذش
ــودک  ــز 482 ک ــال نی ــه امس ــش ماه ــته و در ش داش

معتــاد بــه دنیــا آمده انــد. 
ــا  ــودکان ب ــمومیت ک ــت: مس ــدبیگی گف ــین اس حس
مــواد مخــدر، یکــی از مصداق هــای کــودک آزاری اســت 
کــه بســیاری از ایــن کــودکان از بــدو تولــد و از طریــق 

ــوند.  ــار می ش ــود گرفت ــاد خ ــادران معت م
وی ادامــه داد: بــر اســاس آمــار ســال گذشــته از ســطح 
بیمارســتان ها و درمانگاه هــا، 849 کــودک مســمومیت 
ــا مــواد مخــدر داشــته اند و در شــش ماهــه ابتدایــی  ب
امســال نیــز 570 کــودک تازه متولدشــده در بیمارســتان 

بــا مــواد مخــدر مســموم شــده اند. 
ــی ســال گذشــته 1189  ــه طــور کل ــت: ب اســدبیگی گف
ــه  ــته اند ک ــدر داش ــواد مخ ــا م ــمومیت ب ــودک مس ک
ــر  ــوزاد پس ــر و 589 ن ــوزاد دخت ــداد 600 ن ــن تع از ای

ــت.  ــده اس ــزارش ش گ
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور ادامــه داد: در ســال 
95، 639 نــوزاد تــازه متولدشــده مســمومیت بــا مــواد 
مخــدر داشــته و در شــش مــاه ابتدایــی امســال 482 
ــت:  ــدبیگی گف ــد. اس ــا آمده ان ــه دنی ــاد ب ــودک معت ک
ــمومیت  ــه مس ــی ک ــان 1189 کودک ــال 95 از می در س
ــه  ــوزاد ب ــده، 467 ن ــرز ش ــا مح ــدر آن ه ــواد مخ ــا م ب
بهزیســتی و 60 نــوزاد بــه اقوامشــان تحویل داده شــدند 
ــا مــواد مخــدر فــوت  و 15 نــوزاد بــر اثــر مســمومیت ب

کرده انــد.

ــه  ــتباه ب ــه اش ــه ب ــاهبداغی ک ــوان ش ــر کی ــی« اث ــعر »زندگ ش
ــه  ســهراب ســپهری منتســب شــده، از تمریــن کتــاب درســی ب

ــود.  ــذف می ش ــاعر ح ــی ش ــل گمنام دلی
ــه در  ــری ک ــوان شــاهبداغی اســت. اث ــر کی ــی« اث شــعر »زندگ
فضــای  مجــازی بــه ســهراب ســپهری منتســب شــده اســت. از 
ایــن دســته اشــتباهات و جعلیــات بــه وفــور در فضــای مجــازی 
دیــده می شــود. حتــی کمپین هــای مختلفــی نیــز بــرای مبــارزه 
ــر  ــت. تأثی ــکل گرف ــازی ش ــای مج ــات در فض ــر جعلی ــا نش ب
ــور  ــه تص ــت ک ــزی اس ــش از آن چی ــی بی ــبکه های اجتماع ش
می کنیــم؛ بــه  طــوری  کــه ایــن اشــتباهات بــه گونــه ای در بیــن 
افــکار عمومــی جــا می افتــد کــه دیگــر بیشــتر افــراد از آن اشــتباه 
ــوان  ــی می ت ــبکه های اجتماع ــر ش ــاره تأثی ــد. درب ــاد می کنن ی
ــه  ــد ب گفــت حتــی مؤلفــان کتــاب درس فارســی را نیــز می توان
اشــتباه بینــدازد؛ بــه طــوری کــه شــعری کــه از ســهراب ســپهری 

ــده می شــود، از شــاعر دیگــری اســت.  ــاب فارســی گنجان در کت
در ایــن ارتبــاط مدیــر کل دفتــر تألیــف کتاب هــای درســی 
ابتدایــی و متوســطه نظــری می گویــد: ایــن موضــوع را در 
شــبکه های اجتماعــی دیــده ام و دســتور پیگیــری داده ام. دو 
ــظ«  ــه »حاف ــوط ب ــورد مرب ــک م ــه ی ــرده ام ک ــورد مشــاهده ک م
ــت.  ــوده اس ــپهری« ب ــهراب س ــه »س ــوط ب ــر مرب ــورد دیگ و م
ــوع را  ــن موض ــه ای ــوز نتیج ــزود: هن ــی اف ــی تهران ــود امان محم
نگرفتــه ام. اگــر اشــتباهی رخ داده باشــد، اصــاح خواهــد شــد. 
ــد:  ــز می گوی ــی، نی ــی فارس ــای درس ــف کتاب ه ــم پور، مؤل  قاس
ــزو درس  ــده و ج ــی آم ــاب درس ــای کت ــعر در تمرین ه ــن ش ای

نیســت. 
وی افــزود: در نســخه 20 کتــاب درســی ایــن اشــتباهات درســت 
ــرده  ــر ک ــخه 19 را منتش ــه نس ــفانه چاپخان ــت. متاس ــده اس ش

اســت.

