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سبک زندگی دینی»اربعین«، نماد شکوه پیروان اهل  بیت
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

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

از این حیث بدل کرده است...
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روح عاشورا در كالبد اربعین
فردا بیستم صفرالمظفر و اربعین شهادت امام حسین 
علیه السالم و یاران باوفای ایشان در سرزمین کربالست.
 اربعین حسینی قرن ها سابقه اجتماع عشاق را دارد؛ 
به  را  آن  باید  که  مردمی  خودجوش  اجتماع  این  اما 
هر  کرد،  نامگذاری  عاشورایی«  مردم  »دموکراسی 
سال باشکوه تر و زیباتر و پرشور و شعورتر از سال های 
قبل برگزار می شود. گویا جهانی شدن تفکر حسینی از 
اربعین سرچشمه می گیرد و به واسطه مردم دنیا باید 
تا  را بشناسند  یارانش  و  اهداف  و  علیه السالم  حسین 
پیدا  آمادگی  شهیدان  ساالر  خون  منتقم  قیام  برای 
کنند و این منحصر به شیعه و مسلمانان نیست که در 
اختیار جامعه بشری است؛ مگر نه این است که منتقم 
حسین)ع( می آید تا جهان را پر از عدل و داد کند و ریشه 

ظلم و ستم را برکند؟ ...

سرمقاله

یادداشت

به قلم مدیرمسئول
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رهبر معظم انقالب در درس خارج فقه تأکید کردند:

ــی و  ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ک ــا خصوصیات ــد ب ــای جدی دنی
رســانه های فراگیــر آن بــه وجــود آورده، موجــب شــده کــه در 
ــوردار  ــزایی برخ ــت بس ــز از اهمی ــا نی ــا، ملت ه ــار دولت ه کن
ــای  ــد، دنی ــا« باش ــای »دولت ه ــه دنی ــش از آنک ــوند؛ بی ش

»ملت ها«ســت. 
گاهــی »مــردم«، از اقــوام و ملــل مختلــف بــر ســر موضوعــی، 
بــا هــم همــراه و همیــن همراهــی، موجــب تغییراتــی در جهــان 
ــردازان  ــیاری از نظریه پ ــم، بس ــن ه ــرای همی ــت. ب ــده اس ش
ــد، »قــدرت  ــای جدی ــن دنی ــن هســتند کــه در ای ــه ای ــل ب قائ
ــای  ــی و جنبش ه ــای مردم ــردم« و نهاده ــی« از آن »م اصل
ــق  ــد موف ــی می توانن ــع، حکومت های ــاد اســت و بالطب مردم نه
باشــند کــه از پشــتوانه مردمــی محکم تــری برخــوردار هســتند.

 دیپلماسی مسیر 2، فراتر از دیپلماسی مرسوم
ــای  ــر، »دنی ــن تغیی ــع ای ــه تب ــزب هللا، ب ــط ح ــزارش خ ــه گ ب
دیپلماســی« هــم تغییــر یافتــه اســت. در دنیــای روابــط 
مختلفــی  ســطوح  و  انــواع  بــه  دیپلماســی  بین الملــل، 
ــر رویکردهــا  ــا »دیپلماســی ســنتی« ب تقســیم می شــود؛ مث
ــی  ــا مبتن ــی دولت ه ــادی و نظام ــی، اقتص ــای سیاس و ابزاره
ــا،  ــن مؤلفه ه ــر ای ــاوه ب ــن« ع ــی »دیپلماســی نوی اســت؛ ول
بــر رویکردهــای فرهنگــی و اجتماعــی تأکیــد بیشــتری دارد که 

یکــی از شــاخه های مهــم آن، »دیپلماســی عمومــی« اســت. 
ــه  ــارت اســت از ارتباطــات معطــوف ب دیپلماســی عمومــی عب
منافــع ملــی یــک کشــور از طریــق ارتبــاط بــا مــردم خــارج از 
مرزهــای جغرافیایــی؛ یعنــی در یــک ســو دولــت و در ســوی 

ــد. ــرار دارن ــردم کشــورِ هــدف ق ــر، م دیگ
امــا شــکل دیگــری از دیپلماســی نویــن وجــود دارد کــه 
بــه آن »دیپلماســی مســیر ۲« یــا بــه زبــان ســاده، بــه 
از  شــکل  ایــن  در  می گوینــد.  مردمــی«  »دیپلماســی  آن 
ــت  ــا کمتریــن دخال ــد کشــور، ب ــا چن دیپلماســی، مــردم دو ی
ــد و  ــرار می گیرن ــر ق ــا یکدیگ ــتقیم ب ــل مس ــت، در تعام دول
ارتباطــات میــان خــود را بــه وجــود می آورنــد. جالــب آنکــه در 
ــا هــم،  ایــن شــکل از دیپلماســی، تعامــل مــردم و ملت هــا ب
چنــان پیوندهایــی را ایجــاد می کنــد کــه چــه بســا دیپلماســی 

ــد. ــته باش ــوان آن را نداش ــمی ت رس
 وقتی جسم ها در کنار هم قرار می گیرند

»پیــاده روی اربعیــن« بــا وســعت جمعیتــی امــروزه را می تــوان 
جلــوه تمام عیــار دیپلماســی مردمی محــور مقاومــت دانســت. 

آن گونــه کــه بــرآورد کرده انــد هرســاله بیــش از ۲ میلیــون زائــر 
از ایــران و حــدود ۱۸ تــا ۲۰ میلیــون زائــر عراقــی و تعــداد اندکی 
ــد؛  ــرکت می کنن ــم ش ــن مراس ــورها، در ای ــایر کش ــز از س نی

ــت  ــدون دخال ــی آن، ب ــده و اصل ــش عم ــه بخ ــمی ک مراس
فعالیت هــای  و  انگیزه هــا  بــر  مبتنــی  و صرفــا  دولت هــا 
ــی از  ــا و پذیرای ــی موکب ه ــود؛ از برپای ــام می ش ــی انج مردم
زائــران میلیونــی گرفتــه، تــا شــعارها و نمادهایــی کــه در طــول 
ایــن مراســم در نظــر گرفتــه می شــود، همــه و همــه مبتنــی بــر 

ــت.  ــی اس ــای مردم فعالیت ه
ــران و  ــن، دو کشــور ای ــه برکــت اندیشــه اربعی ــه ب ــب آنک جال
عــراق در یــک »جبهــه واحــد« قــرار گرفتنــد و مشــغول نبــرد 
بــا »دشــمن مشــترک« هســتند؛ ایــن همــان موضوعــی اســت 
ــد کــرده و  ــر آن تأکی ــر انقــاب هــم ب ــن، رهب ــه پیــش از ای ک

فرمــوده بودنــد:
ــه  ــن منطق ــه ای ــامی در هم ــورهای اس ــای کش ــر ملت ه »اگ
ــا  وســیع... نــه در جزئیــات، ]بلکــه[ در جهتگیری هــای کلــی ب
یکدیگــر همــراه باشــند، دنیــای اســام بــه اوج ترقــی و تعالــی 
ــا  ــاع را م ــن اجتم ــی از ای ــا نمونه های ــید... هرج ــد رس خواه
ــرار  ــم ق ــار ه ــم ها در کن ــا، جس ــو تن ه ــم، ول ــاهده کردی مش
ــروی  ــه شــرف و آب ــا مای ــم انعــکاس آن در دنی ــد، دیدی گرفتن
ــد در اربعیــن  اســام و مســلمین شــد... شــما ماحظــه کردی
حســینی میلیون هــا انســان در کنــار هــم قــرار گرفتنــد؛ 
 خــود ایــن حرکــت عظیــم یــک جمعــی از مســلمان ها 
ــد - کــه  ــود، ســنی ها هــم بودن - البتــه مخصــوص شــیعه نب
ــد؛  ــد؛ تجلیــل کردن ــا انعــکاس پیــدا کــرد، تعظیــم کردن در دنی
آن را بزرگ تریــن گردهمایــی عالــم بــه حســاب آوردنــد؛ 
ــد مســائل اســامی را رصــد  ــه دارن ــی ک چــه کســانی؟ آن های

)۱۳۹۳/۱۰/۱۹( می کننــد.« 

جانشین مدیرمسئولمحمدحاجیان
M.Hajian@eskimia.ir

ــای  ــن ارزش ه ــی از بدیهی تری ــد، یک ــه عه ــای ب وف
اجتماعــی اســت کــه مقبولیــت عمومــی دارد. درواقــع 
ــور  ــکنی از ام ــح عهدش ــد و قب ــه عه ــای ب ــن وف حس
ــم  ــل فه ــانی قاب ــر انس ــرای ه ــه ب ــت ک ــری اس فط
اســت. بــه عبارتــی دیگــر، انســان بــرای درک حســن 
ــی  ــه راهنمای ــکنی، ب ــح عهدش ــد و قب ــه عه ــای ب وف
شــرع و اقامــه برهــان نیــاز نــدارد؛ بــه همیــن جهــت 
زمانــی کــه بــه تاریــخ جوامــع می نگریــم، بــه وضــوح 
مشــاهده می کنیــم کــه پایبنــدی بــه معاهــدات، 
یکــی از اصــول اخــاق اجتماعــی در روابــط بین الملــل 
بــوده و مــورد توجــه جوامــع بــوده اســت. درحقیقــت 
هیــچ اجتماعــی راه زندگــی اجتماعــی و پیشــرفت بــه 
ســوی مقاصــد خــود را جــز بــه وســیله پایبنــدی بــه 

ــد. ــوار نمی بین ــدات هم معاه
حضــرت علــی)ع( در این بــاره می فرماینــد: هیــچ 
ــردم  ــان م ــد در می ــه عه ــای ب ــد وف ــی همانن موضوع
بــا تمــام اختافاتــی کــه دارنــد، مــورد اتفــاق نیســت. 
حتــی مشــرکان هــم، پیمان هــا را در میــان خــود 
ــکنی را  ــب پیمان ش ــرا عواق ــمردند؛ زی ــرم می ش محت

ــه 5۳(  ــه، نام ــد. )نهج الباغ ــه بودن دریافت
ــد: »ال دیــن لمــن  ــم کــه می فرماین و در روایتــی داری

ال عهــد لــه.« 
»کســی کــه بــه عهــد و پیمانــش پایبنــد نباشــد و بــه 

آن عمــل نکنــد، دیــن نــدارد.« 
 بــه عبارتــی انســان دینــدار بــه عهــدش وفــادار اســت 
بــه هیــچ عهــدی وفــادار نخواهنــد  و بی دین هــا 
ــد  ــان در آن عه ــادی آن ــع م ــه مناف ــر اینک ــد؛ مگ مان
تأمیــن شــده و طــرف مقابــل منفعتــی نبــرده باشــد. 
ــل  ــاد متقاب ــه، اعتم ــک جامع ــرمایه ی ــن س مهم تری
افــراد بــه یکدیگــر اســت و ایــن در روابــط بیــن 
کشــورها از اهمیــت و جایــگاه واالتــری برخــوردار 

ــت  ــل رعای ــه اه ــت ک ــق اس ــی موف ــت و حکومت اس
قــول و عهــد و پیمانــش باشــد. اصــوال آنچــه جامعــه 
و  مــی آورد  بیــرون  پراکنــده  آحــاِد  صــورت  از  را 
همچــون رشــته های زنجیــر بــه هــم پیونــد می دهــد، 
ــتوانه  ــه پش ــت ک ــل اس ــاد متقاب ــل اعتم ــن اص همی
فعالیت هــای هماهنــگ اجتماعــی و همــکاری در 

ــت. ــیع اس ــطح وس س
اگــر عهــد و پیمان هــا در هــر جامعــه ای رعایــت شــود، 
ــیاری  ــد و بس ــن می کن ــات آن را تضمی ــت و ثب امنی
ــگیری از  ــرای پیش ــردم ب ــه م ــا را ک از احتیاط کاری ه
ــد.  ــل می کن ــد، زای ــل می آورن ــه عم ــکنی ب پیمان ش

در ارتبــاط کشــورها نیــز ایــن موضــوع از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. کشــورها اگــر بــه عهــد 
خــود در مقابــل یکدیگــر عمــل کننــد، بســیاری از 
نزاع هــا و جنگ هــا و خونریزی هــا وجــود نخواهــد 
ــر را  ــوق کشــورهای دیگ ــچ کشــوری حق داشــت و هی
پایمــال نخواهــد کــرد؛ امــا افســوس کــه ایــن موضــوع 
ــا  ــود وف ــد خ ــه عه ــا ب ــدارد و حکومت ه ــی ن جایگاه
ــک از  ــه هیچ ی ــروز ب ــکا ام ــه آمری ــد؛ چنانچ نمی کنن

ــد.  ــل نمی کن ــا عم ــل دنی ــود در مقاب ــای خ عهده
تفــاوت مهــم اجتمــاع اســامی بــا دیگــر جوامــع ایــن 
اســت کــه بــرای اجتماعــات دیگــر، جــز حفــظ منافــع 
ــذا  ــز دیگــری مطــرح نیســت و ل ــذر چی ــادی زودگ م
تــا لحظــه ای کــه عهــد و پیمــان بــه حــال آنــان مفیــد 
باشــد، بــا تمــام قــدرت در حفــظ آن می کوشــند؛ 
ــای  ــه بهانه ه ــد، ب ــا نباش ــود آن ه ــه س ــی ب ــا وقت ام
جامعــه  ولــی  می گیرنــد؛  نادیــده  را  آن  مختلــف 
اســامی هدفــی جــز نشــر معنویــت و احیــای اصــول 
ــه  ــدارد و ب ــت و دوســتی ن انســانی و گســترش محب
ــات  ــترده در آی ــرر و گس ــور مک ــه ط ــل ب ــن دلی همی
قــرآن و در احادیــث اســامی بــر ایــن مســئله تأکیــد 

شــده اســت.
پیامبــر اکــرم)ص( لــزوم وفــای بــه عهــد را در همــه 

ــد.  ــه می کنن ــد و توصی ــلمانان تأکی ــه مس ــرایط ب ش
روایــت زیــر اهمیــت ایــن مســئله را بیشــتر مشــخص 
ــدر  ــگ ب ــه در جن ــود ک ــه از کســانی ب ــد: حذیف می کن
ــد.  ــروم ش ــزرگ مح ــض ب ــرد و از آن فی ــرکت نک ش
خــودش دربــاره ایــن محرومیــت می گویــد: مــن 
و رفیقــم ابوالحســیل از مدینــه خــارج شــدیم تــا 
بــه پیغمبــر اســام و ســپاه مســلمین بپیوندیــم. 
اتفاقــا بــه جمعــی از کفــار قریــش برخوردیــم. از مــا 

ــد؟  ــد می روی ــوی محم ــه س ــیدند: ب پرس
از تــرس آن هــا و بــرای نجــات از شرشــان گفتیــم: نــه. 
ــد  ــول گرفتن ــا ق ــا از م ــم. آن ه ــه می روی ــه مدین ــا ب م
ــد)ص(  ــاری محم ــه ی ــد، ب ــان کردن ــر آزادم ــه اگ ک
نرویــم و علیــه آن هــا نجنگیــم. مــا هــم ایــن قــول را 

ــم و آزاد شــدیم.  دادی
از آنجــا بــه حضــور خاتــم انبیــا)ص( رســیدیم و 
ماجــرا را نقــل کردیــم و اجــازه شــرکت در جنــگ 
خواســتیم. پیامبــر فرمودنــد: نــه. شــما بــا آن هــا عهــد 
ــد. شــما  ــده بگیری ــد آن را نادی ــد و نبای و پیمــان داری
برویــد و بــه عهــد و پیمــان خــود وفــا کنیــد، مــا هــم 

ــم.  ــاری می جویی ــدا ی از خ
خلقیــات حکومتــی  از  یکــی  می بینیــم کــه  لــذا 
پیامبــر عمــل بــه عهــد و پیمــان بــود. ایشــان هیــچ  گاه 
ــکنی  ــر عهدش ــا پیامب ــش ب ــد. قری ــکنی نکردن عهدش
ــود بارهــا عهدشــکنی کــرد،  ــه. یه کــرد، امــا ایشــان ن
امــا ایشــان نــه. در دنیــای امــروز و در روزهــای اخیــر 
ــرو  ــت پی ــت و حکوم ــم، مل ــاهدش بودی ــا ش ــه م ک
پیامبــر در مقابــل همــه دنیــا حتــی در مقابــل آمریکای 
جهانخــوار بــه درســتی بــه عهــد خــود وفــا کــرد؛ امــا 
ــود  ــد خ ــه عه ــرارداد ب ــای ق ــایر طرف ه ــکا و س آمری
ــرده  ــان عهدشــکنی ک ــکا همچن ــد و آمری ــل نکردن عم
ــب  ــدام ترغی ــیوه و اق ــن ش ــه ای ــز ب ــران را نی و دیگ
ــد  ــه بای ــد ک ــد می کن ــی تهدی ــی حت ــد و گاه می کن

ــد! ــدی کنن بدعه

تن ها و جسم ها کنار هم، مایه شرف و آبروی جهان اسالم

دیپلماسی مردمی محور مقاومت
عهد و پیمان
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کیمیای وطن گزارش می دهد:
لودگی هوا  معضل آ

با سمینار حل نمی شود

گفت وگوی کیمیای وطن درباره آخرین 
تصمیمات در زمینه طرح ساماندهی منارجنبان

 حجم بارگذاری و ساخت و ساز 
در طرح ساماندهی منارجنبان 

مهم است

فوتبال ملی در حسرت اسپانسر
کهنه تیم ملی بی لباسی، درد 

علی اکبر والیتی:
 عربستان خود را درگیر 

حوادث خودساخته نکند 
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی، 
گفت: بهتر است حکومت عربستان و مسئوالن 

آن کشور به منافع کشورشان بیشتر فکر کنند...

اسحاق جهانگیری:
خصوصی سازی از 

سیاست های قطعی نظام است
معاون اول رئیس جمهوری، با اشاره به گزارش رئیس 
سازمان خصوصی سازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی 

عملکرد شرکت های واگذارشده توسط آن سازمان...

نرخ بیکاری اعالم شده برای تحلیل 
وضعیت بازار کار، معیار مناسبی نیست

نرخ بیکاری 11.5 درصدی 
واقعی نیست
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محمدباقر نوبخت مطرح کرد:
از حذف یارانه ها تا تالش برای 

حذف دالر در مبادالت
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 همزمان با رشد 1۵ درصدی تولید 
در گروه فوالد مبارکه مطرح شد

 ایران، دوازدهمین
 تولیدکننده  فوالد جهان
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شهردار اصفهان در برنامه »فرمول یک« 
شبکه یک سیما:

گشایی همیشگی زاینده رود  باز
نیازمند عزم ملی است

|صفحه 12

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
 بانک ها میزان سود مصوب را 

رعایت نمی کنند
|صفحه 3

 ارگونومی
کتورهای انسانی مهندسی فا
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اربعین، زمینه ساز ظهور
صفحه 10

فرارسیدن اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان، حضرت امام حسین ؟ع؟ را تسلیت می گوییم



کوتاه از سیاست
تولیت آستان قدس رضوی:

 پیاده روی اربعین 
 جبهه مقاومت بین المللی را 

به نمایش می گذارد
ــه  ــان اینک ــا بی ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
ــت  ــه مقاوم ــن جبه ــزرگ اربعی ــش ب ــا در رزمای م
می گذاریــم، گفــت:  نمایــش  بــه  را  بین المللــی 
آنچــه امــروز در ایــن رزمایــش نشــان داده می شــود، 
ــه  ــع ادام ــام حســین)ع( و درواق دشمن ســتیزی ام

ــت.  ــینی اس ــورای حس عاش
دلیــل بایکــوت خبــری ایــن همایــش بــزرگ ایــن 
ــوش  ــه گ ــن ب ــاز اربعی ــام انسان س ــه پی ــت ک اس

ــد.  ــان نرس جهانی
رســانه های مــا پوشــش خوبــی داشــتند؛ امــا 
کشــورهای تحــت تأثیــر اســتکبار ایــن واقعــه مهــم 

نمی کننــد. منعکــس  را 

توئیت امیرعبداللهیان درباره 
شلیک موشک یمنی به ریاض

ــت موشــک  ــس از اصاب ــاف ســعودی دو روز پ ائت
ــد  ــک خال ــی مل ــگاه هوای ــه پای ــی ب بالســتیک یمن
ریــاض کــه از ســوی یــگان موشــکی ارتــش و 
کمیته هــای مردمــی یمــن صــورت گرفــت، ایــران را 
بــه اعــان ضمنــی جنــگ بــه پادشــاهی عربســتان 

ــرد.  ــم ک مته
ــود  ــر خ ــه توئیت ــان در صفح ــین امیرعبداللهی حس
نوشــت: »مســئولیت ناشــی از شــلیک موشــک 
یمنــی بــه ریــاض صرفــا بــر عهــده ســعودی و دفــاع 
ــی یمــن اســت.  ــل تجــاوز و ویران مشــروع در مقاب

ــا سیاســی اســت.« راه حــِل یمــن، صرف

والیتی:
عربستان خود را درگیر حوادث 

خودساخته نکند
ــر  ــل رهب ــور بین المل ــاور ام ــی، مش ــر والیت علی اکب
ــه  ــت ک ــر اس ــت: بهت ــامی، گف ــاب اس ــم انق معظ
حکومــت عربســتان و مســئوالن آن کشــور بــه 
منافــع کشورشــان بیشــتر فکــر کننــد و خــود را 

ــد.  ــاخته نکنن ــوادث خودس ــر ح درگی
ــا  عربســتان هــر روز در گوشــه ای از جهــان عــرب ی
ــد و  ــه ای ایجــاد می کن ــه و فتن ــان اســام توطئ جه
ــه  ــه عربســتان ب ــات باعــث می شــود ک ــن اقدام ای
ــزوی  ــرب من ــان ع ــام و جه ــان اس ــج در جه تدری

شــود. 

رایزنی  تلفنی »جانسون« با 
»ظریف« درباره زاغری

بوریــس جانســون، وزیــر خارجــه انگلیــس، بــا 
خارجــه کشــورمان  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد 
ــران  ــه در ای ــری« ک ــن زاغ ــت »نازنی ــاره وضعی درب

بازداشــت اســت، تلفنــی گفت وگــو کــرد. 
بــه نوشــته اســکای نیــوز، وزیــر خارجــه انگلیــس در 
پــی فشــار رســانه های انگلیســی، بــا دکتــر ظریــف 
ــی  ــهروند ایرانی انگلیس ــری ش ــن زاغ ــاره نازنی درب
ــده،  ــوم ش ــران محک ــی در ای ــم امنیت ــه جرائ ــه ب ک

ــرد. ــو ک گفت وگ
ســخنگوی وزارت خارجــه انگلیــس گفــت: جانســون 
ــه  ــادی ب ــاری می ــال ج ــان س ــا پای ــد دارد ت قص
ــا نازنیــن  ــران ســفر کــرده و در صــورت امــکان ب ای

ــد. ــدار کن زاغــری دی

ادعای درخواست ضدایرانی 
ریاض از »محمود عباس«

ــه  عربســتان از تشــکیات خودگــردان می خواهــد ب
ــا  ــدان آن ه ــزب هللا و متح ــران و ح ــد ای ــاف ض ائت

ــدد.  بپیون
ــفر  ــرد: س ــوان ک ــتی عن ــم صهیونیس ــون رژی تلویزی
ــای  ــان امض ــتان از زم ــه عربس ــاس ب ــود عب محم
ــره  ــاس در قاه ــح و حم ــان فت ــتی می ــق آش تواف
صــورت  بــار  اولیــن  بــرای  مــاه گذشــته(  )در 
در  ســفر  از  پــس  مــی رود  انتظــار  و  می گیــرد 
ــام  ــری انج ــتی( تغیی ــق آش ــوع )تواف ــن موض  ای

شود.

 تعداد کارکنان سازمان ملل 
در ایران 

هماهنگ کننــده مقیــم ســازمان ملــل متحــد در 
ایــران بــا بیــان اینکــه کارکنــان دفتــر ســازمان ملــل 
در ایــران 400 نفــر هســتند، گفــت: 90 درصــد اعضای 
ایــن دفتــر ایرانــی هســتند کــه در مــدت مســئولیتم 
در ایــران بــه مــا ملحــق شــدند و در راســتای 

خدمــات انسان دوســتانه کمــک می کننــد. 
وی برنامه هــای دفتــر ســازمان ملــل در تهــران را در 
دوران مســئولیت خــود حمایــت از دولــت ایــران در 
ــان کــرد و افــزود:  ــی بی راســتای طــرح توســعه مل
مــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در ایــران بســیار 
تــاش کردیــم و ایــن طــرح بــه تصویــب مجلــس 

شــورای اســامی رســید.

 استیضاح وزیر دیگری 
کلید خورد

طــرح  تصریــح کــرد:  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
اســتیضاح از وزیــر کشــاورزی را تدویــن کــردم 
و پــس از سرکشــی نماینــدگان بــه حوزه هــای 
ــرح  ــای ط ــع آوری امضا ه ــه جم ــدام ب ــه اق انتخابی

از وزیــر می کنــم.  ســوال 
اســتیضاح  محور هــای  دربــاره  حضرت پــور 
پاســخگو  گفــت:  کشــاورزی،  وزیــر  حجتــی، 
نبــودن مســئوالن وزارت کشــاورزی، برنامه ریــزی 
و  تولیــدی  بــرای صــادرات ســیب های  نکــردن 
ــی و  ــرف داخل ــرای مص ــه ب ــود برنام ــن نب همچنی
ــوه  ــه کنســانتره و آب می ــن محصــوالت ب ــل ای تبدی
وزیــر  از  ســؤال  طــرح  محور هــای  جملــه   از 

است.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

روح عاشورا در کالبد اربعین
ــا  ــا ب ــگ م ــن در فرهن ــه اربعی ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــه  ــا و جامع ــردم م ــت. م ــورده اس ــد خ ــورا پیون عاش
مســلمانان قرن هاســت کــه از پــس حادثــه کربــا، 
ــته اند.  ــگاه داش ــده ن ــود زن ــان خ ــر را در ج ــش ذک آت
در نــگاه مــردم مــا و همــه مســلمانان، اربعیــن آنچنــان 
ــد؛  ــی ســوای عاشــورا را بنمایان ــه معنای ــوده اســت ک نب
بلکــه برعکــس، اربعیــن آغــازی بــوده اســت بــر 
درآمیختگــی خاطــره شــهیدان بــا زندگــی متعــارف 

ــان.  ایش
یــاد شــهیدان کربــا، یــاد حادثــه ای اســت کــه از 
ــته و  ــر گذاش ــا فرات ــی پ ــان تقویم ــگ زم ــوب تن چارچ
ــه عرصــه زندگــی و ســیره و ســلوک رفتــاری روزمــره  ب
ــن،  ــه اربعی ــت ک ــن روس ــذارد؛ از ای ــا می گ ــیعیان پ ش

ــت.  ــن خداس ــزت دی ــاره و ع ــات دوب ــاز  و حی آغ
دلباختــگان بــه حســین، آنــان کــه آتــش یــاد او و 
ــردن و  ــی در اراده ک ــات آدم ــقف امکان ــه او را از س آنچ
خواســتن بــه نمایــش می گــذارد، در ســینه زنــده نــگاه 
داشــتند، در ایــن راهپیمایــی بــزرگ، حیــات و عظمــت 
ــرت  ــه حی ــا را ب ــد و دنی ــم می زنن ــام را رق ــزت اس و ع
ــاند. ــد کش ــت خواهن ــه ذل ــمنان را ب ــد و دش می اندازن

ــن  ــن در ذه ــی چــون عاشــورا و اربعی ــروزه آیین های ام
بســیاری از ایرانیــان  و دیگــر مســلمانان کشــورها تــا بــه 
حــد مناســک ارتقــا یافته انــد. بــر ایــن اســاس فرهنــگ 

اربعیــن آغــاز دوران بقاســت. 
ــادی دارد؛  ــای زی ــن درس ه ــزرگ اربعی ــی ب دموکراس
یکــی اینکــه بایــد یــاد حقیقــت وخاطــره  شــهادت را در 

ــده نگهداشــت.  ــات دشــمن زن ــان تبلیغ ــل طوف مقاب
مــا بــه خوبــی دیده ایــم کــه از اول انقــاب تــا بــه 
امــروز، تبلیغــات علیــه انقــاب و امــام و اســام و ایــن 
ــات و  ــه تبلیغ ــت؛ چ ــوده اس ــم ب ــدر پرحج ــت، چق مل
ــه  ــاد! جنگــى ک ــه راه نیفت ــگ ب ــه جن ــه علی ــى ک طوفان
دفــاع و حراســت از اســام و میهــن و حیثیــت و شــرف 

ــود.  مــردم ب
دیدیــم دشــمنان علیــه شــهداى عزیــزى کــه جانشــان 
– یعنــى بزرگ تریــن سرمایه شــان - را برداشــتند و 
رفتنــد در راه خــدا نثــار نمودنــد، چــه کردنــد و مســتقیم 
ــا و  ــا و مجله ه ــا و روزنامه ه ــا رادیوه ــتقیم، ب و غیرمس
ــد، در ذهــن آدم هــاى  کتاب هایــى کــه منتشــر مى کردن
ســاده لوح در همــه جــاى دنیــا، چــه تلقینــى توانســتند 

بکننــد.
نیــز  و  معــدودی  و جاهــل  افــراد ســاده دل  حتــى 
انســان هاى موجــه و غیرموجهــى در کشــور خودمــان 
ــى  هــم، در آن فضــاى ملتهــب جنــگ، گاهــى حرف های
مى زدنــد کــه ناشــى از ندانســتن و احاطــه نداشــتن بــه 
ــز را  ــام عزی ــه ام ــود ک ــا ب ــن چیزه ــود. همی ــق ب حقای
برمى آشــفت و وامی داشــت کــه بــا آن فریــاد ملکوتــى، 
حقایــق را بــا صراحــت بیــان کنــد. ایــن همــان رفتــاری 
ــین  ــام حس ــهادت ام ــس از ش ــان پ ــه یزیدی ــت ک اس
ــف را  ــن همــه آن اراجی ــه اربعی علیه الســام داشــتند ک

ــد. ــا را کوبی ــل رســوایی آن ه ــرد و طب افشــا ک
اگــر در مقابــل آن تبلیغــات باطــل، تبلیغــات حــق نبــود 
ــه وجــود نیامــده  و نباشــد و اگــر آگاهــى مســلمانان ب
ــن از راه مســتقیم خــود منحــرف  ــه یقی ــود، اســام ب ب
می شــد و از اســام محمــدی چیــزی باقــی نمی مانــد؛ 
امــا اربعین هــا توانســت اســام محمــدی را 1400 ســاله 
کــرده و روزبــه روز در میــان جامعــه بشــری بیشــتر نفــوذ 

کنــد.
دســتگاه ظالــم جبــار یزیــدى بــا تبلیغــات خــود، 
حســین بن على)ع( را محکــوم مى ســاخت و وانمــود 
ــر  ــه ب ــود ک ــى ب ــین بن على)ع( کس ــه حس ــرد ک مى ک
ضــد دســتگاه عــدل و حکومــت اســامى و بــراى دنیــا 
ــن تبلیغــات دروغ  ــرده اســت! بعضــى هــم، ای ــام ک قی
ــین بن على)ع(  ــه حس ــم ک ــد ه ــد. بع ــاور مى کردن را ب
بــا آن وضــع عجیــب و بــا آن شــکل فجیــع بــه وســیله  
دژخیمــان در صحــراى کربــا بــه شــهادت رســید، آن را 

ــد!  ــود مى کردن ــح وانم ــه و فت ــک غلب ی
ــن  ــام ای ــت، تم ــتگاه امام ــت دس ــات درس ــا تبلیغ ام
بافته هــا  و فتنه هــا را عــوض کــرد. حــق، این گونــه 

ــت.  اس
آری، امــروز هســتی، نــام حســین را زمزمــه می کنــد و 

ــد.  ــی را می خوانن ــت، عباس بن عل ــنگان والی تش
ــای  ــت جان ه ــا عاشــورا، بعث ــاره ب ــت دوب ــن، بیع اربعی
ملتهــب، تکــرار پیمــان پایــدار شــیعه در غدیــر، روز 
برائــت از ســلطه ســتم و هنگامــه عهــد عاشــقان 

شــهادت اســت.
اربعیــن، یادمــان روزهایــی اســت کــه خورشــید را فــراز 
نیزه هــای جهــل دیدیــم و بــر مظلومیــت فضایــل، 

ــتیم.  گریس
ــاح  ــان، س ــه حق نمای ــت ک ــی اس ــذکار آنان ــن، ت اربعی
باطــل گرفتنــد و بــر روشــنای حقیقــت شــوریدند. اینــک 
مــا عاشــقان هدایــت حســینی بــا تأســی بــه شــاهدان 
عاشــورا کــه رقــص شمشــیر بــا را بــه هیــچ انگاشــتند، 
شمشــیر غــم بــه جــان خریــده و »بلی«گویــان اهــل وال 
گشــته ایم و ســرانجام ســرخ سیدالشــهدا را می جوییــم.

ــوزی  ــای ستم س ــاد رس ــاره فری ــت دوب ــن، فرص اربعی
اســت؛ فرصــت هــم آوا شــدن بــا زینــب کبــری)س( کــه 
احیاگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و اصــاح نــاب 
ــوی، آمــوزه  ــود و حراســت از ارزش هــای عل حســینی ب

شــکر و شــکیبایی و رشــادت اوســت.
مــا درس اســتمرار ایثــار نــاب حســینی و عــدل بی عدیل 
علــی را از خــروش زهرایــی زینــب آموخته ایــم تــا 
بســان آن اســوه اســتقامت ســرخ تمامیــت هســتی مان 
را فــدای ســاحت والیــت کنیــم و در ســیل ســختی های 
دهــر و هجمــه هراســناک حرامیــان، بــه زیبایــی زهــد و 

جالــت جهــاد و نجابــت منطــق اندیشــیم.  
مقام معظم رهبری درباره اربعین می فرمایند: 

اساســا اهمیــت اربعیــن در آن اســت کــه در ایــن روز، بــا 
تدبیــر الهــى خانــدان پیامبــر)ص(، یاد نهضت حســینى 
ــد.  ــذارى ش ــن کار پایه گ ــه و ای ــه جاودان ــراى همیش ب
ــوادث  ــى در ح ــان اصل ــدگان شــهدا و صاحب ــر بازمان اگ
گوناگــون - از قبیــل شــهادت حســین بن على)ع( در 
ــار شــهادت کمــر همــت  ــاد و آث ــه حفــظ ی عاشــورا - ب
نبندنــد، نســل هاى بعــد از دســتاورد شــهادت بهــره 

زیــادى نخواهنــد بــرد.

و  دفــاع  وزیــر  حاتمــی،  ســرتیپ  امیــر 
نیروهــای مســلح کشــورمان        پشــتیبانی 
در دیــدار بــا »ژنــرال قمرجاویــد باجــوا« 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان، ب ــش پاکس ــده ارت فرمان
تحــوالت منطقــه ای و بین المللــی، حضــور 
وی در تهــران را تحکیم بخــش ثبــات، امنیــت 
ــرد. در  ــوان ک ــه عن ــط دوجانب ــعه رواب و توس
ادامــه بــه مهم تریــن مباحــث ایــن گفت  وگــو 

می پردازیــم.
وی در ایــن دیــدار گفــت: سیاســت مــا 
ــا همســایگان اســت و در  ــط ب توســعه رواب
ایــن راســتا پاکســتان عــاوه بر همســایگی و 
مــرز مشــترک طوالنی، به واســطه اشــتراکات 
فــراوان دینــی، تاریخــی و فرهنگــی، جایــگاه 

ویــژه ای در سیاســت خارجــی ایــران دارد. 
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح 
و  دفاعــی  پیشــرفت های  از  بــا حمایــت 
صنعــت نظامــی پاکســتان در چارچــوب 

ــح  ــه، تصری ــت منطق ــات و امنی ــم ثب تحکی
کــرد: احتــرام بــه تمامیــت ارضــی، یکپارچگی 
و حاکمیــت ملــی کشــورهای منطقــه، از 
ــوری  ــت سیاســت خارجــی جمه اصــول ثاب
ــاس  ــن اس ــر ای ــت و ب ــران اس ــامی ای اس
خودمــان  امنیــت  را  پاکســتان  امنیــت 

نیــم. می دا
ــه همکاری هــای  ــا اشــاره ب ــر حاتمــی ب امی
دوجانبــه ایــران - پاکســتان در راســتای 
ــم  ــت: امیدواری ــه گف ــات در منطق ــظ ثب حف
در  دو کشــور  ظرفیت هــای  تجمیــع  بــا 
راســتای کمــک بــه دولــت افغانســتان، 
ــور  ــن کش ــر ای ــم ب ــاله حاک ــران 37س بح
پایــان یابــد و صلــح و امنیــت در آنجــا 

ــود. ــرار ش برق
ــی  ــتکبار جهان ــه اس ــه توطئ ــاره ب ــا اش وی ب
امنیــت  کــردن  بی ثبــات  جهــت  در 
ــی  ــفانه بعض ــت: متأس ــار داش ــه اظه منطق

ــات  ــه، اقدام ــه و فرامنطق ــورهای منطق کش
نســاخته  رهــا  را  خــود  بی ثبات کننــده 
رژیــم  و  آمریــکا  توطئه هــای  دام  در  و 
پــس  و  شــده اند  صهیونیســتی گرفتــاره 
ــاد  ــراق، ایج ــتان و ع ــه افغانس ــه ب از حمل
داعــش در عــراق و ســوریه و جنــگ یمــن، 
اکنــون در پــی تجزیــه کشــورهای منطقــه و 
آشــوب هســتند کــه ایــن وضعیــت زیبنــده 

منطقــه و جهــان اســام نیســت.
 وزیــر دفــاع بــا تأکیــد بــر توطئه هــای 
نخ نمــای آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی، 
خطرناک تریــن  و  بزرگ تریــن  را  آن هــا 
ــرد  ــوان ک ــه عن ــان تروریســم در منطق حامی
و گفــت: افراط گرایــی، زاده سیاســت های 
آمریــکا و مبــارزه بــا تروریســم تنهــا بهانــه ای 
بــرای  دولتمــردان کاخ ســفید  از ســوی 
تســلط بــر ســرزمین های اســامی و منابــع 

ــان اســت. آن
امیــر ســرتیپ حاتمــی همچنیــن ایســتادگی 
ایــران را در برابــر اجــرای طرح هــای ظالمانــه 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی، علــت اصلــی 
ایــران  اســامی  علیــه جمهــوری  فشــار 
دانســت و افــزود: جمهــوری اســامی ایــران 
از همــه تــوان و ظرفیــت خــود بــرای حفــظ 

امنیــت منطقــه و تمامیــت ارضــی کشــورها 
ــد. ــتفاده می کن اس

باجــوا«  قمرجاویــد  »ژنــرال  همچنیــن 
فرمانــده ارتــش پاکســتان، نیــز در ایــن 
ــی،  ــتراکات تاریخ ــه اش ــاره ب ــا اش ــدار ب دی
و  ایــران  کشــور  دو  فرهنگــی  و  دینــی 
پاکســتان گفــت: در دیــدارم بــا رئیــس  
ــتاد  ــس س ــران، رئی ــامی ای ــوری اس جمه
کل نیروهــای مســلح و وزیــر امــور خارجــه، 
ــد  ــه می بای ــردم ک ــد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ب
مرزهــای مشــترک مــا بــا ایــران مــرز 
ــرای  ــد و ب ــت باش ــات و امنی ــتی، ثب دوس

مقابلــه بــا دشــمنان مشــترک ضــرورت دارد 
تعامــات خــود را دوچنــدان کنیــم.

پاکســتان  منظــر  از  ایــران  افــزود:  وی 
ــینه  ــات و دارای پیش ــزرگ، باثب ــوری ب کش
ــرای  ــا ب ــردم م ــت و م ــن اس ــی که و تمدن

ایــران اهمیــت ویــژه ای قائلنــد.
ــان اینکــه  ــا بی ــده ارتــش پاکســتان ب فرمان
مبــارزه بــا تروریســم و ناامنــی در مرزهــای 
ــتان  ــور پاکس ــای کش ــور از اولویت ه دو کش
ــدواری کــرد  ــار امی محســوب می شــود، اظه
کــه بــا ایجــاد ثبــات و پایــداری در مرزهــای 
دو کشــور بــا ناامنــی و هــرج و مــرج مبــارزه 
ــادی و  ــای اقتص ــعه فعالیت ه ــرده و توس ک

تجــاری را فراهــم کنیــم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــوا« ب ــد باج ــرال قمرجاوی »ژن
ــرورت  ــر ض ــامی ب ــورهای اس ــت کش ظرفی
همدلــی و مذاکــره در جهــت حــل مشــکات 
بیــن کشــورهای اســامی و جهــان اســام و 
ــد  ــه تاکی ــوار منطق ــوادث ناگ ــا و ح توطئه ه
ــه  ــاد کشــورهای منطق ــرد: اتح ــح ک و تصری
ــی، از  و مســلمان در شــرایط حســاس کنون
ــدار  ــت پای ــات و امنی ــاد ثب ــات ایج ضروری
ــده  ــت واح ــم ام ــم بتوانی ــت و امیدواری اس

ــم. ــکل دهی ــامی را ش اس

وزیر دفاع در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان:

افراطگرایی
زادهسیاستهایآمریکاست

ادامه از صفحه اول

ــاره  ــا اش ــوری، ب ــاون اول رئیس جمه ــری، مع ــحاق جهانگی اس
ــج  ــاره نتای ــازی درب ــازمان خصوصی س ــس س ــزارش رئی ــه گ ب
ــی عملکــرد شــرکت های واگذارشــده توســط آن  حاصــل از ارزیاب
ســازمان بــه بخــش خصوصــی، ایــن گــزارش را مفیــد و مثبــت 
ارزیابــی کــرد. وی بــا بیــان اینکــه خصوصی ســازی یکــی از 
ــن  ــت در ای ــت: الزم اس ــت، گف ــام اس ــی نظ ــت های قطع سیاس
ــع  ــا مشــخص شــود موان ــرد ت ــه آسیب شناســی صــورت گی زمین
ــن  ــا ای ــت و آی ــذاری چیس ــازی و واگ ــش روی خصوصی س پی

ــه؟ ــا ن ــق انتظــارات اجــرا شــده ی برنامــه مطاب
وی از دبیرخانــه شــورا خواســت جلســه ای را بــا حضــور نماینــدگان 
ســازمان برنامــه و بودجــه، بانــک مرکــزی و اتــاق بازرگانــی 
ــی  ــا آسیب شناس ــد و ب ــزار کن ــط برگ ــای مرتب ــر بخش ه و دیگ
ــازی را  ــام کار خصوصی س ــد انج ــده، رون ــای انجام ش واگذاری ه

مــورد ارزیابــی قــرار دهــد. 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــن ب ــور همچنی ــاون اول رئیس جمه مع
ــازی  ــرد خصوصی س ــود عملک ــرای بهب ــد ب ــر و امی ــت تدبی دول
ــم  ــت یازده ــدای دول ــت: از ابت ــار داش ــا اظه ــد واگذاری ه و رون
تصمیم گیــری شــد کــه هیــچ واگــذاری در قالــب رد دیــون انجــام 
ــه  ــن جلس ــم در ای ــازی ه ــازمان خصوصی س ــس س ــود. رئی نش
ــا تأکیــد بــر اینکــه در جریــان اجــرای برنامــه خصوصی ســازی  ب
و واگذاری هــا، تمــام مزایده هــا مطابــق قانــون انجــام شــده 
اســت، گفــت: ســازمان خصوصی ســازی از هرگونــه نظــارت 
اســتقبال کــرده و بــا اطمینــان اعــام می کنــد کــه در رونــد 
ــه  واگذاری هــا حتــی یــک مــورد تخلــف و فســاد صــورت نگرفت
اســت. نهایی کــردن میــزان ســهام عدالــت و تعــداد شــرکت های 

ــود. ــه ب ــن جلس ــات ای ــر موضوع ــرمایه پذیر، از دیگ س

ــارج  ــه درس خ ــه ای در جلس ــت هللا خامن ــرت آی حض
پیــاده روی  دربــاره  آبــان 139۶  تاریــخ 1۵  در  فقــه 
ــگاه  ــد کــه پای ــان کردن ــی را بی اربعیــن حســینی مطالب
اطاع رســانی KHAMENEI.IR، متــن ایــن بخــش از 

ــت: ــرده اس ــر ک ــات را منتش بیان
ایــام اربعیــن اســت و خوشــا بــه حــال آن کســانی کــه 
ــد  ــاده روی خواهن ــا پی ــتند ی ــاده روی هس ــال پی در ح
کــرد و بــه زیــارت اربعیــن خواهنــد رســید و آن زیــارت 
خــوش مضمــوِن روز اربعیــن را إن شــاءهللا خطــاب بــه 

حضــرت خواهنــد خوانــد.
مــا هــم اینجــا بــا شــوق و بــا حســرت نــگاه می کنیــم 

بــه ایــن گام هایــی کــه:
هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران

که چون ره می توانم یافتن سوی درون من هم
الحمدللــه جوان هــای مــا راه را پیــدا کردنــد و میلیون هــا 
ــراق و  ــردم ع ــا، م ــر م ــردم غی ــا و م ــردم م ــر از م نف
دیگــران، در ایــن راه حرکــت می کننــد؛ ایــن هــم یکــی 
از حــوادث بســیار برجســته ای اســت کــه خــدای متعــال 
منــت گذاشــته بــر مــا و ایــن حادثــه را بــرای مــا خلــق 

کــرده اســت؛ ایــن شــد یــک نمــاد.
ــت  ــن حرک ــا ای ــود؛ ام ــاده روی ب ــن پی ــه اربعی همیش
ــکوهی از  ــا و پرش ــیار زیب ــاد بس ــک نم ــه ی ــم ک عظی
ــل  ــه اه ــدان ب ــت و عاقه من ــل  بی ــروان اه ــور پی حض
 بیــت اســت، ایــن نبــود، مــا ایــن را نداشــتیم؛ ایــن را 
خــدای متعــال در اختیــار مــا گذاشــت؛ خــدا را بایســتی 

شــاکر باشــیم.