ــد  ــه جدی ــی)ره( از مصوب ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
دولــت دربــاره چگونگــی واریــز مســتمری مددجویــان خبــر داد 
ــه  ــان ب ــغ مســتمری مددجوی ــاه، مبل ــان آبان م و گفــت: از پای
جــای حســاب یارانــه ای، بــه حســاب مســتمری آن هــا واریــز 

می شــود. 
پرویــز فتــاح دربــاره تأثیــر اقدامــات انجام شــده به ویــژه 
ــرد:  ــار ک ــق اظه ــر مطل ــش فق ــتمری ها در کاه ــش مس افزای
ــزان  ــر می ــاری ب ــال ج ــس در س ــت و مجل ــکاری دول ــا هم ب
مســتمری های دریافتــی مددجویــان نهادهــای حمایتــی 
ــیاری  ــراد بس ــا اف ــت؛ ام ــی داش ــار مثبت ــه آث ــد ک ــزوده ش اف
ــر  ــار فق ــه گرفت ــد ک ــرار دارن ــا ق ــدف م ــه ه ــارج از جامع خ

ــتند.  هس
وی افــزود: بایــد بــه شــعار دکتــر روحانــی مبنــی بــر رفــع فقــر 
ــت  ــر الزم اس ــن ام ــق ای ــرای تحق ــود. ب ــه ش ــق پرداخت مطل

ابعــاد مختلــف، هزینه هــا، آمــار و منابــع تأمیــن آن مشــخص 
شــود. 

رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( دربــاره واریــز 
مســتمری ها از طریــق حســاب یارانــه ای مددجویــان نیــز 
ــتمری ها  ــود و مس ــه ب ــر این گون ــاه اخی ــت م ــت: در هف گف
ــز  ــان واری ــه مددجوی ــاب یاران ــه حس ــت، ب ــش یاف ــه افزای ک

می شــد؛ امــا ایــن روش تغییــر خواهــد کــرد. 
در جلســه کمیســیون  هفتــه گذشــته  داد:  ادامــه  فتــاح 
ــن  ــاه، ای ــان آبان م ــه از پای ــت مصــوب شــد ک اقتصــادی دول
مبالــغ بــه حســاب مســتمری های کمیتــه امــداد و مددجویــان 
واریــز شــود. ایــن موضــوع در دولــت هــم تصویــب می شــود و 
از مــاه آینــده دیگــر مســتمری ها بــه حســاب یارانــه ای واریــز 
نخواهــد شــد، بلکــه بــه حســاب خــود مددجویــان پرداخــت 

می شــود.

مستمری مددجویان، دیگر به حساب یارانه واریز نمی شوداشتباهات کتاب فارسی یازدهم اصالح خواهد شد

گروه اجتماعیطاهره جعفری
T.Jafari@eskimia.ir

فرزندخواندگــی عبــارت اســت از: اعطای سرپرســتی 
کــودکان بــدون سرپرســت شناخته شــده تحــت 
ــای  ــه خانواده ه ــتی ب ــازمان بهزیس ــتی س سرپرس
متقاضــی کــه واجــد شــرایط قانونــی جــاری حمایــت 

ــند.  ــت باش ــودکان بی سرپرس از ک
ایــن قوانیــن چیســت و چگونــه می تــوان کودکــی را 
بــه سرپرســتی گرفــت؟ بــرای پاســخ بــه این ســؤال 
ــر شــبه خانواده  ــدی، کارشــناس دفت ــه عاب ــا صدیق ب
بهزیســتی کل اســتان اصفهــان، در زمینــه شــرایط و 

قوانیــن فرزندخواندگــی بــه گفت وگــو نشســتیم.
 چه کودکانی به سرپرستی سپرده 

می شوند؟
ــن  ــق قوانی ــن کارشــناس مســئول و طب ــه نظــر ای ب
می شــوند  ســپرده  سرپرســتی  بــه  کودکانــی 
ــا  ــادری آن ه ــا م ــدری ی ــد پ ــا ج ــن ی ــه والدی ک
ــند  ــی نباش ــی بچه های ــند؛ یعن ــده نباش شناخته ش
ــه طــور موقــت در پرورشــگاه  ــی ب ــه هــر دلیل ــه ب ک
زندگــی می کننــد و قــرار اســت بــه خانواده هایشــان 
بازگردانــده شــوند و سرپرســتی آن هــا از طریــق 
ــت؛  ــده اس ــتی داده ش ــه بهزیس ــی ب ــع قضای مراج
ولــی کودکانــی کــه نیــز بــه صــورت موقــت در 
ــی  ــل زندان ــکاتی مث ــل مش ــه دلی ــازمان ب ــن س ای
بــودن، روانــی بــودن و... پــدر و مــادر نگهــداری 
می شــوند را می تــوان بــه صــورت امیــن موقــت 

بــه خانواده هــای متقاضــی ارائــه داد و بعــد از بهتــر 
ــواده خــود  ــه خان ــی ب ــواده اصل شــدن اوضــاع خان

ــوند. ــده ش بازگردان
 رفاه و سالمت برای کودکان

ــدن را  ــه دار ش ــد بچ ــه قص ــی ک ــر زوج ــوال ه معم
ــی  ــد. وقت ــده اش را می کنن ــر آین ــدا فک ــد، ابت دارن
مطمئــن شــدند از عهــده مخارجــش برمی آینــد 

ــد.  ــن کار می کنن ــه ای ــدام ب اق
ســازمان بهزیســتی نیــز وقتــی می خواهــد یکــی از 
ــی  ــه زوج ــودش را ب ــتی خ ــر سرپرس ــای زی بچه ه
ــا  ــه آن ه ــود ک ــن ش ــدا مطمئ ــد در ابت ــد، بای بده

ــد.  ــی دارن تمکــن مال
خانــواده متقاضــی حتمــا بایــد بتوانــد آتیــه فرزنــد 
ــی  ــا ارث ــه ای دارد ی ــر خان ــال اگ ــد. ح ــن کن را تأمی
ــه آن هــا رســیده باشــد، بایــد یک ســوم  از کســی ب
ــام  ــه ن ــا محضــری ب ــی ی ــه صــورت قانون از آن را ب
ــاز کنــد  ــرای او ب ــا اینکــه حســابی ب ــد ی ــد بزن فرزن
کــه بچــه در آینــده بــا مشــکل مواجــه نشــود؛ پــس 
در ایــن زمینــه در واگــذاری فرزنــد اولویــت بــا 
خانــواده ای اســت کــه عــاوه بــر ســامتی جســمی، 
روحــی و روانــی، اعتیــاد بــه هیــچ مــاده مخــدری 
نداشــته باشــد و از پــس مخــارج نگهــداری و تأمین 