جهانگیری:

خصوصیسازیازسیاستهایقطعینظاماست
رهبر معظم انقالب در درس خارج فقه تأکید کردند:

»اربعین«،نمادشکوهپیرواناهلبیتاست

سیاسـت2

،،
ایســتادگی  حاتمــی  ســرتیپ  امیــر 
ایــران را در برابــر اجــرای طرح هــای 
ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
علــت اصلــی فشــار علیــه جمهــوری 

اســامی ایــران دانســت
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ســید علیرضــا آوایــی، وزیــر دادگســتری، در 
اولیــن روز از هفتمیــن کنفرانــس کشــورهای عضو 
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل، بــه 
عنــوان رئیــس مرجــع ملــی کنوانســیون مبــارزه با 
ــی از وزارت دادگســتری، در  فســاد در رأس هیئت
هفتمیــن اجــاس دولت هــای عضــو کنوانســیون 
مبــارزه بــا فســاد در دفتــر اروپایــی ســازمان ملــل 

متحــد واقــع در ویــن اتریــش شــرکت کــرد.
ــن  ــود در ای ــخنرانی خ ــتری در س ــر دادگس وزی
ــران  ــوری اســامی ای ــرد: جمه ــار ک اجــاس اظه
اقدامــات یک جانبــه  معتقــد اســت هرگونــه 
ــر ســایر کشــورها،  ــم ب ــال تحری کشــورها در اعم

یعنــی  کنوانســیون  نهایــی  اهــداف  خــاف 
امــور عمومــی،  شــفافیت، مدیریــت مناســب 
پاســخگویی، حاکمیت قانــون و تقویت دموکراســی 
ــدی  ــر توانمن ــی ب ــر منف ــت تأثی ــت و درنهای اس
دولت هــا در مبــارزه بــا فســاد دارد و در ایــن 
راســتا اعــام می کنــد کشــورهایی کــه اعــام 
تحریــم می کننــد، بایــد در قبــال افزایــش فســاد 

ــند. ــخگو باش پاس
وی افــزود: فســاد نگرانــی همــه اســت و بــدون 
ــه  ــا آن مقابل ــوان ب ــز نمی ت ــگان نی ــکاری هم هم
کــرد. همــکاری بیــن دولت هــا از ضروریــات 
پیشــگیری و مبــارزه بــا فســاد اســت؛ زیــرا 

اگرچــه نهادهــای اعمــال قانــون هنــوز در مرزهای 
ملــی محــدود هســتند، امــا بــه نــدرت می تــوان 
یــک پرونــده فســاد را یافــت کــه دســت کم 
یــک عنصــر فراملــی نداشــته باشــد؛ حتــی 
در پرونده هایــی کــه کامــا داخلــی محســوب 
ــرار  ــرای ف ــوال ب ــدین معم ــز، مفس ــوند نی می ش
از قانــون بــه خــارج از مرزهــا می گریزنــد یــا 
بــا اســتفاده از ابــزار و روش هــای پیشــرفته، 
را  فســاد  از  حاصــل  نامشــروع  دارایی هــای 
ــد. ــل می کنن ــر کشــورها منتق ــه دیگ ــی و ب مخف

ــای منتشرشــده  ــرد: آماره ــی خاطرنشــان ک آوای
ــه  ــروع انتقال یافت ــای نامش ــوص درآمده درخص

توســعه  حــال  در  کشــورهای  در  خــارج  بــه 
ــا  ــی ارتش ــار جهان ــت. آم ــده اس ــیار تکان دهن بس
از  انتقال یافتــه  و  غارت شــده  دارایی هــای  و 
ــه  ــه کشــورهای مقصــد کــه ب ــدا ب کشــورهای مب
طــور عمــده بــه صــورت غیرقانونــی از کشــورهای 
در حــال توســعه بــه کشــورهای توســعه یافته 
منتقــل شــده، حاکــی از یــک تریلیــون دالر ظــرف 
ــن  ــه در ای ــر اینک ــت. تکان دهنده ت ــال اس 1۵ س
ــه کشــورهای  ــارد دالر ب ــا ۸ میلی ــا 7 ت مــدت تنه

ــدا مســترد شــده اســت. مب
بــدون  فســاد  بــا  مبــارزه  داد:  ادامــه  وی 
وجــود یــک ســازوکار مؤثــر بــرای اســترداد 

امــوال موفقیت آمیــز نخواهــد بــود و اگــر اراده 
سیاســی کشــورهای مقصــد وجــود نداشــته 
باشــد، تاش هــا بــرای اســترداد دارایی هــای 
نخواهــد  نتیجــه ای  هیــچ  نیــز  غارت شــده 
داشــت. جــای تأســف اســت کــه همکاری هــای 
بین المللــی در ایــن حــوزه هنــوز در مراحــل 

بســیار ابتدایــی اســت.
ــه  ــامی در ادام ــوری اس ــتری جمه ــر دادگس وزی
ــم در  ــد کن ــد تأکی ــزود: بای ــود اف ــخنرانی خ س
راســتای عملــی ســاختن تعهــدات موضــوع 
کنوانســیون ســازمان ملــل بــرای مبــارزه بــا 
در  نشســت کنفرانــس  ششــمین  از  فســاد، 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــون، جمه ــال ۲01۵ تاکن س
اقدامــات ضدفســاد خــود را تقویــت کــرده اســت؛ 
بــه طــوری کــه خوشــبختانه شــاهد کاهــش آمــار 
تخلفــات و جرایــم ناشــی از فســاد بوده ایــم.

وزیر دادگستری در کنفرانس مبارزه با فساد سازمان ملل: 
کشورهاییکهاعالمتحریممیکنند،بایددرقبالافزایشفسادپاسخگوباشند

ــد  ــکر محم ــردار سرلش ــش، س ــی ارت ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
باقــری، رئیــس ســتاد کل نیرو هــای مســلح 
ــرب  ــمال غ ــه ای ش ــرارگاه منطق ــور در ق ــا حض ب
ــای  ــش یگان ه ــش، از رزمای ــی ارت ــروی زمین نی
منتخــب نیــروی مخصــوص واکنــش ســریع 
ــپ 41  ــی تی ــرک هجوم ــردان متح ــپ ۲۵ و گ تی
ــات  ــت عملی ــا محوری ــش ب ــی ارت ــروی زمین نی

رهایــی گــروگان، حــرکات رزمــی و آمادگــی هجومــی بازدیــد بــه 
ــل آورد. عم

وی در ایــن بازدیــد گفــت: از رویکــرد هوشــمندانه امیــر موســوی 
ــایر  ــش و س ــی ارت ــروی زمین ــده نی ــش، فرمان ــده کل ارت فرمان
ــمن،  ــه دش ــی ک ــه هنگام ــم ک ــکر می کن ــش تش ــان ارت فرمانده
ســپاه را گــروه تروریســتی معرفــی کــرد و تصمیــم گرفــت تحــت 
ــد و همــه یگان هــا در ارتــش  تحریــم قــرار دهــد، ســکوت نکردن
و ســپاه بــا برپایــی مراســم وحــدت و یکدلــی، دســت در دســت 

ــد. هــم وحدتشــان را نشــان دادن
ــن اوج  ــرد: ای ــح ک ــلح تصری ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــس س رئی
بصیــرت و هوشــمندی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اســت و 
جــای قدردانــی دارد. وحدتــی کــه در دل ارتشــی ها و ســپاهی ها 
وجــود دارد بایــد عیــان شــود تــا مــردم بــه این وحــدت و بــرادری 

دلگــرم شــوند. تحریم هایــی کــه امــروز علیــه جمهــوری اســامی 
ایــران در حــال اجراشــدن اســت، هدفــش ایجــاد 
ــی بیــن مــردم و نیروهــای مســلح اســت؛  جدای
دشــمن می خواهــد مــردم زندگــی راحــت امــا در 
ذلــت را جایگزیــن زندگــی عزتمندانــه، امــا مواجــه 
بــا تحریــم اقتصــادی کننــد؛ ولــی مــردم همیشــه 

ــد. ــد کرده ان دشــمن را ناامی
ــدت  ــا وح ــه و ب ــور یکپارچ ــه ط ــت ب ــرد: مل ــان ک وی خاطرنش
کامــل، پشــت ســر رهبــری عزتمندانــه ایســتاده و دســت از 
انقــاب و نظــام و اســام برنمــی دارد؛ ایــن بــرای دنیــا کامــا معنــا 
ــم. ــار می کنی ــری افتخ ــت و رهب ــن مل ــود چنی ــه وج ــا ب دارد. م

ــه ای شــمال  ــرارگاه منطق ــان ق ــه کارکن ــاب ب ــری خط ســردار باق
ــاهد  ــروز ش ــه ام ــت: الحمدلل ــش گف ــی ارت ــروی زمین ــرب نی غ
ــت  ــا هم ــرب ب ــمال غ ــه ش ــی منطق ــت امنیت ــتیم وضعی  هس
و تــاش شــما عزیــزان در وضعیــت بســیار مطلوبــی اســت. عمده 
ــی  ــت امنیت ــه وضعی ــن حضــور، رســیدگی ب ــا در ای ــت م ماموری
ــاخص های  ــه ش ــه هم ــه بحمدلل ــود ک ــرب ب ــمال غ ــه ش منطق
امنیتــی مطلــوب و قابــل قبــول اســت و امنیــت ایــن منطقــه کــه 
دشــمنان بــرای ناامــن کردنــش بســیار ســرمایه گذاری کردنــد، در 

ــت اســتان های مرکــزی ماســت. ســطح امنی
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در  دولــت،  ســخنگوی  نوبخــت،  محمدباقــر 
ــگاران  ــا خبرن ــود ب ــی خ ــری هفتگ ــت خب نشس
دربــاره تحویــل بودجــه 97 بــه مجلــس شــورای 
ــت  ــی مهل ــخ 1۵ آذر یعن ــا تاری اســامی گفــت: ت
ــه 1۵ آذر  ــم؛ البت ــی یــک مــاه فرصــت داری قانون

ــل از آن هــم مجلــس جلســه  ــی رســمی اســت و  روز قب تعطیل
نــدارد. ســخنگوی  دولــت دربــاره نحــوه پرداخــت یارانه هــا 
ــام  ــداد اع ــه ام ــاره کمیت ــت: در این ب ــار داش ــال 97 اظه در س
ــه و   ــش کمیت ــت پوش ــراد تح ــه اف ــط ب ــه فق ــرده ک ــی ک آمادگ
بهزیســتی یارانــه بدهــد؛ چنیــن نظراتــی را هــم  نماینــدگان 
ــد تحــت  ــه افــراد نیازمن ــد کــه یارانه هــا را ب ــان کردن مجلــس بی
ــد هســتیم و   ــد کــه نیازمن ــا افــراد اعــام کنن ــد ی پوشــش بدهن
نهادهــای مربوطــه تأییــد کننــد کــه نیازمنــد هســتند و ایــن بــه 

ــت.  ــده اس ــام ش ــان اع ــوی آن ــمی از س ــور  غیررس  ط
نوبخــت تصریــح کــرد: ایــن موضــوع منــوط بــه ایــن اســت کــه 
ایــن درخواســت ها را نماینــدگان در تبصــره 14 الیحــه بودجــه 97 
اعمــال کننــد کــه اگــر  تکلیــف قانونــی باشــد کــه  دولــت فقــط بــه 
افــراد تحــت پوشــش  کمیتــه امــداد و  بهزیســتی بپــردازد، دولــت 

مجــری قانــون اســت و بایــد انجــام دهــد.
جهــت  در  دولــت  اقدامــات  دربــاره  نوبخــت 
حــذف دالر از مبــادالت تجــاری ایــران گفــت: 
ــارت  ــذف دالر از تج ــرای ح ــل ب ــال های قب در س
ــده  ــده و عم ــته ش ــی برداش ــی گام های بین الملل
ــت.  ــوده اس ــورو  ب ــاس ی ــر اس ــا ب ــت م فعالی
ــرای  ــی ب ــای خوب ــت هماهنگی ه ــن دول همچنی
ــت. ــته اس ــان داش ــیه و آذربایج ــت روس ــا دول ــدام ب ــن اق ای

نوبخــت در پاســخ بــه انتقــاد یکــی از خبرنــگاران دربــاره چرایــی 
کمــک دولــت بــه دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقال از بودجــه 
ــت:  ــروم گف ــق مح ــکات مناط ــه مش ــی ب ــی و بی توجه عموم
ــر  ــتمل ب ــود مش ــن می ش ــال 97 تبیی ــرای س ــه ب ــه ای ک بودج
ــت و  اوراق  ــروش نف ــا، ف ــل درآمده ــه از مح ــت ک ــی اس منابع
ــه  ــت ب ــه د ول ــی ک ــرد: کمک ــه ک ــت اضاف ــت. نوبخ ــی اس مال
مناطــق محــروم کــرده، قابــل قیــاس بــا کمکــی کــه دولــت بــه 
ــم  ــارد ه ــه ۸ میلی ــاید ب ــرده و ش ــاره ک ــورد اش ــگاه های م باش
ــون  ــا در چارچــوب قان ــت تمام ــای دول نرســد، نیســت. کمک ه
بــوده و  نماینــده دولــت هــم در ایــن زمینــه وزیــر ورزش و  جوانان 
اســت. وی دربــاره دالیــل عــدم بازگشــایی انجمــن صنفــی 

ــود. ــل ش ــکل ح ــن مش ــم ای ــت: امیدواری ــگاران گف روزنامه ن

محمدباقر نوبخت مطرح کرد:

ازحذفیارانههاتاتالشبرایحذفدالردرمبادالت
سرلشکر باقری:

طرحوحدتباسپاه،اوجبصیرتوهوشمندیارتشاست

اظهارات دادستان کل عربستان 
درباره شاهزادگان بازداشت شده

دادســتان کل عربســتان تأکیــد کــرد: چهره هــای 
ــات  ــوب عملی ــه در چارچ ــادی ک ــی و اقتص سیاس
مبــارزه بــا فســاد در ایــن کشــور بازداشــت شــده اند، 
بــه زودی محاکمــه خواهنــد شــد و ِســَمت و جایــگاه 
آن هــا هرگــز تاثیــری در رونــد اجــرای عدالــت 
ــزود:  ــتان اف ــتان کل عربس ــت. دادس ــد داش نخواه
هیــچ تفاوتــی میان مســئوالن دولتــی و شــاهزادگان 
ــت و  ــری نیس ــی دیگ ــر زندان ــا ه ــده ب بازداشت ش
هیچ گونــه برخــورد خاصــی بــا آن هــا نخواهــد شــد.

 دیدار حریری با 
ولیعهد ابوظبی

ســعد حریــری، نخســت وزیر مســتعفی لبنــان روز 
ــرک و  ــی ت ــه مقصــد ابوظب ــاض را ب سه شــنبه ری
بــا محمــد بــن زایــد، ولیعهــد ابوظبــی، دیــدار کرد. 
حریــری در ایــن دیــدار بــه توضیــح ابهامــات 
ــه  ــرایطی ک ــتش و ش ــتعفا از پس ــه اس ــوط ب مرب
ــه آن شــد، پرداخــت. آن دو پیامدهــای  ــر ب ناگزی
ــد.  ــی کردن ــم بررس ــتعفا را ه ــن اس ــی از ای ناش

ــد  ــا ولیعه ــی ب ــتی نزدیک ــی دوس ــد ابوظب ولیعه
ســعودی دارد.

قربانی شدن ۶۳ غیرنظامی 
افغانستانی در آزمایش 
تسلیحات جدید آمریکا

ــلیحات  ــتفاده از تس ــا اس ــی ب ــای آمریکای نیروه
جدیــد بــه شهرســتان »چهــاردره« در والیــت قندوز 
در شــمال افغانســتان حملــه کردنــد کــه درنتیجــه 
۶3 غیرنظامــی و تعــدادی از اعضــای طالبــان 
ــع محلــی و شــاهدان حملــه  کشــته شــدند. مناب
ــاردره«  ــتان »چه ــی در شهرس ــای آمریکای نیروه
اعــام کردنــد کــه نیروهــای خارجــی بــا اســتفاده 
از تســلیحات جدیــد ایــن حمــات را انجــام دادند.

 کنایه پوتین به 
سفر آسیایی ترامپ

رئیس جمهــور روســیه ضمــن ابــراز نگرانــی از 
فــروش ســاح به تروریســت ها در ســوریه توســط 
بعضــی کشــورها گفــت: مناطــق درگیــری بــه منبع 
درآمــد پرســودی بــرای آن هــا تبدیل شــده اســت. 
پوتیــن طــی نشســتی بــا کمیســیون همکاری هــای 
نظامــی ضمــن ابــراز نگرانــی دربــاره ســاح هایی که 
از دســت »معارضــان میانــه رو« بــه تروریســت ها 
ــرد واقعــی  ــه جــای نب ــون ب می رســد، گفــت: اکن

بــا تروریســم، شــاهد نمایشــی از آن هســتیم.

سازمان ملل:عربستان اجازه ورود 
سوخت و غذا را به یمن بدهد

ســازمان ملــل متحــد تأکیــد کــرد کــه در صــورت 
فراهــم نشــدن زمینــه بــرای کمک رســانی بــه 
مــردم یمــن، 7 میلیــون یمنــی بــا خطر گرســنگی 

مواجــه خواهنــد بــود. 
ســعودی  متجــاوز  ائتــاف  از  ســازمان  ایــن 
ــه  ــذا را ب ــوخت و غ ــازه ورود س ــه اج ــت ک خواس
یمــن بدهــد.  ســازمان ملــل همچنیــن بــه خاطــر 
بمبــاران صنعــا از ســوی ائتــاف متجــاوز ســعودی 

ــرد. ــی ک ــراز نگران اب

بین الملل



فناوری
آیفون X شکننده ترین آیفون تاریخ

برخــاف ادعــای اپــل مبنــی بــر مقــاوت بــاالی 
شیشــه ی آیفــون X، بــه نظــر می رســد کــه ایــن گوشــی 
ــداد  ــل در روی ــد. اپ ــخ باش ــون تاری ــکننده ترین آیف ش
معرفــی آیفــون X، شیشــه ی استفاده شــده در طراحــی 
ــی های  ــام گوش ــن تم ــه در بی ــن شیش آن را بادوام تری

هوشــمند دانســت. 
حــال باتوجــه بــه ویدیوهای تســت ســقوط منتشرشــده، 
ــه  ــون X در مقایس ــا آیف ــه  تنه ــه ن ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
بــا دیگــر گوشــی های هوشــمند عملکــرد خوبــی از خــود 
ــل های  ــا نس ــه ب ــه در مقایس ــذارد؛ بلک ــای نمی گ برج
ظاهــر  آســیب پذیرتر  بســیار  نیــز  آیفــون  قبلــی 

شده اســت. 
ــات  ــه ی خدم ــال در زمین ــرکتی فع ــد، ش ــکوئر تری اس
پــس از فــروش دســتگاه های الکترونیکــی اســت. 
برطبــق آزمایش هــای گوناگونــی کــه ایــن شــرکت 
 بــرای ســنجش میــزان شــکنندگی و آســیب پذیری

 آیفــون X انجــام داده، بــه نظــر می رســد جنــس 
شیشــه ای بدنــه و نبــود دکمــه ی هــوم، آن را بــه 

می کنــد.  تبدیــل  تاریــخ  آیفــون  شــکننده ترین 
بــا ســقوط آیفــون X از ارتفــاع ۱۸۰ ســانتی متری، 
عــاوه بــر شکســتگی بدنــه ی دســتگاه، صفحه نمایــش 
نیــز دچــار اختــال در کارکــرد شــد. البتــه بایــد در نظــر 
ــب  ــه ی جی ــط، فاصل ــور متوس ــه به ط ــید ک داشته باش
ــا ســطح زمیــن حــدود ۹۰ ســانتی متر اســت. شــلوار ت

آهسته یا سریع کردن پخش ویدیو
Fast & Slow Motion اپلیکیشــنی بــرای گوشــی های 
ــو را  ــد ســرعت ویدی ــا آن می توانی ــه ب ــد اســت ک اندروی
ــود  ــادر خواهید ب ــه ق ــن برنام ــد. در ای ــاد کنی ــا زی ــم ی ک
ــا آهســته تر  ــر ســریع تر ی ــا ۴ براب ــوی خــود را ۲ ت ویدی
پخــش کنیــد و انجــام ایــن کار تنهــا یــک لمــس نیــاز 

خواهد داشــت. 
شــیوه ی کارکــرد برنامــه بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتدا 
توســط گالــری گوشــی، ویدیــوی مــورد نظــر را فراخوانــی 
ــادر  ــا ق ــد ت ــخص می کنی ــرعت آن را مش ــپس س و س
بــه ســریع یــا آهســته کردن هــر ویدیویــی کــه دوســت 

داریــد، باشــید. 
ایــن برنامــه بــرای اجــرا بــه اندرویــد ۴ یــا باالتــر 
 نیــاز دارد و تاکنــون بیــش از ۵۰۰ هــزار بــار دانلــود

 Video Speed Slow Motion & Fast .شده اســت 
حــدود ۱۴ مگابایــت حجــم دارد و به طــور رایگان منتشــر 
شــده اســت.به طوری کــه روی ویدیوهــای خروجــی 

ــا... قــرار نمی دهــد.  واترمــارک تبلیغاتــی ی

هشتگ های آماده برای اینستاگرام
InstaTag اپلیکیشــنی بــرای گوشــی های اندرویــد 
ــه ای  ــه مجموع ــد ب ــک آن می توانی ــه کم ــه ب ــت ک اس
داشته باشــید.  دسترســی  آمــاده  هشــتگ های  از 
InstaTag اپلیکیشــنی بســیار جالــب برای گوشــی های 
اندرویــد اســت کــه بــه کمــک آن بــه مجموعــه ای 
در  نوشته شــده  قبــل  از  و  آمــاده  هشــتگ های  از 
خواهیــد دسترســی  مختلــف   دســته بندی های 

داشت. 
 Animals ــته بندی ــه دس ــال ب ــرای مث ــت ب ــی اس کاف
برویــد و حیــوان مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد تــا بــا 
ــه آن  ــط ب ــف و مرتب ــه ای از هشــتگ های مختل مجموع

حیــوان روبــه رو شــوید. 
ــن  ــردن ای ــی ک ــد، کپ ــد کنی ــه بای ــا کاری ک ــال تنه ح
در  آن هــا  کــردن  پیســت  و  آمــاده  هشــتگ های 

اســت. اینســتاگرام 

اخبار اقتصادی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
 بانک ها نرخ سود مصوب را 

رعایت نمی کنند
ناصــر ســراج بــا بیــان اینکــه علی رغــم مصوبــه 
شــورای پــول و اعتبــار، بانک هــا نــرخ ســود مصوب را 
 رعایــت نمی کننــد، گفــت: ســازمان بازرســی در مقابل

انجــام  قانونــی  اقــدام  متخلــف،  بانک هــای    
جلســه  حاشــیه  در  ســراج  ناصــر   خواهــد داد. 
صبحانــه کاری بــا فعــاالن اقتصــادی و اعضــای 
خبرنــگاران  جمــع  در  اتاق ایــران  هیات رئیســه 
گفــت: متاســفانه برخــی از بانک هــای دولتــی و 
خصوصــی مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار را در نــرخ 
ــازمان  ــس س ــد. رئی ــت نمی کنن ــی رعای ــود بانک س
ــگار  ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــور در پاس ــی کل کش بازرس
مهــر افــزود: البتــه ایــن موضــوع بــه بانــک مرکــزی 
اعام شــده و در نهایــت منجــر بــه بخشــنامه ای 
 شــده اســت کــه بانــک مرکــزی در ایــن رابطــه صــادر 
کرده اســت؛ بنابرایــن موضــوع از ســوی ســازمان 
بازرســی کل کشــور پیگیــری می شــود. وی تصریــح 
کــرد: ســازمان بازرســی کل کشــور در مقابــل آن 
ــورای  ــه ش ــون و مصوب ــاف قان ــه خ ــی ک بانک های
پــول و اعتبــار در مــورد نــرخ ســود، اقــدام می کننــد؛ 

ــد داد. ــی انجــام خواه ــدام قانون اق

کارت های بازرگانی
 ساماندهی می شوند

ــان  ــات پارلم ــران از اقدام ــی ای ــاق بازرگان ــس ات رئی
بخــش خصوصــی بــرای ســاماندهی کارت هــای 
ــت و  ــر ران ــیوع فراگی ــت: ش ــر داد و گف ــی خب بازرگان
فســاد در اقتصــاد کشــور، مســیر رشــد اقتصــادی را 
منحــرف کرده اســت. بــه گــزارش ایرنــا، غامحســین 
یکــی  را  اقتصــاد  سالم ســازی  شــافعی گفــت: 
مــی  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  اولویت هــای کار  از 
ــا  ــکاری ب ــم هم ــه دائ ــوان کمیت ــس می ت ــم، پ دانی
ــرده و در کل  ــاد ک ــور ایج ــی کل کش ــازمان بازرس س
اســتان های کشــور نیــز اتاق هــای بازرگانــی بــا 
ســازمان های اســتانی بازرســی کار مشــترک انجــام 
ــاق  ــم. رئیــس ات داده و کار هماهنگــی را پیــش بری
ــز  ــی نی ــای بازرگان ــورد کارت ه ــران در م ــی ای بازرگان
ــی  ــای بازرگان ــرای کارت ه ــز ب ــی نی ــت: اقدامات گف
و ســاماندهی آن، در اتاق ایــران آغــاز شــده و مــا 
می خواهیــم بــه ایــن موضــوع فیصلــه دهیــم، البتــه 
ایــن موضــوع محیــط کاری مــا را نیــز دچــار مشــکل 
ــدید  ــای ش ــار دغدغه ه ــالم را دچ ــار س ــرده و تج ک

می کنــد.

مرغ در اصفهان ارزان است
مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســتان 
ــرخ  ــدی ن ــش ۱۰ درص ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــه هیــچ وجــه افزایــش  نهاده هــای دامــی، گفــت: ب
ــته و  ــرغ نداش ــرخ م ــری در ن ــا تاثی ــت نهاده ه قیم
ــروش  ــه ف ــر قیمــت ب ــان زی ــراورده ۱۰۰۰ توم ــن ف ای
ــا خبرنــگار  مــی رود. علــی اکبــر نجفــی در گفتگــو ب
قیمــت  درصــدی   ۱۰ افزایــش  تأییــد  بــا  ایمنــا 
ــد  ــن ۱۰ درص ــت: ای ــار داش ــی، اظه ــای دام نهاده ه
آنقــدر زیــاد نیســت کــه باعــث افزایــش قیمــت مرغ 
ــر اینکــه در  ــا تاکیــد ب و تخم مــرغ شده باشــد. وی ب
ــوری  ــه ط ــرغ بســیار ارزان اســت ب ــال حاضــر م ح
کــه داد مرغــداران درآمــده  اســت، ادامــه داد: مــرغ 
ــه جهــت حمایــت  ــه قــدری ارزان اســت کــه مــا ب ب
از مرغــداران خریدهــای تضمینــی ازمرغــداران انجــام 
ــن  ــه طــور میانگی ــان ب ــم و در اســتان اصفه می دهی

ــم. ــداری می کنی ــرغ خری ــن م ــش از ۱۰۰ ت بی

غامحسین کریمیان
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وضعیــت  ارزیابــی  و  ســنجش  معیــار 
ــرخ  ــای ن ــر مبن ــران بیشــتر ب اشــتغال در ای

بیــکاری اســتوار اســت. 
ــکاری  ــرخ بی ــه ن ــد ک ــم دی ــا خواهی در اینج
و  نامناســب  وضعیــت  از  بخشــی  فقــط 
بیمــار بــازار کار کشــور را نشــان می دهــد 
نه تنهــا درکــی  بــه آن  اتــکای محــض  و 
ــور  ــازار کار کش ــی ب ــاد واقع ــح، از ابع صحی
ــد، بلکــه راهــکار مناســبی هــم  فراهم نمی کن

بــرای بهبــود آن ارائــه نمی دهــد. 
ــکاری اعام شــده  ــرخ بی ــا ن ــم ت ســعی داری
ــه  ــک ب ــران را نزدی ــار ای ــز آم ــوی مرک از س
واقعیــت در نظر گرفتــه و نشــان دهیم کــه 
ــدارد.  ــازار کار کشــور ن ــکاس درســتی از ب انع
در حقیقــت آنچــه کــه در ذهــن مــردم و 
ــراد  ــه خصــوص مطلعــان از وضــع کار و اف ب
جویــای کار وجــود دارد بــا آمــار ارائــه شــده 
ــام  ــر اســاس اع ــاوت اســت. ب بســیار متف
تابســتان  در  بیــکاری  نــرخ  آمــار  مرکــز 
ایــن  بوده اســت.  درصــد   ۱۱.۵ امســال 
ــتعداد  ــه اس ــران ک ــاد ای ــرای اقتص ــرخ ب ن
فراوانــی در زمینه هــای کســب و کار  و تولیــد 
ــرخ  ــن ن ــا میانگی ــر ب ــوص اگ ــه خص دارد ب
بیــکاری در جهــان کــه کمتــر از 6 درصــد 
رضایــت  نشــانه  مقایســه کنیــم  اســت، 
ــرخ  ــن ن ــن حــال ای ــا ای بخشــی نیســت. ب
اعــام شــده بــا ذهنیــت افــراد و خانوارهــای 
 درگیــر بیــکاری نیــز چنــدان هم خوانــی 

ندارد. 
ــران  ــرخ بیــکاری کــه توســط مرکــز آمــار ای ن
تعاریــف  مبنــای  بــر  می شــود  محاســبه 
ــان  ــه بی ــت ک ــی کار اس ــن الملل ــازمان بی س
در  اســت کــه  شــخصی  بیــکار   می کنــد 
ــک  ــی ی ــری حت ــل از آمارگی ــه قب ــک هفت ی

ســاعت هــم کار نکــرده باشــد، فعاالنــه 
در جســتجوی کار باشــد و یــا در مراکــز 
ــه  ــد و اینک ــرده باش ــام ک ــت ن ــی ثب کاریاب
آمــاده باشــد طــی پانــزده روز آینــده شــغلی 
ــول او  ــه او پیشنهاد شــده و مــورد قب  را کــه ب
مرکــز  لــذا  کنــد.  شــروع  قرار گرفتــه، 
آمــار تنهــا نــرخ بیــکاری را بــر اســاس 
تنهــا  و  محاســبه می کند  مطلــق  بیــکاری 
ــار  ــن آم ــای کار در ای ــق جوی ــکاران مطل بی
در  را  افــرادی  تنهــا  ایــن  و   جای دارنــد 
از  پیــش  هفتــه  در  کــه  بر می گیــرد 
آمارگیــری حتــی یــک ســاعت هــم کار 

. شــند ه با نکرد
در حقیقــت نــرخ بیــکاری ۱۱.۵ درصــدی 
کــه حــدود ســه میلیــون ســیصد هــزار نفــر 
از دســته های  بســیاری  را شامل می شــود 
نداده اســت.  جــای  خــود  در  را  بیــکاران 

ــای کار  ــادی جوی ــه ســال های زی ــرادی ک اف
ــد  ــل کار ی نیا فته ان ــر دلی ــه ه ــی ب ــوده ول ب
و دیگــر فرصــت حضــور در بــازار کار را ندارنــد 
ــد، فــارغ التحصیــان  ــازار کار جامانده ان و از ب
دانشــگاهی کــه بــه ناچــار در شــغل های 
ــود  ــی خ ــته تخصص ــر از رش ــا غی کاذب و ی
بــه کار  مشــغول  نامناســب  شــرایط  بــا 

 هســتند، افــرادی کــه مجبورنــد بــه صــورت 
بــا حقــوق ناچیــز  پاره وقــت و ســاعتی 
ــازار کار  ــه ب ــه از ورود ب ــرادی ک ــد، اف کارکنن
بــا مــدرک دانشــگاهی پایین تــر ناامیــد 
ــد و  ــی ارش ــای کارشناس ــا دوره ه ــده و ت ش
و  می دهنــد  ادامه تحصیــل  دکتــری  یــا 
ــدون  ــد، ب ــل می کنن خــود را ســرگرم تحصی
اینکــه امیــدی بــه یافتــن کاری داشــته 
باشــند و ایــن تحصیــل آنــان بیشــتر بــرای 
تخصص یافتــن  تــا  اســت  وقت گذرانــی 
ــکاری  ــرخ بی ــر ن ــازار کار. مســلمًا اگ ــرای ب ب
تفــاوت  محاسبه شــود،  مــوارد  ایــن  بــا 
درصــد   ۱۱.۵ نــرخ  ایــن  بــا  بســیاری 

خواهد داشــت.
امــا بــا این حــال هنــوز درک کاملــی از بــازار 
ــم  ــری ه ــائل دیگ ــم و مس ــران نداری کار ای
 وجــود  دارد کــه در تحلیل هــای اشــتغال

 الزم است آورده شود. 
واقعی بــودن شــغل از جملــه ایــن عوامــل 
اســت. یااینکــه اســتخدامی های بخش هــای 
مختلــف بــه خصــوص دولتــی تــا چــه میــزان 
بــر پایــه نیازهــای واقعــی مدیریــت شــده اند. 
ــت در  ــر نف ــه وزی ــژن زنگن ــه بی ــرای نمون ب
صحــن علنــی مجلــس در خــرداد مــاه 
سیســتم  بــود کــه  اعام کــرده  امســال 
پرســنلی یکــی از مشــکات ایــن وزارت خانه 
اســت کــه متاســفانه ســبب شــده ۱۰۰ هــزار 
ــه وجــود  ــن وزارت خان ــه در ای ــروی اضاف نی
واگذاری هــای  تمــام  بــا  و  داشته باشــند 
صــورت گرفتــه، هم چنــان ۸۰ هــزار نفــر 
وجــود نفــت  وزارت  در  مــازاد   نیــروی 

 دارد. یــا اینکــه بنــا بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر 
ــال  شــهری و روســتایی وزارت کشــور در ح
حاضــر یکــی از مشــکات موجــود در حــوزه 
شــهرداری ها حجــم بــاالی نیــروی انســانی 

اســت. 

هــم اکنــون ۱۰۰ هــزار پســت ســازمانی در 
شــهرداری ها داریــم، در حالــی کــه ۳۰۰ هزار نفر 
جــذب شــده اند و ایــن معضــل سبب شــده کــه 
 بیشــتر درآمــد شــهرداری ها درپرداخــت حقوق

ــای  ــرف پروژه ه ــه ص ــن ک ــا ای ــود، ت هزینه ش
ــهر  ــعه ش ــهری و توس ــات ش ــی، خدم عمران

ــردد.  گ
ــود  ــه وج ــدت ب ــد م ــامانی در بلن ــن نابس ای
آمــده اســت و اکنــون بیــش از ۳ برابــر 
ظرفیــت در شــهرداری ها نیــروی انســانی 

کار می کنــد. 
بنابرایــن محاســبه ظرفیــت واقعــی اشــتغال 
ــدان  ــی دوچن ــز ضرورت ــران نی ــاد ای در اقتص

دارد. 
شــاخص ها  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی 
یــک  در  اشــتغال  وضعیــت  ارزیابــی  در 
کشــور، نــرخ مشــارکت اقتصــادی )یــا نــرخ 
ــت  ــیم جمعی ــه از تقس ــت ک ــت( اس فعالی
فعــال کشــور )اعــم از شــاغل و جوینــده کار( 
بــر کل جمعیــت در ســن کار کــردن )ده ســال 

بــه بــاال( بــه دســت می آید. 
زیــرا  مهم اســت،  بســیار  شــاخص  ایــن 
ــت در  ــهمی از جمعی ــه س ــان می دهد چ نش
عرصــه فعالیــت حضــور دارد و چــه ســهمی از 

ــار اســت.  ــه برکن ایــن پهن
مراکــز آمــاری نرخ مشــارکت اقتصــادی را در 
ــد، حــال  ــل درصــد اعــام می کنن ــران چه ای

ــطح  ــاخص در س ــن ش ــن همی ــه میانگی آنک
ــد و در  ــد می رس ــصت و دو درص ــه ش ــی ب جهان
 بعضی کشورها )سوئد، ســوییس، ایسلند( باالی

 هشتاد درصد است.
 می بینیــم کــه ایــن شــاخص در ایــران 
ــن اســت و از عــدم حضــور  ــه شــدت پایی ب
شــصت درصــد جمعیــت در ســن کار ایــران 

در صحنــه فعالیــت خبــر می دهــد. 
همچنیــن مراکــز آمــاری جمهــوری اســامی 
نــرخ مشــارکت زنــان را در ســال ۱۳۹۵ 
پانــزده درصــد ارزیابــی می کننــد، حــال 
آنکــه در ســطح جهانــی میانگیــن نــرخ 
 مشــارکت اقتصــادی زنــان بــه پنجــاه درصــد 

می رسد. 
ــر ایــن  منظــور از آنچــه گفته شــد، اهمیــت ب
نکتــه اســت کــه نــرخ بیــکاری، آن گونــه کــه 
ــام  ــبه و اع ــاری محاس ــز آم ــوی مراک از س
واقعیت هــای  شــناخت  بــه   می شــود، 
بــازار کار ایــران کمک نمی کنــد و می توانــد 
ــران  ــزان و تحلیلگ ــرای برنامه ری ــی ب گمراه

ــد.  اقتصــادی ایجــاد کن
ایــن مراکــز عمدتــًا بــه روش هــای ســازمان 
نــرخ  محاســبه  بــرای  المللــی کار  بیــن 
دیگــر  ولــی  می کننــد،  توجــه  بیــکاری 
ــرای  ــازمان ب ــان س ــه هم ــی را ک ماک های
ارزیابــی بــازار کار تعریــف کــرده، در نظــر 

. نــد نمی گیر

مدیــرکل دفتــر محصــوالت علوفــه ای و جالیــزی وزارت جهــاد 
کشــاورزی پیــش بینــی کــرد: تولیــد پاییــزه ســیب زمینی، بــه 

۳ میلیــون و ۵۷۰ هــزار تــن برســد. 
بهــاره  زمســتانه،  تولیــد  اعــام کــرد:  اصغــری  حســین 
میلیــون  یــک  میــزان  بــه  ســیب زمینی،  تابســتانه  و 
بــرآورد  وی،  گفتــه  بــه  بوده اســت.  تــن  هــزار   ۴۳۳ و 
زراعــی ســال  بــرای  محصــول  ایــن  کشــت   ســطح 
 ۹6-۹۵، حــدود ۱۴6 هــزار هکتــار بــا تولیــد ۴ میلیــون و

۹۹۴ هــزار تــن بــوده کــه از نظــر تولیــد، ۵۳ هــزار تــن نســبت 
ــان  ــری اذع ــش دارد. اصغ ــل از آن افزای ــال قب ــد س ــه تولی ب
داشــت: بررســی بهــای ســه ســال اخیــر ســیب زمینــی، حاکی 
از بهبــود قیمــت بــه نفــع تولیدکننــده نســبت بــه دو ســال قبــل 
ــه،  ــه قیمــت ســر مزرع ــا توجــه ب ــه ب آن اســت. ضمــن آن ک
قیمــت عمــده و خــرده فروشــی در راســتای رضایــت مصــرف 

 کننــدگان بــوده اســت. اصغــری دربــاره وضعیــت تولیــد
ــد  ــت: کل تولی ــار داش ــدان اظه ــتان هم ــیب زمینی در اس  س
اســتان در ســال زراعــی ۹6-۹۵ در حــدود ۹۳۵هزارتــن بــرآورد 
می شــود، کــه ۴۰۰ هزارتــن آن، مربــوط بــه ســیب زمینی 
تابســتانه و بــه صــورت تــازه خــوری بــه بــازار مصــرف عرضــه 

شده اســت. 
ــه منظــور  وی افــزود: ســاالنه ۲۵۰ هــزار تــن از ایــن تولیــد، ب
تأمیــن نیــاز ســیب زمینی بــذری اســتان و ســایر مناطــق 
کشــور در انبارهــای فنــی نگهــداری و باقیمانــده تــا اردیبهشــت 
مــاه ســال آینــده بــه تدریــج بــه عنــوان ســیب زمینی خوراکــی 
بــه بــازار عرضــه می شــود. اصغــری خاطرنشــان کــرد: از 
ــت  ــه ظرفی ــی موجــود، ســردخانه ب ــق تشــکل های تعاون طری
ــن  ــرای ۲۰۰ هزارت ــوده و ب ــرداری ب ــن در حــال بهره ب ۱۵۰ هزارت
ــز ظرفیــت ســازی شــده و در حــال احــداث اســت. دیگــر نی

ــاز مصــرف المــپ در  ــت: نی ــرق گف عضــو ســندیکای صنعــت ب
کل کشــور حداکثــر ۱۰۰ میلیــون شــعله تخمیــن زده شــده 
 و ایــن در حالــی اســت کــه علی رغــم تــوان تولیــد داخلــی 

6۰درصد این تعداد وارد می شود. 
ــگاه  ــن نمایش ــه در هفدهمی ــید خمس ــنا، فرش ــزارش ایس ــه گ ب
ــن  ــان ای ــا بی ــری ب ــتی خب ــرق در نشس ــت ب ــی صنع بین الملل
ــاز  ــوان نی ــود می ت ــی ش ــت کاف ــازها حمای ــر از المپ س ــه اگ ک
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد، گف ــل تأمین ک ــور را در داخ کل کش
کــه ترخیــص کاالهــای ضــروری تولیــد المــپ ســه مــاه طــول 
می کشــد و در زمینــه ی بازرســی گمرکــی ارز مبادالتــی و ال ســی 
ــاز  ــام نی ــوان تم ــده وجــود دارد، نمی ت ــرای تولیدکنن مشــکاتی ب
داخــل را تأمیــن کــرد. بــه گفتــه وی، تمــام تولیدکننــدگان واقعــی 
ــه  ــد. ب ــت می کنن ــد فعالی ــط تولی ــک خ ــا ی ــور ب ــپ در کش الم
طــور مثــال شــرکت نورافشــار کــه یکــی از چهار شــرکت بــزرگ در 

ایــن زمینــه اســت بــا یــک خــط تولیــد، روزی ۴۰۰۰ المــپ تولیــد 
ــه راحتــی  ــوان ب می کنــد، امــا اگــر شــرایط مســاعد شــود، می ت
بــا ســه خــط تولیــد فعالیــت کــرد کــه بــه طــور میانگیــن بــا ایــن 

ــرد.  ــد ک ــپ تولی ــزار شــعله الم ــوان روزی ۱۲ ه حســاب می ت
عضــو ســندیکای صنعــت بــرق تاکیــد کــرد: بــه صــورت قاطــع 
می تــوان گفــت تولیدکنندگانــی کــه صفــر تــا ۱۰۰ المــپ را 
خودشــان تولیــد می کننــد بــه راحتــی در صــورت تســهیل 
شــرایط می تواننــد ســه برابــر ظرفیــت کار  کننــد کــه ایــن 
ــدگان المــپ اســت.  ــه تولیدکنن ــت ب ــورد مســتلزم توجــه دول م
ــرای  ــه داد: ب ــا، ادام ــد المپ ه ــر مفی ــوص عم ــه در خص خمس
ایــن مســاله اســتانداردهای متعــددی وجــود دارد، امــا بــه طــور 
میانگیــن می تــوان گفــت کــه المــپ کممصــرف زیــر ۷۰۰۰ 
ــا ۴۸ هــزار ســاعت عمــر  ســاعت و المپ هــای ال ای دی ۲۴ ت

ــد. ــد دارن مفی

 ۷ ۶۵ هزار واحد؛ مسکن مهر ۸ 
بدون متقاضی

میلیون لیتر؛ تولید بنزین 
در کشور

میلیون تن؛ هدف گذاری 
صادرات فوالد

۷ هــزار واحــد مســکن مهــر در شــهرهای زیــر ۲۵ هــزار نفــر 
فاقــد متقاضــی اســت.

میــزان تولیــد بنزیــن در کشــور ۶۵.۵ میلیــون لیتــر در روز 
اســت.

بــه  فــوالد  صــادرات  امســال  می شــود   پیش بینــی 
هشت میلیون تن برسد.
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 11.۵ بیــکاری  نــرخ  حقیقــت  در 
میلیــون  ســه  حــدود  کــه  درصــدی 
ســیصد هــزار نفــر را شامل می شــود 
بســیاری از دســته های بیــکاران را در 

نداده اســت.  جــای  خــود 

شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
ســرمایه گذار در آزادراه هــا بــا بیــان 
ــرای  ــل ســرمایه گــذاران ب اینکــه تمای
ــه پروژه هــای ســرمایه گــذاری  ورود ب
پیــدا کرده اســت، گفــت:  کاهــش 
یــک  ایــران  در  حاضــر  حــال  در 
عوارضــی  جهانــی  قیمــت   پنجــم 
ســرمایه  کــه  دریافت می شــود 
 ۱۵ افزایــش  درخواســت  گــذاران 
ــی را  ــوارض آزادراه ــرخ ع ــدی ن درص

دارنــد. 
خدایــار خاشــع در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا اشــاره بــه کاهــش تمایــل 
ــار  ــازی اظه ــش راهس ــرمایه گذاری در بخ ــرای س ــرمایه گذاران ب س
ــری  ــای جذاب ت ــران بازاره ــاد ای ــر در اقتص ــال حاض ــت: در ح داش
بــرای ســرمایه گذاران وجــود دارد کــه می تواننــد بــا حداقــل ریســک 

ــد.  ــازار انتقال دهن ــه آن ب ســرمایه خــود را ب
ــدون  ــک ب ــد بان ــمی مانن ــازار رس ــذاری در ب ــرمایه گ ــزود: س وی اف
پذیــرش هیــچ ریســکی بــه صــورت قانونــی تــا ۱۵ درصــد ســوددهی 
 دارد و ایــن رقــم بــا ســپرده گذاری در صندوق هــای بانکــی حتــی بــه

 ۲۰ درصد هم می رسد. 
بنابرایــن ســود ســرمایه گــذاری در بانک هــا و ســایر بازارهــای غیــر 
ــذاری در احــداث  ــا و ... بیشــتر از ســرمایه گ ــد ارز، ط رســمی مانن
زیرســاخت ها اســت. ضمــن اینکــه بازگشــت ســرمایه در ایــن حــوزه 

ــراه اســت.  ــا ریســک هم ــدت و ب طوالنی م
دبیــر انجمــن شــرکت های ســرمایه گذار در آزادراه هــا تاکیــد کــرد: از 
ــت اســتفاده از  ــی باب ســوی دیگــر ســرمایه گذاران پروژه هــای عمران

تســهیات بانکــی بهــره ۱۸ درصــدی را 
می پردازنــد. 

طبیعــی  شــرایط  ایــن  وجــود  بــا 
ماننــد  حوزه هایــی  کــه  اســت 
زیرســاختی  و  عمرانــی  پروژه هــای 
بازارهــا  ســایر  بــا  رقابــت  تــوان 
را  ســرمایه گذاری  جــذب   بــرای 

نداشته باشد. 
ســرمایه گذاران  داد:  ادامــه  خاشــع 
در  و شــرکت های ســرمایه گــذاری 
حــوزه پروژه هــای عمرانــی ملــزم بــه پرداخــت مالیات هــای ســنگین 
هســتند ایــن در حالــی اســت کــه طبــق قانــون ســرمایه گذاران حــوزه 
ــار  ــه انتظ ــد. البت ــات بپردازن ــدار مالی ــن مق ــد ای ــاخت ها نبای زیرس
معافیــت از مالیــات را هــم نداریــم چــرا کــه ایــن موضــوع در اقتصــاد 

منطقــی نیســت. 
ــرای  ــا شــورای اقتصــاد ب در حــال حاضــر، وزارت راه و شهرســازی ب
کاهــش میــزان مالیــات ســرمایه گذاران حــوزه زیرســاخت ها و 

ــتند.  ــی هس ــره و رایزن ــال مذاک ــازی در ح ــرکت های راهس ش
وی بــا بیــان اینکــه میــزان ســرمایه گذاری در پروژه هــای راهســازی و 
 آزادراهــی در ایــران معــادل میزان ســرمایه گذاری در دنیا اســت، گفت: 
ــت و  ــورمان مزی ــاخت ها در کش ــش زیرس ــذاری در بخ ــرمایه گ س

ــی دارد. معایب
ــور  ــانی در کش ــروی انس ــوخت و نی ــه س ــه هزین ــال گرچ ــرای مث ب
ــا از  ــد، ام ــا باش ــش هزینه ه ــل کاه ــد عام ــت و می توان ــن اس پایی
ســوی دیگــر نــاوگان راهســازی بســیار قدیمــی هســتند کــه بهــره وری 

ــن مــی آورد. را پایی

در حالــی کــه طــی هفتــه گذشــته 
عــراق تعرفــه صــادرات محصــوالت 
 ۲.۵ از  بیــش  را  ایــران  لبنــی 
ــر  ــاون وزی ــش داد، مع ــر افزای براب
کشــاورزی اعام کــرد کــه ایــن 
موضــوع از طریــق اداره بین الملــل 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه وزارت 
امــور خارجــه منعکس شــده تــا 
هرچــه ســریع تر حــل و فصــل 

شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، عــراق طــی هفتــه گذشــته، تعرفه صــادرات 
محصــوالت لبنــی ایرانــی بــه کشــورش را بیــش از ۲.۵ برابــر 
افزایــش داد و بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع لبنــی، 
تعرفــه واردات ماســت بــه ایــن کشــور از پنــج بــه ۲۵ درصــد و 
تعرفــه واردات شــیر و خامــه هــم از پنــج بــه ۱۵ درصــد بــرای 
ــه ۴۰  ــه ب ــن تعرف ــون ای ــت و اکن ــش یاف ــی، افزای تجــار ایران
ــی در  ــایه غرب ــدام همس ــن اق ــه ای ــت. البت ــد رسیده اس درص
ــا  ــود کــه ب ــار دیگــر تکــرار شــده  ب ســال های گذشــته یــک ب
ورود وزارت امــور خارجــه ایــران و وســاطت مســئوالن سیاســی 

دو کشــور موضــوع حــل شــد. 
در ایــن بــاره حســن رکنــی - معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
- گفــت: در زمینــه لبنیــات و صــادرات آن بــازار بســیار 
ــراق  ــژه ع ــه وی ــه ب مناســبی در کشــورهای همســایه و منطق
داریــم کــه حضــور و اســتمرار آن در ایــن بازارهــا ممکــن اســت 
ــرًا  ــد و اخی ــارض باش ــران در تع ــیاری از تاج ــع بس ــا مناف ب
محدودیت هــای تعرفــه ای از ســوی عــراق بــرای ایــران ایجــاد 

شــده اســت کــه البتــه در گذشــته 
نیــز ایــن اتفــاق افتــاده بــود. 

وی افــزود: در گذشــته بــه ســرعت 
امــور  وزارت  در  مــن  همــکاران 
خارجــه بــه ایــن مســاله ورود 
کردنــد و باعــث شــد ایــن مشــکل 
بــه ســرعت حل شــود هــم اکنــون 
عنــوان  بــه  مســاله  ایــن  نیــز 
پیــش رو  چالش هــای  از  یکــی 
ــل  ــور بین المل ــر ام ــق دفت از طری
 وزارت جهــاد کشــاورزی بــه وزارت امور خارجــه منعکــس 
شده اســت و بــه صــورت فعــال پیگیــری می شــود تــا 
ــم و اســتمرار  ــه ســرعت حــل کنی ــن مشــکل را ب ــم ای بتوانی

ــم.  ــت ندهی ــراق را از دس ــازار ع ــود در ب ــور خ حض
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تنــوع محصــوالت لبنــی 
ــور  ــود حض ــث می ش ــران باع ــی ای ــبد صادرات ــود در س موج
در بازارهــای جهانــی اســتمرار داشــته باشــد، ادامــه داد: 
وضــع تعرفه هــای ایــن چنینــی خــارج از اراده مخاطبــان 
ــد  ــورهای مقص ــران در کش ــی ای ــوالت لبن ــتریان محص و مش
اســت. وی گفــت: از آنجــا کــه عــراق نقــش پررنــگ و مهمــی 
در تجــارت خارجــی محصــوالت لبنــی دارد وضــع تعرفه هــای 
جدیــد از اهمیــت باالیــی بــرای ایــران برخــوردار اســت بنابراین 
بایــد فعالیــت و تــاش خــود را بــرای حل این مشــکل بیشــتر 
ــن  ــه ای خــود، در ای ــای منطق ــار رقب ــم در کن ــا بتوانی ــم ت کنی
ــی  ــوالت لبن ــتری محص ــن مش ــوان بزرگ تری ــه عن ــور ب کش

ــران حضــور داشــته باشــیم. ای

وزارت خارجه پیگیر وضعیت تعرفه صادرات به عراق شددرخواست افزایش 15 درصدی نرخ عوارض آزادراهی

مک
ــار  ــه در کن ــا بیــش از ۴۰ ســال تجرب ــد تجــاری مــک، ب ــا برن گــروه تولیــدی مــواد غذایــی خوشــنام ب
کارخانجــات آرد ارس مهــر تبریــز، آرد تــک کــرج، آرد تبریــز کار و آذیــن کارتــن ارومیــه، تولیــد خــود را از 
اوایــل ســال ۸۸ آغــاز نمــوده و بــا گذشــت قریــب بــه ســه ســال، بــه عنــوان یکــی از برترین هــای ایــن 

ــه شــمار می رود.  ــت ب صنع
ــه  ــه ب ــدم دوروم( ک ــده از گن ــتحصال ش ــمولینا )اس ــه آرد س ــه از جمل ــواد اولی ــن م ــتفاده از بهتری اس
ــری ماشــین  ــردد،  بابکارگی ــن صنعــت محســوب می گ ــده در ای ــن کنن ــوان یکــی از آیتم هــای تعیی عن
ــوژی روز دنیــا در تولیــد آرد و ماکارونــی و اخــذ گواهینامه هــای مختلــف باعــث گردیــده  ــا تکنول آالت ب
کــه ماکارونــی مــک عــاوه بــر بــازار داخــل مــورد توجــه خریــداران خارجــی برخــی از کشــورها از جملــه، 
امــارات، کویــت، عمــان، عــراق، عربســتان، بحریــن، افغانســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، قزاقســتان، 
مالــزی، قطــر، ســومالی، نیجــر، توگــو، آفریقــای جنوبــی و جیبوتــی قــرار گیــرد. بــا شــعار غــذای خــوب، 
احســاس خــوب، هــدف اول مدیریــت ایــن مجموعــه تولیــد محصــول بــا کیفیــت عالــی می باشــد کــه 

آن را ســرلوحه و ســر مشــق راه خــود قــرار داده. 
ــر آن  ــز ب ــان نی ــن زم ــا ای ــه ت ــنام، ک ــی خوش ــواد غذای ــدی م ــرکت تولی ــی ش ــدف اصل ــان ه در پای
پایبند می باشــد، تولیــد محصولــی اســت کــه در رقابــت بــا نــوع مشــابه خارجــی نــام ایــران و ایرانــی را 
ماننــد همیشــه پررنــگ و ســر بلنــد نــگاه دارد و امیــد اســت کــه تــا پایــان راه بــا یــاری پــروردگار متعــال 

موجــب افتخــار ســرزمین عزیزمــان ایــران باشــد.

تولید ملی

نرخ بیکاری اعالم شده، برای تحلیل وضعیت بازار کار معیار مناسبی نیست

نرخ بیکاری 11.5 درصدی 
واقعی نیست

گالیه برقی ها از واردات بی رویه المپافزایش 5۳ هزارتنی تولید سیب زمینی در کشور



هشتبهشت
 معلمان باید زیر چتر پژوهش 

قرار گیرند
معــاون پژوهــش، آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــت مه ــت: واقعی ــان گف اصفه
ــر چتــر پژوهــش  ــد در زی امــروز همــه معلمــان بای
ــد  ــز نیازمن ــوزان نی ــای دانش آم ــد و اولی ــرار گیرن ق
آمــوزش هســتند؛ زیــرا آن هــا بیــش از دیگــران در 

ــتند. ــان هس ــار فرزندانش کن
ــته  ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر پناه اکب
اســتان اصفهــان در زمینــه برگــزاری دوره هــای 
ضمــن خدمــت در کشــور رتبــه اول را بــه خــود 
اختصــاص داد، افــزود: یکــی از اولویت هــای بخــش 
پژوهــش، آموزش هــای ضمــن خدمــت اســت.

کاهش معضالت اجتماعی سربازان 
با آموزش های مهارتی  

ارشــد نظامــی ارتــش در اســتان های اصفهــان، یــزد 
و چهارمحــال بختیــاری ارائــه آموزش هــای مهارتــی 
را در کاهــش معضــات  نیروهــای وظیفــه  بــه 
ــای  ــت: در پادگان ه ــت و گف ــر دانس ــی مؤث اجتماع
ارتــش ظرفیــت و پتانســیل خوبــی بــرای آمــوزش 
ســربازان و نیروهــای رســمی وجــود دارد کــه البتــه 
ــف  ــای مختل ــی در زمینه ه ــل آموزش های ــا از قب م
ارائــه داده ایــم و بــا همــکاری اداره کل آمــوزش 
ــق  فنــی و حرفــه ای اســتان، ایــن آموزش هــا را طب
ــازار کار ســاماندهی  ــق ب ــا و مطاب اســتاندارد روز دنی

کرده ایــم.

امیرمحســن آذرافــروز بــا تاکیــد بــر اینکــه آموزش های 
فنــی و حرفــه ای دســتیابی بــه شــغل را بــرای جوانــان 
آموزش هــای  داشــت:  بیــان  می کنــد،  آســان 
ــات  ــش معض ــه ای در کاه ــی و حرف ــی و فن مهارت
ــم  ــی داری ــا آمادگ ــد و م ــیار مؤثرن ــی بس اجتماع
ــه ای  ــی و حرف ــا فن ــا ب ــن آموزش ه ــعه ای در توس

ــم. ــکاری کنی هم

 ایمن سازی خطوط انتقال نفت 
در اصفهان

سرپرســت واحــد حفاظــت از خوردگــی منطقــه 
ــازی  ــروژه ایمن س ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــت پیشــرفته در 28 محــدوده  ــا پوشــش کامپوزی ب
ــد،  ــام ش ــان انج ــارون ـ اصفه ــچ م ــط 30 این از خ
اصلــی  لوله هــای  از  محــدوده  چهــار  گفــت: 
ــارون  ــماره 4 م ــت ش ــال نف ــز انتق ــی مرک خروج
ــت و  ــذه( سندپاس ــان ای ــهید مرزب ــان )ش ـ اصفه

ــد. ــرفته ش ــت پیش کامپوزی
ــاح سرپرســت واحــد حفاظــت از   رحمــت هللا مصب
ــر  ــه داد: در کیلومت ــان ادام ــه اصفه خوردگــی منطق
ــال  ــز انتق ــه مرک ــوط لول ــیر خط ــا 225 مس 210 ت
ــز  ــا مرک ــدز ت ــام)ره( ده ــرت ام ــادگار حض ــت ی نف
انتقــال نفــت شــهید جبــار زارع گندمــکار، تعــداد 24 
ــات  ــاه عملی ــر از یــک م محــدوده طــی مــدت کمت
زیرســازی ســطح لولــه و ایمن ســازی بــه روش 
ــت  ــتفاده از کامپوزی ــد و اس ــام ش ــت انج کامپوزی
پیشــرفته جایگزیــن نصــب 50 جفــت نیم لولــه 

شــد.

 پلمب مراکز زیرزمینی قلیان 
در اصفهان

  مدیــر گــروه مهندســی و نظــارت بهداشــت محیــط 
شــماره دو اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 54 مرکــز 
زیرزمینــی عرضــه قلیــان در اســتان اصفهــان مهــر و 
مــوم شــد، گفــت: ایــن تعــداد چایخانــه بــه دلیــل 
عرضــه غیرقانونــی قلیــان بــا هماهنگــی مقــام 

ــی در اســتان شناســایی و پلمــب شــد. قضای
هوشــنگ طاهــری بــا بیــان اینکــه بیــش از هفــت 
ــده،  ــع آوری ش ــا جم ــن واحده ــان از ای ــزار قلی ه
افــزود: پرونــده متخلفــان ایــن واحدهــا بــه منظــور 
ــاع داده  ــی ارج ــع قضای ــه مراج ــه ب ــن جریم تعیی

شــده اســت.

 راه اندازی موکب شهید بهشتی 
در فرودگاه اصفهان

  مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان  بــا 
ــود  ــتی عم ــهید بهش ــب ش ــه موک ــه اینک ــاره ب اش
ــن حســینی در  ــران اربعی ــی از زائ ــرای پذیرای اول ب
فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان راه انــدازی شــده 
اســت، گفــت: ایــن موکــب دومیــن ســال اســت کــه 
ــی  ــای معل ــران کرب ــه زائ ــانی ب ــرای خدمت رس ب

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
ــن موکــب از  ــی پارســال ای حســن امجــدی پذیرای
ــی  ــان و پیش بین ــر بی ــن را 15هــزار نف ــران اربعی زائ

کــرد ایــن اســتقبال امســال بیشــتر شــود.
ــود  ــای خ ــا موکب ه ــتر فرودگاه ه ــت: بیش وی گف
را در ســالن فــرودگاه یــا ســالن ترانزیــت برپــا 
ایــن  از  می تواننــد  زائــران  تنهــا  کــه  کرده انــد 
خدمــات اســتفاده کننــد؛ امــا ایــن موکــب در خــارج 
ــران  ــا همراهــان زائ ــا شــد ت از ســالن فــرودگاه برپ
ــد  ــب بهره من ــات موک ــد از خدم ــم بتوانن ــن ه اربعی

ــوند. ش

زهرا نصیریگروه اصفهان 
Z.Nasiri@eskimia.ir

اگرچــه تقویــت گردشــگری، یکــی از اهــداف 
مهــم نصــف جهــان اســت، نصــف جهانــی که 
آثــار تاریخــی و طبیعــی آن زبانــزد خــاص و 
عــام اســت، امــا ایــن برنامــه نبایــد بــه 
ــرای  ــه ای رقــم زده شــود کــه مشــکلی ب گون

ــه وجــود آیــد. ــار تاریخــی ب آث
ــد  ــران شــهرداری معتقدن در ایــن میــان مدی
ــگر  ــتر گردش ــذب بیش ــرای ج ــد ب ــه بای ک
پیرامــون اماکــن تاریخــی بناهــای تفریحــی، 

ــود. ــده ش ــد دی ــز خری ــی و مراک اقامت
ــی  ــراث فرهنگ ــران می ــر مدی ــوی دیگ از س
بــر ایــن مســئله تاکیــد دارنــد کــه فضاهــای 
ســادگی  بایــد  تاریخــی  آثــار  پیرامونــی 
ــاخت و  ــا س ــد ب ــد و نبای ــظ کنن ــود را حف خ
ســازهای بســیار و ارتفــاع بســیار ایــن آثــار را 
از منظــر عمومــی مخفی کــرد؛ زیرا بیشــترین 
ــادگی  ــان س ــه هم ــی ب ــار تاریخ ــی آث بالندگ
فضــای پیرامونــی آن هاســت کــه آن هــا را از 

ــد. ــز می کن ــدرن متمای ــار م ــایر آث س
 طرح ساماندهی منارجنبان با 

خواسته های میراث فرهنگی تراز شود
کارشناســان میــراث فرهنگــی بــه ایــن نکتــه 
ــگر  ــذب گردش ــعار ج ــه ش ــد ک ــاد دارن اعتق
ــی  ــرای بعض ــادی ب ــگاه اقتص ــه بن ــد ب نبای
بــا  بخواهنــد  تبدیــل شــود کــه  نهاد هــا 
طرح هــای بــزرگ محیــط پیرامونــی بناهــای 

تاریخــی را تحت الشــعاع قــرار دهنــد.
ــای  ــار بن یکــی ازطرح هــای توســعه ای در کن
ــرف و  ــت ح ــالی اس ــد س ــه چن ــی ک تاریخ
ــوده  ــراه ب ــا آن هم ــیاری ب ــای بس حدیث ه
طــرح پــروژه ســاماندهی اطــراف منارجنبــان 
بــوده اســت. طــرح ســاماندهی اطــراف 

منارجنبــان از ســال ۷۹ توســط شــهرداری 
پیگیــری شــده و درنهایــت در ســال 8۶ 
طــرح نهایــی آن از ســوی مشــاور اعــام شــد.   
 ایــن طــرح شــامل مجموعــه فرهنگی تجاری 
بــا رعایــت ارتفــاع مصــوب بناهــای تاریخــی 
در قالــب یــک پــروژه مشــارکتی در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.
طــرح  معتقدنــد  شــهری  کارشناســان   
ــه  ــر ب ــان منج ــراف منارجنب ــاماندهی اط س
ــراف  ــات اط ــژه مح ــه ۹ به وی ــول منطق تح

می شــود. منارجنبــان 
ایــن بنــا کــه در قــرن هشــتم هجــری 
ــه   ــت ک ــاره اس ــده، دارای دو من ــاخته ش س
ــا  ــن بن ــوان ای ــه ای ــه ب ــر صفوی ــر عص در آخ
ــا حرکــت دادن یکــی  ــه ب ــه شــده اند ک اضاف
ــی  ــه تمام ــر بلک ــاره دیگ ــا من ــا، نه تنه از آن ه
ــوان  ــود. ای ــش می ش ــاختمان مرتع ــن س ای
منارجنبــان نیــز یکــی از نمونه هــای ابنیــه 
ســبک مغولــی ایــران اســت و همگــی ایــن 
آثــار در کنــار یکدیگــر باعــث شــهرت جهانــی 

ایــن بنــای تاریخــی شــده اند.
کارشناســان میــراث فرهنگــی ایــن پرســش 
را مطــرح می کننــد کــه چگونــه می تــوان 
ــاخت  ــا س ــی را ب ــای تاریخ ــن بن ــهرت ای ش
بناهــای جدیــد در محوطــه پیرامونــی آن زیــر 

ــرد؟ ســوال ب
 َسر بناهای تاریخی نباید به بهانه 

سود اقتصادی باالی دار رود
ــت  ــه جه ــود ک ــش ب ــال پی ــه س ــدود س ح
اجــرای طــرح ســاماندهی اطــراف منارجنبــان 
از ســوی شــهرداری بــا مشــارکت بخــش 
ــام  ــه انج ــن محوط ــی ای ــی کلنگ زن خصوص
شــد؛ امــا از آن زمــان میــراث فرهنگــی 
ــی کــه قــرار  ــه نقشــه ها و طرح های اســتان ب

اســت در محوطــه غربــی ایــن اثــر باســتانی 
بــه وجــود آیــد، ایراداتــی گرفــت کــه مســئول 
اجــرا کننــده بایــد همــه ایــن نقایــص را 

ــد. برطــرف کن
بــه گفتــه مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
اصفهــان آنچــه در شــورای فنــی میــراث 
فرهنگــی بــه تصویب رســیده، شــهرداری باید 
ــا در  ــرار دهــد و م محــور اجــرای کار خــود ق
ــازاد  ــی و م ــته غیرمنطق ــه خواس ــن زمین ای

ــم. نداری
فریــدون الهیــاری در گفت وگــوی اختصاصــی 
بــا کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه اجرای 
ــر  ــد از نظ ــان بای ــاماندهی منارجنب ــرح س ط
ســطح اشــغال و طبقات متناســب با شــرایط 
البتــه  افــزود:  باشــد،  فرهنگــی  میــراث 
بخشــی از مراحــل بــه تعویــق افتــادن اجــرای 
ایــن پــروژه بــه ســرمایه گذار برمی گــردد کــه 

بایــد رفــع شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در نقشــه های اولیــه 
ــد  ــه ش ــرح تهی ــن ط ــرای ای ــرای اج ــه ب ک
میــراث فرهنگــی بــا برخــی از مــوارد موافقــت 
نکــرد، گفــت: زمینــی به وســعت 3 هکتــار در 
ضلــع غربــی ایــن بنــای تاریخــی متعلــق بــه 
شــهرداری قــرار دارد. اگرچــه ادعــا می شــود 
ــن  ــی ای ــای پیرامون ــت در فض ــرار اس ــه ق ک
بنــا کاربری هــای فرهنگــی ایجــاد شــود، 
امــا معتقدیــم بایــد ضوابــط حریــم ایــن بنــا 

رعایــت شــود.
 سادگی در کنار بناهای تاریخی 

ارزشمند است
ــان  ــی اســتان اصفه ــراث فرهنگ ــاون می  مع
نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
ــک  ــان دارای ی ــه منارجنب ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــاب  ــفه انتخ ــت و فلس ــی اس ــهرت جهان ش
ایــن پــروژه بــرای اجــرای طرح هــای توســعه 
نبایــد بهره بــرداری اقتصــادی باشــد، افــزود: 
مــا بــا اجــرای یــک طــرح بــزرگ و ســنگین 
ایــن  کنــار  در   ... و  سیتی ســنتر  ماننــد 
مجموعــه مخالفیــم؛ زیــرا اگــر چنیــن طرحی 
ــی  ــاز هــم مســئله جهان نمای ایجــاد شــود، ب

دیگــر بــه وجــود خواهــد آمــد.

ناصــر طاهــری تاکیــد کــرد: هــر چقــدر 
اطــراف بناهــای تاریخــی ســاده تر باشــد، 
اضافــه  تاریخــی  بنــای  یــک  ارزش   بــه 

می شود.
وی بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه 5 ســال 
اســت ســازمان میــراث فرهنگــی بــا نقشــه ها 
و ســاختار اجــرای ایــن طــرح در اطــراف 
منارجنبــان مخالفــت کــرده و اگــر مســئوالن 
شــهری بــه رفــع عیــب و خواســته های 
شــورای فنــی میــراث فرهنگــی تمکیــن 

ــم داد. ــه خواهی ــت ادام ــه مخالف ــد ب نکنن
وی گفــت: در ایــن پــروژه حجــم بارگــذاری و 
ســاخت و ســاز بســیار مهــم اســت و بایــد بــا 

دقــت، تمامــی مــوارد لحــاظ شــود.

 اتمام عملیات مرمت در آتشگاه
ــای  ــت بن ــرح مرم ــاره ط ــن درب وی همچنی
ایــن  اصفهــان گفــت:  آتشــگاه  تاریخــی 
ــا  ــرارداد اســت؛ ام ــوع ق ــد ن طــرح دارای چن
ــرای مرمــت پی هــا، بدنه هــا  قــراردادی کــه ب
در  خارجــی  جداره هــای  کنگره هــای  و 
بخش هــای پیرامونــی مجموعــه تاریخــی 
آتشــگاه بســته شــد، همزمــان بــا شــهریورماه 
ســال جــاری آغــاز و اعتبــاری بالــغ بــر 
 800 میلیــون ریــال بــرای آن پیش بینــی 

شد.
وی همچنیــن دربــاره نرده گــذاری در ســی و 
ســه پــل بــا وجــود مخالفت هایــی کــه در این 
زمینــه وجــود دارد، گفــت: ایــن مســئله فقــط 
ــافران  ــگران و مس ــازی گردش ــرای ایمن س ب

ــراث فرهنگــی  ــی می ــا شــورای فن اســت؛ ام
درصــدد طراحــی نمونــه ای بــا شــکل و طــرح 
ــه  ــن زمین ــط در ای ــا فق ــب تر اســت؛ م مناس
یــک نمونــه اجــرا کردیــم و تــا نظــر شــورای 
ــه اعــام نشــود، اقدامــی  ــن زمین ــی در ای فن

نخواهیــم نکــرد.
 نظرات میراث فرهنگی لحاظ شده 

است
نظــر شــهردار منطقــه ۹ اصفهــان دربــاره طرح 
توســعه منارجنبــان بــه گونــه دیگــری اســت. 
ســید عبــاس روحانــی ایجــاد فضای شــهری 
زنــده در کنــار بنــای تاریخــی منارجنبــان 
ــگران الزم  ــه گردش ــات ب ــه خدم ــرای ارائ را ب
ــا  ــود ب ــرار ب ــت: ق ــت و گف ــروری دانس و ض
مشــارکت بخــش خصوصــی پــروژه مجموعه 
منارجنبــان  مجــاورت  در  تجاری فرهنگــی 
اجــرا شــود؛ از ایــن رو زمینــی بــه مســاحت 
18 هــزار متــر مربــع آزادســازی شــده اســت. 
اســت  پروانــه  و  زمیــن  شــهرداری  آورده 
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذار  آورده  و 
تجاری فرهنگــی  مجموعــه  ایــن  ســاخت 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیمانــکار پروژه مشــخص 
شــده، ادامــه داد: زمان بــر بــودن اجــرای 
مجــاورت  در  تجاری فرهنگــی  مجموعــه 
منارجنبــان  بــه دلیــل مباحــث میراثی اســت؛ 
ــی  ــان دقیق ــوان زم ــل نمی ت ــن دلی ــه همی ب
بــرای بهره بــرداری از ایــن پــروژه اعــام کــرد.

طراحی هــای  قبــا  شــد:  یــادآور  وی 
ــد  ــورد تأیی ــروژه م ــن پ ــرای ای ــده ب انجام ش
اداره کل میــراث فرهنگــی میــراث نبــود؛ 
گذاشــته  طراحی هــا کنــار  آن  رو  ایــن  از 
ــا  ــد ب ــی جدی ــر طراح ــال حاض ــد و در ح ش
محدودیت هــا و شــرایط خــاص تعیین شــده 
تمــام  و  انجــام شــده  میــراث فرهنگــی 
خواســته های میــراث در طراحــی پــروژه مــد 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق نظ
بعضــی  ماننــد  طــرح  ایــن  امیدواریــم 
ســازمان  خم هــای  و  پیــچ  در  طرح هــا 
ــک  ــه ی ــد و ب ــی نمان ــی باق ــراث فرهنگ می

نشــود. تبدیــل  خاک خــورده  پرونــده 

مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان بــا اشــاره بــه برگــزاری 
اداری  اتوماســیون  و  نمایشــگاه کامپیوتــر  بیست وســومین 
ــان حــوزه  ــن نمایشــگاه، کارآفرین ــوکام( گفــت: ای ــان )ات اصفه
ــازمان ها  ــرکت ها، س ــا ش ــات را ب ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن
ــن  ــل ای ــن دلی ــه همی ــد و ب ــان ســرمایه آشــنا می کن و صاحب
نمایشــگاه از اهمیــت زیــادی در ســطح اســتان برخوردار اســت.

  مهــدی حیــدری زاده افــزود: بــر اســاس ارزیابــی واحــد 
صــدای مشــتری شــرکت مخابــرات و تحلیل هــای انجام شــده 
ــرات  در ســال گذشــته، درصــد رضایــت مشــتریان غرفــه مخاب
و میــزان اثربخشــی حضــور در ایــن نمایشــگاه، بســیار خــوب 
بــوده و بــه همیــن دلیــل مشــارکت در نمایشــگاه امســال نیــز 

ــت. ــده اس ــزی ش برنامه ری
 وی ادامــه داد: مجموعه هــای حاضــر در نمایشــگاه بایــد 

بــا عرضــه قابلیت هــا و توانمندی هــای خــود پاســخگوی 
ــف  نیازمندی هــای مشــتریان، ســرویس ها و فناوری هــای مختل

خــود باشــند.
وی ارائــه ســرویس های جدیــد از قبیــل ســیپ فــون یــا 
ــه  ــراه، ارائ ــر روی گوشــی هم ــه ب ــت ارائ ــا قابلی ــت ب ــن ثاب تلف
بســته های اینترنــت و تلفــن ثابــت و همــراه مخصــوص 
نمایشــگاه، ارائــه ســرویس های تجــاری مخصــوص شــرکت ها 
و ســازمان ها و پاســخگویی بــه مشــکات و نیازمندی هــای 
مختلــف مشــتریان را از جملــه مهم تریــن برنامه هــای شــرکت 
مخابــرات بــرای نمایشــگاه اتــوکام ســال جــاری عنــوان کــرد.

بــه گفتــه وی مخابــرات منطقــه اصفهــان از طریــق درگاه هــای 
ــن  ــود ای ــر خ ــور مؤث ــتریان و حض ــا مش ــی ب ــف ارتباط مختل

ــد داد. ــرار خواه ــت ق ــورد حمای ــگاه را م نمایش

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

 رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در مراســم آغــاز بــه کار 
ــره  ــر، نق ــا، جواه ــدگان ط ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن انجم
ــن  ــود چنی ــت: نب ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــنگ های قیمت و س
ــه شــدت احســاس  ــد طــای کشــور ب ــز تولی ــی در مرک انجمن
ــرف  ــی در برط ــش مهم ــد نق ــن می توان ــن انجم ــد. ای می ش
شــدن مســائل و مشــکات تولیدکننــدگان  و صادرکننــدگان طا 

داشــته باشــد.
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی افــزود: مالیــات بــر ارزش 
ــزوده، یکــی از چالش هــای جــدی صنعــت طــای اســتان  اف
اصفهــان اســت کــه زمینــه تعطیلی واحدهــای تولیــدی و صنفی 

را ایجــاد کــرده اســت. 

عضــو هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
ــرات  ــا و جواه ــادرات ط ــت: ص ــان گف ــتان اصفه ــای اس ط
اســتان اصفهــان در ســال ۹0 بــه ۷50 میلیــون دالر رســید؛ ولــی 
ــن  ــک مرکــزی ای ــه بان ــی و مصوب ــل مشــکات مالیات ــه دلی ب

ــت. ــیده اس ــال ۹5 رس ــون دالر در س ــه 20 میلی ــدد ب ع
ابراهیــم حبیب الهــی از تعطیلــی ۷0 درصــد واحدهــای تولیــدی 
ــوی  ــت: بیــش از 80 درصــد النگ ــر داد و گف طــا در اســتان خب

ــد می شــود. ــان تولی ــه در اســتان اصفه خاورمیان
 وی گفــت: اســتخراج، تولیــد و صــادرات طا، یک مســیر طوالنی 
و پرزحمــت اســت کــه عمــوم مــردم و مســئوالن بایــد از مراحل 
ــاارزش را از نزدیــک مشــاهده  ــا مصــرف ایــن کاالی ب ــد ت تولی
ــا در  ــاره ط ــتندی درب ــاخت مس ــت س ــن جه ــه همی ــد؛ ب کنن

اصفهــان ضــروری اســت.  

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ــو  ــان در گفت وگ رئیــس ســازمان بســیج رســانه اســتان اصفه
ــار دومیــن  ــای وطــن، از انتشــار فراخــوان آث ــگار کیمی ــا خبرن ب
جشــنواره مطبوعــات و خبرگزاری هــای اســتان اصفهان)ابــوذر( 
خبــر داد و گفــت: اصحــاب رســانه اصفهــان می تواننــد تــا 15 آذر  
آثــار خــود را بــه ســازمان بســیج رســانه اســتان اصفهــان ارســال 
www. ــی ــه آدرس اینترنت ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس و ب

ــد.  ــه کنن basijrasaneh.esf.bsj مراجع
ــر از  ــل 250 نف ــال قب ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــا صف رض
ــد و  ــرکت کردن ــنواره ش ــن جش ــان در ای ــانه اصفه ــاب رس اصح
14 نفــر بــه عنــوان نفــرات برتــر ایــن جشــنواره معرفــی شــدند 
بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت: امســال نیــز کــه دومیــن ســال 

ــبک  ــون س ــی همچ ــت موضوعات ــنواره اس ــن جش ــزاری ای برگ
انقابیگــری،  دشمن شناســی،  ایرانی اســامی،  زندگــی 
آســیب های اجتماعــی، عفــاف و حجــاب، تحکیــم بنیــان 
خانــواده، مســائل صنفــی خبرنــگاران، اقتصــاد مقاومتــی و امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر از موضوعــات برجســته آن اســت.

صفــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره هماننــد نخســتین 
ــس و  ــور، عک ــز و کاریکات ــب طن ــت قال ــزاری در هف ــال برگ س
کلیــپ، یادداشــت، مصاحبــه، گــزارش، گفت وگــو و تیتــر برگــزار 
می شــود، افــزود: آثــار را اســتادان برجســته حــوزه رســانه  
داوری می کنند.رئیــس ســازمان بســیج رســانه اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: آثــار ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره ابــوذر بایــد در 
رســانه های معتبــر کشــور از تاریــخ 30شــهریورماه ۹5 بــه چــاپ 

رســیده باشــد.  

ــترده  ــی گس ــان از آمادگ ــتان اصفه ــکی اس ــر کل دامپزش مدی
ــزای فــوق  ــی ویــروس آنفلوآن ــا شــیوع احتمال ــه ب ــرای مقابل ب
حــاد پرنــدگان خبــر داد و گفــت: ســتاد مقابلــه بــا ایــن بیمــاری 

ــف اســتانی تشــکیل شــد. ــا حضــور دســتگاه های مختل ب
ــه آمادگــی  ــا اشــاره ب ــه گــزارش تســنیم، شــهرام موحــدی ب ب
اداره کل دامپزشــکی اســتان بــرای مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان افــزود: در فصــل ســرما معمــوال 
پرنــدگان مهاجــر از ســیبری بــه خــط اســتوا مهاجــرت کــرده و 
ــد؛  ــور می کن ــا عب ــا از روی کشــور م ــرواز آن ه ــی پ ــال هوای کان

ــوان مخــازن ویــروس شــناخته می شــوند. ــه عن بنابرایــن ب
ــز  ــداد مراک ــان بیشــترین تع ــه  اصفه ــه اینک ــا اشــاره ب  وی ب
ــون  ــش از 25 میلی ــروز بی ــور را دارد و ام ــور کش ــرورش طی پ
پرنــده در مراکــز مختلــف مــا در حــال پــرورش اســت، گفــت: 

ــور  ــی طی ــه جابه جای ــد از هرگون ــردم بای ــدگان و م پرورش دهن
ــل  ــوز حم ــدون مج ــی ب ــود مرغ ــد ک ــای دام مانن و فرآورده ه

ــد. ــودداری کنن ــه ای خ ــتی و قرنطین بهداش
موحــدی افــزود: روســتاییان بایــد پرنــدگان بومــی خــود را در 
قفــس نگــه دارنــد و از هرگونــه تمــاس بــا پرنــدگان آزادپــرواز 
ــترده  ــات گس ــه تلف ــن هرگون ــر ای ــاوه ب ــود؛ ع ــت ش ممانع
اطاع رســانی شــده و در تلفــات محــدود نیــز الشــه طیــور دفــن 

شــود.
ــور  ــاک اســت و در حــوزه طی وی گفــت: در اســتان، شــرایط پ
مشــکلی نداریــم؛ امــا بــه شــهروندان توصیــه می شــود از 
خریــد تخم مــرغ بومــی و تخــم پرندگانــی ماننــد کبــک 
ــی در  ــکی حت ــتی دامپزش ــد بهداش ــد ک ــه فاق ــن ک و بلدرچی

ــد. ــودداری کنن ــد خ ــه ج ــتند، ب ــکیل هس ــته های ش بس

مدیر مخابرات منطقه اصفهان عنوان کرد:

 پیوند صاحبان ایده  وکسب وکار در نمایشگاه اتوکام اصفهان

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان طال مطرح کرد:

 لزوم ساخت مستندی درباره طال در اصفهان

  رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان:

دومین جشنواره رسانه ای ابوذر در اصفهان کلید خورد

 تشکیل ستاد مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در اصفهان

در راستای مصرف بهینه آب احداث می شود:
ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شاهین شهر 

در شرکت پاالیش نفت اصفهان
زهرا نصیریگروه اصفهان
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ــا  ــو ب ــان در گفت وگ ــت اصفه ــگاه نف ــرکت پاالیش ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: بــا توجــه بــه بحــران عمومــی آب در سراســر 
کشــور و حفــظ و صیانــت از منابــع کشــور در جهــت اســتفاده از پســاب آب و 
بازچرخانــی پســاب فاضــاب شاهین شــهر، شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــا،  ــای روز دنی ــری از تکنولوژی ه ــا بهره گی ــران و ب ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ب
ــد  ــه خری ــادرت ب ــان مب ــه ای اصفه ــازمان آب منطق ــا س ــراردادی ب ــی ق ط

انشــعاب پســاب بــه میــزان 210 لیتــر بــر ثانیــه کــرده اســت.
ــات و  ــرای تاسیس ــرای اج ــرکت ب ــن ش ــزود: ای ــان اف ــادق حاجی محمدص
ــه برگــزاری   ــدام ب ــاز اق ــن پســاب در ســه ف ــه ای ــال و تصفی زیرســاخت انتق
ــاوران  ــکاران و مش ــا پیمان ــرارداد ب ــد ق ــایی و عق ــدود و شناس ــه مح مناقص
ــا  ــاب ب ــال پس ــط انتق ــی خ ــاز اول طراح ــت: ف ــرده اس ــت ک ــد صاحی واج

.E  ــورت ــه ص ــارس ب ــدرو پ ــرکت هی ش

ــا شــرکت  ــد، اجــرا و نظــارت کارگاهــی خــط انتقــال پســاب ب ــاز دوم خری ف
فراســان و ری آب بــه صــورت PC بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۷میلیــارد ریــال و 
فــاز ســوم طراحــی، خریــد و اجــرای احــداث ایســتگاه پمپــاژ و تصفیه خانــه 
ــارد  ــغ 50 میلی ــا مبل ــه صــورت EPC ب ــه ب ــا شــرکت آبســان زالل خاورمیان ب

ریــال.
ــک شــرکت  ــکاری ی ــا هم ــه پســاب شاهین شــهر ب ــرد:  تصفی ــد ک  وی تاکی
دانش بنیــان در دو مرحلــه پمپــاژ پســاب از تصفیه خانــه شاهین شــهر و 
ســاخت ایســتگاه تصفیه خانــه در شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان در زمینــی 
بــه مســاحت 80 × 140 متــر مربــع و پیش بینــی تصفیــه پســاب بــا ســرعت 
ــده  ــی ش ــازی اجرای ــای بهینه س ــاب طرح ه ــا احتس ــه ب ــر ثانی ــر ب 500 لیت
ــال  ــط انتق ــر خ ــط 10 کیلومت ــاب، توس ــن پس ــال ای ــزود: انتق ــت. وی اف اس
ــام  ــس از اتم ــه پ ــت ک ــط اس ــده، مرتب ــاخته ش ــای GRP ۷00 س ــا لوله ه ب
ــر  ــا ســرعت 210 لیت ــه پســاب شاهین شــهر ب ــه پاالیشــگاه، تصفی تصفیه خان

ــر ثانیــه عملیاتــی خواهدشــد. ب
ــت  ــور موق ــه ط ــت ب ــا موفقی ــاه ۹5 ب ــرح، در بهمن م ــن ط ــای 1 و 2 ای فاز ه
ــده و  ــاز ش ــاه 13۹5 آغ ــرح از بهمن م ــن ط ــاز 3 ای ــده و ف ــل داده ش تحوی
ــن از لحــاظ برنامــه ای  ــون 5۹ درصــد پیشــرفت داشــته اســت. همچنی تاکن

ــود.   ــرداری ش ــاه ۹۷ بهره ب ــد در مهرم ــروژه بای ــن پ ای

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 برگزاری هفته فرهنگی اردستان 
در آذرماه

ــه  ــزاری هفت ــه برگ ــاره ب ــا اش ــتان ب ــه اردس ــام جمع ام
ــاری  ــال ج ــاه س ــا 14 آذرم ــتان از ۷ ت ــی اردس فرهنگ
ــه فرهنگــی شهرســتان،  ــت: محــور برنامه هــای هفت گف

ــود. ــد ب ــدرس خواه ــهید م ش
حجت االســام دهشــیری افــزود: ایجــاد غرفه هــای 
ایثــار و شــهادت تــا حــد زیــادی می توانــد هفتــه 
فرهنگــی شهرســتان را ارزشــمند و دارای بــرکات فــراوان 
ــتان و  ــتاوردهای اردس ــای دس ــن غرفه ه ــد. همچنی کن

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــدس نی ــاع مق دف
صنایــع  و  محلــی  بازی هــای  معرفــی  وی گفــت:   
ــه گویش هــای ادبــی و نقــش آن  دســتی و پرداختــن ب
ــد  ــگان می توان ــه هم ــی آن ب ــگ و ادب و معرف در فرهن
ــران باشــد. ــه دیگ ــی شهرســتان ب ــن روش معرف بهتری

کشت گیاهان دارویی در200 
هکتار از زمین های تیران و کرون

ــا  ــرون ب ــران و ک ــاد کشــاورزی شهرســتان تی ــر جه مدی
اشــاره بــه اینکــه بیــش از 200 هکتــار از زمین هــای 
شهرســتان تیــران و کــرون زیــر کشــت گیاهــان دارویــی 
ــده در  ــی کشت ش ــان داروی ــت: گیاه ــت، گف ــرار گرف ق
زمین هــای شهرســتان شــامل زعفــران، نعنــاع، موســیر، 

ــان اســت. ــوورا و گل گاوزب ــو، آل بادرنجب

بــه  توجــه  بــا  گفــت:  حاج عابـــدی  محســـن 
خشکســالی های اخیــر، کشــت گیاهــان دارویــی کــه بــه 
آب بســیار کمتــری نســبت بــه ســایر گیاهــان نیــاز دارنــد، 

اســت.  باصرفه تــر  بســیار 
عمده تریــن  از  یکــی  کــرون،  و  تیــران  شهرســتان 
اســت. اصفهــان  اســتان  در  زعفــران  تولیدکننــدگان 

 حجم آب سد زاینده رود
164 میلیون متر مکعب است 

ــان  ــرکت آب اصفه ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
گفــت: حجــم آب ذخیره شــده در ســد زاینــده رود حــدود 

1۶4 میلیــون متــر مکعــب اســت. 
ــت آب موجــود در مخــزن  ــاره ظرفی ــور درب ــی بصیرپ عل
ســد زاینــده رود افــزود: در حــال حاضــر حجــم آب پشــت 
ســد زاینــده رود حــدود 1۶4 میلیــون متــر مکعــب اســت 
کــه ایــن میــزان اگرچــه نســبت بــه ســال گذشــته حدود 
ــت  ــا اف ــی ب ــش دارد، ول ــب افزای ــر مکع ــون مت 10 میلی
۷4 درصــدی نســبت بــه متوســط بلندمــدت حوضــه آبی 

زاینــده رود همــراه بــوده اســت.
رودخانــه  در  آب  دوبــاره  جــاری شــدن  دربــاره  وی 
زاینــده رود بــرای کشــاورزان تصریــح کــرد: افزایــش 
ظرفیــت خروجــی آب از دریچه هــای ســد زاینــده رود بــه 
مصوبــات شــورای هماهنگــی حوضــه زاینــده رود بســتگی 

دارد.