آتیــه آن برآیــد.
 قوانین مربوط به فرزندخواندگی

ایــن کارشــناس مســئول ســازمان بهزیســتی دربــاره 
ــدر و  ــت: پ ــی گف ــه فرزندخواندگ ــوط ب ــن مرب قوانی

مــادر شــدن هــم قوانیــن خــاص خــودش را دارد؛ 
از جملــه قوانیــن مربــوط بــه فرزندخواندگــی عبــارت 
ــب سرپرســتی  ــه زن و شــوهر داوطل اســت از اینک
بایــد ایرانــی و مقیــم ایــران باشــند، دســت کم 
ــد  ــته باش ــا گذش ــخ ازدواج آن ه ــال از تاری ــج س پن
یــا اینکــه ســن یکــی از زوج هــا از ســی و دو ســال 
باالتــر باشــد. پــس دیگــر نیــازی نیســت کــه حتمــا 
پنــج ســال از زندگــی مشــترک آن ها گذشــته باشــد 
و دیگــر داشــتن صاحیــت اخاقــی و نداشــتن 
سوء ســابقه و بیمــاری و اعتیــاد بــه هــر گونــه مــواد 
مخــدر از شــروط الزم بــرای فرزندخواندگــی اســت.

 مراحل مربوط به فرزندخواندگی
مراحــل مربــوط بــه فرزندخواندگــی در اســتان 
اصفهــان بــه ایــن صــورت اســت کــه متقاضیــان بــه 
اداره پذیــرش بهزیســتی مراجعــه کــرده و در آنجــا 
فرمــی را پــر می کننــد؛ زن و شــوهر در یــک ســری 
ــه در  ــد و نتیج ــرکت می کنن ــاوره ش ــات مش جلس
پرونــده ای درج می شــود. ســپس پرونــده بــه 
کمیتــه فرزندخواندگــی مــی رود و اگــر نتیجــه 
ــرد.  ــرار می گی ــت ق ــت نوب ــد، در فهرس ــت باش مثب
زوجــی کــه در فهرســت نوبــت قــرار می گیرنــد، 
ــاب  ــرای انتخ ــا ب ــه آن ه ــت ب ــیدن نوب ــس از رس پ
ــس  ــی می شــوند. پ ــه شــیرخوارگاه معرف ــد ب فرزن
ــاره  ــی دوب ــا متقاض ــواده ب ــد خان ــاب فرزن از انتخ
ــد و طــی یــک  ــه شــده و مشــاوره می گیرن مصاحب
ــامت  ــز از س ــی نی ــراد متقاض ــل، اف ــکاپ کام چ

پزشــکی بچــه مطمئــن می شــوند و پــس از آن 
ــه  ــواده متقاضــی توســط ســازمان بهزیســتی ب خان
ــم  ــا دادگاه حک ــوند. در اینج ــی می ش دادگاه معرف
سرپرســتی موقــت یــا آزمایشــی را صــادر می کنــد؛ 
بــه ایــن صــورت کــه کــودک یــک دوره شــش ماهــه 
تحــت سرپرســتی آن خانــواده متقاضــی قــرار 
می گیــرد؛ اگــر نحــوه نگهــداری از آن کــودک مــورد 
تأییــد کارشناســان مربوطــه بهزیســتی قــرار گرفــت، 
گــزارش نهایــی تهیــه می شــود و حکــم سرپرســتی 
ــا حکــم قطعــی صــادر شــود.  ــه دادگاه مــی رود ت ب
پــس از گذشــت ایــن شــش مــاه و صــدور حکــم 
قطعــی از طــرف دادگاه، والدیــن قانونــی می تواننــد 
بــا مشــخصات خودشــان بــرای کــودک شناســنامه 

ــد. بگیرن
 تسهیل قوانین نسبت به گذشته

بــه گفتــه ایــن کارشــناس قانــون فرزندخواندگــی در 
ســال 1359 تصویــب شــد و طــی ســال های 92 و 

ــر روی آن انجــام شــده. 94 اصاحیه هایــی ب
گذشــته  بــه  نســبت  فرزندخواندگــی  قوانیــن 

آســان تر شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه در 
ــز اجــازه  ــان مجــرد هرگ ــران و زن ــه دخت گذشــته ب
فرزندخواندگــی داده نمی شــد، ولــی بــا قانــون 

جدیــد بــه آن هــا اجــازه داده می شــود. 
در زمینــه امیــن موقــت نیــز بچه هایــی کــه داخــل 
بهزیســتی هســتند، ممکــن اســت یــک روزی 
خانــواده اصلــی آن هــا بــه سراغشــان بیاینــد. قبــا 
ــی  ــر خیل ــواده دیگ ــک خان ــه ی ــا ب ــذاری آن ه واگ
ســخت تر بــود، ولــی اکنــون هــم قوانیــن راحت تــر 
ــه  ــر رفت ــردم باالت ــگ م ــطح فرهن ــم س ــده و ه ش

ــت.  اس
ــه  ــن بچــه را ب ــا ای ــر م ــت اگ ــواده می گف ــا خان قب
طــور موقــت یکــی، دوســال بــه سرپرســتی قبــول 
ــی  ــه او وابســته شــویم؛ ول کنیــم، ممکــن اســت ب
خانواده هــا امــروز بــه ایــن درک رســیده اند کــه 
بچــه خــود انســان هــم ممکــن اســت یــک روزی 
ــت همیشــگی نیســت؛  ــد و مالکی ــا کن ــا را ره آن ه
ــر  ــی برایشــان راحت ت ــن فرزندان ــول چنی ــس قب پ

اســت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

آنچه باید درباره فرزندخواندگی بدانید

فرار زن و شوهر جوان از ویالی وحشت
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   #هموطن_سالم
زندگی کوتاه تر از آن است که به دشمنی بگذرد و قلب ها 

ارزشمندتر از آن هستند که بشکنند. یادمان باشد مهربانی 
هزینه ای ندارد.