تولید نرم افزار تشخیص روند 
بیماری MS در خمینی شهر

پژوهشــگران دانشــگاه آزاد اســامی واحد خمینی شــهر 
نرم افــزار خــودکار تشــخیص و بررســی رونــد پیشــرفت 
بیمــاری MS از روی تصاویــر MRI را طراحــی و تولیــد 

کردند.
سرپرســت هســته فنــاور پردازشــگران صنعــت پزشــکی 
مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خمینی شــهر 
گفــت: ایــن نرم افــزار دارای قابلیــت تشــخیص بیمــاری 
MS از روی تصاویــر MRI مغــزی و بررســی رونــد آن در 

همــه ابعــاد از نظــر مهندســی و پزشــکی اســت.
دقیــق  تشــخیص  افــزود:  مهدی دخــت  محمــد 
بیمــاری، مختصــات پــاک ایجادشــده در مغــز، امــکان 
تشــریح جزئیــات بیمــاری، بررســی رونــد تشــخیص و 
ــده  ــر ثبت ش ــا تصاوی ــه ب ــاری در مقایس ــرفت بیم پیش
ــه  ــی ب ــف و توانبخش ــی مختل ــازه زمان ــاری در ب از بیم

ــت. ــزار اس ــن نرم اف ــای ای ــاران، از مزای بیم

واگذاری پروژه های 460 هزار میلیارد 
ریالی شبکه راه به بخش خصوصی

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: پروژه هــای 
شــبکه راه بــا ارزشــی بالــغ بــر 4۶0 هــزار میلیــارد ریــال 

ــذار شــده اســت. ــه بخــش خصوصــی واگ ب
ــرد:  ــار ک ــز اظه ــداری نطن ــروز در فرمان ــی دی ــر امین امی
دولــت در بخــش واگــذاری پروژه هــا بــه بخــش 
خصوصــی اقداماتــی را انجــام داده کــه پروژه هــای 
شــبکه راه بــا ارزشــی بالــغ بــر 4۶0 هــزار میلیــارد ریــال 

ــذار شــده اســت. ــن بخــش واگ ــه ای ب
ــه  ــال 13۹۶، ب ــط در س ــغ فق ــن مبل ــزود: از ای وی اف
میــزان 1۶۷ هــزار میلیــارد ریــال عقــد قــرارداد صــورت 

ــه اســت. گرفت
معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: یکــی از مناطقــی 
کــه بهــره خوبــی از ایــن پروژه هــای بخــش خصوصــی 
بردنــد، شهرســتان های مرکــزی اصفهــان ماننــد نطنــز، 

ــد. کاشــان و اردســتان بوده ان
وی تصریــح کــرد: بــرای توســعه شــبکه حمــل و 
شــده ایم  خصوصــی  بخــش  بــه  متوســل   نقــل 
ــم  ــان انداختی ــه جری ــون ســال 13۶۶ را ب ــاره قان و دوب
کــه توانســتیم بخــش اعظمــی از شــبکه حمــل و نقــل 

را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم.
امینــی خاطرنشــان کــرد: مشــکاتی از ســوی مســئوالن 
شهرســتان نطنــز مطــرح شــده کــه پیگیــر حــل آن هــا 
ــق  ــکات از طری ــن مش ــی از ای ــی بخش ــتیم؛ ول هس

اســتان حــل  خواهــد شــد.

،،
ســازمان میراث فرهنگی با نقشــه ها 
و ســاختار اجرای این طرح در اطراف 
اگــر  و  کــرده  منارجنبــان مخالفــت 
مســئوالن شــهری بــه رفــع عیــب و 
خواســته های شــورای فنــی میــراث 
فرهنگی تمکین نکنند به مخالفت 

ادامــه خواهیــم داد

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن درباره آخرین تصمیمات در زمینه طرح ساماندهی منارجنبان

 حجم بارگذاری و ساخت و ساز 
در طرح ساماندهی منارجنبان مهم است
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گروه استانها

خبــری  نشســت  در  علیــزاده  محمدرضــا 
ــوری  ــاب جمه ــه کت ــن هفت بیســت و پنجمی
ــگ و  ــل اداره کل فرهن ــه در مح ــامی ک اس
ارشــاد اســامی ایــن شهرســتان برگــزار شــد. 
ــاه  ــان م ــا 26 آب ــه از 20 ت ــه اینک ــا اشــاره ب ب
هفتــه کتــاب اســت، اظهــار داشــت: در کشــور 
ــار  ــورد انتظ ــطح م ــه از س ــرانه مطالع ــا س م
بــه  دلیــل  بــه همیــن  اســت.  پایین تــر 

ــاز دارد. ــه نی ــگ مطالع ــای فرهن احی
در ادامــه بخشــی از صحبــت هــای مدیــرکل 
ــان  ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن

آمــده اســت:
 هدف ما ترویج فرهنگ مطالعه در 

میان خانواده ها است
هــدف مــا ترویــج فرهنــگ مطالعــه در میــان 
برنامه ریــزی  اگــر  و  اســت  خانواده هــا 
صحیحــی صــورت گیــرد، بخشــی از رســالت 
خــود را انجــام داده ایــم، کتابخوانــی موضوعی 
ــد دســتگاه  ــه چن ــوط ب ــا من ــه تنه نیســت ک
بــه  بایــد  مختلــف  دســتگاه های  باشــد، 
بهانــه هفتــه کتــاب برنامه هایــی بــرای یــک 
ــی  ــت مردم ــن و از ظرفی ــود تدوی ــال خ س
اســتفاده  و کتابخوانــی  حــوزه کتــاب   در 

کنند.

 آینده روشن با خانواده کتاب خوان است
ــا  ــن ب ــده روش ــال »آین ــاب امس ــه کت ــعار هفت ش
ــا  ــای آن ب ــه روزه ــت« ک ــوان اس ــواده کتاب خ خان
ــاب و  ــم و رســانه«، »کت ــی قل ــاب اهال ــوان »کت عن
فضــای مجــازی«، »کتــاب و جامعــه دانشــگاهی«، 
و  »کتاب خوانــی  کودک و نوجــوان«،  »کتــاب 
ــی«  ــاد مقاوم ــران و اقتص ــاب، ناش ــدار«، »کت کتاب
و »کتــاب، حیــات طیبــه و انقــاب اســامی« 

نام گــذاری شــده اســت.

 150 عنوان برنامه در هفته ستاد کتاب
بــر اســاس دســتورالعمل هفتــه ســتاد کتــاب 
جلســه هایی برگــزار شــد و 20 دســتگاه برنامه هــای 
ــر و  ــد، نصــب بن ــوان اعــام کردن خــود را در 150 عن
از  و مســؤوالن  بازدیــد کارکنــان  و  پارچه نوشــته 

کتابفروشــی و کتابخانه هــا از جملــه انتظارهایــی 
ــه  ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره کل فرهن ــوده ک ب
ــر  ــت، اگ ــرده اس ــاغ ک ــف اب ــتگاه های مختل دس
ــًا بســیاری از  ــد، قطع ســطح مطالعــه افزایــش یاب

مشــکات کاهــش می یابــد.
 وضعیت چاپ و نشر شمال استان

ــه  ــی 6 ماه ــده، ط ــر ش ــای منتش ــداد کتاب ه  تع
اول امســال 164 عنــوان اســت کــه کتاب هــای 
کــودک و نوجــوان بــا 18 عنــوان، دینــی، 10 تألیفــی 
ــر  ــال حاض ــت در ح ــوان اس ــه 143 عن 121 و ترجم
 67 ناشــر در اســتان کرمــان فعــال بــوده کــه 
16 نفــر ناشــر زن و 51 نفــر مــرد هســتند، همچنیــن 
14  ناشــر در شهرســتان و 53 ناشــر در مرکــز اســتان 

مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
 201 نفر مؤلف در سطح استان کرمان 

مشغول فعالیت هستند
ــان  ــتان کرم ــطح اس ــف در س ــر مؤل ــداد 201 نف تع
ــر زن و  ــداد 78 نف ــن تع ــه از ای ــوده ک ــغول ب مش
ــی  ــد کتابفروش ــتند و 98 واح ــرد هس ــر م 123 نف
ــن اداره کل  ــود دارد، ای ــال وج ــه فع و 183 چاپخان
ــج مطالعــه در اســتان فعالیت هــای  ــه تروی در زمین
مختلــف ایجابــی، نظارتــی، تبلیغــی و ترویجــی 
انجــام می دهــد، صــدور کارت اهــل قلــم بــرای 
نویســندگان نیــز، از طریــق ســایت خانــه کتــاب کــه 
ــه  ــوند از جمل ــوردار ش ــهیات برخ ــد از تس می توانن

ــت. ــا اس ــن فعالیت ه ای

 فعالیت های مستمر 
اداره کل ارشاد کرمان

ــه  ــر و ارائ ــه نش ــاب، یاران ــگاه کت ــزاری نمایش برگ
ــه  ــرای نوســازی کتابفروشــی ها از جمل تســهیات ب
فعالیت هــای مســتمر اداره کل ارشــاد اســت،در 
ــاب  ــان نشــریه تخصصــی موضــوع کت اســتان کرم
نداریــم، امســال چهارمیــن دوره معرفــی شــهر 
پایتخــت کتــاب ایــران را داریــم و شــهرها بــا 
محوریــت شــهرداری و ان جی اوهــا مشــغول بــه 

ــتند. ــت هس فعالی
 زمان معرفی کاندیدای شهر کتاب

اکنــون تــا 20 آذر مــاه فرصــت داریــم کــه کاندیــدای 
شــهر کتــاب را معرفــی کنیــم، ســال گذشــته زرنــد 
جــزو ایــن کاندیداهــا بــود و تــا مرحلــه پنــج شــهر 
ــا  نهایــی رفــت، امســال بــم، رفســنجان و کرمــان ب
ــال  ــی دنب ــر دولت ــی و غی ــت نهادهــای دولت محوری
ایــن موضــوع هســتند بــرای کاندیــدا شــدن در ایــن 
طــرح بایــد ویژگی هــای کیفــی و نــوآوری را رعایــت 
کننــد و متناســب بــا نیازهــای محلــی و بومــی بــه 
فعالیــت بپردازنــد تــا بتواننــد، مــورد ارزیابــی قــرار 

گیرنــد.

 برگزاری جشنواره روستاها و عشایر 
کتاب

هفتــه  ترویجــی  برنامه هــای  از  دیگــر  یکــی 
کتابخوانــی برگــزاری جشــنواره روســتاها و عشــایر 
کتــاب اســت، ایــن طــرح  بــا محوریــت دهیاری هــا 
ــی در  ــنبه های کتابخوان ــرح دوش ــود. ط ــاز می ش آغ
ــودکان  ــویق ک ــرای تش ــور ب ــای کش ــد کودک ه مه
ــه  ــده نخســتین برنام ــه آین ــا طــی هفت اســت و م
کتابخوانــی را در مهــد کودک ها،کلیــد می زنیــم، 
بحــث  در  پیشــگام  اســتان های  از  کرمــان 

اســت. باشــگاه های کتابخوانــی 
 220 باشگاه در استان کرمان

فعال هستند
ــال  ــان فع ــتان کرم ــگاه در اس ــون 220 باش هم اکن
هســتند کــه هــدف ایــن باشــگاه ها حمایــت از 
کتابخانه هــای کوچــک در محــل مســجد، مهــد 
آمادگــی  اســت،  درس  کاس هــای  و  کــودک 
ایجــاد  بــه  داریــم کــه هــر شهرســتان مایــل 
ــران  ــی آن را از ته ــی اســت، مرب باشــگاه کتاب خوان
 تأمیــن کنیــم و بحــث کتابخوانــی آن را فعــال 

کنیم.

مدیرکل ارشاد کرمان: 

220 باشگاه کتابخوانی 
در کرمان فعال است

توســعه  اســتان کرمــان گفــت:  دادگســتری  رئیــس کل 
حاشیه نشــینی در اســتان کرمــان اکنــون کامــًا متوقــف 
ــمی  ــکونت گاه های غیر رس ــاماندهی س ــراغ س ــه س ــده و  ب ش

رفته ایــم. 
ــا  ــه ب ــرم ک ــوع ج ــگیری از وق ــورای پیش ــد در ش ــدهللا موح ی
حضــور مدیــرکل پیشــگیری های وضعــی معاونــت اجتماعــی 
قــوه قضائیــه برگــزار شــد، اظهار داشــت: کرمــان مانند بســیاری 
ــوده  ــده حاشیه نشــینی مواجــه ب ــا پدی ــر ب از اســتان های دیگ
ــک ســوم شــهر  ــه ی ــم ک ــم بگوی ــه جــرأت می توان اســت و ب
ــن  ــزو مت ــه و االن ج ــکل گرفت ــینی ش ــا حاشیه نش ــان ب کرم
شــهر هســتند.به گــزارش فــارس، وی بیــان داشــت: توســعه 
حاشیه نشــینی در کرمــان تحــت هــر عنــوان بــه نقطــه بحرانــی 
ــرت  ــث مهاج ــه بح ــوط ب ــم مرب ــام آن ه ــود و تم ــیده ب رس

نیســت، بلکــه هــر کــس در متــن شــهر نتوانــد اقتصــاد شــهر را 
تحمــل کنــد بــه حاشــیه ســرریز می شــود. از ســال 93 بــه بعــد 
در زمینــه مقابلــه بــا حاشیه نشــینی اقدامــات مؤثــری انجــام 
ــی و ... ــی، امنیت ــی، انتظام ــی، اجرای ــات قضای ــد و مقام  ش

در کنار هم با این پدیده مقابله کردند. 
موحــد توقــف حاشیه نشــینی را نخســتین مرحلــه کار در 
اســتان کرمــان بــر شــمرد و تصریــح کــرد: در مرحلــه دوم رفــع 
ــزار  ــوع 26 ه ــه در مجم ــتیم ک ــتور کار داش ــا را در دس تجاوزه
هکتــار اراضــی دولتــی اســتان مســترد و یــا ســاماندهی شــده 
ــون  ــان ، اکن ــتان کرم ــینی در اس ــعه حاشیه نش ــت، توس اس
کامــًا متوقــف شــده و بــه ســراغ ســاماندهی ســکونت گاه های 
ــن راســتا  ــز در ای ــرح نجــات نی ــه ط ــم ک ــر رســمی رفته ای غی

ــورت می گیــرد. ص

محیــط  حفاظــت  اداره کل  طبیعــی  محیــط  معــاون 
زیســت یــزد گفــت: امســال بــرای نخســتین بار و پــس از 
 40ســال بــا کمــک فــرد خیــری در اجــرای طــرح احیــای 
گونه هــای جانــوری در معــرض خطــر » گورخــر ایرانــی«، 
ــت اســتان رهاســازی  ــوان در طبیع ــن حی ــار راس ای چه

شــد.
حســن اکبــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: در اجــرای 
مرحلــه نخســت طــرح یــاد شــده، گورخرهــا بــه منطقــه » 
مونیلــون« پشــتکوه، حــد فاصــل شهرســتان های تفــت، 
مهریــز و خاتــم انتقــال یافتنــد کــه بــرای رهاســازی آن در 
ــا  ــواره ای اســتفاده شــد ت ــاب ماه دامــن طبیعــت از ردی

امــکان پایــش دایمــی آنهــا میســر باشــد. 
ــه چنــدان  ــه گفتــه وی: مونیلــون پشــتکوه درگذشــته ن ب

زیســتگاه جمعیــت قابــل توجهــی از گورخــر ، آهــو و جبیر 
ــه  ــن منطق ــل ای ــه همین دلی ــه ب ــود ک ــزد ب ــتان ی در اس
ــس از  ــت پ ــوری در طبیع ــه جان ــای این گون ــرای احی ب

ــد.  ــر گرفته ش ــف در نظ ــی های مختل بررس
ــل توجهــی در مســیر  ــد کــرد کــه مشــکات قاب وی تاکی
ــاط  ــن ارتب ــری در ای ــرد خی ــای آن وجــود دارد کــه ف احی
اعــام آمادگی کــرد و بــرای رهاســازی و نجــات ایــن 
گونــه اقدام هــای اولیــه بــرای آماده ســازی شــرایط 
انتقــال ، پایــش ، نظــارت و حفاظــت آن انجام شــد. 

وی تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع بــه نوعــی مطالعــه ، 
تحقیــق و افزایــش اطاعــات موجــود در مــورد اکولــوژی 
ــرای  ــزار ب آن اســت، زیــرا ردیاب هــا امــروزه مهم تریــن اب

ــتند.  ــش هس ــات وح ــش حی مطالعات و پژوه

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــام  ــب حم ــر تخری ــب خب ــا تکذی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
تاریخــی ســامان گفــت: قســمت تخریــب شــده این بنــا ارزش 

ــت. ــته اس ــی نداش تاریخ
بهمــن عســگری ســوادجانی در گفــت و گــو بــا ایرنــا در واکنش 
بــه انتشــار خبرهــا مبنــی بــر تخریــب یــک حمــام تاریخــی در 
شهرســتان ســامان اظهــار کــرد: در جهــت تغییر کاربــری حمام 
بــه ســفره خانــه ســنتی، قســمتی از ســقف حمــام را تخریــب 
ــب شــده  ــه تخری ــد و قســمتی ک ــی کنن ــت م و ســپس مرم
ــوط  ارزش تاریخــی نداشــته اســت.وی ادامــه داد: ملــک مرب
ــه بخــش خصوصــی اجــاره داده شــده  ــه اوقــاف اســت و ب ب
امــا نظــارت بــر تغییــر کاربــری حمــام بــه طــور کامــل زیــر نظر 
میــراث فرهنگــی اســت و در ایــن خصــوص نظــارت الزم انجام 

شــده است.عســگری تصریــح کــرد: تنهــا قســمت آتش خانــه 
حمــام بــه علــت چوبــی بــودن ســقف نیــاز بــه مرمــت داشــته 

و بقیــه ســاختمان هیــچ مشــکلی نــدارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه از پیگیــری ایــن ســازمان در 
خصــوص شــکایت از خاطیــان تخریــب بقعــه امامــزاده حمــزه 
علــی خبــر داد و گفــت: شــایعاتی در خصــوص اعــام رضایــت 
ــزه  ــزاده حم ــه امام ــب بقع ــان تخری ــی از عام ــراث فرهنگ می
ــن  ــه ای ــده ک ــر ش ــازی منتش ــای مج ــی در فض ــی بلداج عل

ــدارد. ــار صحــت ن اخب
ــود  ــت وج ــام رضای ــر اع ــراری ب ــرد: ق ــح ک ــگری تصری عس
نــدارد و ســازمان میــراث فرهنگــی همچنــان پیگیــر پرونــده و 

شــکایت خــود اســت.

ــه در  ــی فقی ــده ول ــام نماین ــی نکون حجــت االســام محمدعل
ــم  ــهرکرد در مراس ــه ش ــام جمع ــاری و ام ــال و بختی چهارمح
تشــییع پیکــر مطهــر ســه شــهید نیــروی انتظامــی دوران دفــاع 
مقــدس، ضمــن تســلیت بــه مناســبت فــرا رســیدن اربعیــن 
حســینی گفــت: شــهدا در جمــع مــا جامانــدگان قافلــه اربعیــن 
و کربــای معــا، آمدنــد تــا در محضر شــهدای حســینی بــه یاد 
حضــرت ابــا عبــدهللا )ع( اشــک بریزیــم و بگوییــم اگــر امــروز 
در ایــن کشــور امنیــت داریــم و بالنــده و پویــا جلــو مــی رود، بــه 

برکــت خــون شهداســت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران، وی تأکید کــرد: مــا می دانیــم 
اگــر همــه ایــن فــداکاری، ایثــار و خــون شــما و 29 ســال انتظار 
ــد  ــد بودن ــد ش ــا امی ــما ن ــدن ش ــی از آم ــه حت خانواده تان،ک
نبــود و ایــن عــزت بــه ایــن کشــور عطــا نمی شــد و دشــمنان 

امــروز ایــن گونــه بــا ابهــت بــه ایــن کشــور و ایــن مــردم نــگاه 
نمی کردنــد.

ــهدا و  ــن ش ــت ای ــه برک ــروز ب ــرد: ام ــان ک ــام خاطرنش نکون
ــا  ــن روز ه ــه ای ــده انتظامیک ــروی بالن ــی از نی ــهدای مرزبان ش
پیکــر مطهرشــان روی دســت مــردم کشــور تشــییع می شــود 
و بــه برکــت شــهدا و مدافعــان حــرم، مقاومــت و ایســتادگی 
جوانــان و مــردان و زنــان کــه همــه در پــی ایــن شــهدا حرکــت 
کرده انــد، شــما مــردان و زنــان شــهدایی و شــهید پــرور در دل 
دشــمن ابهــت ایجــاد کردیــد و دشــمن از شــما وحشــت دارد.

ــه روز  ــی پرچــم شــهدا روز ب ــه لطــف اله ــروز ب ــزود: ام وی اف
ــر  ــردم مقاوم ت ــن م ــر و ای ــن راه پر رهرو ت ــته تر و ای ــر افراش ب
و دشــمن ضعیف تــر و ذلیل تــر شــده و آینــده نیــز قطعــًا 

ــن اســت. همی

استانها

 توسعه حاشیه نشینی در استان کرمان
 کامال متوقف شده است

برای نخستین بار چهار راس گورخر ایرانی 
در طبیعت استان یزد رهاسازی شد

قسمت تخریب شده حمام تاریخی سامان
ارزش تاریخی ندارد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

امنیت،بالندگی و پویایی کشور مرهون خون شهداست

رییس فدراسیون جودو در شهرکرد گفت: 
به دنبال کسب مدال المپیک 2020 توکیو هستیم

رئیــس فدراســیون جمهــوری اســامی ایــران کــه بــرای بازدیــد از امکانــات ورزشــی بــه 
شــهرکرد ســفر کــرده اســت،گفت: برنامــه ریــزی ایــن فدراســیون بــرای کســب مــدال 

المپیــک 2020 توکیــو اســت.
ــران مــدال المپیــک را در کارنامــه افتخــارات خــود ــزود: جــودو ای  محمــد درخشــان اف

 کم دارد، از این رو برای کسب مدال در این بازی ها برنامه ریزی کرده است.
ــود دارد،  ــه خ ــیایی را در کارنام ــی و آس ــی جهان ــودو قهرمان ــران، ج ــرد: ای وی تصریح ک

ــز دســت یابد. ــک نی ــی المپی ــن افتخــار ورزشــی یعن ــه باالتری ــد ب ــن، بای بنابرای
آرش  چــون  ورزشــکارانی  ایــران  جــودو  درخشــان گفــت:  تابنــاک،  بــه گــزارش 
میراســماعیلی را در رقابت هــای المپیــک ســیدنی داشــت کــه تــا مرحلــه کســب مــدال 

ــد. ــدال بازمان ــن م ــه ای ــتیابی ب ــا از دس ــرفت، ام ــز پیش برن
بــه گفتــه وی، جــودوکاران دیگــری ماننــد میــران، رودکــی، آخونــدزاده و معلومــات نیــز 
در دهه هــای مختلــف 4 بــار شــرایط رســیدن بــه فینــال المپیــک را داشــتند، امــا زمینــه 

ــا فراهم نشــد. ــرای آنه کســب مــدال ب
رئیــس فدراســیون جــودو پیرامــون دوپینــگ در ورزش نیــز گفــت: دوپینــگ یک مشــکل 

جهانــی اســت و بــه صــورت کلــی بــا ایــن عمــل زشــت در جهــان مقابلــه می شــود.

درخشــان گفــت: وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی المپیــک، انجــام تســت های 
مختلــف از تیم هــای ملــی اعزامــی خارجــی و اردوهــا و مســابقات قهرمانــی کشــور را 

ضــروری کرده اســت کــه ایــن فدراســیون نیــز ایــن طــرح را اجــرا می کنــد. 
ــواردی از  ــز م ــاالن نی ــطح نونه ــه در س ــا ناآگاهان ــه ی ــفانه آگاهان ــه وی، متاس ــه گفت ب
دوپینــگ دیــده شده اســت کــه ایــن نشــان از عمــق ایــن مســاله اســت. بــه 
همین دلیــل بــا یــک عــزم ملــی ایــن عمــل زشــت در حــال ریشــه کن شــدن اســت.

ــس  ــران آژان ــران وادا )افس ــد افس ــام می کنن ــه اع ــی ک ــه منتقدان ــخ ب وی در پاس
ــا دوپینــگ( بایــد در فدراســیون ها همیشــه مســتقر باشــند، گفــت:  ــارزه ب ــی مب جهان
ایــن صحبــت  ناشــی از ضعــف دانــش افــراد اســت، چــرا کــه مبــارزه بــا دوپینــگ در 
ــگ( اســت و  ــا دوپین ــارزه ب ــی مب ــادو‹ )افســران ســتاد مل ــده ›ن داخــل کشــور برعه
هــرگاه افســران نــادو بــرای تســت گیری بــه مســابقات مراجعــه می کننــد، ورزشــکاران 

ــد. ــتقبال می کنن ــل از آن اس ــال می ــا کم ب
درخشــان، دربــاره وضعیــت پیشکســوتان رشــته جــودو نیــز گفــت: محمدرضــا رودکــی 
ــن  ــا ای ــز ب ــران نی ــود می ــت و محم ــران اس ــس ای ــی بوک ــای مل ــر تیم ه ــون مدی اکن

ــکاری دارد. فدراســیون هم
ــنی  ــای س ــی رده ه ــای مل ــز در تیم ه ــودو نی ــر ج ــوتان دیگ ــه وی، پیشکس ــه گفت ب
ــره  ــوتان به ــوان پیشکس ــج از ت ــه تدری ــیون ب ــد و فدراس ــت می کنن ــف فعالی مختل

خواهد گرفــت.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 محرومیت 52 روستای قلعه گنج

از آب آشامیدنی سالم
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
ــوار در  ــاالی 20 خان ــان گفــت: 52 روســتای ب اســتان کرم
ــج از داشــتن آب آشــامیدنی ســالم  ــه گن شهرســتان قلع

ــتند. ــروم هس مح
ــس  ــه رئی ــی زاده در حاشــیه مراســم معارف ــد جمال  مجی
آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان قلعه گنــج خاطرنشــان 
ــود  ــج وج ــه گن ــتایی در قلع ــتراک روس ــزار اش ــرد: 9 ه ک
دارد و شــاخص بهره   منــدی از آب آشــامیدنی در ایــن 
ــد   ــدود 3.5درص ــه ح ــت ک ــد اس ــتان 6.57 درص شهرس

ــان عقــب هســتیم. ــن اســتان کرم ــه میانگی نســبت ب
ــت  ــای 2 درصــد نف ــه داد: در ســال 96 از محل ه وی ادام
ــا  ــی جمع ــعه مل ــدوق توس ــدگان و صن ــاده 180 نماین و م
تامیــن آب  بــرای  11 میلیــارد و 290 میلیــون تومــان 
ــب  ــج تصوی ــه گن ــامیدنی قلع ــد آب اش ــتاهای فاق روس
شــده اســت کــه تاکنــون از ایــن مبلــغ بــه طــور متوســط 

30 درصــد اختصــاص پیــدا کرده اســت.

کلید خوردن لیگ برتر اسکواش 
کشور در یزد

هفتــه اول لیــگ برتــر اســکواش باشــگاه هــای کشــور در 
ــود. ــزار می ش ــزد برگ ی

بــا اعــام فدراســیون اســکواش رقابــت 9 تیــم حاضــر در 
لیــگ برتــر اســکواش آقایــان و هفــت تیــم حاضــر در لیگ 

برتــر اســکواش بانــوان کشــور در یــزد کلیــد می خــورد.
بــر ایــن اســاس هفتــه اول لیــگ برتــر اســکواش کشــور 
ــه مــدت دو روز ادامــه دارد. ــاز و ب ــزد آغ ــان در ی از 23 آب

ــان و  ــکواش )آقای ــزد، اس ــای ی ــم ه ــت تی ــی اس گفتن
ــدگان  ــان(، نماین ــزد )آقای ــن ی ــکواش نوی ــوان( و اس بان

اســتان یــزد در ایــن رقابت هــا هســتند.

معدوم سازی 900 کیلوگرم 
فراورده های خام دامی 

سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان لــردگان از 
ــواع فرآورده هــای  کشــف و معدوم ســازی 900 کیلوگــرم ان

ــر داد. ــی خب خــام دام
ــه  ــی های روزان ــی بازرس ــرد: ط ــین پور اظهار ک ــژن حس بی
دامــی  خــام  فراورده هــای  بــر  نظــارت  اکیپ هــای 
شــبکه دامپزشــکی شهرســتان، مقــدار 900 کیلوگــرم انــواع 
فراورده هــای خــام دامــی کــه شــامل گوشــت قرمــز، مــرغ 

ــد. ــازی ش ــف و معدوم س ــود، کش ــی ب و ماه
لــردگان  شهرســتان  دامپزشــکی  شــبکه  سرپرســت 
حضــور  بــا  و  الزم  هماهنگی هــای  از  پــس  گفــت: 
ــه شــامل 300کیلوگــرم  ــدار ک ــن مق ــده دادســتان ای نماین
گوشــت گاو، 180کیلوگــرم گوشــت قرمــز گوســفندی، 
ــواع  مقــدار 320کیلوگــرم مــرغ و 100 کیلوگــرم ماهــی و ان
ــی،  ــهرهای آلون ــد، در ش ــی بودن ــام دام ــای خ فرآورده ه

فــارد و لــردگان کشــف و معدوم ســازی شــدند.

بازرسی از 12 جایگاه سوخت در 
چهارمحال و بختیاری

ــا  ــاری ب ــرات حکومتــی چهارمحــال و بختی ــرکل تعزی مدی
ــه اینکــه 47 جایــگاه ســوخت در ســطح اســتان  اشــاره ب
ــور  ــا حض ــگاه ب ــون از 12 جای ــت: تاکن ــت، گف ــال اس فع

ــده اســت. ــل آم ــه عم ــد ب بازرســان بازدی
جایگاه هــای  بازرســی  طــرح  از  عمــرون  محمدرضــا 
ســوخت در چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد و اظهــار 
کــرد: ایــن طــرح بــا هــدف نظــارت بــر انجــام دســتورات و 
مقــررات اباغــی بــه جایگاه هــای ســوخت از اول آبان مــاه 

ــه دارد. ــان ادام ــان آب ــا پای ــاز و ت ــال جاری آغ س
وی بــا بیــان اینکــه، ایــن گشــت مشــترک بــا حضــور یــک 
ــدن  ــت، مع ــی، صنع ــرات حکومت ــده از اداره کل تعزی نماین
و تجــارت و شــرکت نفــت در حــال انجــام اســت، گفــت: 
خدمــات ارائــه شــده در جایگاه هــای ســوخت از نظــر 
ــش  ــورد آزمای ــا دســتگاه های خــاص م ــی ب ــی و کیف کم

ــد. ــرار می گیرن ق
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه 47 جایــگاه ســوخت در ســطح 
ــون از 12  ــرد: تاکن ــان ک ــت، خاطرنش ــال اس ــتان فع اس
جایــگاه بــا حضــور بازرســان بازدیــد به عمــل آمــده و 
ــی،  ــم از کم فروش ــی اع ــورد خاص ــی ها م ــن بازرس در ای
گران فروشــی و پایین بــودن کیفیــت بنزیــن مشــاهده 

نشده اســت.

بیش از 50 کیلومتر از سطح شهرستان 
زرند به فیبر نوری مجهز شد

ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــتان زرن ــرات شهرس ــس اداره مخاب رئی
اینکــه شهرســتان زرنــد پیشــتاز در اســتفاده از فیبرنــوری 
در اســتان کرمــان اســت، گفــت: تاکنــون بیــش از 50 
کیلومتــر از ســطح شهرســتان زرنــد مجهــز بــه فیبــر نــوری 

شــده اســت. 
ــد  ــه سیســتمDimo در زرن ــان اینک ــا بی ــی ب رســول یزدان
راه انــدازی می شــود، اظهار داشــت: تاکنــون بیــش از 4 
ــال  ــا فع ــه ب ــده ک ــتم Dimo ش ــماره وارد سیس ــزار ش ه
شــدن ایــن سیســتم مشــکل ســرعت پاییــن مشــترکان 

ــود. ــع  می ش ــد رف ــرات زرن ــت مخاب اینترن
ــزار و 763  ــر 5 ه ــال حاظ ــه در ح ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
مشــترک اینترنــت مخابــرات در شهرســتان زرنــد داریــم، 
گفــت: درگذشــته متقاضیــان راه انــدازی اینترنــت مخابرات 
بایــد بــه مرکــز مخابــرات زرنــد مراجعــه می کردنــد امــا در 
حــال حاضــر بــا مراجعــه بــه مرکــز مخابــرات روســتا در هر 

منطقــه از نعمــت اینترنــت برخــوردار می شــوند.

تصویب بیش از ۴۴۷ میلیارد ریال 
تسهیالت رونق تولید 

ــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت  ــم امامــی مدی ســید نعی
ــت  ــن نشس ــت و دهمی ــاری در دویس ــال و بختی چهارمح
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد از تصویــب 447 
میلیــارد و 110 میلیــون ریــال تســهیات بــرای رونــق تولیــد 

ــر داد. ــتان خب در اس
وی افــزود: ایــن میــزان تســهیات بــه 122 واحــد صنعتــی، 

معدنــی و کشــاورزی پرداخــت می شــود.
امامــی اضافــه کــرد: در ایــن نشســت، مشــکات 9 واحــد 

ــی و کشــاورزی مطــرح و بررسی شــد. صنعت

،،
 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
از  کرمــان  گفــت:  کرمــان  اســتان 
بحــث  در  پیشــگام  اســتان های 
و  اســت  کتابخوانــی  باشــگاه های 
هم اکنون 220 باشگاه در استان فعال 

هســتند.

بیــان  بــا  یــزد  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
ــا تعــداد  اینکــه واحدهــای مســکونی اســتان ب
ــت:  ــت، گف ــر اس ــا براب ــای آن تقریب خانواده ه
ــود دارد  ــتان وج ــی در اس ــه خال ــزار خان 50 ه
کــه اســتفاده از واحدهــای خالــی نیازمنــد 

اســت. مناســب  برنامه ریــزی 
از  نقــل  بــه  کیمیای وطــن  گــزارش  بــه 
شهرســازی  و  راه  اداره کل  عمومــی  روابــط 
اســتان یــزد، محمدرضــا نقصــان محمــدی 
در نشســتی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــگ عمومــی  ــور فرهن ــرای تبل ــی ب ــه ، محل خان
ســاخت  کل  اداره  ایــن  سیاســت  اســت، 

ــش و در ــرای آرام ــی ب ــوان محل ــه عن ــه ب  خان
خورشان مردم است. 

وی تراکــم جمعیــت در یــزد را حــدود 40 نفر در 
ــوان  ــادآور شــد: می ت هــر هکتــار ذکــر کــرد و ی
زمین هــای  در  مناســب  برنامه ریــزی  بــا 
کوچــک ســاختمان هایی ســاخت کــه مناســب 
ــد. ــان ها باش ــوی انس ــادی و معن ــای م نیازه

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان بــا بیــان 
ــزد در  ــی ی ــت تاریخ ــی باف ــت جهان ــه ثب اینک
ســازمان علمــی، آموزشــی و تربیتــی ملــل 
متحد)یونســکو( بــا تاکیــد بــر ســاخت و ســاز 
ــت،  ــهر اس ــن ش ــی ای ــت غن ــا باف ــازگار ب س

اضافــه کــرد: بــه همیــن دلیــل در ســاخت 
وســازها بایــد بــه اصــول شــهر جهانــی احتــرام 

گذاشــت.
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــح ک ــدی تصری نقصــان محم
ــد و  ــوار در اســتان ســکونت دارن 310 هــزار خان
ــزد مناســب  کمیــت واحدهــای مســکونی در ی
ــن اداره کل در  ــه ای ــال، برنام ــا این ح ــت ب اس
ــات  ــه بحــث خدم ــت بخشــی، ب بخــش کیفی

ــی اســت. ــای آرامــش زندگ رســانی و ارتق
ــت اســتان در بخــش  ــه فعالی ــا اشــاره ب وی ب
ــکن  ــاخت مس ــد: س ــادآور ش ــر ی ــکن مه مس
اســتان  عنــوان دومیــن  بــه  یــزد  در  مهــر 
ــه نظــر کارشناســان  کشــور پایــان یافــت کــه ب
ــاظ  ــا از لح ــن واحده ــاخت ای ــئوالن، س و مس

ــت. ــی اس ــطح مطلوب ــی در س ــی و کیف کم
برنامه هــای  از  یکــی  مســئول   ایــن 
زمین هایــی  تعریــف  را  شهرســازی  و  راه 
و  کــرد  عنــوان  اجتماعــی  مســکن  بــرای 
پاســخ  هــم  مســکن  نــوع  ایــن  گفــت: 
را  کیفــی  نیازهــای  و  کمــی   نیازهــای 

برآورده خواهد کرد .
ــرد:  ــد ک ــزد تاکی ــازی ی ــرکل راه و شهرس مدی
ــدف،  ــای ه ــه بافت ه ــده ب ــرح در آین ــن ط ای
ــه  ــوده ک ــیه  ای و فرس ــای حاش ــامل بافت ه ش
بــه شــدت، کیفیــت زندگــی در آن پاییــن اســت 
کمــک خواهــد کــرد تــا بــه هویــت مکانــی کــه 

ــده آل انســان است،برســیم. ــرای زندگــی ای ب
 نقصــان محمــدی اظهــار کــرد: بــا وجــود 

 ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی یــزد و بــه 
ــت از ســاخت و ســازها و نظــارت  منظــور مراقب
ــا بافــت کهــن و  ــح ســازگار ب ــر مــواد و مصال ب
ــر  ــه زودی دفت ــی ب ــی بافت قدیم ــز بازآفرین نی
منطقــه ای تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی 

در یــزد مســتقر خواهد شــد.
ــر  ــزار نف ــون و 138 ه ــک میلی ــزد ی ــتان ی اس
جمعیــت دارد کــه 85 درصــد آن شهرنشــین و 

ــد. ــی می کنن ــتاها زندگ ــی در روس مابق
بــر اســاس سرشــماری ســال 1395، یــزد 
ــداد  ــترین تع ــاظ بیش ــتان از لح ــن اس چهارمی
واحدهــای مســکونی غیرآپارتمانــی بعــد از 
آذربایجان غربــی ، سیســتان و بلوچســتان و 

قرار داشــت. کرمــان 

وجود 50 هزار خانه خالی در استان یزد
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زمینه پرواز شهرکرد به عسلویه 
فراهم شد

ــار  ــگ و کی ــان ، کوهرن ــردم اردل، فارس ــده م نماین
ــرکت  ــت ش ــامی از موافق ــورای اس ــس ش در مجل
هواپیمایــی نفــت ایــران بــا برقــراری پــرواز شــهرکرد 
ــرای  ــه الزم ب ــت: زمین ــر داد و گف ــلویه خب ــه عس ب

ــت. ــم شده اس ــی فراه ــیر هوای ــن مس ــاد ای ایج
نشســت  در  افــزود:  باباحیــدری  علــی کاظمــی 
بــا مســئوالن ایــن شــرکت هواپیمایــی، مقــرر 
بــه  بــرای شــهرکرد  پــروازی  یــک خــط  شــد 
تمامــی  وی،  گفتــه  اختصاص یابد.بــه  عســلویه 
ــاز  ــورد نی ــی م ــن مال ــاخت های الزم و تضام زیرس
بــرای ایجــاد ایــن خــط پــروازی از ســوی چهارمحــال 
ایــن  ایــن رو  از  و بختیــاری فراهــم شده اســت. 
شــرکت بــا ایجــاد پــرواز شــهرکرد بــه عســلویه 

کرده اســت. موافقــت 
وی گفــت: قــرار اســت پروازهــای ایــن مســیر پــس 
از ایــام عــزاداری اربعیــن  ســاالر شــهیدان در اســتان 

برقــرار شــود.

پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی 
به کشاورزان جنوب کرمان 

ــارات بانــک کشــاورزی جنــوب اســتان  معــاون اعتب
 کرمــان گفــت: این بانک طی 6ماهه نخســت امســال 
بــه  تســهیات  ریــال  میلیــارد   794 و  هــزار   2
ــت  ــتان پرداخ ــن اس ــی ای ــق جنوب ــاورزان مناط کش
کرده است.امیرحســام قزلبــاش افــزود: ایــن میــزان 
تســهیات بــه هفــت هــزار و 494 کشــاورز پرداخــت 

ــت. ــده اس ش
وی اضافــه کــرد : ایــن میزان تســهیات در زمینه های 
 ســرمایه در گــردش زراعــت، مکانیزاســیون، اجــرای

گلخانــه  احــداث  و  نویــن  آبیــاری  طرح هــای 
. رسیده اســت  مصــرف  بــه  و  پرداخــت 

قرض الحســنه  بخــش  در  قزلبــاش  گفتــه  بــه 
ــزار و500  ــه 2 ه ــده ب ــاد ش ــدت ی ــک، در م ــن بان ای
ــن  ــده ای ــه عم ــت ک ــه کرده اس ــهیات ارای ــر تس نف
تســهیات در بخــش ازدواج صــورت گرفته اســت.

ــان  ــوب اســتان کرم ــک کشــاورزی جن ــت بان مدیری
هفــت شهرســتان جیرفــت، عنبرآبــاد، فاریــاب، 
رودبــار جنــوب، کهنــوج، قلعــه گنــج و منوجــان را زیر 

ــش دارد. پوش

برگزاری آیین کهن  باران خواهی در 
انار استان کرمان

مســئول نمایندگــی میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
ــن  ــن که ــت: آیی ــار گف ــتان ان ــگری شهرس و گردش
باران خواهــی توســط زنــان روســتای قربان آبــاد 

ــزار شــد. ــن شهرســتان برگ ای
باران خواهــی  افزود:آییــن  محســن منصورآبــادی 
مرســوم  آســمانی  نــزوالت  کاهــش  مواقــع  در 
ســال خورده  افــراد  گفتــه  بــه  و  بوده اســت 
کنــار  در  قدیم االیــام  از  مراســم  ایــن  روســتا، 
 مزرعــه ای خشــکیده بــه دلیــل  بی آبــی برگــزار 
ایــن  ویــژه  آش  بیــان کــرد:  می شده اســت.وی 
آییــن پــس از جمــع آوری نــذورات توســط ســر آشــپز 
پختــه می شــود و زنــان اطــراف دیــگ آش ایســتاده 
ــاران  ــب ب ــا، طل ــدن دع ــه خوان ــر شــروع ب ــک نف و ی
می کنــد و بقیــه دســت ها را بــاال بــرده و الهــی آمیــن 

می گوینــد.
از پخــت آش و  ادامــه داد: پــس   منصورآبــادی 
صرف کــردن آن، مقــداری از ایــن آش توســط زنــان 
ــم  ــه در مراس ــرادی ک ــای اف ــه در خانه ه ــر ب جوان ت

نبوده اندبرده می شــود.
مســئول نمایندگــی میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی 
ــر ســاله  ــرد: ه ــار بیان ک و گردشــگری شهرســتان ان
ــی  ــراث فرهنگ ــن می ــوی انجم ــم از س ــن مراس ای
روســتای قربــان آبــاد شهرســتان رفســنجان برگــزار 

می شــود.

محصول گردو، در چهارمحال و 
بختیاری ظرفیت تولید دو برابری را دارد

و  باغبانــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال  مدیــر 
بختیــاری گفــت: قابلیــت افزایــش حداقــل دو 
برابــری عملکــرد تولیــد گــردو در باغ هــای ایــن 

وجــوددارد. اســتان 
اینــک  هــم  ا ضافه کــرد:  شــیرانی  ابراهیــم 
اســتان باغ هــای  از  گــردو  برداشــت   میانگیــن 

ــت.وی  ــار اس ــر هکت ــرم در ه ــزار و 400 کیلوگ  یک ه
ــی  ــاز م ــورد نی ــار م ــن اعتب ــورت تامی ــزود: در ص اف
تــوان بــا اصــاح نــژاد، سرشــاخه کاری و اســتفاده از 
رقم هــای مطلوب تــر، ایــن عملکــرد را تــا ســه هــزار 

کیلوگــرم در هــر هکتــار افزایــش داد.
شــیرانی تصریــح کــرد: هــم اینــک پنج هــزار هکتــار 
ــاری وجــود  ــارور گــردو در چهارمحــال و بختی ــاغ ب ب
دارد کهــر امســال 7 هــزار تــن محصــول رقــم محلــی 

و پوســت کاغــذی از آن برداشــت شــد.

 کشف محموله یک میلیارد ریالی
کاالی قاچاق دریزد 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان یــزد 
گفــت: دربازرســی از یــک دســتگاه تریلــی بیــش از 

600 عــدد لوســتر خارجــی قاچــاق کشــف شــد. 
ــی  ــی فرمانده ــاون اجتماع ــدی مع ــرهنگ مزی س
ــی  ــوران انتظام ــت: مام ــزد گف ــتان ی ــی اس انتظام
ــای  ــی در محوره ــتگاه تریل ــک دس ــی از ی ،دربازرس
تریلــی  دســتگاه  یــک  از  اســتان  مواصاتــی 
679عددلوســتر خارجــی قاچــاق کشــف کردنــد.

عملیــات  درایــن  افــزود:  مزیــدی  ســرهنگ 
ــی  ــام قضای ــل مق ــتگیر و تحوی ــم دس ــر مته  دونف
شــدند.وی ارزش ریالــی ایــن محمولــه را یــک 

میلیــارد ریــال دانســت.



مفصــل یــا مفاصــل نزدیــک محــل شکشــتگی ممکــن اســت 
ــه هــر دلیلــی دچــار خشــکی و محدودیــت حرکتــی شــوند  ب
ــد بســیار  کــه پیشــگیری در مراحــل زودرس بیمــاری می توان

مفیــد باشــد.
در توانایــی  عــدم  گفــت:  فیزیکــی  طــب   متخصــص 

علت هــای  می توانــد  آرنــج  مفصــل  کــردن  باز  و بســته 
ــیب و  ــدری  آس ــا مقت ــد.دکتر علیرض ــته باش ــی داش گوناگون
شکســتگی یــا دررفتگــی در آرنــج، بیماری هــای مفصلــی 
ــی،  ــروز ) ســاییدگی مفصــل ( و روماتیســم مفصل ــد آرت مانن
و  نــرم  بافــت  در  ســازی  اســتخوان  و  رســوب کلســیم 
ــج و آســیب شــدید ســر و ســتون  ماهیچه هــای  مفصــل آرن
مهره هــا و ســوختگی های وســیع عاملــی بــرای ناتوانــی 
عنــوان کــرد. وی همچنیــن جوش خــوردن با فاصلــه و یــا 

ــه  ــی دیگــر اعــام کــرد و گفــت: اگــر ب ــی را عامل ــا جابه جای ب
دنبــال شکســتگی تغییــری در امتــداد محــور مفصلــی پدیــدار 
ــت  ــار محدودی ــود دچ ــرکات خ ــج در ح ــل آرن ــود ، مفص ش
خصــوص  در  فیزیکــی  طــب  متخصــص  خواهد شــد. 
ــرد: در  ــان ک ــج بی ــش پیشــگیری در خشــکی مفصــل آرن نق
ــیدن  ــون آن رس ــج و پیرام ــای آرن ــتگی ها و دررفتگی ه شکس
ــی صحیــح  ــن نتیجــه، حاصــل یــک قضــاوت بالین ــه بهتری ب
ــزان  ــان الزم ، آن می ــدت زم ــرای م ــو ب ــک س ــا از ی ــت ت اس
ــا از عــوارض احتمالــی  بی حرکتــی مــورد نیــاز تأمیــن شــود ت
ــر در  ــز شــود و از ســوی دیگ ناشــی از حــرکات زودرس پرهی
زودتریــن زمــان ممکــن حــرکات مفصــل بــه میــزان و شــدت 
تنظیــم شــده ای آغــاز شــود تــا خشــکی مفصــل بــه کمتریــن 

ــد. ــدا کن ــش پی ــن کاه ــزان ممک می

ــران  ــش مدی ــت درهمای ــر بهداش ــمی وزی حسن هاش
بیمــاران  پذیــرش  واحــد  دارای   بیمارســتان های 
ــار  ــامت اظه ــگری س ــوع گردش ــا موض ــل ب بین المل
کــرد: امــر توریســم ســامت در اقتصــاد ســامت مهــم 
ــگ و  ــه فرهن ــان ک ــا ایرانی ــرای م ــژه ب ــه وی ــت، ب اس
ــگری  ــای گردش ــران جاذبه ه ــم و ای ــوی داری ــدن ق تم

ــی دارد. خوب
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: گردشــگر ســامت نیازمنــد 
رفــاه و آرامــش اســت و مــا بایــد در کشــورهای  
حاشــیه خلیج فــارس دفتــر داشــته باشــیم و ســفرای 
مــا نیــز در ایــن زمینــه بازاریابــی و جــذب کمــک کننــد.

ــد انتظــار داشته باشــند کــه وزارت بهداشــت  ــه نبای البت
ــن  ــرا ای ــد. زی ــا را داشته باش ــن دفتره ــئولیت ای مس

بــرای جــذب  رشــته تخصصــی اســت و در دنیــا 
توریســم دوره هایــی دارنــد.وی افــزود: بیمــاران زیــادی 
ــد  ــران بیاین ــه ای ــان ب ــرای درم ــتند ب ــد هس عاقه من
ــت و  ــل نکرده اس ــوب عم ــی خ ــش خصوص ــی بخ ول
در ایــن میــان افــرادی بــه ســود کــم قانــع هســتند و 

ــد. ــی برن ــران را م ــی ای ــروی تمــدن غن اب
هاشــمی عنوان  کــرد: چشم پزشــکی جــزء پردرآمد تریــن 
ــه 2  ــور ترکی ــت و کش ــامت اس ــم س ــته ها در توریس رش
ــود، در  ــوزه دارد با این وج ــن ح ــد در ای ــون دالر درآم میلی
ــازار  قســمت های مختلــف افــراد زبــان بلــد نیســتند و ب
یابــی مــا صفــر اســت و آژانســی در ایــن خصــوص نداریم 
ــر  ــروش متناقــض اســت و تصوی ــس از ف ــات پ و خدم

غلطــی بــه کشــورها داده ایــم .

متخصص طب فیزیکی مطرح کرد:

روماتیسم مفصلی، علت خشکی مفصل آرنج
وزیر بهداشت:

چشم پزشکی پردرآمدترین رشته در گردشگری سالمت 

 پیشنهادهای شگفت انگیز طب سنتی
برای کاهش فشارخون 

ــات علمــی دانشــگاه  ــر روشــنک قــدس، متخصــص طــب ســنتی و عضــو هی دکت
ــراض  ــته ام ــون از دس ــاری خ ــاری پرفش ــرد: بیم ــان ک ــران بی ــکی ای ــوم پزش عل
امتاییــه در طــب ایرانــی اســت. امتــا در لغــت بــه معنــای »ُپــری و انباشــتگی« و 
بــه لحــاظ طبــی بــه معنــای تجمــع مــواد زایــد در بــدن و عــدم تناســب بیــن میــزان 
مصــرف مــواد بــا خــروج آن هــا از بــدن بــه دالیــل مختلــف از جملــه یبوســت و ... 
اســت. ایــن عــدم تناســب بــه طــور معمــول از پرخــوری، درهم خــوری و عــدم رعایــت 
ــل از غــذای لطیــف مثــل  ــی قب ترتیــب غــذا )خــوردن غــذای غلیــظ مثــل ماکارون

ــد. ــد می آی ــو( پدی ــاالد کاه س
ــدن و کاهــش فشــار خــون،  ــرای پرهیــز از وقــوع امتــا در ب وی در ادامــه افــزود: ب

ــت. ــه اس ــی را در نظر گرفت ــنتی راهکارهای ــب س ط
ــم  ــد حج ــت: بای ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــن راهکاره ــواردی از ای ــه م ــه ب ــدس در ادام ق
غــذای مصرفــی در هــر وعــده کاهــش یابــد و از مصــرف مــدوام غذاهــای غلیــظ نظیر 
گوشــت گاو، غذاهــای کنســروی، انــواع ســس ها و الزانیــا و ماکارونــی و ... بپرهیزنــد 
و اگــر کار ســنگین بدنــی ندارنــد ســعی کننــد از غذاهــای لطیــف مثــل گوشــت مــرغ، 
ــان  ــا هم ــام ی ــد. از تداخــل طع ــو و ... اســتفاده کنن گوشــت گوســفند، ســاالد کاه

وارد کــردن غــذای جدیــد پیــش از اتمــام هضــم غــذای خــورده شــده قبلــی پرهیــز 
کننــد. از ســوء ترتیــب در مصــرف غــذا )یعنــی مصــرف غــذای غلیــظ پیــش از غــذای 
ــم  ــد. حرکــت مای ــاب کنن ــری شــکم اجتن ــگام پ لطیــف( و از خــواب و جمــاع هن

)ورزش معتــدل( را هرگــز فرامــوش نکننــد.
ــا  ــان و دمنوش ه ــواع گیاه ــرخود ان ــه و س ــرف بی روی ــد: مص ــر ش ــدس متذک  ق
می توانــد منجــر بــه عــوارض جبــران ناپذیــری شــود، بنابرایــن بهتــر اســت در مصــرف 
آن هــا اعتــدال را رعایــت کنیــد. برخــی از گیاهــان نیــز در ایــن رابطــه بی تاثیــر نیســتند 
ــک بیشــتر در کاهــش فشــارخون دیاســتولیک  ــاه کیال ــادران و گی ــاه بوم ــد گی مانن
موثرنــد و آب آلبالــو، چای تــرش، ســیر و بــرگ زیتــون بیشــتر بــر روی فشــارخون 
ــتولیک  ــارخون سیس ــر فش ــم ب ــار ه ــیاهدانه و آب ان ــد. س ــر دارن ــتولیک تاثی سیس
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد. وی در پاس ــتولیک مفیدن ــارخون دیاس ــر فش ــم ب و ه
کــه چــه عواملــی جــز خوراکی هــا ممکــن اســت در نوســانات فشــار خــون 
ــر اســاس فلســفه طــب ایرانــی درگیــری اعضــای  تاثیــر بگــذارد، گفــت: ب
دیگــر نظیــر ســوء مزاج هــای کبــد، کلیــه ، ریــه، طحــال و امعــاء به عنــوان 
ــر  ــا دقیق ت ــون ی ــاری خ ــه پرفش ــا ب ــد در ابت ــترک می توان ــای مش اعض
ــانی  ــراض نفس ــد. اع ــا می کنن ــش ایف ــا نق ــواع امت ــاد ان ــم در ایج بگویی
ــی هــم در  ــروزی اش اســترس و فشــارهای روحــی و روان ــای ام ــه معن ب
ابتــا بــه ایــن بیمــاری و نوســانات آن بــه شــدت تاثیر گــذار خواهنــد بــود.

محســن موحــدی یگانــه در آســتانه برگــزاری 
انجمــن  ســاالنه  پنجمیــن کنگــره  و  بیســت 
جراحــان ارتوپــدی ایــران اظهارداشــت: ایــن کنگره 
امســال بــا حضــور صدهــا متخصــص ارتوپــدی و 
ســخنرانان صاحــب نــام ایرانــی و خارجــی از ٢٩ 

آبان مــاه تــا٣ آذر مــاه برگــزار می شــود.
ــن  ــت و پنجمی ــا در بیس ــچ پ ــئول کارگاه م مس
ــزود:  ــران اف ــدی ای ــن ارتوپ ــاالنه انجم ــره س کنگ
حضــور چشــمگیر ده هــا ســخنران از آســیا، اروپــا 
و آمریــکا در ایــن دوره نشــانه ســطح بــاالی 

علمــی ایــن کنگــره بیــن المللــی و مایــه افتخــار 
انجمــن ارتوپــدی ایــران است.فلوشــیپ جراحــی 
پــا و مــچ پــا ادامــه داد:از آنجائی کــه ســال 
گذشــته اســتقبال بی نظیــری از مباحــث مرتبــط 
بــا جراحی هــای پــا و مــچ پــا شــده بــود، در ایــن 
دوره نیــز مباحــث مرتبــط بــا تکنیک هــای نویــن 
در جراحی هــای پــا و مــچ پــا بخــش عمــده ایــی 

ــود. ــامل می ش ــره را ش از کنگ
موحــدی یگانــه گفــت: در ایــن دوره ســعی شــده 
اســت تــا هــم مباحــث پیچیــده ای ماننــد پــای 

ــرار  ــث ق ــورد بح ــک م ــای نوروپاتی ــی و پ دیابت
گیــرد و هــم جدیدتریــن روش هــای جراحــی در 
آســیب های ورزشــی بــه نمایــش گذاشــته شــود.

ــن  ــی جدیدتری ــد و بررس ــت: نق ــان داش وی بی
مقــاالت داخلــی کــه در معتبرتریــن مجــات 
ــد ، در ایــن کنگــره  خارجــی بــه چــاپ رســیده ان
گنجانــده شــده اســت تــا از تولیــد کننــدگان علــم 

ــر شــود. ــز تقدی در داخــل کشــور نی
افــزود:  پــا  مــچ  و  پــا  جراحــی  فلوشــیپ 
پــای  دیابتــی،  پــای  همچــون  موضوعاتــی 
ــای  ــاف، ناپایداری ه ــای ص ــف پ ــک، ک نوروپاتی
ــا  ــچ پ ــج م ــی و فل ــیب های ورزش ــا ، آس ــچ پ م
ــن دوره  ــخنرانی های ای ــن س ــن عناوی از مهم تری
اســت.موحدی یگانــه در ادامــه بــه فلــج مــچ پــا 

ــال  ــب پرونئ ــیب عص ــزود: آس ــرد و اف ــاره ک اش
عمدتــا بدنبــال تصادفــات یــا شکســتگی ها و 
آســیب های اطــراف زانــو اتفــاق مــی افتــد. فلــج 
کامــل ایــن عصــب منجــر بــه افتادگــی مــچ پــا و 
ــاال آوردن  ــه ب ــادر ب انگشــتان می شــود و بیمــار ق

ــت. ــتان نیس ــا و انگش ــچ پ م
تانــدون  انتقــال  تکنیــک  داشــت:  بیــان  وی 
بــرای  تکنیــک  متداولتریــن  خلفــی  تیبیــال 
ــوده  ــر ب ــرن اخی ــم ق ــه در نی ــن عارض ــان ای درم
اســت.اما ایــن تکنیــک در ٣٠ درصــد مــوارد 
نمی توانــد باالنــس پــا را بطــور کامــل اعــاده 
ــا  ــز ب ــتان نی ــی انگش ــن افتادگ ــد و همچنی نمای
ــی  ــیپ جراح ــاح نمی شود.فلوش ــن روش اص ای
ــار  ــن ب ــرای اولی ــان اینکــه ب ــا بی ــا ب ــا و مــچ پ پ

در ســال ٢٠١٦ میــادی تکنیــک جراحــی انتقــال 
ــان  ــه جراح ــه جامع ــران ب ــدون از ای ــه گانه تان س
پــا و مــچ پــا آمریــکا معرفــی شــد، گفــت: ایــن 
ــه  ــق در مجل ــک موف ــک تکنی ــوان ی روش به عن
ــکا  ــا آمری ــا و مــچ پ رســمی انجمــن جراحــان پ

ــید. ــاپ رس ــه چ ب
ایــن  در  خاطرنشــان کــرد:  یگانــه  موحــدی 
 Movahedi(ــدی ــر موح ــام دکت ــه بن ــک ک تکنی
ــت،  ــیده اس ــت رس ــه ثب Tendon Transfer( ب
ــل  ــا منتق ــت پ ــه پش ــا ب ــف پ ــدون از ک ــه تان س
می شــود و عــاوه بــر اصــاح افتادگــی مــچ 
ــز  ــتان نی ــایر انگش ــا و س ــت پ ــی شس پا،افتادگ
ــرای  ــبی را ب ــس مناس ــود و باالن ــاح می ش اص

ــد. ــن می کن ــا تامی ــچ پ ــا و م ــرکات پ ح

#طب_سنتی

سالمت6

فلوشیپ جراحی پا و مچ پا عنوان کرد:

ارائه روش های نوین جراحی های پا و مچ پا

کوتاه اخبار

لباسی برای درمان زردی نوزاد
محققــان در آزمایشــگاه های علــوم مــواد و فنــاوری 
فــدرال ســوئیس )Empa( موفــق بــه توســعه 
ــد  ــه می توان ــد شــده اند ک ــی جدی ــک پارچــه نوران ی
ــوزاد اســتفاده شــود  ــاس خــواب ن ــد لب ــرای تولی ب
ــد. ــور احاطــه کن ــه زردی را در ن ــا ب ــودکان مبت و ک

کــودکان مبتــا بــه زردی می بایســت زمــان زیــادی 
ــن  ــه ای ــد ک ــی بگذرانن ــور« نوران ــک »انکوبات را در ی
امــر بــرای هیــچ خانــواده ای مطلــوب نیســت زیــرا 
کــودک بایــد از والدیــن دور شــود ، وقــت خــود را در 

یــک جعبــه شیشــه ای صــرف کنــد.
 محققــان Empa، بــا توســعه ایــن فنــاوری جدیــد 
مشــکل والدیــن را برطــرف کرده اند.آن هــا بــرای 
تولیــد ایــن فنــاوری جدیــد فیبرهــای نــوری کــه از 
ــای  ــتند را در پارچه ه ــر نیس ــی پهن ت ــته معمول رش
ســنتی تعبیــه کردند.ایــن کار، اســتفاده از آن را 
ــودک،  ــر ک ــای دیگ ــد لباس ه ــرده و مانن ــان ک آس
ــن  ــد و همچنی ــل می کن ــی را منتق ــاس راحت احس
بــرای والدینــی کــه در طــول درمــان کودکان شــان از 

ــت. ــی اس ــد، طبیع ــتفاده می کنن آن اس
از چراغ هــای  لبــاس  ایــن  از آن جایــی کــه در   
ــور اســتفاده  ــع ن ــوان منب ــه عن ال ای دی کم قــدرت ب
می شــود، باتری هــای کوچــک بــرای نیرو دهــی 
ــت  ــی اس ــن معن ــت. این به ای ــی اس ــا کاف ــه آن ه ب
ــاز  ــارژ نی ــرای ش ــری ب ــع دیگ ــه منب ــاس ب ــه لب ک
نــدارد.در ایــن فنــاوری فیبرهــای نــوری بــه آرامــی و 
ــه  ــور ب ــا دقــت خــم می شــوند و از خمیدگی هــا ن ب

ــد. ــدا می کن ــرون راه پی بی

 پروتئینی که به درمان  ام اس
کمک می کند

پروتئیــن  جدیــد،  مطالعــه  یــک  نتایــج   طبــق 
پیشــگیری  مغــز  ترمیــم  از  خــون  لخته کننــده 
 کــرده و ممکــن اســت بــه بیمــاران مبتــا بــه

ام اس کمک کند.
هماننــد یــک ســیم لخــت کــه بــدون روکــش 
پاســتیکی عــادی بــوده و در معــرض عناصــر و 
ــی  ــاف عصب ــرد، الی ــی گی ــرار م ــودی ق ــک ناب ریس
بــه  روکــش حفاظتی شــان موســوم  درون مغــز 
 میلیــن را از دســت داده و بی نهایــت اســیب پذیر 

می شوند.
ســلول های  می شــود  موجــب  وضعیــت  ایــن 
و گیرنــد  قــرار  محیــط  معــرض  در   عصبــی 

توانایی شــان در انتقــال ســریع ســیگنال ها کاهــش یابد 
و در نتیجــه منجــر بــه اختــال در شــناخت، احساســات 

و حرکــت می شــود.
ــب  ــز موج ــد مغ ــر می رس ــه نظ ــاری ب ــن بیم در ای
میلیــن  ترمیم کننــده  مکانیســم های  فعال شــدن 
ــل  ــد را تکمی ــن فرآین ــد ای ــا نمی توان ــود، ام می ش
نمایــد. ســال ها دانشــمندان در پــی تشــخیص ایــن 
ــم  ــم ترمی ــن مکانیس ــرا ای ــه چ ــد ک ــوع بودن موض

متوقــف می شــود.

تغذیه

چرا تمایل به خوردن 
غذاهای شور داریم؟

ــی نشــانه  ــک خوراک ــه ی ــل ب ــد می ــراد معتقدن برخــی اف
ــود  ــار کمب ــاده ای دچ ــک م ــدن در ی ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــت. در  ــرح نیس ــوع مط ــن موض ــه ای ــا همیش ــت، ام اس
ــه  ــوط ب ــه مصــرف خوراکی هــا مرب ــل ب بیشــتر مــوارد می
غذاهــای ناســالمی می شــود کــه اغلــب کم تــر ارزش 

ــد. ــه ای دارن تغذی
افزایــش  اســترس  ســطح  زمانی کــه  اســترس:  ا- 
ــه  ــود ب ــردن خ ــرای آرام ک ــراد ب ــیاری از اف ــد بس می یاب
مصــرف خوراکی هــای مــورد عاقه شــان رو می آورنــد. 
ــوردن  ــه خ ــول ب ــور معم ــه ط ــراد ب ــه اف ــی ک خوراکی های
آن هــا میــل دارنــد اغلــب سرشــار از نمــک، قنــد و چربــی 
اســت. متخصصــان در یــک بررســی دریافتنــد، بیــن 
ــی و  ــه مصــرف خوراک ــل ب ــن ، می ســطح اســترس مزم
باال رفتــن شــاخص تــوده بدنــی ارتبــاط چشــمگیری 

وجــود دارد. 
ــد،  ــی ندارن ــه خــواب کاف ــرادی ک ۲- کمبــود خــواب: اف
ــورد عاقه شــان از  ــد از خوراکی هــای م ــل دارن بیشــتر می
قبیــل مــواد غذایــی شــور اســتفاده کننــد. همچنیــن نتایج 
ــی  ــواب کاف ــه از خ ــرادی ک ــت، اف ــق حاکیس ــک تحقی ی
ــه  ــل ب ــل می ــد در مقاب ــر می توانن ــتند کم ت ــروم هس مح

ــد. ــت کنن ــالم مقاوم ــای ناس ــوردن خوراکی ه خ
خــوردن  بی حوصلگــی:  و  کســالت  احســاس   -۳
مــواد غذایــی بــه دلیــل کســالت و بــی حوصلگــی رفتــار 
ــه  ــل ب ــه می ــن اینک ــرای تعیی ــی اســت. ب ــه اِی روان تغذی
ــنگی  ــا گرس ــالت ی ــل کس ــه دلی ــور ب ــواد ش ــرف م مص
ــدن توجــه کــرد.  ــه نشــانه های گرســنگی ب ــد ب اســت بای
ــه  ــدن ب ــه ب ــد ک ــی رخ می ده ــی زمان ــنگی حقیق گرس
ــاعت  ــد س ــرای چن ــرد ب ــر ف ــاز دارد. اگ ــذا نی ــوردن غ خ
غــذا مصــرف نکــرده باشــد احســاس گرســنگی او واقعــی 

ــت. اس
۴- تعریــق زیــاد: بــا تعریــق، ســطح ســدیم بــدن کاهش 
می یابــد. بــرای بیشــتر افــراد تعریــق خفیــف جــای 
ــق  ــل تعری ــه دلی ــرد ب ــد زمانیکــه ف ــدارد. هرچن ــی ن نگران
زیــاد میــزان باالیــی از ســدیم را از دســت می دهــد بــدن 

ــد. ــل پیدا می کن ــور تمای ــواد ش ــوردن م ــه خ ب
۵- ســندرم پیــش از قاعدگــی: در روزهــای پیــش 
ــمی  ــی و جس ــرات روح ــه تغیی ــادت ماهان ــروع ع از ش
متعــددی در بــدن زنــان اتفــاق می افتــد کــه ایــن تغییرات 
بــا عنــوان ســندرم پیــش از قاعدگــی شــناخته می شــود. 
همچنیــن میــل بــه خــوردن، از جملــه میــل بــه غذاهــای 
ــد از نوســانات  ــه می توان ــت شــایعی اســت ک شــور عام

ــی ناشــی شــود. هورمون
فوق کلیــوی  غــدد  زمانی کــه  آدیســون:  بیمــاری   -۶
ــوردن  ــه خ ــرد ب ــل ف ــد می ــد نکنن ــی تولی ــون کاف هورم
غذاهــای شــور زیــاد می شــود. بیمــاری آدیســون زمانــی 
ــزان کافــی  ــوی می ــد کــه غــدد فوق کلی ــدا می کن ــروز پی ب
واکنــش  هورمون هــا  ایــن  نکننــد.  ترشــح  هورمــون 
بــدن بــه اســترس را کنتــرل کــرده و فشــار خــون را 
ــد و در نتیجــه بیمــاری آدیســون موجــب  تنظیــم می کنن
می شــود ســطح فشــار خــون کاهــش پیــدا کــرده و میــل 

ــرود. ــاال ب ــواد شــور ب ــه م ــی ب ناگهان

زیبایی

خاصیت روغن کرچک 
برای پوست صورت

روغــن کرچــک از دانه هــای گیــاه کرچــک بــه دســت 
و  آفریقــا  گرمســیری  نواحــی  بومــی  کــه  می آیــد 
بــا  مســتقیم  طــور  بــه  را  آن  می تــوان  اســت.  آســیا 
به نســبت آن  از  اســتفاده  و  مالیــد  پوســت  روی   پنبــه 

اگزمــا  و  حساســیت  ایجــاد  و  اســت   بی خطــر 
بعضــی  بــر  آن  جانبــی  اثــرات  این حــال،  نمی کند.بــا 
به نــدرت  پوست شــان،  روی  اســتفاده  از  پــس  افــراد 
گــزارش شده اســت. بــه نظــر می آیــد کــه ایــن روغــن 
 گیاهــی اثــرات ضد حساســیت و التهــاب، ضد میکــروب، 
ــن  ــر داشــته باشــد. ای ــده دیگ ــد فای ــی و چن مرطوب کنندگ
روغــن به ظاهــر مایعــی کــدر یــا نیمــه شــفاف بــا رنگــی زرد 
اســت کــه کار آیــی بســیاری در خانــه داری نیــز دارد؛ از جملــه 
در برخــی مــواد تمییز کننــده و حتــی در نقاشــی ســاختمان از 

ــود. ــتفاده می ش آن اس
بیماری هــا  برخــی  مــداوای  بــرای  کرچــک  روغــن 
بــه کار هــم  گوارشــی  ناراحتی هــای  به خصــوص   و 

برده می شود.
 خواص و مزایای استفاده 

از روغن کرچک
چنــد خاصیــت ایــن روغــن بــرای پوســت صــورت و بــدن و 

نحــوه اســتفاده از آن بــه شــرح زیــر اســت:
۱- درمان آکنه و جوش های پوستی

روغــن،  ایــن  ضد التهابــی  و  ضد میکروبــی  خــواص 
و آکنــه  کاهــش  بــرای  مفیــد  ترکیبــات  از  را   آن 

جوش  های پوستی قرار داده است. 
رشــد از  می توانــد  آن  در  موجــود  ریزینولئیــک   اســید 

آکنــه  باعــث  کــه  کنــد  جلوگیــری   باکتری هایــی 
می شوند.

۲- موثر در نرمی و زبری پوست
ــی اســت  روغــن کرچــک غنــی از اســیدهای چــرب فراوان
کــه می تواننــد نرمــی و لطافــت پوســت صــورت را افزایــش 

دهنــد.
۳- یک دست کردن رنگ پوست صورت

رشــد  روغــن  ایــن  در  موجــود  چــرب   اســیدهای 
بافت هــای ســالم پوســت را زیــاد می کننــد و مصــرف 
و یک دســت  غیــر  پوســت  رنــگ  درمــان  در   آن 

 لکه ها مفید خواهد بود.
۴-مناسب برای پوست های حساس

ــی  ــک )نوع ــت کومیدوژنی ــل خاصی ــه دلی ــن ب ــن روغ ای
سرســیاه  دانه هــای  ایجــاد  باعــث  کــه  ضد چربــی 
بینــی مــی شــود( منافــذ  بــه ویــژه  روی پوســت و 
بــرای نه تنهــا  آن  مصــرف  و  می کنــد  بــاز  را   پوســت 

 پوســت های حســاس مناســب اســت، بلکــه تعــداد 
می دهــد. کاهــش  را  سرســیاه  دانه هــای 

۵- جایگزینی ارزان برای محصوالت پوستی
و  روغن هــا  از  اســتفاده  بــا  پوســت  از   مراقبــت 
خصوصــا  بــازار،  در  آمــاده  پوســتی   کرم هــای 
کرم هــای مخصــوص پوســت صــورت بســیار گــران و 
پر هزینــه اســت امــا روغــن کرچــک در عیــن ارزانــی، تعــداد 
ــت  ــه خاصی ــتی از جمل ــای پوس ــواص کرم ه ــادی از خ زی

ــت. ــت را داراس ــی پوس ــرم کنندگ ــی و ن ــت ده رطوب
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قــاَل الصــادق )ع(: َمــْن کاَن رفیقــا فــى َاْمــرِِه نــاَل مــا 
ُیریــُد الّنــاِس)16(

کســى کــه کار خــود را بــا لطــف و مــدارا انجــام دهد،بــه 
ــد.  ــد ش ــل خواه ــت نائ ــع اس ــردم متوق ــه از م آنچ
رعایــت اصــل مــدارا در تعلیــم و تربیــت تــوأم بــا رفــق و 
مــدارا نســبت بــه اصــاح رفتــار کــودک خویــش همــت 
گمارنــد.کار پــدر و مــادر آمــوزش و تربیــت اســت 
ــام  ــتقیم انج ــتقیم و غیرمس ــیوه هاى مس ــه ش ــه ب ک
ــق  ــوزش از طری ــت آم ــر اس ــه مؤثرت ــردد و آنچ مى گ
ــودک  ــرى ک ــراى فراگی ــه ب ــى این ک ــت یعن ــل اس عم
ــه  ــه امــور باشــند و ب ــد پــدر و مــادر خــود عامــل ب بای
ــخن رانى  ــه س ــد ب ــل کار برآی ــه عم ــروف ب ــول مع ق

نیســت!!
تــا  باشــند  عمــل  اهــل  خــود  بایــد   والدیــن 
مى گوینــد: روزى  شــود،  عمل کننــده  کودک شــان 
پــدرى فرزنــد مریضــش را خدمــت رســول خــدا)ص( 
ــه از  ــد ک ــه او بگوی ــرده و ب ــت ک ــه او را نصیح ــرد ک ب
خــوردن خرمــا پرهیــز کنــد زیــرا بــراى او مضــر اســت، 

ــا!! ــردا بی ــرو ف ــد ب ــر)ص( فرمودن پیامب
فــرداى آن روز رســول خــدا)ص( کــودک را در آغــوش 
گرفتــه، نوازشــى کردنــد و بــه او فرمودنــد: خرمــا 
نخــور، بــراى تــو ضــرر دارد. پــدر از پیامبــر)ص( تشــکر 
ــروز  ــرا دی ــا رســول ا...)ص(چ ــرد ی ــرض ک ــود و ع نم
ایــن کام را بــه فرزنــدم نفرمودیــد؟ پیامبــر)ص( 
 فرمودنــد: دیــروز مــن خــود خرمــا خــورده بــودم

 به همیــن دلیــل ســخن مــن در او اثــر الزم را نداشــت!   
و در امــر مــدارا این کــه: معمــول بــود کــه مــردم 
ــرم)ص(  ــت رســول اک ــد خدم فرزندشــان را مى آوردن
تــا ایشــان کــودک را تبــرک نماینــد و در گــوش او 
ــه  ــور ک ــا همین ط ــى از بچه ه ــد. روزى یک اذان بگوین
روى دامــن رســول خــدا)ص( نشســته بــود و پیامبــر 
ــادرش  ــدر و م ــرد! پ ــد ادرار ک ــوازش مى فرمودن او را ن
ــد و  ــب رفتن ــه بچــه نهی ــه شــدت نگــران شــدند و ب ب
خواســتند او را بگیرنــد، پیامبر)ص(فرمودنــد بگذاریــد 
کارش را بکنــد ادرار او بــا آب پــاک مى شــود، امــا ایــن 
تنــدى و ســخت گیرى را بــا هیــچ چیــز نمى تــوان 
پــاک کــرد. آرى: لطــف حــق بــا تــو مداراهــا کنــد و تــو 
نیــز موظفــى بــه فرزنــدت و بــه دیگــران از روى لطف و 
مــدارا رفتــار نمایــى در غیــر این صــورت منتظــر نبــاش 
کــه فرزنــدت بــه آنچــه کــه تــو متوقــع هســتى دســت 
یابــد و بــه آن رشــد و کمــال و ترقــى کــه تــو دوســت 
ایــن رفتار کــردى،  از  دارى برســد زیــرا اگــر غیــر 

ــت. ــد داش ــى خواه ــری را در پ ــل دیگ عکس العم

گروه خانواده
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و  ابعــاد  بــا  افــراد   دیــدن  بــه  مــا  امــروزه 
اندازه هــای بدنــی گوناگــون آن چنــان عــادت 
کــرده ایــم کــه ایــن گوناگونــی و تفاوتهــا را امــری 
ــاد و  ــه ابع ــر اینک ــم مگ ــی کنی ــی م ــادی تلق ع
اندازه هــا در حــد نهایــی خــود باشــند، مثــًا بســیار 
چــاق یــا بســیار بلندقد.همچنین بــه ابعــاد و اندازه 
اشــیاء مختلفــی را کــه مــورد اســتفاده قــرار مــی 

ــم . ــرده ای ــادت ک ــم ع دهی
اغلــب  بــرای  همیشــه  ورودی  درهــای  مثــًا 
ــا و  ــتند، میزه ــد هس ــی بلن ــدازه کاف ــه ان ــراد ب اف
ــم.و  ــی کنی ــتفاده م ــداول را اس ــای مت صندلی ه
ناراحتی هــای ناشــی ازکاربــرد آنهــا راپذیرفتــه 

ــم. ای
فرضــی کــه در ورای ایــن نگــرش وجــود دارد 
ــن  ــر از ای ــد غی ــی توانن ــا نم ــه آنه ــت ک ــن اس ای
ــا  ــه خــود را ب ــا بســتگی دارد ک ــه م باشــند.این ب
چیزهایــی کــه اســتفاده مــی کنیــم تطبیــق دهیــم 

ــه هرحــال ایــن مســاله واقعــًا دارای اهمیــت  و ب
ــت. ــی نیس چندان

ایــن در حالــی اســت کــه نبــود همخوانــی میــان 
ــی و  ــر فیزیک ــم از نظ ــان ه ــای انس توانمندی ه
ــی  ــام م ــه انج ــوع کاری ک ــر ن ــم از نظ ــی وه روان
ــاده  ــده وی نه ــر عه ــه ب ــولیتی ک ــا مس ــد ی ده
ــه یــا حتــی در  مــی شــود چــه در محــل کار ،خان
محــل تحصیــل  ســبب بــروز مســائل و مشــکات 
ــوان  ــه مــی ت بســیاری مــی شــود کــه از آن جمل
ــا کاهــش بهــره  ــه ، بیمــاری و ی ــه رخــداد حادث ب

ــرد.  ــاره ک وری اش
همــه ی مــا ضــرورت تولیــد لبــاس در اندازه هــای 
مختلــف را مــی دانیــم، امــا آیــا این درســت اســت 
ــه،  ــم میزهــا و صندلی هــا در خان ــا بگویی ــه مث ک
ــا  ــتی در اندازه ه ــز بایس ــل نی ــل کار و تحصی مح
ــن  ــوند؟جواب ای ــد ش ــف تولی ــایزهای مختل و س

اســت »بلــی «امــا در گســتره ی محــدود.
ــران  ــدن کارب ــار آم ــت کن ــح اس ــه واض ــه ک آن چ
ــا  ــه ب ــب  در مقایس ــی نامتناس ــز و صندل ــا می ب

پیراهــن، شــلوار، کفــش نامتناســب مــی باشــد.و 
ــور  ــه چه ط ــت، این ک ــهود اس ــر مش ــه کم ت آن چ
ــه  ــی ک ــرای وســایل و تجهیزات ــاد را ب ــن ابع بهتری
ــورد اســتفاده  ــران م ــادی ازکارب ــداد زی توســط تع
چــه در  و  کنیــم  انتخــاب  می گیرنــد،   قــرار 

ــت  ــه قابلی ــت ک ــوان  نتیجه گرف ــه ای می ت  مرحل
تنظیــم و تغییــر ضــرورت دارد.

ــائل  ــه مس ــن گون ــروز ای ــری از ب ــت پیش گی جه
علــم   ، در جامعــه  ارتقــاء ســطح ســامت  و 
ارگونومــی بــه عنــوان رهیافتــی کارآمــد بــه یــاری 
انســان می شــتابد. واژه ارگونومــی؛ آمیــزه ای از دو 
ــه  ــی )ب ــای کار( و نوم ــه معن ــی ارگو)ب واژه یونان
معنــای قانون(می باشــد.این واژه نحســتین بــار در 
ســال 1875 از ســوی فــردی بــه نــام »ووجســچ 
 جاسترزبوســکی« در یــک روزنامــه لهســتانی

 بــه کار بــرده شــد و در آمریــکا »مهندســی عوامــل 
بــه  کار  ارگونومــی  واژه  بــا  متــرادف   انســانی« 

گرفته شد.
ارگونومــی عبــارت اســت از کاربــرد اطاعــات 
ــای  ــان و روش  ه ــاره ی انس ــود درب ــی موج علم
علمــی کســب چنیــن اطاعاتــی بــرای حــل 
ــه  ــل ب ــه طــوری کــه » تبدی مشــکات طراحــی ب

احســن کــردن چیزهــا« را دربــردارد.            
 هدف نخستین دانش ارگونومی ، 

طراحی است
و اصــواًل فلســفه ارگونومــی بــر پایــه ایــن فــرض 
ــد از  ــی بای ــه : » طراح ــت ک ــتوار اس ــی اس منطق
مهندســی  یــا  شــود«.ارگونومی  آغــاز  انســان 

فاکتورهــای انســانی علمــی اســت کــه بــه کمــک 
آن انســان قــادر اســت محیــط کار، زندگــی، 
تحصیــل و نیــز وســایل و تجهیــزات مورد اســتفاده 
و بــه طــور کلــی محیــط پیرامــون خــود  را مطابــق 
ــی  ــا توانمندی  هــا و ویژگی هــای فیزیکــی و روان ب

ــد.    ــد کن خــود طراحــی و تولی

کــه خــود اثــرات شــایان توجهــی بــر ارتقــاء 
ســطح ســامت جامعــه، کاهــش هزینه هــای 
ــت  ــا عنای ــره وری ب ــد و به ــش تولی ــی، افزای درمان
بــر ســامتی، ایمنــی و رفــاه انســان در جامعــه در 
ــه افزایــش  ــر خواهد داشــت، در نهایــت منجــر ب ب

ــردد. ــادی می گ ــع اقتص ــی و مناف ــد مل درآم
ایــن علــم بــرای طراحــی و ســاخت ابــزار و 
ــی  ــل طراح ــاده مث ــدی از س ــتم های تولی سیس
یــک خــودکار، انبر دســتی، چاقــوی آشــپزخانه 
، دســته درب یخچــال ، کفــش و کوله پشــتی 

کــودکان، میــز و صندلــی مــدارس و ادارات گرفتــه 
تــا پیچیــده مثــل طراحــی یــک سیســتم تولیــدی 
کامــل پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت و در 
ــه جــای متناسب ســازی انســان  ــاش اســت ب ت
بــا محیــط، محیــط را بــا انســان متناســب ســازد 
و عمدتــًا زمینه هایــی کــه توســط ایــن علــم 
ــود و  ــرار داده می  ش ــی ق ــه و بررس ــورد  مطالع م
اقداماتــی در مــورد آن هــا انجــام می گیــرد عبــارت 
اســت از:طراحــی ابــزار، وســایل، ماشــین ها و 
تاسیســات بــه طــرز صحیــح و مطلــوب، طراحــی 
روش انجــام فعالیــت بــا توجــه بــه بهتریــن نحــوه 
اجــرا، متناســب بــا روحیــات و تــوان فکــری 
افــراد و ســاختمان فیزیکــی و  سیســتم عضانــی 
بــدن انســان ، وضعیــت  صحیــح قرار گرفتــن 
ــت،  ــام فعالی ــن انج ــان حی ــرکات انس ــدن و ح ب
) دمــا،  فیزیکــی مناســب محیطــی  شــرایط 
ســرو صدا،  ارتعاشــات،  جریان هــوا،  رطوبــت، 
و  تشعشــعات  ، گرد و غبــار،  روشــنایی  و   نــور 
دارای  کــدام  هــر  مختلف.کــه   آلودگی هــای 
ویژگی هــا و اقتضائــات خــاص خــود هســتند کــه 
طــرح و شــرح جزییــات آنهــا در ایــن نوشــته نمی 
گنجــد. لــذا در نوشــته های بعــدی بــه شــیوه 
کامــًا تخصصــی بــه اصــول و موازیــن الزم االجــرا 
ارگونومــی در خصــوص مــواردی هماننــد؛ ســامت 
ــز و  ــدارس، می ــط کار، کوله پشــتی م روان در محی
ــف،  ــن مختل ــتفاده در اماک ــای مورداس صندلی ه
نوبــت کاری، عینک هــای  طبــی و  آفتابــی و ........  