چرا بیمه سامت را تعطیل کردین؟ نگفتین تکلیف مردم 
چی می شه؟

خدا کنه پول های بابک زنجانی به مملکت برگرده!

سام! آقایان که تعیین کننده نرخ کاال در کشور ما هستند، 
آیا این همه نانوایان ورشکسته ای را که کمرشان زیر فشار 

مالی خم شده، نمی بینند؟ چهار ساله همه چیز گران 
شده به جز نان؛ شما را به خدا ما را هم ببینید و از این 

بدبختی نجات بدین.

آموختم »تافی کردن از انرژی خودم می کاهد.«
آموختم »گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش می شوی.«

آموختم »تا با کفش کسی راه نرفتم، راه رفتنش را 
قضاوت نکنم.« 

آموختم »گاهی برای بودن، باید محو شد.« 
آموختم »دوست خوب پادشاه بی تاج و تختی است که 

بر دل حکومت می کند.« 
آموختم »از کم بودن نترسم؛ اگر کم باشم، شاید ولم 

کنن؛ ولی زیاد که باشم، حیفم می کنن.
آموختم »برای شناخت آدم ها یکبار برخاف میلشان 

عمل کنم.«

می گن پول خوشبختی نمیاره؛ واال پدر من از سر بی پولی 
داره به خودش آسیب می رسونه؛ از سر بی پولی خواهر 

12سالمو نمی تونم ببرم برای عمل؛ از سر بی پولی نتونستم 
ادامه تحصیل بدم؛ من حاضرم آسم، میگرن یا هرچی 
که باعث از کار افتادنم نشه، داشته باشم، ولی پول هم 

داشته باشم؛ بدون پول هم آدم می میره.

مثل اینکه کلید آقای روحانی گم شده. داره دنبالش 
می گرده؛ کمی صبر کنید! ان شاءهللا خیره!

نمی دونم تکلیف این همه جوان بیکار و بی خانمان چی 
می شه؟!

خدایا! چرا یکی به داد این جوان های بیکار نمی رسه؟ 
تا کی صبر کنیم؟ ما پدر و مادر ها داریم از غصه دق 

می کنیم؛ نه کاری، نه ازدواج، نه آینده ای

چرا قوه قضاییه دادگاه بقایی را علنی برگزار نمی کند؟

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

ــان  ــب زن ــا فری ــه ب ــد دزدان شــیک پوش ک اعضــای بان
ســاده دل، نقشــه ســرقت طــا و جواهــرات آنــان را 
طراحــی و اجــرا می کردنــد، در عملیــات تعقیــب و گریــز، 

ــدند. ــر ش ــوران زمین گی ــلیک مأم ــا ش ب
ردیابــی کارآگاهــان پلیــس مازنــدران بــرای دســتگیری 
بانــد تبهــکاران، همزمــان بــا اعــام شــکایات  مشــابه در 
ــه  ــرار گرفت ــتورکار ق ــتان در دس ــف اس ــهرهای مختل ش

بــود.
اعضــای ایــن بانــد در حالــی کــه ســوار بــر خودروهــای 
گرانقیمــت بودنــد، بــر ســر راه طعمه هــای خــود در 
ــرده و در  ــن ک ــهرها کمی ــد ش ــت و آم ــم رف ــات ک مح
فرصتــی مناســب نقشه هایشــان را اجــرا می کردنــد.

ــدان  ــوی کارمن ــان ک ــه در خیاب ــالخورده ک ــک زن س ی
ــدران- در دام  ــتان مازن ــز اس ــاری - مرک ــتان س شهرس
ــش  ــتبند گران قیمت ــاده و دس ــروه افت ــن گ ــای ای اعض
بــه ســرقت رفتــه بــود، در مراجعــه بــه مأمــوران آگاهــی 
گفــت: نزدیــک ظهــر بــود کــه بــرای انجــام کاری از خانــه 
ــواری  ــودرو س ــک خ ــت ی ــدم. در راه بازگش ــارج ش خ
ــم  ــه دو سرنشــین جــوان داشــت، مقابل ــت ک گران قیم

ایســتاد.
مــردی کــه کنــار راننــده نشســته بــود، خیلــی بــا احتــرام 
مــرا مخاطــب قــرار داد و ادعــا کــرد فــرد خّیــری اســت 
و می خواهــد مقــداری البســه و پوشــاک و پــول نقــد را 
ــی چــون نمی خواهــد  ــد؛ ول ــد اهــدا کن ــراد نیازمن ــه اف ب
ــا  ــت ت ــن خواس ــود از م ــر ش ــش باخب ــی از هویت کس
ــل  ــه در مح ــدی ک ــرادی نیازمن ــه اف ــته ها را ب ــن بس ای
ــر  ــه  خاط ــم ب ــن ه ــم. م ــم، بده ــان می شناس زندگی م

رضــای خــدا قبــول کــردم.
ــه  ــود، ب ــه در پاســتیک مشــکی رنگ ب او بســته ای را ک
ــود و  ــاس ب ــداری لب مــن نشــان داد. داخــل بســته مق
کنــارش هــم چند بســته اســکناس 10 هــزار تومانــی قرار 
داشــت. خواســتم بســته را بگیــرم کــه او دســتبند طــای 
مــرا دیــد. بعــد هــم گفــت از دســتبندم خوشــش آمده و 
می خواهــد بــرای مــادرش هدیــه ای مثــل آن بخــرد؛ بــه 
همیــن دلیــل از مــن خواســت دســتبندم را بــه او نشــان 
دهــم. مــن هــم بــه ســادگی قبــول کــردم. او دســتبند را 
دیــد و بــا ادعــای اینکــه عجلــه دارد و نمی خواهــد کســی 
او را در محلــه ببینــد، در مقابــل دیــدگان مــن آن را داخــل 
بســته پاســتیک مشــکی رنگ انداخــت و خداحافظــی 

کــرد و همــراه دوســتش رفتنــد.
ــل  ــم داخ ــتبند طای ــتم دس ــان داش ــه اطمین ــن ک  م
بســته گذاشــته شــده، بــه خانــه رفتــم؛ امــا وقتــی آن را 
بــاز کــردم، در کمــال تعجــب متوجــه شــدم داخل بســته 
مقــداری لبــاس کهنــه قــرار دارد. بســته های اســکناس 
ــتبندم  ــال دس ــم دنب ــدر ه ــر چق ــود. ه ــی ب ــم قاب ه

ــم. ــری از آن نیافت گشــتم اث
 نخستین سر نخ

بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه ایــن زن دربــاره مشــخصات 
ــس  ــار پلی ــینان آن در اختی ــودرو و سرنش ــری خ ظاه
قــرار داده بــود، آنــان تجســس های گســترده ای را بــرای 

ردیابــی دزدان آغــاز کردنــد.

ــت  ــرا می گذش ــن ماج ــد روزی از ای ــه چن ــی ک در حال
ــاده ای  ــینان در ج ــان سرنش ــا هم ــر ب ــودروی مدنظ خ
ــوران شناســایی  ــل از ســوی مأم ــاد و آم ــن محمودآب بی
شــد و تحــت تعقیــب قــرار گرفــت؛ در حالــی کــه تعقیب 
ــس  ــان از ســوی پلی سایه به ســایه و نامحســوس متهم
آغــاز شــده بــود، در ابتــدای ورودی جــاده هــراز، متهمــان 
متوجــه حضــور مأمــوران شــده و تــاش کردنــد بــا 
ــد.  ــر ســرعت خــود از دســت پلیــس بگریزن ــزودن ب اف
از  ایســت  بــا دســتور  مأمــوران  در همیــن هنــگام 
ــتند  ــوناتا« خواس ــدای س ــودروی »هیون ــینان خ سرنش
ــود  ــرار خ ــه ف ــه ب ــان بی توج ــا آن ــد؛ ام ــف کنن ــا توق ت
ــه  ــور ب ــا اینکــه کارآگاهــان پلیــس مجب ــد ت ــه دادن ادام
ــرار  ــدف ق ــودرو را ه ــتیک خ ــدند و الس ــدازی ش تیران
دادنــد. بدیــن  ترتیــب دزدان در عملیاتــی ضربتــی و 

ــدند. ــتگیر ش ــرار دس ــش از ف پی
 بازداشت دو همدست تبهکاران

ــتورکار  ــا در دس ــی از آن ه ــتگیری دزدان بازجوی ــا دس ب
ــرار گرفــت و مشــخص شــد دو مــرد دیگــر  مأمــوران ق
ــه نشــانی هایی  ــا توجــه ب ــز همدستشــان هســتند. ب نی
ــود،  ــده ب ــت آم ــه دس ــر ب ــگاه دو دزد دیگ ــه از مخفی ک
ــی و بازداشــت  ــه ردیاب ــی غافلگیران ــز در اقدام ــا نی آن ه

شــدند. 
در ادامــه تحقیقــات از متهمــان مشــخص شــد ایــن افراد 
ــه »علــی  ــام علــی کــه ب ــه ن ــی ب ــا هدایــت مــرد جوان ب
شــله« شــهرت دارد، نقشــه سرقت هایشــان را طراحــی و 
اجــرا می کردنــد. در جریــان همیــن بررســی ها بــود کــه 
مأمــوران دریافتنــد اعضــای بانــد در بیــش از 10 اســتان از 
جملــه خراســان، گیــان، آذربایجــان، تهــران، مازنــدران، 

البــرز و... بــا همیــن شــیوه دســت بــه دزدی زده انــد.
ــی  ــس آگاه ــس پلی ــی، رئی ــح هللا پهلوان ــرهنگ ذبی س
ــن  ــان ای ــا بی ــدران، ب ــی اســتان مازن فرماندهــی انتظام
خبــر از توقیــف چهــار دســتگاه خــودرو ســواری ســوناتا 
و پــژو پــارس در عملیــات پلیســی خبــر داد و افــزود: در 
بازرســی از خودروهــای متهمــان بیــش از 500 گــرم انــواع 
ــی و  ــدارک هویت ــناد و م ــراه اس ــه هم ــر ب ــا و جواه ط
اســکناس های 100 هــزار ریالــی و چک پول هــای 500 

هــزار ریالــی قابــی کشــف شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســارقان تاکنــون بــه 50 فقــره ســرقت 
ــات  ــت: تحقیق ــد، گف ــراف کرده ان ــیوه اعت ــن ش ــه همی ب

ــه دارد.  ــن خصــوص ادام بیشــتر پلیســی در ای
وی از شــهروندانی کــه از ســوی ایــن افــراد مورد دســتبرد 
ــا بــرای شناســایی متهمــان  ــد، خواســت ت قــرار گرفته ان
و امــوال مســروقه و طــرح شــکایت بــه پلیــس آگاهــی 
اســتان واقــع در ســاری، بلــوار پاســداران، جنــب ترمینال 
ــا شــماره 2183556 تمــاس  غــرب مراجعــه کننــد یــا ب