خواهیــم پرداخــت. 

عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون بهداشــت مجلــس بــا تأکیــد 
بــر زنــگ خطــر توقــف اجــرای طــرح تحــول ســامت، از عــدم 
ــوان  ــه عن ــات ب ــه خدم ــوه ارائ ــطح بندی در نح ــه س ــه ب توج

عامــل اصلــی شکســت ایــن طــرح یــاد کــرد.
ــی را زنــگ خطــری  ــع مال ــود مناب ــی، کمب عباســعلی پوربافران
بــرای اجــرای طــرح تحــول ســامت دانســت و گفــت: 
ــیر  ــدی در مس ــکل ج ــی مش ــع مال ــود مناب ــون کمب هم اکن
ــگ  ــن زن ــرده و ای ــاد ک ــامت ایج ــول س ــرح تح ــرای ط اج
ــد هرچــه  ــن بای ــرای حــوزه ســامت اســت. بنابرای خطــری ب
مناســبی  راهــکار  و  داده  هــم  دست به دســت  ســریع تر 
بــرای آن پیــدا کنیــم. نماینــده مــردم ناییــن، خــور و بیابانــک 
درمجلــس شــورای اســامی، بــا تأکیــد بــر اینکــه عــدم 
ــول  ــرح تح ــت ط ــه شکس ــر ب ــع منج ــح مناب ــت صحی مدیری

اشــتباهاتی کــه  از  یکــی  داد:  ادامــه  می شــود،  ســامت 
در رونــد اجــرای طــرح تحــول ســامت داشــته ایم، عــدم 
ــن  ــوده اســت، چراکــه از ای ــه ســطح بندی خدمــات ب توجــه ب
ــه  ــاص بودج ــه اختص ــاز ب ــه نی ــی ک ــرای بخش های ــق ب طری
ــی  ــع مال ــم و مناب ــار می کردی ــن اعتب بیشــتری داشــتند، تأمی
بخش هایــی کــه نیــاز بــه اختصــاص بودجــه کمتــری داشــتند 

را نیــز تعدیــل می ســاختیم.
ایــن نماینــده مجلــس دهــم، در بیــان علــل کمبــود بودجــه در 
برخــی بخش هــای درمانــی افــزود: البتــه ایــن کمبــود منابــع 
بــرای اجــرای طــرح تحــول ســامت، در برخــی جاهــا، بــه ایــن 
ــا  ــده نشــده و در برخــی جاه ــع الزم دی ــه مناب ــوده ک ــل ب دلی
نیــز نقدینگــی وجــود نــدارد. بنابرایــن بایــد مدیریــت صحیحــی 

شــکل بگیــرد تــا ایــن طــرح بــه درســتی اجــرا شــود.

یــک متخصــص ارتوپــدی بــا بیــان اینکــه کمبــود ویتامیــن
D از علت هــای شکســتگی و پوکــی اســتخوان اســت، 
ــراد  ــات در اف ــی عض ــده ناتوان ــل عم ــی از دالی ــت: یک گف

ــن D اســت.  ــن ویتامی مســن ســطح پایی
بــدن،  در   D ویتامیــن  اثــرات  دربــاره  نــژادی  یاســر 
دســته  از  کلســیفرول  یــا   D ویتامیــن  اظهارداشــت: 
ــن  ــن ویتامی ــت، ای ــی اس ــول در چرب ــای محل ویتامین ه
بــا افزایــش جــذب کلســیم و فســفر از روده هــا ، بــه رشــد 
و اســتحکام اســتخوان ها کمــک می کنــد. الزم اســت 
بدانیــم ویتامیــن D۳ یــا کولــه کلســیفرول از انــواع دیگــر 

دارد. بیشــتری  اهمیــت  بــدن،  در   D ویتامین هــای 
وی افــزود: ویتامیــن D و کلســیم باعــث افزایــش قــدرت و 
هماهنگــی در عضــات افــراد میان ســال نیــز می شــود کــه 

ــی عضــات در افــراد مســن ســطح  ــل عمــده ناتوان از دالی
پاییــن ویتامیــن D آنهاســت.

ــودن ســطح ویتامیــن D در  ــار کــرد: پاییــن ب ــژادی، اظه ن
ــود و  ــی ش ــتخوان م ــی اس ــاری  نرم ــث بیم ــال باع اطف
کمبــود همیــن ویتامیــن در بزرگســاالن باعــث اســتئوپروز 

ــد. ــتخوان خواهد ش ــی اس ــا پوک ی
ایــن جــراح زانــو در خصــوص آمــار ویتامیــن D در ایــران، 
ــت،  ــورت گرفته اس ــران ص ــه در ای ــی ک ــت: در تحقیقات گف
ــر  ــه شکســتگی اســتخوان ۹۰ نف ــا ب ــار مبت از هــر 1۰۰ بیم
کمبــود ویتامیــن D داشــته و در تحقیقــات دیگــری کــه در 
کشــور صورت گرفتــه اســت، ٦٠ تــا ٨٠ درصــد افــراد دچــار 
کمبــود ویتامیــن D بوده انــد کــه اســتفاده از مکمل هــا بــه 

ــی الزم اســت. ــواد غذای ــده م ــوان غنی کنن عن

،،
کاربــرد  از  اســت  عبــارت  ارگونومــی 
دربــاره ی  موجــود  علمــی  اطالعــات 
انســان و روش  هــای علمــی کســب 
چنیــن اطالعاتی برای حل مشــکالت 
طراحــی بــه طــوری کــه » تبدیــل بــه 
احســن کــردن چیزهــا« را دربــردارد.            

 ارگونومی
مهندسی فاکتورهای انسانی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس :

زنگ خطر توقف اجرای طرح تحول سالمت زده شد
یک متخصص ارتوپدی گفت:

کمبود ویتامین D در ۹۰ درصد افراد مبتال به پوکی استخوان
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برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض و چه
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک 
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ــدت  ــس از اخــذ رســید، ظــرف م محــل تســلیم و پ
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ادامه در صفحه 8و843
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90.رای شــماره 14936-1396/06/20 هیــأت ســوم 
ــماره 19  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان اعظم ــای احس آق
فرزنــد  گلپایــگان  صــادره   1219949507 کدملــی 
حســین در 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی 
از  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 6.48 مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از27 اصل ــماره 502 فرع ش
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی امیــر جعفریــان صدیــق و حمیدرضــا جعفریان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
ــاک                55    ام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــی ــری ولدان ــین جعف ــمی حس رس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــک میباشــد مال
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9 کوتاه اخبار 
دو ورزشکار و دو مربی اصفهانی 

مسافر مالزی شدند
هــای ملــی کانوپولــوی جوانــان و بزرگســاالن ایــران 
ــه  ــی ب ــی اصفهان ــکار و دو مرب ــور دو ورزش ــا حض ب

مســابقات قهرمانــی آســیا اعــزام شــدند. 
ــران  ــردان ای ــاالن م ــوی بزرگس ــی کانوپول ــم مل تی
بــا ترکیــب محمدعلــی مالیــی، علــی قدمــی، 
ــد  ــد، محم ــن غیاثون ــیدیان، رامی ــا جمش محمدرض
محمدصدیــق  خیرالهــی،  شــایگان  یزدانــی، 
ــن دوره از  ــور در ای ــد فتاح پ ــمتیان و امیرمحم حش
ــم  ــم ه ــن تی ــت ای ــور دارد و هدای ــابقات حض مس
ــوان ســرمربی و  ــه عن ــادی ب ــر عهــده اشــکان صی ب
ــت.  ــی اس ــوان کمک مرب ــه عن ــو ب ــی حق ج مصطف
ــا هدایــت  ــران کــه ب ــان مــردان ای  تیــم ملــی جوان
و  اصفهانــی(  )مربــی  قاضی عســکر  ابــوذر 
ــزام  ــزی اع ــه مال ــی ب ــرگان خیراله ــری مه مربیگ
شــده بــا ترکیــب رضــا بیگــی، رضــا انصــاری، 
ــی،  ــر زمان ــکندری، امی ــا اس ــور، رض ــن باوندپ متی
ــجاد  ــلطانی، س ــح س ــری، محمدصال ــالد جعف می
ــد زد  ــه آب خواه ــروی ب ــال خس ــور و دانی سلحش
و ملیــکا بــرون، مهتــاب زهتــاب، عطیــه ســلیمانی، 
ــا  ــی، آتوس ــیوا لکزای ــش، ش ــهرابی من ــه س فاطم
)ورزشــکار  پیرنجم الدیــن  ســتایش  اســالمی، 
اصفهانــی( و مهنــوش زارعــی )ورزشــکار اصفهانــی( 
هــم ترکیــب تیــم ملــی جوانــان بانــوان اســت کــه 
ــق  ــم زنب ــی( و مری ــرمربی اصفهان ــرو )س ــه عم اله
)کمک مربــی( کادر فنــی ایــن تیــم را تشــکیل 

می دهنــد.
 مســابقات کانوپولــوی قهرمانــی آســیا از ۱۸ تــا ۲۲ 

ــود. ــزار می ش ــور برگ ــاه در کواالالمپ آبان م

 ۳ ملی پوش کاراته 
در صدر رنکینگ جهانی

باربــد  اعالم شــده  رتبه بنــدی  تازه تریــن  در 
ــه  ــری، س ــن باق ــال و آویش ــه جم ــت، حدیث صداق
امیدهــای کاراتــه  و  ملــی جوانــان  تیــم  عضــو 
ــی  ــیون جهان ــگ فدراس ــدر رنکین ــورمان، در ص کش

قــرار گرفتنــد. 
بــه گــزارش ســایت فدراســیون کاراتــه، در تازه تریــن 
ــی  ــیون جهان ــوی فدراس ــده از س ــگ اعالم ش رنکین
ــن  ــه در دهمی ــری ک ــت و آویشــن باق ــد صداق بارب
تنریــف  در  جهــان  قهرمانــی  رقابت هــای  دوره 
اســپانیا بــه ترتیــب در وزن 76-کیلوگــرم تیــم 
ــه  ــران ب ــد دخت ــرم امی ــان و 55-کیلوگ ــی جوان مل
مــدال طــال دســت یافتنــد، در صــدر اوزان خــود قــرار 

ــد.  گرفتن
انفــرادی  کاتــای  در  جمــال  حدیثــه  همچنیــن 
جوانــان کــه در رقابت هــای جهانــی بــر ســکوی 
ســوم ایســتاد، دیگــر صدرنشــین رنکینــگ جهانــی 
بــود. جمــال عــالوه بــر مــدال برنــز جهانــی، تیرمــاه 
امســال در مســابقات قهرمانــی آســیا در قزاقســتان 
قهرمــان شــده و بــه مــدال طــال دســت یافتــه بــود.

توپ و تور

 بازتاب دعوت امیر عابدزاده 
به تیم ملی ایران

ــه  ــدزاده ب ــه دعــوت امیــر عاب رســانه های پرتغالــی ب
تیــم ملــی فوتبــال ایــران واکنــش نشــان دادنــد. 

ــال،  ــس فوتب ــل از مای ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــازی  ــرای دو ب ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل فهرســت تی
دوســتانه بــا پانامــا و ونزوئــال اعــالم شــد کــه حضــور 
امیــر عابــدزاده درون دروازه از نــکات جالــب آن بــود. 
ســایت مایــس فوتبــال نوشــت: امیــر عابــدزاده 
ــام  ــو انج ــرای ماریتیم ــازی ب ــه ب ــط س ــال فق امس
داد؛ ولــی بــا ایــن حــال کارلــوس کــی روش تصمیــم 
ــوت  ــران دع ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه تی ــت او را ب گرف
کنــد. او پســر دروازه بــان صاحب نامــی همچــون 
احمدرضــا عابــدزاده اســت کــه در جــام جهانــی ســال 
۹۸ درون دروازه تیــم ملــی فوتبــال ایــران و در بــازی 
ــم  ــور حراســت از دروازه تی ــکا مأم ــا آمری ــروف ب مع

ــود.  ــران ب ــال ای ــی فوتب مل
ــر  ــوت امی ــه دع ــز ب ــدا نی ــایت بانچ ــن س همچنی
ــش  ــران واکن ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه تی ــدزاده ب عاب
نشــان داد و آن را بــرای دروازه بــان جــوان ۲۴ ســاله 

ــت. ــزرگ دانس ــاری ب افتخ

پاناما با تیم دوم برابر ایران
ــم  ــن تی ــه ای ــرد ک ــالم ک ــی اع ــایت پانامای ــک س ی
بــدون ۸ بازیکــن اصلــی خــود برابــر ایــران در 

اتریــش بــه میــدان خواهــد رفــت. 
بــه گــزارش ایرنــا و بــه نقــل از ســایت Critica، دو 
تیــم ملــی ایــران و پانامــا  فــردا پنجشــنبه در گراتــس 

اتریــش برابــر هــم بــه میــدان خواهنــد رفــت. 
دیــدار  ایــن  دربــاره   Critica پانامایــی  ســایت 
ــن  ــت بازیک ــدون هش ــا ب ــی پانام ــم مل ــت: تی نوش
اصلــی خــود کــه در انتخابــی جــام جهانــی در قــاره 
ــه  ــش ب ــر حریفان ــکای شــمالی و مرکــزی براب آمری

ــرد.  ــد ک ــازی خواه ــران ب ــر ای ــت، براب ــدان رف می
ــس  ــل گوم ــاس و گابری ــرس، ادگار بارکن ــو ن روبرت
اجــازه  باشگاه های شــان  درخواســت  دلیــل  بــه 
حضــور در تیــم ملــی را بــه دســت نیاوردنــد و نگریتــو 
ــرو  ــل آب ــادو و آری ــادا، ماچ ــس تخ ــو، لوئی کوئینتین
ــه  ــران ب ــر ای ــد براب ــدند و نمی توانن ــدوم ش ــز مص نی

ــد.  ــدان برون می
آنیبــال گــودوی نیــز بــه دلیــل تولــد فرزنــدش 
ــازه از  ــا اج ــدارد و ب ــور ن ــران حض ــر ای ــدار براب در دی

ســرمربی تیــم در کشــورش مانــده اســت.
برخــالف پانامــا، تیــم ملــی ایــران بــا تمــام بازیکنــان 
اصلــی خــود در ایــن دیــدار حضــور خواهــد داشــت. 
ــه مصــاف تیــم  ــر ایــران ب ــازی براب پانامــا پــس از ب
ملــی ولــز خواهــد رفــت کــه ایــن دیــدار در کاردیــف 

برگــزار خواهــد شــد.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــا  ــگ فیف ــیا در رنکین ــال آس ــم اول فوتب »تی
هیــچ اسانســری بــرای لباس رســمی نــدارد.«
ــک  ــک ج ــه ی ــبیه ب ــاید ش ــه ش ــن جمل  ای
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی بی مــزه باشــد؛ ام
ــاره  متاســفانه ایــن ماجــرا حقیقتــی تلــخ درب
ــال کشــورمان اســت. ــی فوتب ــم مل ــاس تی لب
کمپانــی معــروف آدیــداس کــه هم اکنــون 
تیــم ایــران لباس هــای آن را بــه تــن می کنــد، 
ــت لباس هــای جــام  ــر کی طــی روزهــای اخی
جهانــی هشــت تیــم مختلــف را معرفــی 
ــای  ــان تیم ه ــن در می ــم ژاپ ــدن تی ــرد. دی ک
ــادی از  ــداد زی ــان، داغ دل تع ــناس جه سرش
ایرانی هــا را تــازه کــرد. در حالــی کــه ژاپنی هــا 
ــه  ــی خــود ب ــژه جــام جهان ــا لباس هــای وی ب
ــم  ــغولند تی ــی مش ــای تدارکات ــام دیداره انج
ملــی مــا همچنــان هیــچ اسپانســری نــدارد و 
هنــوز هــم هیــچ فعالیتــی از ســوی فدراســیون 
ــورت  ــر ص ــذب اسپانس ــرای ج ــا ب ــال م فوتب

ــه اســت. نگرفت
 آدیداس

تیــم ملــی کشــورمان پــس از اعتراضــات 
کــی روش بــه لبــاس تیــم ملــی و رســوایی هایی 
کــه دربــاره قــرارداد برنــد جیــووا صــورت 
ــد و در  ــاس ش ــد لب ــه خری ــور ب ــت، مجب گرف

ایــن بیــن فدراســیون مقــداری لبــاس از برنــد 
ــرد.  ــداری ک ــداس خری ــر آدی معتب

هرچنــد اقــدام بــه خریــد لبــاس جهــت 
اســتفاده از جنــس باکیفیــت، تحســین برانگیز 
اســت، امــا بــرای یــک تیــم ماننــد تیــم ملــی 
ــوان بهتریــن تیــم  ــران کــه مدت هاســت عن ای
آســیا را یــدک می کشــد، شــاید زشــت باشــد 
ــر  ــای معتب ــدام از کمپانی ه ــچ ک ــا هی ــه ب ک
ــت  ــن حال ــدارد و در بهتری ــراردادی ن ــا ق دنی
ــد؛  ــداری می کن ــداس را خری ــای آدی لباس ه

ــد توســط هــر مســئولی و  اتفاقــی کــه می توان
ــی(  ــای محل ــی تیم ه ــی )حت ــر تیم ــرای ه ب
بیفتــد. درســت بــه همین دلیــل بود کــه در دور 
دوم رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی، هیچ 

ــم  ــی نمی دیدی ــم مل ــرای تی ــی ب ــرح خاص ط
ــوص  ــط مخص ــه خ ــت س ــن حال و در بهتری
ــوز  ــا ی ــازی تنه ــد ب ــا در چن ــود ی ــداس ب آدی
ــرد.  ــی می ک ــا خودنمای ــی روی پیراهن ه ایران
خریــد البســه موجــود در انبــار آدیــداس )نــه 
ــران(  ــی ای ــم مل ــه تی ــوص ب ــرح مخص ــا ط ب
باعــث شــده بــود تــا رئیــس فدراســیون 
ــردن  ــه دلیــل زمــان ب ــد ب ــران بگوی ــال ای فوتب
ــال  ــران، فع ــه ای ــاس مخصــوص ب طراحــی لب

ــم.  ــش می روی ــب پی ــن ترتی ــه ای ب
بنابرایــن ثبــت نشــدن قــراردادی رســمی 
ــرای  ــا هیــچ اتفــاق جدیــدی ب باعــث شــده ت
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــران نیفت ــای ای کیت ه
خبــری هــم از طراحــی مخصــوص ایــران 

ــت.  نیس
اینکــه  این بــاره  در  تأســف برانگیز  مســئله 
حتــی یــک تیــم ماننــد تیــم ملــی مصــر هــم 
ــد در همیــن  ــد کــه بای ایــن موضــوع را می دان
ــا  ــد ت ــی کن ــود را معرف ــای خ ــا کیت ه روزه
ــی  ــام جهان ــا ج ــده ت ــان باقی مان در مدت زم
بتوانــد بــا فــروش لباس هــای مخصــوص 
ــد؛  ــی کن ــود درآمدزای ــرای خ ــا ب ــن رقابت ه ای
امــا دســتگاه عریــض و طویــل فدراســیون 
فوتبــال بــه ایــن موضــوع پــی نبــرده اســت یــا 
ــرای انجــام حرکــت  ــرده، اراده ای ب اگــر هــم ب

جدیــدی در این بــاره نیســت.

 اهمیت اسپانسر
ــم  ــم خت ــا ه ــن ج ــه همی ــوع ب ــه موض البت
نمی شــود؛ زیــرا اسپانســر پوشــاک تنهــا بــرای 
تهیــه لبــاس نیســت و ایــن اسپانســرها بابــت 
ــا  ــه تیم ه ــم ب ــی را ه ــان مبالغ ــغ برندش تبلی
می پردازنــد و بســته بــه جایــگاه آن تیــم، 
ــم                ــد بســیار چشــمگیر ه ــغ می توان ــن مبال ای

باشــد. 
درواقــع یکــی از راه هــای مهــم کســب درآمــد 
ــای  ــی، برنده ــش تلویزیون ــق پخ ــس از ح پ
پوشــاک تیم هــا هســتند. بــا وجــود ایــن تیــم 
ملــی کشــور مــا بــه عنــوان تیــم برتــر آســیا آن 
هــم در 7 ســال گذشــته، از داشــتن اسپانســر 

محــروم اســت. 
ــای  ــه ج ــا ب ــال م ــیون فوتب ــفانه فدراس متاس
ــوع  ــن موض ــد همی ــی مانن ــور مهم ــام ام انج
لبــاس، همــواره درگیــر ماجراهــای حاشــیه ای 
ــذاری  ــا واگ ــم ب ــل ه ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس

ــای  ــطه ها، پ ــه واس ــود ب ــم خ ــور مه ــن ام ای
ــرا  ــن ماج ــودجوها را در ای ــام س ــواع و اقس ان
ــووا  ــد جی ــد. آنچــه در ماجــرای برن ــاز می کن ب
ــت.  ــوع اس ــن موض ــارز همی ــه ب رخ داد، نمون
پیامدهــای ماجــرای جیــووا بــا فدراســیون 
فوتبــال مــا بــه حــدی ادامــه دار بــود کــه 
ــرای  خیلی هــا بی میلــی برندهــای مطــرح را ب
ــرای  ــن ماج ــران، همی ــا ای ــرارداد ب ــتن ق بس
فدراســیون  پیرامــون  دالل هــای  و  جیــووا 

ننــد.  می دا
ــیون  ــه فدراس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب این گون
ــچ  ــتن هی ــوان بس ــا، ت ــور دالل ه ــدون حض ب
ــتان  ــن دوس ــاج ای ــا ب ــدارد و ت ــراردادی را ن ق
پرداخــت نشــود، از اسپانســر هــم خبــری 

ــود.  ــد ب نخواه
ــده  ــان باقی مان ــم در زم ــر حــال امیدواری در ه
ــی، شــاهد حضــور اسپانســری  ــا جــام جهان ت
آبرومنــد در کنــار تیــم ملــی کشــورمان باشــیم.

فوتبال ملی در حسرت اسپانسر

بی لباسی، درد کهنه تیم ملی

پــس از انتشــار فیلــم مربــوط بــه ماجــرای باطــل کــردن 
ــرای  ــرایط ب ــیرجان ش ــگاه س ــادو در ورزش ــحر و ج س
مســئول چمــن ورزشــگاه ســیرجان دشــوار شــده اســت. 
علــی گویینــی، مســئول چمــن ورزشــگاه امــام علــی)ع( 
ــمئزکننده  ــب، مش ــه عجی ــق آن صحن ــیرجان و خال س
ــود  ــه ن ــس از برنام ــات پ ــاره اتفاق ــتی، درب و غیربهداش
ــن  ــه م ــه علی ــد: هم ــا ورزش 3 می گوی ــو ب در گفت وگ
ــردی؟  ــا را ب ــروی شــهر م ــد چــرا آب شــده اند و می گوین
در اینســتاگرام و فضــای مجــازی و کل شــهر همــه علیــه 
مــن حــرف می زننــد. مــن زن و بچــه دارم و خانــواده ام 

ــوند.  ــت می ش ــد اذی دارن
او بــا ابــراز پشــیمانی گفــت: »خیلــی پشــیمانم؛ امــا من 
در برنامــه نــود خیلــی حرف هــا زدم کــه نشــان ندادنــد. 
ــا مشــخص شــود کــه  خــودم را آنجــا معرفــی کــردم ت

ایــن کار مــن بــوده و کســی نگفتــه کــه ایــن کار را انجــام 
بدهــم. گفتــم کــه ایــن موضــوع ایــده مــن بــوده و ربطی 
بــه مدیرعامــل و سرپرســت هــم نــدارد؛ امــا متاســفانه 
پخــش نکردنــد و باعــث شــدند مــن شــغلم را از دســت 

بدهــم. 
گویینــی می گویــد: متاســفانه مدیــر عامــل گل گهــر را بــه 
ــد؛ حــق امضــا را  ــار کرده ان دلیــل ایــن اتفــاق از کار برکن
ــا از  ــد؛ ام ــن را مقصــر می دانن ــه م ــد و هم از او گرفته ان
ــه  ــی ب ــچ ربط ــائل هی ــن مس ــم ای ــا می گوی ــن ج همی
باشــگاه گل گهــر و هیئــت فوتبــال نــدارد و کار خــود مــن 

بــوده اســت. 
او در انتهــا دربــاره محتویــات بطــری که روی چمن ورزشــگاه 
ــا  ــی از توپ جمع کن ه ــن ادرار یک ــرد: ای ــوان ک ــیده، عن پاش

بــوده اســت.

مصدومیــت دو مدافــع کلیــدی طالیی پوشــان دســت کرانچــار را 
حســابی خالــی کــرده و در صورتــی کــه مصدومیــت عــارف غالمــی 

جــدی باشــد، مشــکالت کرانچــار دوچنــدان خواهــد شــد. 
ــتفاده از  ــه اس ــور ب ــار مجب ــو کرانچ ــکان زالتک ــر پی ــدار براب در دی
ــزت هللا  ــرا ع ــد؛ زی ــت ش ــع راس ــت مداف ــی در پس ــاهین ثاقب ش
ــی  ــدی رحیم ــد و مه ــدوم بودن ــری مص ــن جعف ــاز و حس پورق
ــار  ــای کرانچ ــام تالش ه ــود تم ــا وج ــپاهان ب ــوان س ــن ج بازیک
ــکان را  ــل پی ــور در مقاب ــان و حض ــروج از اردوی جوان ــازه خ اج
پیــدا نکــرد و بــه نظــر می رســد کرانچــار دیگــر امیــدی بــه ژایــرو 
ــی  ــای ابتدای ــه در بازی ه ــردی ک ــه عملک ــا توجــه ب ــز ب رودریگوئ

ــدارد. ــت، ن داش
ــزار  ــح طالیی پوشــان در شــرایطی برگ ــن روز سه شــنبه صب  تمری
ــام  ــال انج ــری در ح ــن جعف ــاز و حس ــزت هللا پورق ــه ع ــد ک ش
ــت  ــت از دوران مصدومی ــرای بازگش ــده ب ــای طراحی ش برنامه ه

بودنــد. در همیــن حیــن عــارف غالمــی، مدافــع جــوان ســپاهان 
کــه در دیــدار برابــر پیــکان زوج ســیاوش یزدانــی شــده بــود، روی 
کورســی کــه بــا مهــرداد محمــدی داشــت بــا مصدومیــت از ناحیه 

آشــیل پــا روبــه رو شــد تــا ادامــه تمریــن را از دســت بدهــد. 
ــا »ورزش ســه«  ــو ب ــع ســپاهان در گفت وگ ــی مداف ــارف غالم ع
دربــاره شــرایط خــود گفــت: »در یــک صحنــه بــا مهــرداد محمدی 
ــر  ــد و دیگ ــیلم آم ــرداد روی آش ــای مه ــه پ ــودم ک ــورس ب در ک
نتوانســتم ادامــه دهــم؛ البتــه درد دارم، ولــی فکــر نمی کنــم زیــاد 
جــدی باشــد. چهارشــنبه وقــت MRI دارم و بایــد ببینیم پزشــکان 
ــایندی  ــاس ناخوش ــودم احس ــا خ ــد؛ ام ــزی می گوین ــه چی چ

نــدارم.« 
ــد  ــار بای ــی دارد، کرانچ ــط دفاع ــپاهان در خ ــه س ــرایطی ک ــا ش ب
ــاد  ــش ایج ــوان تیم ــن ج ــرای بازیک ــکلی ب ــد مش ــدوار باش امی

نشــود.

ورزش

،،
کــه  می رســد  نظــر  بــه  این گونــه 
فدراســیون بــدون حضــور دالل هــا، 
توان بستن هیچ قراردادی را ندارد و 
تا باج این دوســتان پرداخت نشــود، 
از اسپانســر هــم خبــری نخواهــد بــود
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ادامه از صفحه 8
 ۱3۹6/05/30-۱3۲۱5 شــماره  ۱77.رای 
هیــأت چهــارم خانــم طاهــره ماهــری اصفهانــی 
کدملــی   ۴۴355 شــماره  شناســنامه  بــه 
۱۲۸0۸6۹۱۴3 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 5۱ 
ــی  ــی از3۲ اصل ــماره فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی صفــر مانیــان 

ــبدانی س
 ۱3۹6/06/۲7-۱535۸ شــماره  ۱7۸.رای 
ــی  ــین رجب ــد حس ــای محم ــارم آق ــأت چه هی
ــی  ــماره ۴۹766 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب رنان
۱۲۸03۸7۸۴۱ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود 
یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه 
ســاختمان  بــه مســاحت ۲۱5.50 مترمربــع 
ــی از ۱۸  ــماره 3۱7۸ فرع ــالک ش ــمتی از پ قس
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه ثبــت 
ــر  ــق گواهــی دفت ــان کــه طب ملــک غــرب اصفه

ــد ــک میباش ــالک مال ام
۱7۹.رای شــماره ۱5360-۱3۹6/06/۲7 هیــأت 
چهــارم آقــای ســعید رجبــی رنانی به شناســنامه 
ــی ۱۲۸3۲۴۲3۹7 صــادره   شــماره ۱3۱۸۹ کدمل
ــد محمــود ســه دانــگ مشــاع از  اصفهــان فرزن
ــاحت  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش
۲۱5.50 مترمربــع قســمتی از پــالک شــماره 
3۱7۸ فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش ۱۴حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 

طبــق گواهــی دفتــر امــالک مالــک میباشــد
۱۸0.رای شــماره ۱75۱3-۱3۹6/07/۲7 هیــأت 
چهــارم آقــای حســین احمــدی جبلــی بــه 
شناســنامه شــماره 55۸6 کدملی 03۸۱۹۸5۹۲۱ 
صــادره قــم فرزنــد مصطفــی در ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــمتی از یکب قس
۲۸0.30 مترمربــع قســمتی از پــالک شــماره 
۲7۱3 فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح بخ
مــع الواســطه از مالــک رســمی عبــاس همتــی 
ــی  ــک م ــر ۲65 مال ــه 57۴ دفت ــه در صفح ک
باشد)ششــدانگ قســمتی از یکبــاب ســاختمان 
کــه بــا پــالک ۱۸/7۴۹۱ تؤامــًا تشــکیل یکبــاب 

ســاختمان را داده اســت.(
هیــأت   ۱3۹6/05/۱6-۱۱۹۲۱ شــماره  ۱۸۱.رای 
ســوم آقــای محمــد رحیمــی ســبدانی بــه 
شناســنامه شــماره ۲۱ کدملــی ۱۲۹0063۲۱۴ 
ــه   صــادره فرزنــد حیــدر ششــدانگ یکبــاب خان
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت ۱۹۲.7 مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 3۲ اصل
ــک رســمی  ــان از  مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــی ــدر رحیم حی
۱۸۲.رای شــماره ۱7۱۲۱-۱3۹6/07/۲3 هیــأت 
ــه  ــادی ب ــری نصرآب ــد نص ــای حمی ــارم آق چه
شناســنامه شــماره ۱357 کدملی ۱۲۸3۴۸۲06۱ 
صــادره اصفهــان فرزنــد صمــد ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت ۱0۱.05 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از5 اصل ــالک شــماره776 فرع پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی نفیســه 
نصــر اصفهانــی و باقــر نصــر کــه مقــدار 35 
مترمربــع از نفیســه و 75 از باقــر نصــر میباشــد

هیــأت   ۱3۹6/07/۱6-۱670۱ شــماره  ۱۸3.رای 
ــه  ــی ب ــاری الدان ــان نث ــی ج ــای عل ــوم آق س
شناســنامه شــماره 3۴۱۹ کدملــی ۱۲۸50۱۹5۹۸ 
صــادره اصفهــان فرزنــد غدیــر ششــدانگ یکباب 
ــع  ــاحت 6۲/۴۸ مترمرب ــه مس ــاری ب کارگاه نج
قســمتی از پــالک شــماره۲۲۹۸ فرعــی از۱۸ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 
ــک رســمی فرهــاد  ــان از مال ــک غــرب اصفه مل

ــر 6۱ ــه ۴0۴ دفت ــت در صفح ــوس ثب افس
ــأت  ــماره ۱7۲7۹-۱3۹6/07/۲5 هی ۱۸۴.رای ش
ســوم آقــای  ولــی حســنی به شناســنامه شــماره 
شوشــتر  صــادره   ۱۸۸۱۹۹7065 کدملــی   ۲۹
فرزنــد رجــب ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 3۹۸ مترمربــع پــالک شــماره 3۱ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 
ــورخ  ــان از ســند ۱7۴۸۸۹ م ــک غــرب اصفه مل
۹5/۱۲/۱7 دفتــر ۱03 و نیــز مقــدار  ۱۹۴.۴5 

ــان ــهرداری اصفه ــع از ش مترمرب
۱۸5.رای شــماره ۱۲65۱-۱3۹6/05/۲۴ هیــأت 
بــه  حاتمــی کوجانــی  بهــرام  آقــای  ســوم 
شناســنامه شــماره ۸6۴ کدملــی ۱۲۸5773055  
ــدانگ  ــین  ازشش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱0۹.50  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــالک شــماره فرعــی از  ۲۸ اصل از پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالــک رســمی حســن توکلــی ثبــت 

ــالک ــر 5۴  ام ــی ۲7۱  دفت ــات ۲6۸ ال صفح
۱۸6.رای شــماره ۱5۲۱۹-۱3۹6/06/۲6 هیــأت 
لمجیــری  رنجبــر  مســعود  آقــای    ســوم 
کدملــی    506 شــماره  شناســنامه  بــه 
۱۲۸3۴6۲363۲  صــادره  اصفهــان  فرزنــد  
نــوروز علــی   ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه 
مســاحت 35۴.36   مترمربــع از پــالک شــماره 
ــان بخــش۱۴ حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 3۲  اصل
ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

احمــد مزروعــی ســبدانی
۱۸7.رای شــماره ۱5۹۴۹-۱3۹6/07/0۱ هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــمی ب ــای  سیدعلی هاش ــوم آق س
شــماره 60 کدملــی ۲65۹636۹۴۱ صــادره رودبار 
فرزنــد رحیــم الــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۱۴۲.77 مترمربــع پــالک شــماره ۸۲0 
ــان بخــش۱۴  ــع در اصفه ــی واق ــی از7 اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ص 

ــر ۸60 ۲7۸ دفت
 ۱3۹6/07/03-۱6۱۲3 شــماره  ۱۸۸.رای 
ــه  هیــأت ســوم آقــای ســید جمــال موســوی ب
شناســنامه شــماره ۴۹۲ کدملــی ۴۱7۱37۸370 
صــادره الیگــودرز فرزنــد سیدحســن چهاردانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــماره      ــالک ش ــع پ ــاحت  ۲۴۱.۱0    مترمرب مس

66    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ــمی  ــک رس ــان از  مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
احمــد ذوالفقــاری مــورد ثبــت صفحــه ۴۸۲    

ــالک ــر   ۱۴۹  ام دفت
هیــأت   ۱3۹6/07/03-۱6۱۲۱ شــماره  ۱۸۹.رای 
ــنامه  ــه شناس ــروغ ب ــت اف ــم عصم ــوم خان س
۴۹۱ کدملــی ۴۲۱۸75۹۴7۲ صــادره  شــماره 
از  مشــاع  دانــگ  دو  عبــاس  فرزنــد  دورود 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  
۲۴۱.۱0    مترمربــع پــالک شــماره     66    اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از  مالــک رســمی احمــد 
ــر    ــه ۴۸۲    دفت ــت صفح ــورد ثب ــاری م ذوالفق

۱۴۹  امــالک
آرای اصالحی

۱.رای اصالحــی شــماره ۱3۹6/07/۲5-۱7۲۸7 
مفــاد گــزارش  بــه  باتوجــه  چهــارم  هیــأت 
کارشــناس و بــا عنایــت بــه اینکــه رای هیــأت تــا 
کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 
شــرح اصــالح مــی گــردد: نــام مالــک حســین 
صحیــح میباشــد کــه در رای شــماره ۲۹3۴-
۱3۹6/0۲/۱۱ هیــأت چهــارم نــام مالــک اشــتباهًا 

ــپ شــده اســت. حســن تای
۲.رای اصالحــی شــماره ۱3۹6/07/۲5-۱7۲۸6 
هیــأت اول باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس 
ــون  ــا کن ــأت ت ــه رای هی ــه اینک ــت ب ــا عنای و ب
اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن شــرح 
اصــالح مــی گــردد: مالــک رســمی متقاضــی و 
ــه  ــی مــی باشــند ک ــان رنان ــم عــزت حیدری خان
ــی و  ــت متقاض ــع از مالکی ــر مرب ــدار ۱۴0 مت مق
مابقــی از مالکیــت خانــم عــزت حیدریــان رنانــی 
ســند الکترونیکــی۲5005۱5۲ کســر گــردد کــه در 
اول  رای شــماره ۴6۸5-۱3۹6/0۲/۲۸ هیــأت 
ــد  ــمی قی ــک رس ــام مال ــی بن ــام متقاض ــا ن تنه

شــده اســت.
3.رای اصالحــی شــماره ۱3۹6/07/۱۸-۱6۸36 
هیــأت دوم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس 
ــون  ــا کن ــأت ت ــه رای هی ــه اینک ــت ب ــا عنای و ب
اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن شــرح 
اصــالح مــی گــردد: مســاحت ۱7۹.30 متــر 
ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــع صحی مرب
مســاحت  دوم  هیــأت   ۱3۹5/۱0/30-۲۸6۹0
 7۹.30 اشــتباهًا  مترمربــع   ۱7۹.30 بجــای 

ــت. ــده اس ــد ش ــع قی مترمرب
 ۱3۹6/06/30-۱5۸۱۱ شــماره  اصالحــی  ۴.رای 
مفــاد گــزارش  بــه  توجــه  بــا  دوم  هیــأت 
کارشــناس بــه شــماره۲50۱۴۱۴۸/۹6 مــورخ 
۲۴/۴/۱3۹6 و بــا عنایــت بــه اینکــه رای هیــأت 
ــادر  ــاد رای ص ــذا مف ــده ل ــرا نش ــون اج ــا کن ت
ــام مالــک  بــه شــرح زیــر اصــالح مــی گــردد: ن
رســمی رمضانعلــی نســاج پــور اصفهانــی فرزنــد 
 ۱3۲3/۱۲/۲6 مــورخ   ۱۹۱06 ســند  قنبرعلــی 
ــه در رای  ــد ک ــی باش ــان م ــه ۲0 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   ۱3۹3/05/۲0-۱0۹5۴ شــماره 
اشــتباهًا مالــک رســمی محمدشــاه زیــدی 

ــر ۲  ــند ۲۸-۲۴/۱/۱۸ دفت ــادی از س ــق آب عاش
ــت. ــده اس ــد ش ــان قی اصفه

ــوق  ــات ف ــت اصالح ــا رعای ــی ب ــادره قبل آراء ص
ــند. ــرا میباش ــل اج قاب

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع

ــد . ــت صادرخواهدش مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول ۱3۹6/0۸/0۲

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱3۹6/0۸/۱7
ــرب  ــالک غ ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی

اصفهــان
علیرضا حیدری  م الف  ۲3۴65

دادنامه
پرونــده کالســه : ۹6/۱0۲6 شــماره دادنامه ۴۹۲-

۹6/06/۱۱ شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف 
ــانی  ــه نش ــدی ب ــا احم ــان : رض ــوار خواه برخ
منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بعــد از بیمارســتان 
ــر  ــل : امی ــدی وکی ــنگبری احم ــه س ۴6 کارخان
حســین ضرابــی بــه نشــانی میمــه خیابــان 
حافــظ روبــروی بیمارســتان فاطمــه زهــرا کوچــه 
شــهید ضرابــی پ 6۹ خوانــده: آســیه صابــری به 
نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه شــورا 
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــالم و ب را اع
ــوی  ــد رای شــورا در خصــوص دع ــی نمای رای م
خواهــان رضــا احمــدی بــه طرفیــت آســیه 
ــغ 60000000    ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــری ب صاب
-۲0000000 بــه  چــک  فقــره   3 وجــه  ریــال 
-۲0000000 و   ۸۹/07/۱5-۲0000000 و   ۸۹/0۸/۲0

و  دادرســی  احتســاب هزینــه  بــا   ۸۹/06/۱5
خســارت تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل دعوی 
نظــر بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان و 
مالحظــه تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی 
و گواهــی عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده 
علیرغــم ابــالغ قانونــی و انتظــار کافــی در شــورا 
حاضــر نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان 
ــت  ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم ــراد و اعتراض ای
ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده لــذا ادعــای خواهــان 
مســتندا  و  داده  تشــخیص  ثابــت  و  وارد  را 
بــه مــواد ۲۴۹ قانــون تجــارت و ۱۲۹۱ و ۱30۱ 
قانــون مدنــی و ۱۹۸ و 5۱۹ و 5۲۲ قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی و مــواد 3۱0 و 3۱3 قانــون 
ــغ 60000000  ــه پرداخــت مبل ــده را ب تجــارت خوان
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ -ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــخ  ــا تاری ــخ صــدور چــک ت ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
ــه  ــزی ک ــک مرک ــی از ســوی بان شــاخص اعالم
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــدبه 
ــغ ۲۱00000  ــه مبل ــل ب ــه وکی ــام حــق الوکال انضم
ــد .  ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه ــال در ح ری
ــت روز  ــرف بیس ــت و ظ ــی اس ــادره غیاب رای ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 

دادگاه عمومــی دولــت آبــاد برخــوار مــی باشــد. 
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/۸3۸/م الــف بــه تاریــخ ۹6/0۸/۱۴

دادنامه
پرونــده کالســه : ۹6/۲6۹ شــماره دادنامــه 6۲۲-

۹6/0۸/06 شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف 
برخــوار خواهــان : حســین طاهــری بــه نشــانی 
دولــت آبــاد بلــوار طالقانــی کوچــه طاهــر پ 6۴ 
خوانــده: حمیدرضــا آخونــدی بــه نشــانی مجهول 
ــه  ــه ب ــا توج ــورا ب ــه ش ــته مطالب ــکان خواس الم
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد 
رای شــورا در خصــوص دعــوی خواهــان حســین 
ــه  ــدی ب ــا آخون ــت حمیدرض ــه طرفی ــری ب طاه
ــال وجــه  ــغ ۱00000000   ری ــه مبل خواســته مطالب
ــا  ــه ۱00000000-۹۴/0۲/۱5 ب ــفته ب ــره س ــک فق ی
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین احتس
تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد 
مالحظــه  و  خواهــان  تقدیمــی  دادخواســت 
تصویــر مصــدق حوالــه مســتند دعــوی و گواهــی 
ــده علیرغــم  ــن کــه خوان عــدم پرداخــت آن و ای
ــی در شــورا حاضــر  ــار کاف ــی و انتظ ــالغ قانون اب
ــه خواســته خواهــان ایــراد  نگردیــده و نســبت ب
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم و اعتراض
ــان را  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 
۲۴۹ قانــون تجــارت و ۱۲۹۱ و ۱30۱ قانــون مدنــی 
آئیــن دادرســی  قانــون  و ۱۹۸ و 5۱۹ و 5۲۲ 
ــغ ۱00000000  ــت مبل ــه پرداخ ــده را ب ــی خوان مدن
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۲۱۹0000ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــخ  ــا تاری ــخ صــدور چــک ت ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
بانــک مرکــزی  از ســوی  اعالمــی  شــاخص 
ــد  ــبه خواه ــکام محاس ــرای اح ــط اج ــه توس ک
محکــوم مــی نمایــد . رای صــادره غیابی اســت و 
ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــت روز  ــرف بیس ــپس ظ ــورا و س ــن ش در همی
قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه عمومــی دولــت آبــاد 