بگیرنــد. 
ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــس آگاه ــس پلی رئی
بــا هشــدار بــه شــهروندان خواســت کــه بــه افــراد 
ــرات  ــتن جواه ــراه داش ــد و از هم ــاد نکنن ــه اعتم غریب
گران قیمــت و در معــرض دیــد قــراردادن آن هــا بــه 

ــد. ــودداری کنن ــدت خ ش

دستگیری باند دزدان شیک پوش

ــی را از  ــرد جوان ــه زن و م ــده ک ــان اجیرش آدم ربای
تهــران ربــوده و بــه ویــای جنگلــی در شــمال کشــور 
ــد و  ــواب رفتن ــه خ ــتگی راه ب ــد، از خس ــرده بودن ب
و  اســتفاده کردنــد  فرصــت  از  هــم  گروگان هــا 

گریختنــد.
ــه  ــی سراســیمه ب ــرد جوان ــد روز پیــش زن و م چن
اداره پلیســی در یکــی از شــهرهای شــمالی کشــور 
رفتنــد و از چنــد مــرد ناشــناس بــه اتهــام آدم ربایــی 

و ضــرب و جــرح شــکایت کردنــد.
ــد روز  ــت: چن ــرا گف ــح ماج ــوان در توضی ــرد ج م
پیــش، بــه همــراه همســرم بــا خــودرو داخــل یکــی 
از خیابان هــای شــمالی تهــران در حــال دور زدن 
بودیــم کــه ناگهــان خــودروی دیگــری راه مــا را ســد 

کــرد. 
وقتــی مجبــور بــه توقــف شــدم، چنــد مرد ناشــناس 
ــان  ــل خودروش ــه داخ ــه زور ب ــرم را ب ــن و همس م
بردنــد و یکــی از آن هــا هــم ســوار خــودرو مــن شــد. 
در حالــی کــه بــه شــدت شــوکه شــده بــودم، مــردان 
ــد  ــد و تهدی خشــن مــا را داخــل خــودرو کتــک زدن
کردنــد حرفــی نزنیــم. آن هــا ســاعتی بعــد مــا را بــه 
باغــی در حوالــی تهــران بردنــد و بــه شــدت شــکنجه 
دادنــد. آنقــدر مــا را کتــک زدنــد کــه دســت همســرم 
ــمان  ــه آس ــرم ب ــن و همس ــه م ــت. آه و نال شکس
ــه  ــی ب ــن توجه ــردان خش ــا م ــود؛ ام ــده ب ــد ش بلن
مــا نداشــتند و حتــی علــت کتک کاری شــان را هــم 

توضیــح ندادنــد. 
هرچقــدر التمــاس کــردم کــه دســت همســرم 
شکســته و بایــد او را بــه بیمارســتان منتقــل کنیــم، 
ــا اینکــه ســاعتی بعــد، مــردان  فایــده ای نداشــت ت
خشــن مــا را ســوار خــودروی دیگــری کردنــد و بــه 

ــد.  ــی در شــمال کشــور آوردن ــای جنگل وی
آن هــا دوبــاره مــن و همســرم را در ویــای جنگلــی 
کتــک زدنــد تــا اینکــه مــرد جوانــی بــه نــام شــاهرخ 
ــا شــد. مــن او را می شــناختم. شــاهرخ از  وارد وی

بســتگان یکــی از دوســتانم بــه نــام فرامــرز بــود. 
ــا  ــا ب ــود و م ــن ب ــی م ــتان قدیم ــرز از دوس فرام
هــم ارتبــاط خوبــی داشــتیم تــا اینکــه چنــد ســال 

پیــش پولــی بــه او قــرض دادم. هــر وقــت پولــم را 
درخواســت می کــردم، او امــروز و فــردا می کــرد 
ــرار  ــن ق ــا م ــه روزی ب ــا اینک ــی آورد ت ــه ای م و بهان
گذاشــت تــا پولــم را پــس دهــد. وقتــی بــرای 
ــم را پــس  ــا پول ــم، نه تنه ــه ســراغش رفت گرفتــن ب
نــداد، بلکــه بــه شــدت مــرا کتــک زد و تهدیــد کــرد 
ــد.  ــرا می کش ــار م ــن ب ــم، ای ــکایت کن ــه ش چنانچ
ــرا  ــم و در دادس ــدی نگرفت ــدات او را ج ــن تهدی م
شــکایت کــردم و از ایــن طریــق پیگیــر طلبــم بــودم 

ــد. ــرا ربودن ــی ناشــناس م ــه مردان ــا اینک ت
 وقتــی شــاهرخ بــه ویــا آمــد، تــازه فهمیــدم 
ــا از  ــر کــرده  ت ــه مــردان ناشــناس را فرامــرز اجی ک
شــکایتم صرف نظــر کنــم. مــن درســت حــدس زده 
بــودم؛ چــون شــاهرخ از مــن خواســت شــکایتم را 
ــه عاقبــت بــدی در انتظــار مــن  پــس بگیــرم، وگرن

ــت.  ــرم اس و همس
وی ادامــه داد: آن هــا خیلــی خســته  بودنــد و یــک 
نفــر از آنهــا نگهبانــی داد؛ امــا دقایقــی بعــد نگهبــان 
هــم خوابــش بــرد و مــا از فرصــت اســتفاده کردیــم 
و طنــاب دســت و پایمــان را بــاز و در تاریکــی شــب 

از ویــای جنگلــی فــرار کردیــم. 
ــه ایســتگاه آتش نشــانی رســیدیم و  ــه راه ب در میان
از آن هــا درخواســت کمــک کردیــم و آتش نشــان ها 