برخــوار مــی باشــد. 
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

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

5/37/۸3۴/م الــف بــه تاریــخ ۹6/0۸/۱3

آگهی احضار متهم
ــد  ــی فرزن ــران لطف ــای کام ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
عبدالرضــا  بــه اتهــام خیانــت در امانــت از طــرف 
ــه ۹60۹75/ج ۱0۲  ــده کالس ــعبه در پرون ــن ش ای
تحــت تعقیــب اســت وقــت رســیدگی آن بــرای 
تعییــن   0۸:30 ســاعت   ۱3۹6/0۹/۱۹ تاریــخ 
ــه  ــالغ احضاری ــه اینکــه اب ــا توجــه ب ــده و ب گردی

ــودن محــل اقامــت  ــول ب ــه وی بواســطه مجه ب
مشــار الیــه ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله 
در اجــرای مــاده ۱7۴ قانــون آییــن دادرســی 
کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا در تاریــخ 
فــوق در شــعبه ۱0۲ جزایــی برخــوار جهــت دفــاع 
ــدم حضــور  ــردد در صــورت ع از خــود حاضــر گ

ــد. ــد ش ــول خواه ــی معم ــدام قانون اق
شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری دو برخوار

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/۸۱0/م الــف بــه تاریــخ ۹6/0۸/07

دادنامه
خواهــان: آقــای حمســد کثیــری دولــت آبــادی 
ــروزان  ــا ف ــای رض ــت آق ــا وکال ــد ب ــد احم فرزن
ــاد  ــت آب ــه نشــانی دول ــه ب ــی ال ــد ول ــر فرزن مه
ــن  ــش ب ــتری نب ــب دادگس ــازان جن ــوار جانب بل
بســت کوهســتان پ ۱۱5 و آقــای امیــر حســین 
مهــرداد امرالهــی فرزنــد احمــد بــه نشــانی دولت 
ّآبــاد بلــوار جانبــازان جنــب دادگســتری خوانــده 
ــر  ــی اکب ــد عل ــت فرزن ــعید نیکبخ ــای س : آق
بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته ها: ۱- 
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه ۲- مطالبــه وجــه 
بابــت... رای دادگاه در خصــوص دادخواســت 
آریــاالی حمیــد کثیــری دولــت آبــادی بــا وکالت 
آقــای رضــا فــروزان مهــر و امیــر حســین مهــرداد 
نیکبخــت  ســعید  آقــای  بطرفیــت  امرالهــی 
ــت  ــال باب ــغ 70000000 ری ــه مبل ــته مطالب بخواس
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 0۸۸۸۹6/60 
شــرح  بــه  توجــه  بــا   ۹۴/0۴/30 مــورخ 
دادخواســت کپــی مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
ــده  ــه گردی ــان ارائ ــط خواه ــه توس ــت ک پرداخ
ــی  ــات دادرس ــده در جلس ــور خوان ــدم حض و ع
ــدم  ــی و ع ــه و نشــر آگه ــالغ اخطاری ــم اب علیرغ
ارســال الیحــه علیهــذا دعــوی خواهــان وارد 
تشــخیص و بــه اســتناد مــواد 3۱0 و 3۱۲ و 3۱3 
قانــون تجــارت و ۱۹۸ و 5۱5 و 5۲۲ قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه پرداخــت مبلــغ فــوق 
ــه انضمــام هزینــه دادرســی و خســارت  الذکــر ب
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت 
ــاالنه  ــاخص س ــق ش ــم طب ــرای حک ــان اج زم
حــق  و  مصرفــی  خدمــات  و  بهــای کاالهــا 
ــده در  ــه توســط خوان ــق تعرف ــل طب ــه وکی الوکال
ــردد رای  ــی گ ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
ــت روز  ــرف بیس ــن دادگاه و ظ ــی در ای واخواه
دیگــر قابــل تجدیــد نظــر در مرکــز اســتان اســت. 
دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی برخوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

ــخ ۹6/0۸/۱۴ ــه تاری ــف ب 5/37/۸۴۱/م ال

موضوع : آگهی تحدید حدود 
اختصاصی

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
ــع در  ــی از ۲3/۱۴۱ واق ــماره ۲66 فرع ــالک ش پ
بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات 

بــه نــام ســید خلیــل میــر احمــدی فرزنــد 
ســید حســن مفــروز و بموجــب گواهــی حصــر 
شــعبه   ۱3۹6/07/03 مــورخ   ۲۴35 وراثــت 
دهــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
فــوت نمــوده و ورثــه حیــن الفــوت وی رضــوان 
محققیــان گورتانــی فرزنــد حســینعلی و ملیحــه 
ــر  ــعود می ــید مس ــدی و س ــر احم ــادات می س
احمــدی و ســید رســول میــر احمــدی فرزنــدان 
ــت  ــان ثب ــند و در جری ــی باش ــل م ــید خلی س
ــی آن  ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس
بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور 
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده ۱5 قان ــر م ــمت اخی قس
نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 
مــورخ ۹6/0۹/۹ ســاعت ۹  پنجشــنبه  روز  در 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲0 قانــون 
ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدی 

ــه خواهــد شــد. ــا 30 روز پذیرفت ت
م الف ۲5۹۹۸

تاریخ انتشار: ۹6/0۸/۱7
ــرب  ــالک غ ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی

ــدری ــان  حی اصفه

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد 
دادخواست و ضمائم به 

ــد  ــر باقــری فرزن ــر می ــده اکب درخواســت کنن
عبــاس بــه نشــانی کاشــان ، خیابــان زیارتی ، 
باالتــر از دبیرســتان احســان ، ســه راه زیارتــی 
خواســته مطالبــه وجــه چــک  بدیــن وســیله 
بــه آقایــان ۱ – محمــود درخشــان هشــی 
فرزنــد عمــران و ۲- امیــر حســین تقــی نیــا 
فرزنــد ابوالقاســم ابــالغ میگــردد آقــای اکبــر 
میــر باقــری فرزنــد عبــاس دادخواســتی 
ــم  ــاال تقدی ــه خواســته ب ــه طرفیــت شــما ب ب
داشــته کــه تحــت کالســه ۹60۲۹۲ شــعبه ۲ 
ــرای  ــت و ب ــان ثب ــتان کاش ــی شهرس حقوق
روز شــنبه  ۹6/۹/۱۸ ســاعت ۸:30 صبــح 
ــت  ــه عل ــده و ب ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس وق
مجهــول المــکان بــودن شــما و دســتور دادگاه 
ــون آئیــن دادرســی  ــه تجویــز مــاده 73 قان ب
مراتــب یــک نوبــت متوالــی در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی میگ ــار آگه ــر االنتش کثی
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــق  ــل و دقی ــانی کام ــالم نش ــم و اع و ضمائ
خــود بــه ایــن دفتــر و در وقــت مقــرر بــاال در 
ــی کاشــان   شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوق
ــد و دادگاه در  جهــت رســیدگی مراجعــه نمای
 وقــت مقــرر تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

نمود . 
عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر  مدیــر 

حقوقــی کاشــان – ابوالفضــل ســلمانیان  م/
الــف/۱57۹ 

وضعیت قرمز در دفاع سپاهاناخراج عامل ماجرای جادوگری از ورزشگاه سیرجان



پیشهناد فیلم

شیفت شب

کارگردان: نیکی کریمی
نویسنده: علی اصغری، نیکی کریمی

ــی،  ــحر قریش ــا زارع، س ــن، لی ــا فروت ــران: محمدرض بازیگ
امیرحســین آرمــان، تــرالن پروانــه، امیــر آقایــی، گوهــر 
خیراندیــش، حســین پاکــدل، اکبــر رحمتــی، روح هللا مهرابــی، 
ســعیده عــرب، یــاس نــوروزی، نیکــی کریمــی، شــایان 

ــی. خلیل
 خالصه داستان فیلم 

ــام ناهیــد اســت کــه در خیابان هــای  ــه ن فیلــم، راوی زنــی ب
ــان  ــا راز زندگی ش ــردد ت ــوهرش می گ ــال ش ــه دنب ــران ب ته

را کشــف کنــد.
فیلــم ســینمایی »شــیفت شــب«، چهارمیــن ســاخته نیکــی 
ــی،  ــی کریم ــی نیک ــای قبل ــاف فیلم ه ــت. برخ ــی اس کریم
»شــیفت شــب« تــم مســتندگونه نــدارد. این فیلم در شــصت 
و نهمیــن جشــنواره فیلــم ادینبــرو اســکاتلند و ســی ویکمین 

جشــنواره فیلــم ورشــو لهســتان حضــور داشــت. 
محمدرضــا فروتــن و لیــا زارع نقش هــای اصلــی را بــه 
عنــوان یــک زوج در »شــیفت شــب« بــازی می کننــد. 
فیلــم »شــیفت شــب« در بخــش ســودای ســیمرغ ســی و 
ــه  ــم فجــر حضــور داشــت و موفــق ب ســومین جشــنواره فیل
ــا زارع( و  ــر زن )لی ــن بازیگ ــار بهتری ــم افتخ ــت دیپل دریاف
جایــزه ویــژه هیئــت داوران بــرای نیکــی کریمــی بــه عنــوان 
نویســنده، کارگــردان و تهیه کننــده شــده اســت. فیلمبــرداری 
فیلــم »شــیفت شــب« در مهــر ۱۳۹۳ در تهــران شــروع شــد و 
۴۵ روز طــول کشــید. »شــیفت شــب«، می توانســت حاصــل 
ــا  ــان دوره ی ــک پای ــوان ی ــه عن ــک هنرجــوی ســینما ب کار ی
یــک پــروژه  میان تــرم ســینمایی ارائــه شــود؛ امــا در قامــت 
یــک فیلــم آن هــم بــرای کارگردانــی کــه خــود روزی بازیگری 
مطــرح بــوده و تجربــه  ســینمایی و حتــی کارگردانــی را پیــش 
ــیار  ــی بس ــاظ کارگردان ــته، از لح ــر گذاش ــت س ــن پش از ای
متوســط و ناشــیانه اســت. میزانســن های نامشــخص، عــدم 
ــائلی  ــر مس ــوع و دیگ ــا موض ــری ب ــاط تصوی ــراری ارتب برق
ــؤال  ــر س ــی را زی ــا ارزش کار کریم ــان تنه ــه آن ــاره ب ــه اش ک
ــازی  ــن ب ــه یقی ــام بازیگــری ب ــا بازیگــران در مق ــرد. ام می ب
قابــل قبولــی ارائــه دادنــد؛ بــازی ســتودنی خانــم زارع هرچنــد 
ــگار  ــا ن ــا حاتمــی ی ــازی لی ــرداری از ب در ســبک یــک کپی ب
جواهریــان یــا در قالبــی فراتــر ســاره بیــات اســت، امــا بســیار 

ــت. ــه سوژه هاس ــی ب ــد خاص ــذار و دارای دی تأثیرگ

حرف و نقل

 طبــق اعــام دبیرخانــه هفتمیــن جشــنواره فیلــم کوتاه 
ــر،  ــا ۱۰۲ اث ــران ب ــنبه ۱۶ آذر ۹۶ ته ــا روز سه ش ــنات ت حس
ــا ۲۸ اثــر، پرکارترین هــای  ــا ۳۵ اثــر و گیــان ب اصفهــان ب

ایــران در جشــنواره حســنات هســتند.
 نمایــش »یــک زندگــی بهتــر«، تازه تریــن اثــر گــروه 
ــی  ــهراز، شمس ــرو ش ــور خس ــا حض ــگ« ب ــر »پارکین تئات
صادقــی، ســامان دارابــی، مجیــد نوروزی و ســارا رســول زاده 

روی صحنــه مــی رود.
ــدف  ــا ه ــادی« ب ــوران میره ــار ت ــی آث  »کتاب شناس
ــها  ــط ش ــی او توس ــف زندگ ــاد مختل ــار و ابع ــی آث معرف
افتخــاری و ســمیرا بابالوئــی تهیــه و تدویــن شــده اســت.

 جدیدتریــن پــروژه ســینمایی »ریدلــی اســکات« 
ــا عنــوان »تمــام پــول جهــان« کــه قــرار بــود در مراســم  ب
آمریــکا  فیلــم  موسســه  فیلــم  اختتامیــه جشــنواره 
ــی  ــات اخاق ــایه اتهام ــرود، در س ــرده ب ــه روی پ )AFI( ب
مطرح شــده دربــاره »کویــن اسپیســی« از برنامــه نمایــش 

ــد. ــارج ش ــنواره خ ــن جش ای
 فیلمنامه هــای »بهــت« بــه تهیه کنندگــی محمــد 
نشــاط، کارگردانــی و نویســندگی عبــاس رافعــی بــا موضوع 
ــا  ــی محمدرض ــه تهیه کنندگ ــا« ب ــایه هم ــی و »س اجتماع
ــا  ــان ب ــندگی آزاد جعفری ــی و نویس ــیان، کارگردان تختکش
ــازمان  ــاخت س ــورای س ــت ش ــی موافق ــوع اجتماع موض

ــد. ســینمایی را اخــذ کردن
ــدی  ــوش عاب  انیمیشــن »پیشــخدمت« ســاخته فرن
ــزه تماشــاگران جشــنواره »آبســکورای«  ــده ســوم جای برن
ــده بهتریــن انیمیشــن جشــنواره »الودردیــل«  آلمــان، برن
ــن انیمیشــن جشــنواره  ــده بهتری ــکا و برن ــدای آمری فلوری

ــد. ــکا ش ــارور« آمری »آتانتا ه
 ســریال »خانــواده دکتــر ماهــان« بــه کارگردانــی رامــا 
قویــدل، تهیه کنندگــی بهــروز خــوش رزم و نویســندگی 
نســرین خراشــادی زاده بــرای مرکــز ســیما فیلــم در مرحله 

ــرار دارد. ــد ق پیش تولی
 ســه ســریال »آرمانــدو«، »آنــام« و »برنا« در دســتورکار 
تولیــد شــبکه ســه قــرار گرفتنــد و در مرحلــه فیلمبــرداری 

. هستند
ــومین  ــر در س ــش مه ــری روی ــه  فرهنگی هن  موسس
ــه بررســی  ــاره  »مــرگ و ســوگواری« ب نشســت خــود درب
ــدان  ــردازد. عاقه من ــدرن« می پ ــی در دوران م »مرگ آگاه
ــنبه ۱۷  ــد چهارش ــه می توانن ــن برنام ــرکت در ای ــرای ش ب
آبان مــاه، رأس ســاعت ۱۷:۰۰ بــه موسســه  فرهنگی هنــری 
رویــش مهــر واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال، چهــارراه نظــر، 

کوچــه ۱۶، پــاک ۱۰ مراجعــه کننــد.
 پیمــان خازنــی، آهنگســاز و نوازنــده موســیقی ایرانــی، 
از اجــرای دوبــاره پرفورمنــس »تــار و دیــوار« در تــاالر رودکی 
بــا اعمــال تغییراتــی انــدک در زمســتان ســال جــاری خبــر 

داد.
 جانســون ملقــب بــه راک و سوپراســتار پیشــین 
کشــتی، در رویــدادی در لس آنجلــس گفــت قصــد دارد در 

ــد. ــوری شــرکت کن ــدی ریاســت جمه ــات بع انتخاب
 ســاغر عزیــزی کــه بــا بــازی در نقــش فــرح پهلــوی 
مجموعــه »معمــای شــاه« شــناخته می شــد، ایــن روزهــا 
در فیلــم ســینمایی »آهــوی پیشــونی ســفید ۲« ســاخته 

ســید جــواد  هاشــمی ایفــای نقــش می کنــد.

کوتاه اخبار 
 »تحسین محسن« 

در گالری سعدی
نمایشــگاه عکــس »تحســین محســن«  کیمیای وطن
ــردم  ــر حضــور م ــه جلوه گ یکــی از نمایشــگاه هایی اســت ک
همیشــه در صحنــه اصفهــان در مراســم تشــییع پیکــر شــهید 
محســن حججــی اســت کــه آثــار آن توســط هفــت نفــر از 
هنرمنــدان عــکاس اصفهــان بــه تصویــر کشــیده شــده 

است. 
ایــن نمایشــگاه شــامل ۵۱ قطعــه عکــس از ۷ عــکاس 
ــور،  ــدی جانی پ ــی شــیرزادی، مه ــی، مصطف )احســان جزین
حســین غامرضایــی، محمدصــادق نــادری، مجیــد حجتــی 
و فاطمــه نصراصفهانــی( اســت کــه نشــانگر حضــور پرشــور 

ــی اســت.  ــم و مل ــه مه ــن واقع ــان در ای ــردم اصفه م
ــان در  ــورت همزم ــه ص ــن« ب ــین محس ــگاه »تحس نمایش
اســتان های اصفهــان، آذربایجــان شــرقی، ســمنان و قزویــن 
ــاه  ــنبه ۳۰ آبان م ــا روز سه ش ــاه ت ــنبه ۱۷ آبان م از روز چهارش
ــه  ــتانداری، کوچ ــان اس ــع در خیاب ــعدی واق ــری س در گال
ســعدی، عمــارت ســعدی )ســاختمان مرکــزی حــوزه هنری 

ــدان اســت. ــان عاقه من ــان( میزب اســتان اصفه

 علیرضا روزگار برای 
یک برنامه تلویزیونی می خواند

علیرضــا روزگار، خواننــده پــاپ، تیتــراژ برنامــه »پنجره هــا« 
آمــوزش  شــبکه  در  واشــقانی  مجیــد  اجــرای  بــا  را 

می خوانــد. 
»پنجره هــا«،  برنامــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــراژ برنام ــن اجــرای تیت ــه پیــش از ای علیرضــا روزگار ک
»مهمونــی« در شــبکه نســیم و ســریال »بــاغ ســرهنگ« 
را در تلویزیــون بــر عهــده داشــته اســت.»پنجره ها«، یــک 
مجلــه تصویــری )شــوی تلویزیونــی( هفتگــی بــا محوریت 
آمــوزش و ســرگرمی بــه تهیه کنندگــی ســهیل ســلیمانی و 
اجــرای مجیــد واشــقانی اســت کــه بــه زودی جمعه هــا از 
ســاعت ۱۰ صبــح تــا ۱۲ از شــبکه آمــوزش پخــش خواهــد 

شــد. 

 ساخت سه ترانه برای فیلم 
»قاتل اهلی«

منصــور لشــکری قوچانــی، تهیه کننــده فیلــم قاتــل اهلــی، 
از ســاخت ســه ترانــه جدیــد بــرای ایــن فیلــم خبــر داد.

منصــور لشــگری قوچانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ایلنــا، بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: ســه ترانــه بــا صــدای 
ــه  ــر س ــعر ه ــه ش ــود ک ــاخته می ش ــاس گاب س امیرعب

ــت. ــی اس ــا گلروی ــه از یغم تران
 وی ادامــه داد: نــام ایــن ترانه هــا »رگبــار«، »نســل 
مــن« و »قاتــل اهلــی« اســت و بــرای هــر ســه ترانــه قــرار 
اســت کلیــپ نیــز ســاخته شــود و امیــر دارایــی و اشــکان 
دبــاغ آهنگســازی ایــن قطعــات را بــر عهــده دارنــد. فیلــم 
ســینمایی قاتــل اهلــی بــه کارگردانــی مســعود کیمیایــی و 
تهیه کنندگــی منصــور لشــکری قوچانــی و بــا بــازی پرویــز 
پرســتویی، امیــر جدیــدی، لعیــا زنگنــه، حمیدرضــا آذرنــگ 

ــران می شــود. ــه زودی در ســینماها اک ب

آگوســتین آلمــادوار، بــرادر پــدرو آلمــادوار، در جشــنواره ســویل 
دربــاره جدایــی از اصغــر فرهــادی در رونــد تولیــد »همــه 

ــت.  ــخن گف ــد« س می دانن
ــزاری  ــال برگ ــون در ح ــه اکن ــپانیا ک ــویل اس ــنواره س در جش
ــردان  ــادوار کارگ ــدرو آلم ــرادر پ ــادوار، ب ــتین آلم ــت، آگوس اس
مشــهور، جدایــی از اصغــر فرهــادی را بــرای تولیــد فیلــم 

ــرد.  ــد ک ــدش تأیی جدی
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه چطــور شــد 
آلمادوارهــا از تهیه کنندگــی فیلــم جدیــد فرهــادی دســت 
ــان  ــادی کارم ــا فره ــه ب ــی متاســفیم ک ــت: خیل کشــیدند، گف
ــده او، همدیگــر را درک  ــوان تهیه کنن ــه عن پیــش نرفــت؛ امــا ب
نمی کردیــم و بــرای همیــن پیــش از اینکــه یــک مشــکل 
جــدی پیــش آیــد و کار شــروع شــود، ترجیــح دادیــم از ایــن 

ــیم.  ــت بکش کار دس

وی افــزود: مــا خوشــحالیم کــه ایــن فیلــم در حــال فیلمبرداری 
در اسپانیاســت و حتمــا بــه تماشــای آن خواهیــم رفت. 

بــا انتشــار ایــن خبــر روابــط عمومــی فیلــم »همــه می داننــد« 
در بــاره خبــر همکاری نکــردن آلمــادوار در تهیــه ایــن فیلــم ایــن 
توضیــح را ارائــه داد: »تصمیــم بــه همــکاری نکــردن بــا کمپانــی 
ــش از  ــد« پی ــه می دانن ــم »هم ــه فیل ــادوار در تهی ــرادران آلم ب
شــروع پیش تولیــد فیلــم و در مــاه ِمــی )اردیبهشــت ماه( 
ایــن  علــت  شــد.  فرانســوی گرفتــه  تهیه کننــده  توســط 
تصمیــم عــدم تفاهــم ایــن دو کمپانــی در بــرآورد بودجــه تهیــه 
ــل از  ــروژه قب ــاز پ ــل در آغ ــن دلی ــه همی ــوده اســت؛ ب ــم ب فیل
پیش تولیــد توافــق صــورت نگرفــت و پــروژه بــا یــک کمپانــی 
اســپانیایی دیگــر بــه عنــوان تهیه کننــده اســپانیایی وارد مرحلــه 
ــد« ۴  ــه می دانن ــرداری »هم ــت. فیلمب ــده اس ــد ش پیش تولی

ــد.« ــان می رس ــه پای ــر ب ــه دیگ هفت

قطعــه »عشــق« بــا صــدای غامرضــا صنعتگــر بــه مناســبت 
ــی اســت کــه  ــن در حال اربعیــن حســینی منتشــر شــد و ای

ــاری اســت.  ــون در بســتر بیم ــد هم اکن ــن هنرمن ای
بــه گــزارش ایســنا بــر اســاس خبــر رســیده، وحیــد قربانــی 
ـ تهیه کننــده اثــر ـ در ایــن بــاره توضیــح داد: ایــن قطعــه بــر 
روی ترانــه ای از مجیــد ذاکــری ســاخته شــده کــه پیــش از 
ایــن ترانــه »میشــه ضامنــم بشــی« را ســروده بــود. تنظیــم و 
آهنگســازی قطعــه نیــز بــر عهــده دکتــر محمدرضــا چراغعلــی 

بــوده اســت. 
ــتند  ــم مس ــراژ فیل ــع تیت ــه درواق ــن قطع ــه داد: ای او ادام
»جــام وصــل« اســت کــه چنــد روایــت از یــک عمــر نوکــری 
یــک مــداح را دربــر می گیــرد و بــه تهیه کنندگــی بنــده تولیــد 
ــش  ــی پخ ــینمای خانگ ــبکه س ــه زودی در ش ــه ب ــده ک ش

خواهــد شــد. 

ــی  ــف زندگ ــراد مختل ــدگاه اف ــا و دی ــتند از زاویه ه ــن مس ای
ــاد  ــام زنده ی ــه ن ــین)ع( ب ــام حس ــق ام ــداح و عاش ــک م ی

ــر کشــیده اســت.  ــه تصوی محســن فیضــی را ب
ــبت  ــه مناس ــه را ب ــن قطع ــر ای ــای صنعتگ ــزود: آق وی اف
ــفانه  ــا متاس ــود، ام ــرده ب ــرا ک ــین)ع( اج ــام حس ــاد ام می
حــال جســمی ایشــان خــوب نبــود و مدتــی در بخــش 
ــن  ــر ای ــم ب ــاال تصمی ــود. ح ــتری ب ــژه بس ــای وی مراقبت ه
ــپ  ــراه کلی ــه هم ــتند ب ــم مس ــن فیل ــراژ ای ــه تیت ــت ک اس
ــه اربعیــن حســینی  ــه نزدیکــی ب ــا توجــه ب مخصــوص آن ب
ــا ایــن امیــد کــه آهنــگ بــه دل هــر کــس  منتشــر شــود؛ ب
ــل  ــتداران اه ــام دوس ــادی روح تم ــرای ش ــت، اول ب نشس
 بیــت به ویــژه حــاج محســن فیضــی فاتحــه ای بخوانــد 
و همین طــور بــرای شــفای هرچــه زودتــر غامرضــا صنعتگــر 

صلواتــی بفرســتد.
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ــه  »آمــدن اهــل  بیــت امــام حســین)ع( ب
ســرزمین کربــا فقــط بــرای ایــن نبــود کــه 
دلــی خالــی کننــد یــا تجدیدعهــدی بکننــد؛ 
ــاری  ــا ج ــر زبان ه ــی ب ــه گاه ــان  ک آن چن

ــود.  ــر ب می شــود؛ مســئله بســیار باالت
ــام  ــل ام ــخصیتی مث ــای ش ــود کاره نمی ش
ســجاد)ع( یــا زینــب کبــری)س( را بــر 
ظاهــری  رایــج  عــادی  مســائل  همیــن 
ــات  ــا و تصمیم ــد در کاره ــرد. بای ــل ک حم
در  عظمــت  ایــن  بــه  شــخصیت هایی 
بــود. بزرگ تــر  رازهایــی  جســت وجوی 

ــل  ــا مح ــد اینج ــاد داده ان ــیعیان ی ــه ش ب
ــی  ــاد بزرگ ــا میع ــت، اینج ــاع شماس اجتم
اســت کــه بــا جمــع شــدن در ایــن میعــاد، 

بایــد هــدف جامعــه شــیعی و هــدف 
بــزرگ اســامی، جامعــه اســامی، جامعــه 

ــد.  ــم بیاوری ــاد ه ــه ی ــلمین را ب مس
تشــکیل نظــام اســامی و تــاش در راه 
ــا آن  ــم ب ــهادت، آن ه ــد ش ــی در ح آن حت
ــد از  ــه بای ــت ک ــزی اس ــن چی ــع، ای وض
یــاد مســلمانان نمی رفــت و خاطــره آن 
بــرای همیشــه زنــده می مانــد؛ آمــدن 
و  ســجاد)ع(  امــام  پیغمبــر،  خانــدان 
ــن  ــا در اربعی ــه کرب ــری)س( ب ــب کب زین
ــه ای  ــود.« )امــام خامن ــه ایــن مقصــود ب ب
ــران،  ــه ته ــاز جمع ــی(، نم ــه العال )مدظل

)۱۳۶۶/۷/۲۴
ــادق)ع(  ــام ص ــه از ام ــی ک ــر روایت ــا ب بن
منقــول اســت: امــام زمــان عجــل هللا 
ــور  ــان ظه ــریف در زم ــه الش ــی فرج تعال

خانــه  دیــوار  بــه  تکیــه  حالی کــه  در 
خــدا زده انــد، خــود را چنیــن معرفــی 

: ینــد می نما
أال یا أهل العالم أنا امام القائم

ــین  ــدی الحس ــم إّن ج ــل العال ــا أه أال ی
ــانا ــوه عطش قتل

ــین  ــدی الحس ــم إّن ج ــل العال ــا أه أال ی
ــا ــحقوه عدوان س

اســباط  فــی  الناصــب  الــزام  )کتــاب 
)۲۳۳ ص   ،۲ ج  الغائــب،  الحجــه 

حــال نکتــه  قابــل تأمــل اینکه چــرا حضرت 
نــام  بــه  را  خــود  صاحب الزمان)عــج( 
جدشــان حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع(

معرفــی می کننــد؟ چــه ارتباطــی بیــن 
ــور  ــان و حض ــین)ع( و قیامش ــام حس ام
قیــام  بــا  شهادتشــان  و  خانواده شــان 
ــق و  ــام و طری ــة هللا علیه الس ــرت بقی حض

ــود دارد؟ ــان وج ــیر ایش مس
ایــن مطلــب نشــان می دهــد در زمــان 
علیه الســام  حجــت  حضــرت  حضــور 
ــردم  ــرای م ــام ب ــین علیه الس ــام حس ام
ــه در  ــزی ک ــت و آن چی ــده اس شناخته ش
عصــر حاضــر امــام حســین علیه الســام و 
ــاند  ــان می شناس ــردم جه ــه م ــش را ب راه
ــرهای  ــترده قش ــاع گس ــز اجتم ــزی ج چی
اربعیــن  پیــاده روی  در  مــردم  مختلــف 
ــت  ــه بیس ــترده ای ک ــاع گس ــت؛ اجتم نیس
میلیــون جمعیــت را از اقصــی نقــاط جهــان 

چشــم های  و  می کنــد  جمــع  هــم  دور 
هدفــش  و  می ســازد  خیــره  را  دنیــا 
نشــان دادن راه و هــدف امــام حســین 
ــارزه  ــان مب ــی هم علیه الســام اســت؛ یعن
بــا ظلــم و اســتبداد و اســتکبار؛ بــه همیــن 
ــین«  ــا حس ــک ی ــه »لبی ــت ک ــل اس دلی
گویــان بــه  طــرف بــارگاه آن آزادمــرد عالــم 
اســام و تشــیع می رونــد؛ وگرنــه چــه 
ــا  دلیلــی دارد کــه حضــرت بقیــة هللا أرواحن
لــه الفــدا در زمــان قیامشــان »یــا لثــارات 

ــد.  ــاد بزنن ــین« را فری الحس
ــی  ــد همگ ــپاهیان یزی ــه س ــه اینک ــر ن مگ
دیگــر  و  گردیده انــد  واصــل  درک  بــه 
ــرا  ــس چ ــدارد؛ پ ــود ن ــا وج ــری از آن ه اث
ــال  ــه دنب ــام ب ــت علیه الس ــرت حج حض

آن هاســت؟  از  خونخواهــی 

همــه این هــا مؤیــد ایــن اســت کــه هــدف از 
قیــام آن حضــرت، آن هــم بــا شــعار »یــا لثارت 
ــا تفکــر یزیــد و  الحســین«، قیــام و مبــارزه ب
یزیدیــان اســت؛ همــان تفکــری کــه در زمــان 
امــام حســین علیه الســام در مقابــل ایشــان، 
در مقابــل جبهــه توحیــد و حــق ایســتاد؛ همان 
تفکــری کــه تــا عصــر غیبــت تــا حــال حاضــر 
ــام  ــان علیه الس ــام زم ــور ام ــان ظه ــا زم و ت
ــه  ــدف ک ــان ه ــا هم ــرت ب ــود دارد و حض وج
 نابــودی تفکــر یزیــد و یزیدیــان اســت، قیــام 

می کند. 
ــر  ــم ب ــوز ه ــه هن ــتکباری ک ــر اس ــان تفک هم
ــای  ــت ادع ــه در آن اس ــر آنچ ــر ه ــان و ب جه
ــه  ــچ خدع ــت دارد و از هی ــت و حاکمی مالکی
ــه  ــی، چ ــورت نظام ــه  ص ــه ب ــی - چ و فریب
بــه  صــورت فرهنگــی و چــه اقتصــادی - بــرای 
ــه  ــتند و ب ــذار نیس ــان فروگ ــر جه ــت ب حکوم
ــام  ــران نظ ــه تحلیلگ ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ــیاهی  ــی س ــار افع ــه م ــن را ب ــکا اربعی آمری
ــلطه را  ــام س ــب نظ ــه قل ــد ک ــبیه کرده ان تش

ــت. ــه اس ــانه رفت نش
مســائل  ایــن  دادن  قــرار  هــم  بــا کنــار   
ــین  ــام حس ــام ام ــه قی ــویم ک ــه می ش متوج
حجــت  حضــرت  قیــام  و  علیه الســام 
ــرای  ــیر و ب ــک مس ــر دو در ی ــام ه علیه الس
ــود  ــق می ش ــی محق ــدف اله ــه ه ــیدن ب رس
از  یکــی  را می تــوان  اربعیــن  پیــاده روی  و 

دانســت. آن  مقدمــات 

،،
بــا کنــار هــم قــرار دادن ایــن مســائل 
امــام  قیــام  کــه  می شــویم  متوجــه 
حســین علیه الســام و قیــام حضرت 
حجــت علیه الســام، هــر دو در یــک 
مســیر و برای رســیدن به هدف الهی 

محقــق می شــود 

اربعین، زمینه ساز ظهور

 وصیت نامه شهید 
مهدی بهجتی اردکانی

بسم هللا الرحمن الرحیم
بــه نــام هللا، بــه نــام آنکــه جانــم در دســت اوســت 
ــه  ــت، ب ــت اوس ــی ام در جه ــه زندگ ــام آنک ــه ن ب
ــرادم  ــود و م ــت، مقص ــودم، اوس ــه معب ــام آنک ن
ــت و  ــزم از اوس ــه چی ــه هم ــام آنک ــه ن ــت، ب اوس
بــا درود و ســام بــر یگانــه منجــی عالــم بشــریت 
و نایــب بــر حقــش امــام خمینــی و بــا درود بــر 
ــران از  ــامی ای ــاب اس ــهدای انق ــاک ش روان پ
ــا درود  ــدر روح هللا و ب ــا ب ــول هللا)ص( ت ــدر رس ب
ــرا  ــهدا و اس ــم ش ــای معظ ــر خانواده ه ــام ب و س
ــه  ــه ای را ب ــد کلم ــان چن ــودان و مجروح و مفق

ــم. ــروع می کن ــت ش ــوان وصی عن

الذیــن قتلــوا فــی ســبیل هللا   وال تحســبن 
ــان  ــون: گم ــم یرزق ــد ربه ــاء عن ــل احی ــًا ب اموات
ــوند  ــته می ش ــدا کش ــه در راه خ ــانی ک ــد کس مبری
مرده انــد؛ بلکــه زنده انــد و در نــزد خــدای خویــش 

می خورنــد. روزی 
به ویــژه مــردم  امــت حــزب هللا  بــه  وصیتــم 
ــام  ــط ام ــه از خ ــت ک ــن اس ــزب هللا اردکان ای ح
ــر  ــام و رهب ــتورات ام ــرو دس ــد و پی ــرون نرون بی
خــود باشــند و هرگــز نمــاز جمعــه و زیــارت 
عاشــورا و دعاهــای کمیــل، توســل و ندبــه را 
فرامــوش نکننــد و دیگــر اینکــه مانــع رفتــن 

فرزندانشــان بــه جبهــه نشــوند.
وصیتــم بــه پــدر و مــادرم ایــن اســت کــه از مــرگ 
ــند  ــحال باش ــه خوش ــند؛ بلک ــت نباش ــن ناراح م
و هرگــز بــرای مــن گریــه و زاری نکننــد و تــا 

ــای  ــم و دع ــس خت ــن مجل ــرای م ــد ب می توانن
ــکار  ــن طلب ــی از م ــر کس ــد و اگ ــا کنن ــل برپ کمی
ــاز  ــاه نم ــد م ــا چن ــد؛ ضمن ــش را بدهی ــود، پول ب
ــاءهللا  ــه ان ش ــد ک ــم بگیری ــد روز روزه برای و چن
پــاداش ایــن همــه زحمــات را خداونــد در آخــرت 

ــد داد. ــما خواه ــه ش ب
ــه  ــم ک ــی ام می خواه ــران گرام ــرادران و خواه از ب

ــند.  ــن را ببخش ــد، م ــن دیده ان ــدی از م ــر ب اگ
ــم کــه یــک قطــره  ــا! مــن افتخــار می کن آه، خدای
خــون ناچیــزم را در راه تــو دادم؛ ان شــاءهللا ایــن 
قطــره خــون ناچیــز در درگاه مقربــت قبــول باشــد.

وصیتــم بــه دوســتان و آشــنایان ایــن اســت کــه 
ــد. ــد، مــرا حــال کنی ــدی از مــن دیده ان اگــر ب

و همکاســی هایم  دانش آمــوزان  بــه  وصیتــم 
ــن  ــی از م ــا خوب ــدی ی ــر ب ــه اگ ــت ک ــن اس ای

ــید.  ــرا ببخش ــان م ــی خودت ــه بزرگ ــد، ب دیده ان
را  درسشــان  می خواهــم کــه  دانش آمــوزان  از 
ــود.  ــاد می ش ــمن ش ــه دش ــد، وگرن ــوب بخوانن خ
از معلمــان خــوب و گرامــی می خواهــم کــه اگــر 
اذیتــی از مــن دیده انــد، بــه بزرگــی خودشــان این 
ــد در راه  ــا بای ــند. م ــد را ببخش ــر خداون ــده حقی بن
خداونــد شــهید بشــویم تــا درخــت تشــنه اســام 
را آبیــاری کنیــم. از همســایگان خــوب و مهربانــم 
ــتر از  ــر بیش ــند. دیگ ــرا ببخش ــه م ــم ک می خواه
ــد  ــه امی ــرم؛ ب ــما را نمی گی ــز ش ــت عزی ــن وق ای

ــی. ــر جهان ــر کف ــام ب ــدگان اس ــروزی رزمن پی
شهادت سرآغاز زندگی است 

نترسم ز مرگی که خود زندگی است
خداحافظ
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کتاب

»سرخ و سیاه« رونمایی می شود
از کتــاب »ســرخ  و ســیاه«، مجموعــه ای از آگهی هــای تبلیغاتــی 
دهه هــای ۳۰، ۴۰ و ۵۰ کــه به تازگــی منتشــر شــده، رونمایــی می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا بــر اســاس خبــر رســیده، ایــن کتــاب مجموعــه ای 
ــای ۳۰،  ــی دهه ه ــار تبلیغات ــان ترین آث ــن و درخش ــت از ماندگارتری اس
۴۰ و ۵۰ شمســی؛ دوره ای کــه برخــی آن را دوره طایــی تبلیغــات ایــران 
ــارات  ــط انتش ــال ۱۳۹۶ توس ــان س ــه در آب ــاب ک ــن کت ــد. ای می دانن
ــی صنعــت  ــا حضــور اهال ــه چــاپ رســیده، طــی مراســمی ب ســیته ب

تبلیغــات و گرافیــک رونمایــی خواهــد شــد. 
ــان  ــه از می ــر ک ــامل ۲۵۰ اث ــت ش ــه ای اس ــیاه«، مجموع ــرخ  و س »س
ــات در  ــت تبلیغ ــن صنع ــال های آغازی ــده از س ــر به جامان ــد اث چندص
ــدی  ــان و صفحه بن ــه چیدم ــاب ک ــن کت ــران انتخــاب شــده اند. در ای ای
آن بــه دســت رضــا عابدینــی صــورت گرفتــه، تــاش شــده بــا گــردآوری 
آثــار چهره هایــی چــون آلکــس گورگیــز، نظــام مرتضــوی، مجیــد بلــوچ، 
مرتضــی کاتوزیــان، مرحــوم حســن نــوری و عبــدهللا فــرادی، بــه طریقی 
بــه نســل پیــش رو تبلیغــات و گرافیــک ایــران ادای دیــن شــده باشــد.

ــان، از  ــه ۱۹ آب ــاب »ســرخ  و ســیاه« روز جمع ــی از کت  مراســم رونمای
ــان  ــزار می شــود. همزم ــه »ســهراب« برگ ــا ۲۱ در نگارخان ســاعت ۱۷ ت
ــار ایــن نســل پیــش رو  ــز از اصــل آث ــا ایــن مراســم، نمایشــگاهی نی ب
طراحــی و تبلیغــات در همیــن نگارخانــه افتتــاح خواهــد شــد و بازدیــد 

آن بــه مــدت دو هفتــه بــرای عمــوم آزاد خواهــد بــود. 
ــاب  ــد کتــاب »ســرخ  و ســیاه« آمــده اســت: کت در نوشــته پشــت جل
ــی نســلی  ــه آگهی هــای تبلیغات »ســرخ  و ســیاه«، مجموعــه ای از نمون
اســت کــه پایه گــذار تبلیغــات نویــن در ایــران بودنــد؛ نســلی پیــش رو 
نســبت بــه زمــان خــود و خالــق بعضــی از ماندگارترین و درخشــان ترین 

ــی. ــای تبلیغات آگهی ه

انیمیشن

 گروه های انیمیشن سازی 
در حال فروپاشی هستند

مدیــر خانــه پویانمایــی انقــاب اســامی و کارگــردان انیمیشــن بــا اشــاره بــه 
اینکــه بســیاری از گروه هــای انیمیشن ســازی در حــال فروپاشــی هســتند، از 

توقــف تولیــد یــک ســریال بــه دلیــل کمبــود بودجــه خبــر داد. 
ــد  ــن تولی ــه انیمیش ــه در خان ــریال هایی ک ــاره س ــی درب ــن همدان محمدامی
می شــود، بیــان کــرد: تولیــدات ســریالی مــا تحــت عنــوان برنــد »صبیــان« 
بــا یــک فرآینــد تولیــد صنعتــی رخ می دهــد کــه از جملــه ویژگی هــای ایــن 
ــه  ــاد، کیفیــت مناســب و قیمــت رقابتــی اســت؛ ب ــودن ســرعت زی صنعتی ب
نحــوی کــه ســرمایه گذاران خصوصــی بــه ســمت ایــن مجموعه هــا آمده انــد. 
ــن ها  ــن انیمیش ــه ای ــاره اینک ــامی درب ــاب اس ــی انق ــه پویانمای ــر خان مدی
هنــوز نتوانســته اند بــه انــدازه کافــی مخاطــب کــودک را جــذب کننــد، اظهــار 
کــرد: مجموعــه »اتــل متــل یــه جنــگل« در ســال ۹۴ پخــش شــد و طبــق 
گزارش هــای صداوســیما بــه عنــوان بهتریــن انیمیشــن کل شــبکه های 

ســیما شــناخته شــد. 
ــن  ــتان ای ــت. داس ــری داش ــرد دیگ ــا« کارک ــاختمان گل ه ــن »س انیمیش
ــه  ــود ک ــور ب ــت و محتوامح ــی می پرداخ ــبک زندگ ــه س ــتر ب ــه بیش مجموع
البتــه بــاز هــم کاراکتــر »حســنا« کــه در ایــن مجموعــه داشــتیم، بســیار مــورد 
ــز  ــت افزار نی ــازی و نوش ــای تجاری س ــی از حوزه ه ــد و حت ــع ش ــال واق اقب
از ایــن انیمیشــن اســتقبال شــد کــه امســال ایــن مســئله کمــی دیــر اتفــاق 
ــرای حــق  ــادی ب ــی درخواســت های زی ــم؛ ول ــق نبودی ــدان موف ــاد و چن افت

رایــت ایــن کاراکتــر داشــتیم. 
همدانــی اضافــه کــرد: همچنیــن مــا ســریال »تنــدر« را داشــتیم کــه بعــد از 
تولیــد حــدود بیســت و چنــد قســمت، چنــد روز پیــش ســاخت آن متوقــف 
شــد؛ چــون بالــغ بــر یــک و نیــم میلیــارد هزینــه شــده و ســازمان صداوســیما 

کــه خــودش ایــن انیمیشــن را ســفارش داده، پرداختــی نداشــته اســت.