هــم مــا را بــه اداره پلیــس رســاندند.
ــه  ــوران بافاصل ــکایت، مأم ــن ش ــرح ای ــس از ط پ
ــی شــدند؛ امــا متوجــه شــدند  راهــی ویــای جنگل

ــرده  اســت.  ــرار ک ــه ف ــن حادث ــون ای مظن
ویــای  ناشناســی  افــراد  داد  نشــان  بررســی ها 
جنگلــی را اجــاره کــرده و بعــد از حادثــه بــه مــکان 
حادثــه  آنجایــی کــه  از  نامعلومــی گریخته انــد. 
ــرای  ــده ب ــود، پرون ــران رخ داده ب ــی در ته آدم ربای
تهــران  جنایــی  امــور  دادســرای  بــه  رســیدگی 

فرســتاده شــد. 
ــه دســتور قاضــی  ــه ب ــن حادث ــاره ای ــات درب تحقیق
ــرای  ــارم دادس ــعبه چه ــرس ش ــیفی، بازپ آرش س
ــس  ــان پلی ــوی کارآگاه ــران، از س ــی ته ــور جنای ام

ــه دارد. ــی ادام آگاه
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جناب آقای دکتر رامین سامی
انتصاب شایســته حضرتعالی را به ســمت 
ریاســت مرکز  آموزش درمانی نور حضرت 

علــی اصغــر )ع( تبریــک عــرض می  کنم.
ارادتمند - عبداله سامی، نماینده و خبرنگار روزنامه کیمیای وطن

گهی    جذب آ
روزنامه  کیمیای وطن

95013701-4

ــی  ــرکت مهندس ــن ش ــه ای بی ــس تفاهم نام پیش نوی
آب و فاضــاب کشــور، شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــت  ــی دول ــای بین الملل ــس همکاری ه ــان و آژان اصفه

ژاپــن )جایــکا( امضــا شــد.
ــرداری  ــر بهره ب ــارت ب ــاون نظ ــاک روح، مع ــدس پ مهن
شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور، در جلســه ای 
کــه بــا هــدف انعقــاد تفاهم نامــه همکاری هــای فنــی 
ــا  ــاره کاهــش هدررفــت آب ب ــن درب ــران و ژاپ ــن ای بی
ــت:  ــزار شــد، گف ــن برگ ــکا از ژاپ حضــور مؤسســه جای
انتخــاب شــهر خوانســار بــه عنــوان پایلــوت بــه منظــور 
کاهــش آب بــدون درآمــد بــا همــکاری مؤسســه ژاپنی 
جایــکا - کــه یکــی از مؤسســات پیشــرو در ایــن زمینــه 
در دنیاســت - انتخابــی بســیار هوشــمندانه بــوده 
اســت؛ زیــرا شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان از لحــاظ 
فنــی و نیــروی انســانی از پتانســیل خوبــی برخــوردار 

اســت.
ــر موضــوع فنــی و تخصصــی کــه  وی افــزود: عــاوه ب
همــان کاهــش هدررفــت آب در شــهر خوانســار اســت 

ــروژه  ــن پ ــانی در ای ــروی انس ــازی نی ــد ظرفیت س بای
نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ بــه طوری کــه کارشناســان 
حــوزه بهره بــرداری در کشــور و اســتان اصفهــان تحــت 
آمــوزش دربــاره کاهــش آب بــدون درآمــد بــا توجــه بــه 
علــم روز دنیــا توســط کارشناســان ژاپنــی قــرار گیرنــد.

ــدون  ــروژه آب ب ــع پ ــدی به موق ــرای زمانبن ــر اج وی ب
درآمــد در شــهر خوانســار تاکیــد کــرد و بیــان داشــت: 
بــا نظــارت شــرکت مهندســی آبفــای کشــور و همــکاری 
مســئوالن امــر در شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
بایــد ایــن پــروژه در برنامــه زمانبنــدی مقــرر بــه پایــان 

برســد.
وی گفــت: از همــکاران در شــرکت آبفــای اســتان 
ــع آوری  ــز الزم را در جم ــی رود تمرک ــار م ــان انتظ اصفه
اطاعــات پیرامــون دانــش فنــی ایــن پــروژه و تحلیــل 
آن بــه خــرج دهنــد تــا اهــداف مدنظــر حاصــل شــود؛

ــرا تقویــت ظرفیــت نیــروی انســانی در بخــش آب  زی
بــدون درآمــد مطابــق بــا علــم روز دنیــا، یکــی از اهداف 

مهــم ایــن پــروژه اســت.

در ادامــه مهنــدس  هاشــم امینــی، مدیــر عامل شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، گفــت: بیــش از چهــار 
ــان  ــی می ــی و آموزش ــات فن ــه ارتباط ــت ک ــال اس س
ــور  ــان کش ــا کارشناس ــان ب ــای اصفه ــان آبف کارشناس
ژاپــن در زمینــه کاهــش آب بــدون درآمــد در دســتورکار 
قــرار گرفتــه تــا درنهایــت امــروز شــاهد امضــای 
آبفــای  میــان  همــکاری  تفاهم نامــه  پیش نویــس 

ــیم. ــکا باش ــه جای ــان و مؤسس اصفه
وی افــزود: خوشــحالم کــه هم اکنــون پــروژه کاهــش 
ــروژه  ــک پ ــه ی ــد در شــهر خوانســار ب ــدون درآم آب ب
ــش  ــن دان ــا بومی ســازی ای ــا ب ــل شــده ت ــی تبدی مل
بتوانیــم چالــش مهــم هدررفــت آب را در کشــور مهــار 

کنیــم.
مهنــدس امینــی بــه ظرفیــت نیــروی انســانی در آبفای 
ــان دارم  ــار داشــت: اطمین ــرد و اظه ــان اشــاره ک اصفه
ــد  ــص و متعه ــانی متخص ــروی انس ــه نی ــه ب ــا توج ب
در آبفــای اســتان اصفهــان، ایــن پــروژه در برنامــه 
ــرانجام  ــه س ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــرر ب ــدی مق زمانبن

ــید. ــد رس خواه
در ادامــه خانــم تامــورا از مؤسســه جایــکا گفــت: 
ــات کاهــش  ــرح مطالع ــت ط طــی ســه ســال درنهای
ــه ســرانجام رســید و  ــد در خوانســار ب ــدون درآم آب ب

پیش نویــس تفاهم نامــه همــکاری امضــا شــد.
وی افــزود: در شــهرهای بــزرگ ایــران میــزان آب 
بــدون درآمــد حــدود 20 درصــد اســت کــه رقــم زیــادی 
ــدود 60  ــار ح ــهر خوانس ــم در ش ــن رق ــا ای ــت؛ ام اس

ــت. ــد اس درص
وی افــزود: موقعیــت جغرافیایــی شــهر خوانســار، یکی 
از چالش هــای موجــود اســت؛ امــا انتظــار مــی رود بــا 
همــکاری کارشناســان ایرانــی ایــن پــروژه بــا موفقیــت 
بــه پایــان برســد کــه همــان کاهــش هدررفــت آب در 
ــروی  ــازی نی ــد ظرفیت س ــت. بای ــار اس ــهر خوانس ش
ــه  ــرد؛ ب ــرار گی ــورد توجــه ق ــروژه م ــن پ انســانی در ای
ــرداری در کشــور  ــه کارشناســان حــوزه بهره ب طــوری ک
ــش  ــاره کاه ــوزش درب ــت آم ــان تح ــتان اصفه و اس
آب بــدون درآمــد بــا توجــه بــه علــم روز دنیــا توســط 

کارشناســان ژاپنــی قــرار گیرنــد.

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
آمادگــی  مانــور  در  غیرعامــل،  پدافنــد  هفتــه  در 
ــا  تیم هــای عملیاتــی مدیریــت بحــران شــرکت کــه ب
حضــور معاونــان و مدیــران برگــزار شــد، گفت: شــرکت 
ــات  ــه خدم ــاظ ارائ ــه لح ــان ب ــتان اصفه ــای اس آبف
ــد  ــار مــردم قــرار می دهــد، بای ــی کــه در اختی عملیات
آمادگــی مقابلــه بــا هرگونــه تهدیــد از جملــه تهدیدات 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــته باش ــاز را داش ــی و دشمن س طبیع
خدمــات پایــدار را در کمــال آرامــش بــا بهتریــن 

ــه دهــد. ــردم در هــر شــرایطی ارائ ــه م ــت ب کیفی
ــی گفــت: شــاید در دهه هــای  ــدس  هاشــم امین مهن
گذشــته موضــوع پدافنــد غیرعامــل بــه صــورت 
جــدی دنبــال نمی شــد؛ امــا در شــرایط کنونــی 
از ســوی  تهدیــدات گوناگــون  مــورد  کــه کشــور 
برخــی از دشــمنان اســت، موضــوع پدافنــد غیرعامــل 
بســیار مهــم اســت؛ بــر ایــن اســاس از آنجایــی کــه 
شــرکت آب و فاضــاب دارای تأسیســات گوناگــون و 
ــه  ــد غیرعامــل را ب گســترده ای اســت، مســئله پدافن
خوبــی مدنظــر قــرار داده اســت تــا از هرگونــه آســیب 

ــد. ــان باش ــد در ام و گزن
مهنــدس امینــی موضــوع مقابلــه بــا بحــران را فقــط 
ــت بحــران شــرکت ندانســت  ــر مدیری ــص دفت مخت
و خاطرنشــان ســاخت: موضــوع آمادگــی مقابلــه 
ــران  ــت بح ــر مدیری ــص دفت ــط مخت ــران فق ــا بح ب
ــا از  ــام بخش ه ــد تم ــت؛ بای ــوادث نیس ــپ ح و اکی
ــی  ــرداری و ... آمادگ ــی، بهره ب ــه IT، اداری، فن جمل
ــه بحــران را داشــته باشــند و ایــن  ــا هرگون ــه ب مقابل
هماهنگــی بایــد میــان تمــام بخش هــا ایجــاد شــود.

وی بــر تکمیــل و بازســازی تجهیــزات و ماشــین آالت 
بایــد  و گفــت:  تأکیــد کــرد  بحــران  بــا  مقابلــه 
مهــار  بــرای  نویــن  تجهیــزات  و  ماشــین آالت  از 
ــه  ــار بحــران ب ــا زمــان مه ــم ت حــوادث اســتفاده کنی
ــز توســعه ماشــین آالت  ــن برســد و نی ــل ممک حداق
 و تجهیــزات مقابلــه بــا بحــران از دیگــر اهــداف 

ماست.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
ــل  ــد غیرعام ــت بحــران و پدافن ــر مدیری ــت: دفت گف

ــران  ــع بح ــا در مواق ــرد ت ــر گی ــری در نظ ــد تدابی بای
تأمیــن آب شــرب اضطــراری و خدمــات شــبکه 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــار م فاضــاب در اختی

با همت آبفای اصفهان صورت گرفت:

 انعقاد تفاهم نامه همکاری های فنی
 بین ایران و ژاپن

در هفته پدافند غیرعامل صورت گرفت:

 برگزاری مانور آمادگی تیم های عملیاتی 
مدیریت بحران شرکت آبفای استان اصفهان
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