تئاتر

یادی از خسرو شکیبایی در یک تئاتر
ــاهزاده و  ــش »ش ــال ۹۷ نمای ــه اول س ــد دارد نیم ــان قص ــی پوی عل

ــرد.  ــه بب ــدت روی صحن ــاالر وح ــدا« را در ت گ
ــه« را در  ــر کــه به تازگــی نمایــش »گالیل ــان، کارگــردان تئات ــی پوی عل
ــر  ــای دیگ ــاره برنامه ه ــرده، درب ــه ب ــهر روی صحن ــاخانه ایرانش تماش
خــود در زمینــه کارگردانــی تئاتــر بــه خبرنــگار مهــر گفــت: یــک نوبــت 
ــدت دارم و  ــاالر وح ــده در ت ــال آین ــرداد س ــر و م ــرای تی ــی ب اجرای
پیشــنهادی کــه بــرای اجــرا در ایــن نوبــت داده ام، نمایشــنامه »چنیــن 
گفــت ســیمرغ« نوشــته امیــر مولــوی اســت کــه بــر اســاس شــاهنامه 

فردوســی نگاشــته شــده اســت.
 وی افــزود: شــاید شــرایطی بــه وجــود بیایــد کــه نیــاز باشــد حتمــا 
ــژه ای داشــته باشــیم و ایــن در  ــر اسپانســر وی ــرای اجــرای ایــن اث ب
ــاالر  ــی خــود را در ت ــت اجرای ــه مــن نمی خواهــم نوب ــی اســت ک حال
ــری را  ــنامه دیگ ــل نمایش ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــت بده ــدت از دس وح

ــر دارم.  ــم مدنظ ه
ایــن کارگــردان تئاتــر دربــاره نمایشــنامه دیگــرش اظهــار کــرد: گزینــه 
دوم مــن نمایشــنامه »شــاهزاده و گدا«ســت کــه هنــوز تصویــر بــازی 
ــش  ــن نمای ــل در ای ــال ها قب ــه س ــکیبایی را ک ــرو ش ــاد خس زنده ی
ــردم االن  ــر ک ــن موضــوع فک ــه ای ــده و ب ــی مان ــم باق ــدم، در ذهن دی

ــاره نمایــش »شــاهزاده و گدا«ســت.  ــان اجــرای دوب زم
ــیمرغ«  ــت س ــن گف ــر »چنی ــا اسپانس ــر ب ــرد: اگ ــد ک ــان تأکی پوی
مخالفــت شــود، بــرای اینکــه نوبــت اجرایــی خــود را از دســت ندهــم 
ــه ای  ــی حرف ــور گروه ــا حض ــدا« را ب ــاهزاده و گ ــش »ش ــا نمای قطع
ــی  ــروه کارگردان ــه از گ ــرد. البت ــم ب ــه خواه ــه صحن و شناخته شــده ب
ــدا«  ــاهزاده و گ ــرای »ش ــز در اج ــه« نی ــش »گالیل ــری نمای و بازیگ

ــرد. ــم ک اســتفاده خواه

امروز چهارشنبه 17 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 572 روزنامه

انتشار قطعه »عشق« به مناسبت اربعین حسینیجدایی آلمادوار از فیلم فرهادی تأیید شد ا�ن �ن ا�ب ک�ت

تنهایی در انجمن نوابغ و احمق ها
نویسنده ونداد جلیلی

قیمت 11 هزار تومان
نشر هیا

پوشاک ایرانیان در عصر قاجار
نویسنده مریم مونسی ُسرخه

قیمت 15 هزار تومان
نشر دانشگاه الزهرا )س(

تاریخِ من، روایِت تو
نویسنده اسداله غامعلی

قیمت 22 هزار تومان
نشر مهر نوروز



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
احتمال بازنگری طرح استخدام 

نیروهای حق التدریسی
سرپرســت دانشــگاه فرهنگیــان بــر ضــرورت بازنگــری 
طــرح اســتخدام نیروهــای حق التدریســی در مجلــس 
تبعــات  ایــن طــرح  تاکید کــرد و گفــت: تصویــب 

ناخوشــایندی ایجــاد خواهد کــرد. 
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر مهرمحمــدی بــه مصوبــه اخیر 
حمایــت شــورای انقــاب  فرهنگــی از حقانیت دانشــگاه 
فرهنگیــان در امــر تربیــت معلــم اشــاره کرد و گفــت: در 
خصــوص طــرح اســتخدام نیروهــای حــق التدریســی 
در  کــه  ســواد آموزی  نهضــت  آموزش د هنــدگان  و 
ــد  ــت و می توان ــرح اس ــامی مط ــورای اس ــس ش مجل
تبعــات ناخوشــایندی بــه همــراه داشــته باشــد، اتخــاذ 
موضــوع ســنجیده شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی این 
امیــد را می دهــد کــه نماینــدگان مجلــس طــرح کنونــی 

ــد.  ــری قرار دهن ــورد بازنگ را م
انقــاب  عالــی  شــورای  در  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــت دانشــگاه  ــت و اصال ــر حقانیــت، محوری فرهنگــی ب
فرهنگیــان در حــوزه تربیــت معلــم تاکیــد شده اســت، 
گفــت: بــر اســاس قانــون ششــم توســعه هــم تنهــا از 
طریــق دانشــگاه فرهنگیــان افــراد می تواننــد بــه عنــوان 
معلــم در آمــوزش و پــرورش بــه خدمــت گرفته شــوند. 
مهرمحمــدی ادامــه داد: تاکیــد بــر ایــن نقــش محــوری 
ســنگین تر و  بیشــتر  را  آن  مســئولیت   دانشــگاه 

خواهد کــرد و بــرای عمــل بــه ایــن مأموریــت ســنگین 
و بســیار خطیــر بایــد دانشــگاه بیــش از گذشــته، خــود 
ــد در  ــن توســعه بیشــتر بای ــد بکشــد. ای را بســازد و ق
ــور و  ــی تبل ــأت علم ــی و اعضــای هی حــوزه رشــد علم

تجلــی یابــد.

 تغییر زمان اعزام مشموالن 
خدمت سربازی

ــی  ــرد: تمام ــام ک ــا اع ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف س
مشــموالن فــوق دیپلــم، دیپلــم و زیــر دیپلــم کــه بــرگ 
آمــاده بــه خدمــت دریافت کرده انــد، تاریــخ اعــزام 

ــرد.  ــان تغییر ک ــه ۲۳ آب ــان از ۱۹ ب آن
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا طــی اطاعیــه ای اعــام 
کــرد کلیــه مشــموالن کاردانــی، دیپلــم و زیردیپلــم 
ــرگ آمــاده  ــان ۱۳۷۸ کــه ب ــان آب ــا پای ــد ۱۳۵۵ ت متول
ــد  ــد بای ــخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۶ دریافت کرده ان ــت در تاری خدم
ــک  ــات الکترونی ــر خدم ــی از دفات ــه یک ــه ب ــا مراجع ب
ــز  ــه مراک ــموالن ب ــه مش ــی نام ــرگ معرف ــی، ب انتظام
ــدرج در آن  ــات من ــر اطاع ــت و براب ــوزش را دریاف آم
ــوگواری  ــام س ــودن ای ــت در پیش ب ــه عل ــد. ب اقدام کنن
اربعیــن حســینی و اســتقبال پرشــور مــردم بــرای 
ــای  ــردد اتوبوس ه ــم ت ــی، حج ــای معل ــارت کرب زی
بــاال  اســتان های کشــور  از  برخــی  در  مســافربری 

ــود.  خواهدب
بــا  صورت گرفتــه  هماهنگی هــای  بــا  رو  ایــن  از 
نیروهــای مســلح، تاریــخ اعــزام بــه خدمــت مشــموالن 
فــوق دیپلــم، دیپلــم و زیردیپلــم ســال ۹۶ از نوزدهــم به 
بیســت و ســوم همــان مــاه تغییــر پیــدا کــرده اســت.

جامعه

 سفر بدون وثیقه 50 هزار 
دانشجوی مشمول سربازی به عراق

جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا از ســفر 
بــدون وثیقــه قریــب بــه ۵۰ هــزار تــن از دانشــجویان بــه 
عــراق بــا ضمانــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 
ــی  ــم کریم ــردار ابراهی ــزان، س ــزارش می ــه گ ــر داد. ب خب
بــا دانشــگاه ها و توافقــی کــه   اظهارکــرد: امســال در 

ــگاه ها  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ  نه
امــکان ســفر  تــا دانشــجویان  داشــتیم مقــرر شــد 
بــدون وثیقــه بــه کشــور عــراق را بــا ضمانــت نهــاد 
دســت بیاورند  بــه  دانشــگاه ها  در  رهبــری  نمایندگــی 
ــدادی  ــرای تع ــروج ب ــت خ ــتا ضمان ــن راس ــه در همی ک
ــراق و حضــور در  ــه کشــور ع ــرای ســفر ب از دانشــجویان ب
راهپیمایــی اربعیــن فراهــم شــد. کریمــی بــا بیــان اینکــه 
ــه ۵۰ هــزار  ــا کنــون قریــب ب ــا اقدامــات انجــام شــده ت ب
نفــر از دانشــجویان مشــمول ســربازی بــدون وثیقــه 
ــده اند،  ــارج ش ــور خ ــت از کش ــن ضمان ــا ای ــده اند و ب ش
ــه  ــرر ب ــد مق ــت در موع ــراد می بایس ــن اف ــرد: ای اظهارک
ــه  ــن وثیق ــا ای ــا ب ــه آی ــاره اینک ــد. وی درب ــور بازگردن کش
ــح  ــرد، تصری ــفر ک ــز س ــورها نی ــر کش ــه دیگ ــوان ب می ت
کــرد: ضمانــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه ها بــرای ســفر اربعیــن اســت و در مجــوزی هــم 
کــه ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا صــادر می کنــد، قیــد 
یــک بــار اجــازه خــروج در مــدت معلــوم و مقصــد کشــور 

آورده می شــود. نیــز 

 ناتوانی »شهرک های بازتوانی
زنان آسیب دیده«

ــهرک های  ــاد ش ــور ایج ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
ــای  ــا دیدگاه ه ــف ب ــیب دیده را مخال ــان آس ــی زن بازتوان
علمــی و تخصصــی روز دنیــا در برخــورد بــا زنــان آســیب 
دیــده دانســت و گفــت: حضــور افــراد آســیب دیده در 
کنــار خانــواده اثربخشــی بیشــتری در مقایســه بــا حضــور 
آنــان در شــهرک های بازتوانــی دارد. انوشــیروان محســنی 
انتقــاد از طــرح  بــا  بــا ایســنا،  بندپــی در گفت وگــو 
ســاخت شــهرک بازتوانــی زنــان آســیب دیده افــزود: 
ــیب دیده  ــان آس ــه زن ــیدگی ب ــای رس ــتی طرح ه بهزیس
نمی پذیــرد.  آنــان  بــرای  شهرک ســازی  قالــب  در  را 
ــواده  ــه خان ــراد ب ــه اف ــد هرچ ــان می ده ــات نش مطالع
ــرد.  ــد ک ــدا خواهن ــری پی ــت بهت ــر باشــند، وضعی نزدیک ت
ــا در  ــه خانواده ه ــور ک ــرد: همانط ــار ک ــه اظه وی در ادام
خصــوص ارتقــای دانــش و تحصیــل فرزندانشــان آنهــا را 
ــت  ــا جمعی ــا ب ــتند ت ــی می فرس ــای خصوص ــه کاس ه ب
 کمتــر ایــن کاس هــا توجــه بیشــتری بــه وضعیــت درســی 
ــا نظــارت بیشــتر  کودک شــان شــود.گروه های کوچــک، ب
و بــه کار گیــری افــراد علمــی و متخصــص، در بهبــود 

ــود. ــر خواهدب ــان موثرت ــن زن ــت ای وضعی

کوتاه اخبار 
 تکرار داستان تلخ کودک آزاری

 این بار در رفسنجان
مدیــر روابــط عمومــی بیمارســتان علــی ابــن ابیطالــب )ع( 
رفســنجان گفــت: کــودک دو ســاله ای بــر اثــر کــودک آزاری 
ــین  ــد. حس ــتان ش ــن بیمارس ــی یو ای ــش آی س ــه بخ روان
میرزایــی مقــدم اظهــار داشــت: ظهــر روز یکشــنبه کــودک دو 
ســاله ای بــه نــام ابوالفضــل بــه بخــش اورژانس بیمارســتان 
علــی ابــن ابیطالــب )ع( رفســنجان ارجــاع شــد. میرزایــی 
ــل  ــال منتق ــش اطف ــه بخ ــودک ب ــن ک ــزود: ای ــدم اف مق
ــه ــد، ب ــر ش ــی وی بدت ــال عموم ــه ح ــس از اینک ــد و پ  ش

 آی سی یو  ۱بیمارستان منتقل شد. 
ــن کــودک  ــرد: شــواهد نشــان می دهــد ســر ای ــان ک وی بی
ــه زمیــن زده شــده و ســبب کاهــش ســطح هوشــیاری او   ب
ــن  ــن ای ــه داد: همچنی ــدم ادام ــی مق ــت. میرزای ــده اس ش
کــودک از ناحیــه دهــان خونریــزی داشــت و از ناحیــه بــدن 
اثراتــی از کــودک آزاری ماننــد آتــش ســیگار در بــدن او 

 . ه می شــد هد مشا
ــن  ــی اب ــتان عل ــی بیمارس ــط عموم ــر رواب ــه مدی ــه گفت ب
ابیطالــب )ع( رفســنجان، حــال عمومــی ابوالفضــل دو ســاله 
فعــًا خــوب نیســت و وی هوشــیاری نــدارد. در همیــن 
حــال، یــک منبــع آگاه خبــر داد: صبــح روز ســه شــنبه بــه 
ــدری  ــنجان ناپ ــتان رفس ــی شهرس ــروی انتظام ــت نی هم
ــودک دو  ــن ک ــتم ای ــرب و ش ــه ض ــدام ب ــه اق ــل ک ابوالفض
ــی  ــع قضای ــتور مراج ــه دس ــتگیر و ب ــود دس ــرده ب ــاله ک س

ــد. ــدان ش ــی زن راه

دروغ بزرگ در حادثه اتوبوس 
سوادکوه

ــدران  ــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی مازن مرکــز مدیری
ادعــای بــه دنیــا آوردن نــوزاد از مــادر بــاردار کشــته شــده در 
ــب و  ــاده ســوادکوه را تکذی ــوس در ج ــی اتوب ــه واژگون حادث
ــای  ــت. ادع ــداده اس ــی رخ ن ــن اتفاق ــه چنی ــرد ک ــام ک اع
ــنبه  ــاله از دوش ــاردار ۲۵ س ــادر ب ــوزاد از م ــا آوردن ن ــه دنی ب
ــن شــبکه  ــی و همچنی شــب در بعضــی از رســانه های محل
ــت  ــز مدیری ــس مرک ــل از رئی ــه نق ــش و ب ــی پخ اجتماع
حــوادث و فوریت هــای پزشــکی مازنــدران نوشــته شــد 
اورژانــس  اتوبــوس ، پرســنل  کــه در حادثــه واژگونــی 
 اســتان توانســتند از مــادر فــوت شــده، نــوزاد زنــده بــه دنیــا 
بیاورنــد. ســخنگوی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی مازنــدران گفــت: در میــان فوت شــدگان ایــن حادثــه 
زن بــارداری وجــود نداشــت کــه اقدامــی بــرای نجــات 
نــوزادش صــورت گیــرد. زکریــا اشــکپور افــزود: ضمــن 
ــدران و اعــام  ــا رئیــس اورژانــس مازن ــه ب تکذیــب مصاحب
مطالبــی مبنــی بــر تولــد نــوزاد از یــک زن بــاردار فوت شــده، 
ادعــای برخــی رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی مبنــی 
بــر بــروز چنیــن اتفاقــی تأیید نمی شــود. گفتنــی اســت 
اتوبــوس مســیر تهــران بــه گــرگان ســاعت حــدود ۱۹ 
ــه دوگل در  ــاه در منطق ــان م ــم آب ــب چهارده ــنبه ش یکش
ــی های  ــه در بررس ــون ک ــران واژگ ــه ته ــوادکوه ب ــاده س ج
ــت ــی عل ــص فن ــدران، نق ــس  راه مازن ــوی پلی ــه ازس اولی

ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا بیــان اینکــه 
مــا مخالفتــی بــا جــرح و تعدیــل نداریــم، امــا بــا حــذف 
ــت:  ــم، گف ــئله داری ــًا مس ــدام کام ــازات اع ــل مج کام
ــع  ــن منب ــایه بزرگتری ــه همس ــوری ک ــم در کش معتقدی
تولیدکننــده مــواد مخــدر دنیاســت، حــذف کامــل مجازات 
اعــدام میســر نیســت؛ امــا کاهــش و جــرح و تعدیــل آن 
امــکان پذیــر اســت بــا ایــن پیــش شــرط کــه نــگاه جامع 

ــه ســایر بخش هــا هــم داشــته باشــیم.  ب
پرویــز افشــار در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره قانــون 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــون مب ــه قان ــاده ب ــک م ــاق ی الح
ــرای  ــدام ب ــازات اع ــل مج ــرح و تعدی ــاده 4۵( و ج )م
ــوب  ــون مص ــرد: قان ــار ک ــدر اظه ــواد مخ ــان م قاچاق چی
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در خصــوص کنتــرل 
مــواد مخــدر در ســال ۱۳۶۷ و اصاحــات بعــدی آن 

در ســال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ اختیــاری را بــه مجلــس 
ــا  ــارزه ب ــون مب شــورای اســامی داد کــه بازنگــری در قان

مــواد مخــدر داشته باشــد. 
ــون  ــک روح دارد و روح قان ــون ی ــه قان ــزود: البت وی اف
ــر  ــت. اگ ــوردار اس ــتگی برخ ــجام و هم بس ــک انس از ی
می خواهیــم در یــک قانــون تغییراتــی ایجــاد کنیــم، 

ــم.  ــظ کنی ــون را حف ــد روح قان ــًا بای حتم
افــزود:  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  ســتاد   معــاون 
ــون فقــط جــرح و تعدیــل  با ایــن وجــود در بازنگــری قان
ــه  ــد ب ــون جدی ــن قان مجــازات اعــدام را داشــتیم و در ای
بخش هــای جنبــی چــون مجــازات جایگزیــن بویــژه 
ــی، و  ــکان مرخص ــدم ام ــس، ع ــازات حب ــت مج جزمی
ــه  ــوال توج ــادره ام ــون مص ــی چ ــه مجازات ــر از هم مهم ت

ــب اســت. ــه جــای نقــص و عی نشــده ک

رئیــس کمیتــه امــداد امــام )ره( از ســاخت و نوســازی ۷۰ 
ــت: کار  ــر داد و گف ــدان خب ــرای نیازمن ــزار واحــد مســکونی ب ه
ــه  ــت. ب ــده اس ــاز ش ــکن آغ ــدون مس ــدان ب ــایی نیازمن شناس
ــان و  ــکن مددجوی ــورد مس ــاح در م ــز فت ــر، پروی ــزارش مه گ
ــی  ــک بازه زمان ــر اســاس آن طــی ی ــود ب ــرار ب ــه ق ــه ای ک برنام
ســه ســاله مددجویــان نیازمنــد صاحــب مســکن شــوند، افــزود: 
جامعــه هــدف امــداد، نیازمنــد هســتند. بطوریکــه توانایــی خرید 
خانــه و حتــی گــذران زندگــی خــود را ندارنــد. بــه همیــن دلیــل 
نمی تــوان از آن هــا انتظــار داشــت کــه هزینــه ای را صــرف خریــد 
ــه  ــر همیــن اســاس کمیت ــد ب ــازل خــود کنن ــا بازســازی من و ی
امــداد قــرار اســت طــی چنــد ســال بــرای مددجویــان نیازمنــد 

ــد.  ــکن ایجاد کن ــده مس ــایی ش شناس
ــاز  ــکن آغ ــدون مس ــدان ب ــایی نیازمن ــرح شناس ــت: ط وی گف
شــده و تــاش مــا ایــن اســت کــه افــرادی کــه مشــکات خانــه 

دارد و توانایــی پرداخــت وام و یــا معرفــی ضامــن را ندارنــد بــه 
گونــه ای بــرای آن هــا برنامــه ریــزی کنیــم تــا حداقــل مســکن 

ارزان قیمــت در اختیارشــان قــرار گیــرد. 
فتــاح بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث خانــه در روســتاها حداقــل 
۳۵ میلیــون هزینه بــر اســت، گفــت: افــراد نیازمنــد نمی تواننــد 
ــا  ــد. چطــور م ــی اقســاط آن را پرداخــت کنن ــد و حت وام بگیرن
ــان  ــرای خودش ــتا ب ــی در روس ــه حت ــیم ک ــته باش ــار داش انتظ
ــه ســاخت مســکن ارزان  ــن در زمین ــد، بنابرای ــا کنن ــه ای بن خان
قیمــت در مناطقــی کــه توانایــی تهیــه زمیــن را داریــم در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت. 
ــرای  ــه وی، ســال گذشــته ۲۰ هــزار واحــد مســکونی ب ــه گفت ب
ــا ۵۰  ــت و 4۰ ت ــرار گرف ــان ق ــداث و در اختیارش ــدان اح نیازمن
هــزار واحــد نیــز بــا کمــک خیریــن و دولــت و همچنیــن بنیــاد 

مســکن بازســازی شــده اســت.

شناسایی نیازمندان فاقد مسکنقانون جدید مبارزه با مواد مخدر ناقص است
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ــوا  ــی ه ــر آلودگ ــار دیگ ــوا ب ــدن ه ــرد ش ــا س ب
 بــه چالــش اصلــی مــردم تبدیــل شده اســت. 
هم اکنــون در اکثــر شــهرهای ایــران آلودگــی هــوا 
بــه مــرز هشــدار رســیده اســت و اگــر خیلــی زود 
چــاره ای اندیشــیده نشــود، بازهــم مانند ســال های 
ــد شــاهد اتفاق هــای ناگــوار ناشــی از  گذشــته بای

آن باشــیم.
ــران و  ــد ته ــهرهایی مانن ــوا در کان ش ــی ه آلودگ
ــن  ــرد، ای ــی می گی ــزاران قربان ــان ســاالنه ه اصفه
ــراد  ــا مختــص اف مــرگ و میرهــای خامــوش تنه
ــن  ــرا ای ــت. زی ــر نیس ــای در خط ــن و گروه ه مس
ــامت  ــر روی س ــده ب ــا در آین ــم از آلودگی ه حج
ــت  ــد گذاش ــر خواه ــردم تأثی ــادی از م ــداد زی تع
شــکل  بــه  را  درمــان  و  دارو  هزینه هــای   و 

بی سابقه ای افزایش خواهد داد.
آنچــه کــه در تمــام ایــن ســال ها دربــاره رفــع 
تنهــا  شــده،  هــوا گفتــه  آلودگــی  مشــکات 
حرف هایــی بــوده کــه در انــواع و اقســام ســمینارها 
ــه  ــم ب ــگاه ه ــده و هیچ ــرح ش ــت ها مط و نشس

نرسیده اســت. عمــل 
ــوا در  ــی ه ــان آلودگ ــر کارشناس ــاس نظ ــر اس ب

کشــور مــا دو عامــل پایــه دارد. نخســت کارخانه هــا 
و صنایــع آلوده کننــده کــه در جــوار شــهرها احــداث 
شــده و دیگــر ی خودروهــای بــی کیفیــت  اســت.

 صنایع و کارخانه ها 
ــع  ــیاری از صنای ــداث بس ــان اح ــته و زم در گذش
ــا محــل  ــه ای در رابطــه ب ــده نگران ــزی آین برنامه ری
ــت  ــا افزایــش جمعی ــه و ب احــداث صــورت نگرفت
ایــن  و گســترش شــهرها در دهه هــای اخیــر 
ایــن  بســیاری از شــهرهای بــزرگ تــا کنــاره 
همیــن  رشــد کرده انــد.  صنایــع  و  کارخانه هــا 
ــد  ــهری مانن ــا در ش ــده تنه ــبب ش ــم س ــل ه عام

تهــران بــرای حــل مشــکل آلودگــی هــوا نیــاز بــه 
جابجایــی بیــش از ۵۰ هــزار کارخانــه کوچــک 
و بــزرگ باشــد. قطعــًا جابجایــی ایــن حجــم 
کارخانــه بــا شــرایط فعلــی نــه تنهــا امــکان پذیــر 
نیســت، بلکــه بــه دلیــل اینکــه تعطیــل کــردن آنهــا 
ــه  ــزود در نتیج ــکاری خواهد اف ــاالی بی ــار ب ــر آم ب
هیــچ عزمــی هــم بــرای ایــن کار وجود نــدارد. اگــر 
ــد گفــت مشــکل آلودگــی  واقــع بیــن باشــیم، بای
ــت  ــور اس ــره ک ــک گ ــران، ی ــد ته ــهری مانن در ش
 کــه بــه هیــچ عنــوان حــل نخواهــد شــد زیــرا نــه 
ــن  ــه ممک ــزار کارخان ــن ۵۰ ه ــردن ای ــا ک جابه ج
ــل کــردن آن هــا مقــدور اســت.  ــه تعطی اســت و ن
ایــن مشــکل البتــه تنهــا مختــص تهــران نیســت 
ــن  ــار ای ــش دچ ــم و بی ــم ک ــر ه و شــهرهای دیگ

معضــل هســتند.
احــداث  شــاهد  هــم  هنــوز  وجــود  ایــن  بــا 
شــهرک های صنعتــی ریــز و درشــت در کنــار 
یــا  خواســته  و  هســتیم  کوچــک  شــهرهای 
ناخواســته در آینــده ای نــه چنــدان دور این شــهرها 
ــد شــد. ــوا خواهن ــی ه ــار مشــکل آلودگ ــم دچ ه

 خودروها
در مــورد خودروهــا هــم  همیــن طــور اســت. هیــچ 
عــزم راســخی در کشــور بــرای تولیــد خودروهــای 

ــم  ــودرو ه ــی خ ــدارد و گران ــود ن ــت وج ــا کیفی ب
باعــث شــده خودروهــای فرســوده فراوانــی در 
ــن  ــار ای ــد. در کن ــد کنن ــت و آم ســطح شــهرها رف
نــاوگان حمــل و نقــل شــهری هــم در اکثــر 
شــهرها فرســوده و بــی کیفیــت اســت. متــرو 
ــتان  ــک داس ــان ی ــد اصفه ــهری مانن ــم در ش ه
ــا  ــن زودی ه ــه ای ــه ب ــی اســت ک تاریخــی- تخیل
رنــگ واقعیــت نخواهــد گرفــت. در ایــن وضعیــت 
تنهــا گزینــه پیــش رو خــود  مــردم هســتند. تنهــا 
مــا هســتیم کــه می توانیــم بــا تــردد کمتــر و 
همچنیــن ســرویس بــه موقــع خودروهایمــان 
ــوای  ــت ه ــود کیفی ــدک در بهب ــد ان ســهمی هرچن

داشته باشــیم. شــهرها 
شــاید کار ســختی باشــد کــه هــر روز بــدون خــودرو 
شــخصی راهــی محــل کار شــوید امــا رنــج ســفر 
بــا نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی، اگــر همــه خــود 

ــر  ــا خلوت ت ــد ب ــتفاده از آن بدانن ــه اس ــزم ب را مل
 شــدن خیابان هــا و کاهــش ترافیــک در آینــده

 کم تــر خواهــد شــد. حتــی اگــر ناچــار بــه اســتفاده 
از خــودرو هســتید بــه جــای تــک سرنشــین بودن 
ــان را  ــتان و همکارانت ــدادی از دوس ــد تع می توانی
در مســیرهای رفــت و آمــد خــود جابه جــا کنیــد و 
بــا ایــن کار حداقــل چنــد خــودرو کمتــر در خیابــان 
رفــت و آمــد کنــد و شــما هــم در کاهــش آلودگــی 

هــوا نقــش خواهیــد داشــت.
ــای  ــرای کاره ــه ب ــتفاده از دوچرخ ــن اس همچنی
ــد،  ــک می کن ــامتی کم ــه س ــا ب ــه تنه ــره ن روزم

بلکــه از ترافیــک هــم کــم خواهد کــرد.
اگــر عــزم جــدی خــود مــا مــردم بــرای رفــع ایــن 
مشــکات راســخ باشــد، شــک نکنیــد آلودگــی هوا 
کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و در بدتریــن حالــت در 

همیــن ســطح کنونــی باقــی خواهد مانــد.

کیمیای وطن گزارش می دهد:

معضل آلودگی هوا 
با سمینار حل نمی شود

،،
آنچــه کــه در تمــام ایــن ســال ها دربــاره 
رفــع مشــکالت آلودگــی هــوا گفتــه 
شــده، تنهــا حرف هایــی بــوده کــه در 
انواع و اقسام سمینارها و نشست ها 
مطــرح شــده و هیچــگاه هــم بــه عمــل 

نرسیده اســت

کتک هــای  و  آزار  ســال   ۳۵ کــه  نگون بخــت  زن 
شــوهربیمارش را تحمــل کــرده بــود، ســرانجام طاقتش را 

از دســت داد و تصمیم گرفــت او را تــرک کنــد.
وقتــی منشــی شــعبه ۲۶4 دادگاه خانــواده تهــران، طرفین 
ــری  ــراه دخت ــالخورده، هم ــی س ــدا زد، زن ــده را ص پرون
ــه هــم شــباهت  جــوان وارد شــدند. چهره شــان بســیار ب
ــه  ــر باشــند. ب ــادر و دخت ــه نظــر می رســید م داشــت و ب
ــه زن  ــین گل آور« رو ب ــی »غامحس ــض ورود قاض مح
مســن گفــت: »معمــواًل خانم هــا وقتــی مهریه شــان 
را مطالبــه می کننــد کــه مشــکل بزرگــی در زندگــی 
ــه  ــاال چــه شــده ک ــده باشــد. ح ــش آم مشترکشــان پی
ــرح  ــتی را مط ــن درخواس ــال چنی ــه س ــن هم ــد از ای بع

کرده ایــد؟«
زن جــواب داد: »از ۳۵ ســال پیــش هــم کــه ازدواج 
ــران  ــود و از دیگ ــرد، ناســازگار ب ــی می ک ــم، بداخاق کردی
ــت و  ــزن داش ــت ب ــر دس ــه مهم ت ــرد. از هم دوری می ک
هــر وقــت در جایــی بــه مشــکل برمی خــورد عصبانیتــش 
را روی مــن خالــی می کــرد ومــرا کتــک مــی زد. امــا حــاال 
دیگــه پیــر شــده ام و تــوان تحمــل زندگــی بــا یــک مــرد 

روانــی را نــدارم...«
قاضی: »گفتید روانی؟!«

زن: »بلــه. بیمــاری شــیزوفرنی دارد. بارهــا بســتری 
شــده و مادامــی کــه داروهایــش را مصــرف می کنــد 
حالــش بهتــر اســت. امــا مدتــی اســت کــه یکــی در میان 
قرص هایــش را می خــورد. همیــن دو هفتــه پیــش بــود 
کــه افتــاد بــه جــان تنهــا دخترمــان و حســابی کتکــش 
زد. شــما بگوییــد آقــای قاضــی؛ دختــر ۲۵ ســاله را کتــک 

می زننــد؟«
ــاکت  ــه س ــا آن لحظ ــه ت ــوان ک ــر ج ــع دخت ــان موق هم
ــته  ــادرم بازنشس ــت: »م ــد و گف ــد ش ــود، بلن ــده ب مان
ــر  ــه بدت ــان از هم ــی خودم ــا زندگ ــت. ام ــتی اس بهزیس
ــادرم  ــه خواســتگاری م ــدرم ب ــی پ اســت. شــنیده ام وقت
ــد  ــان کرده ان ــاری او را پنه ــواده اش بیم ــود، خان ــه ب رفت
و از آنجــا کــه مــادرم زن صبــور و آبــروداری اســت، 
ــد.  ــدرم زندگــی کن ــا پ اعتراضــی نکــرده و ترجیــح داده ب
ــد یــک بچــه حــال پــدرم  ــا تول ــد ب همــه تصــور می کردن
ــن و  ــه م ــه ب ــه او، ن ــوس ک ــا افس ــود. ام ــر می ش بهت
ــودک  ــن در مهدک ــی داد. م ــی نم ــادرم، اهمیت ــه م ــه ب ن
بــزرگ شــده ام و یــادم نمی آیــد پــدرم توجهــی بــه 
ــاری طــوری  ــن بیم ــرده باشــد. اصــًا ای خواســته هایم ک
او  شــاید  را کم می کنــد.  آدم  احساســات  اســت کــه 
ــی  ــادرم گناه ــن و م ــا م ــد، ام ــته باش ــری نداش تقصی
ــر  ــه خاط ــم. ب ــک بخوری ــد کت ــم بای ــه دائ ــم ک نکرده ای
ــر بچــه دار شــدن  ــه فک ــر ب ــادرم دیگ ــا م ــن ماجراه همی
نیفتــاد و ســعی کــرد بــه آینــده مــن آســیبی نخــورد. االن 
هــم در رشــته معمــاری تحصیــل می کنــم و شــاگرد اول 
ــاوره  ــق و مش ــا تحقی ــد از مدت ه ــتم. بع ــکده هس دانش
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه حــال پــدرم روز بــه روز بدتــر 
ــد از او  ــر نمی توان ــادرم دیگ ــال م ــن ح ــا ای ــود و ب می ش

ــد...« ــتاری کن پرس
ایــن بــار زن حــرف دختــرش را قطــع کــرد وگفــت: »آقای 

ــدارد و خرجــی  قاضــی شــوهرم کار درســت و حســابی ن
هــم کــه نمی دهــد هیــچ؛ حتــی یــک روز دســتمال 
توالــت را پنهــان می کنــد. روز دیگــر بــرق را قطــع می کنــد 
و خاصــه هــر روز یــک بهانــه بــرای دعواکــردن دارد. 
ــان را  ــد جانم ــک روز قص ــاری ی ــن بیم ــا ای ــم ب می ترس
ــادر  ــای م ــه حرف ه ــا آن لحظــه ب ــه ت ــد.« قاضــی ک بکن
و دختــر گــوش مــی داد، گفــت: »حرف هــای شــما را 
شــنیدم. امــا ازقدیــم گفته انــد کــه یک طرفــه نبایــد 
ــور  ــم حض ــرتان ه ــد همس ــس بای ــت. پ ــی رف ــه قاض ب
ــن  ــنوم. ضم ــم بش ــای او را ه ــا حرف ه ــد ت ــته باش داش
ــد  ــم بای ــوهرتان ه ــاری ش ــکی بیم ــدارک پزش ــه م اینک
بررســی شــود.« زن بــا شــنیدن ایــن حــرف اعــام کــرد 
ــده  ــر نش ــا حاض ــه ام ــه را گرفت ــوهرش احضاری ــه ش ک
ــای دارو و  ــه هزینه ه ــرادرش ک ــا ب ــد. ام ــه دادگاه بیای ب
درمانــش را می پــردازد پشــت در اســت. بــا اشــاره قاضــی 
ــاورد.  ــه دادگاه بی ــش را ب ــا عموی ــت ت ــرون رف ــر بی دخت
ــاس و  ــوش لب ــد، خ ــد بلن ــردی ق ــد م ــه بع ــد لحظ چن
ــا گذاشــت و از قاضــی اجــازه خواســت  ــه دادگاه پ آرام ب
بنشــیند. رئیــس محکمــه از او پرســید: »حتمــًا در جریان 
پرونــده برادرتــان هســتید. اگــر توضیحــی دربــاره مهریــه 
ــد.« ــد، بگویی ــان داری و درخواســت طــاق همســر برادرت
بــرادر مــرد بیمــار جــواب داد: »همســر بــرادرم و دختــرش 
ــت از  ــه مراقب ــا خواســتم ک ــن از آنه ــا م ــد. ام حــق دارن
بــرادرم را ادامــه دهنــد. بــاور کنیــد اگــر داروهایــش را بــه 
موقــع مصــرف کنــد مشــکلی پیــش نمی آیــد. امــا ایــن 
ــه زندگــی مشترک شــان خاتمــه  ــم اصــرار دارد کــه ب خان
ــان و دل از  ــا ج ــدارم و ب ــی ن ــم اعتراض ــن ه ــد. م ده

ــم.« ــداری می کن ــرادرم نگه ب
ــه زدن  ــی ســر و کل ــه و توانای ــت: »شــما بنی ــم گف زن ه
بــا برادرتــان را داریــد. امــا مــن نمی توانــم از یــک بیمــار 
ــن  ــه م ــتگاری ب ــر روز خواس ــم. اگ ــداری کن ــی نگه روان
ــول  ــت قب ــکان نداش ــی دارد ام ــه مریض ــد ک ــه بودی گفت
ــابی  ــازه و کار حس ــه مغ ــد ک ــت گفتی ــان هس ــم. یادت کن
بــا حقــوق مــن  ایــن ســال ها  تمــام  امــا در  دارد؟ 
ــدیم  ــه دار ش ــم بچ ــی ه ــم، وقت ــان را گذرانده ای زندگی م
خــودم را بازنشســته کــردم تــا دختــرم زیــر دســت 
پــدرش آســیبی نبینــد. امــا حــاال می خواهــم ایــن 
ــم  ــه دل ــور ک ــرم را آنط ــده از عم ــی مان ــاح باق ــد صب چن

می خواهــد زندگــی کنــم.« 
ــکان داد و  ــد ت ــت تأیی ــه عام ــرادر شــوهر زن ســری ب ب
بــه قاضــی نــگاه کــرد و قاضــی از زن خواســت کــه فعــًا 
ــر  ــاق صرفه نظ ــرد و از ط ــکه ای اش را بگی ــه ۶۵ س مهری
ــت  ــی داش ــه جدای ــرار ب ــه اص ــی ک ــا در صورت ــد. ام کن
بایــد مــدارک پزشــکی و ســوابق بیمــاری شــوهرش 
ــرد.  ــم بگی ــاره اش تصمی ــا درب ــد ت ــه ده ــه دادگاه ارائ را ب
ــا دادگاه را تــرک  ــا ختــم دادرســی همــه بلنــد شــدند ت ب
کننــد. قاضــی قبــل از خــروج حاضــران بــه دختــر جــوان 
ــا  گفــت: »مراقــب پــدرت بــاش دختــرم.« دختــر هــم ب
تــکان دادن ســر حــرف قاضــی را تأییــد کــرد و در حالــی 
کــه اشــک چشــمانش را بــا پشــت دســت می گرفــت از 

ــت. ــرون رف دادگاه بی

35 سال زندگی در شکنجه گاه شوهر بیمار سرنخ تازه در پرونده جنایت آتشین

تحقیقــات در پرونــده جســد ســوخته مــردی جــوان کــه 
در جــوی آب کشــف شــده بــود، بــه شناســایی هویــت 

وی منجــر شــد. 
ســاعت ۷:4۰ صبــح شــنبه ۱۳ آبــان رهگــذری هنــگام 
ــقایق  ــه ش ــی، کوچ ــرفی اصفهان ــان اش ــور از خیاب عب
ــل  ــه داخ ــاد ک ــوخته ای افت ــد س ــه جس ــمش ب چش
جــوی آب افتاده بــود. وی بافاصلــه بــا پلیــس تمــاس 
گرفــت کــه طولــی نکشــید مأمــوران کانتــری ۱4۰ 

ــدند.  ــر ش ــل حاض ــض در مح باغ فی
بررســی ها نشــان می داد کــه مــرد جــوان بــه قتــل 
ــان جســدش  ــا قات ــل ی رســیده و بعــد از جنایــت قات
ــی  ــه قاض ــرا ب ــه ماج ــیده اند. در ادام ــش کش ــه آت را ب
پایتخــت  جنایــی  مدیرروســتا، کشــیک  محســن 
گزارش شــد و وی بــه همــراه تیمــی از کارآگاهــان 
ــات  ــتند و تحقیق ــه گذاش ــل حادث ــه مح ــا ب ــی پ جنای

ــد.  ــروع کردن ــود را ش خ
ــی حــدودًا 4۰ ســاله  ــود قربان آن طــور کــه مشــخص ب
ــی وی در  ــن یعن ــت. ای ــا نداش ــه پ ــش ب ــه کف ــود ک ب
جــای دیگــری بــه قتــل رســیده و قاتــل یــا قاتــان او را 
بــه جــوی آب انتقــال داده و بــه آتــش کشــیده بودنــد. 
ــاکنان  ــق از س ــه تحقی ــدی ب ــدم بع ــان در ق کارآگاه
ــی  ــا متوف ــد آی ــا ببینن ــد ت ــل پرداختن ــاختمان مقاب س

ــر.  ــا خی ــت ی ــا بوده اس ــاکن آنج س
را  او  بررســی ها مشــخص شــد کــه هیچ کــس  در 
نمی شــناخته اســت. امــا یکــی از ســاکنان ســاختمان 
ــار  ــرنخ هایی را در اختی ــود، س ــوان ب ــری ج ــه دخت ک
تیــم تحقیــق قــرار داد. او گفــت: ســاعت 4 صبــح 
شــنبه خــواب از ســرم پریــده بــود، بــرای همیــن 
ــم.  ــا کن ــرون را تماش ــا بی ــم ت ــره رفت ــل پنج ــه مقاب ب
ــاد  ــه پارچــه قرمــز رنگــی افت همــان لحظــه چشــمم ب
ــک بطــری  ــار پارچــه ی ــود. کن ــه داخــل جــوی آب ب ک
بــود امــا جســدی ندیــدم. بعــد از اتاقــم بیــرون رفتــم 
ــار  ــه کن ــاره ب ــا 4 دقیقــه بعــد دوب ــا آب بنوشــم. ۳ ی ت
پنجــره برگشــتم کــه این بــار چشــمم بــه آتشــی افتــاد 
ــه می کشــید  ــرون زبان ــه بی ــه از داخــل جــوی آب ب ک
ــود  ــترش ب ــال گس ــه در ح ــر لحظ ــعله های آن ه و ش
ــود.  ــیده ب ــت رس ــای درخ ــه برگ ه ــه ب ــدی ک ــه ح ب
تصــور کــردم پارچــه آتــش گرفتــه و دیگــر اهمیتــی بــه 
موضــوع نــدادم. حــاال بــا شــنیدن خبــر کشــف جســد 

مــرد ســوخته احتمــال می دهم،کــه جســد مــرد جــوان 
ــوده اســت. ــر پارچــه قرمــز ب زی

بــا دســتور قاضــی جنایــی، جســد قربانــی بــه پزشــکی 
ــخص  ــرگ وی مش ــت م ــا عل ــد ت ــل ش ــی منتق قانون
شــود. از ســوی دیگــر بررســی ها بــرای شناســایی 
ــت  ــن جنای ــان ای ــا عام ــل ی ــی و عام ــت قربان هوی

ــد.  ــروع ش ــوش ش خام
ــده  ــه بررســی پرون تیــم جنایــی در نخســتین اقــدام ب
افــراد گمشــده در آن منطقــه پرداخــت کــه مشــخصات 
ــود،  ــده ب ــد ش ــه ناپدی ــرادی ک ــی از اف ــا یک ــول ب مقت

ــت داشــت.  مطابق
ــه طــرز مرمــوزی  ــان ب او از ســاعت ۱۵ پنجشــنبه ۱۱ آب
ناپدیــد شــده بــود و بــرادرش گــزارش گــم شــدن وی را 

بــه پلیــس اعــام کــرده بــود.
ــی  ــه پزشــکی قانون ــرادر وی ب ــا ب ــود ت همیــن کافــی ب
ــوخته، از روی  ــد س ــدن جس ــا دی ــود. او ب ــار ش احض
بقایــای لباس هــا و ظاهــر جســد وی را شناســایی 
کــرد. بــا وجــود ایــن قاضــی جنایــی دســتور آزمایــش 
ــه  ــرا ک ــرد چ ــادر ک ــوص را، ص ــن خص دی ان ای در ای
ــه قاضــی  ــود. در ادام ــل ســوخته ب ــور کام جســد به ط
جنایــی بــه تحقیــق از بــرادر وی پرداخــت و مــرد جــوان 
ــی در  ــبزی خردکن ــازه س ــرادرم در مغ ــن و ب ــت: م گف
غــرب تهــران کار می کردیــم. بــرادرم از چنــد وقــت 
پیــش به دنبــال مغــازه دیگــری می گشــت تــا بــه 

ــد.  ــی کار کن تنهای
آخریــن بــار ســاعت ۱۵ پنجشــنبه از مغــازه خــارج شــد 
ــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت بــرای دیــدن  و حتــی ب
ــن  ــی رود. ای ــران م ــرب ته ــی در غ ــه خیابان ــازه ب مغ
آخریــن مکالمــه مــن و بــرادرم بــود و بعــد از آن دیگــر 
خبــری از او نشــد. وی ادامــه داد: خانــواده اش بــه مــن 
ــه اســت،  ــه نرفت ــه خان ــرادرم ب ــد ب ــد و گفتن ــگ زدن زن
از طرفــی هرچــه بــا موبایلــش تمــاس می گرفتــم 
،جــواب نمــی داد. بــرای همیــن نگــران شــدم و موضوع 
ــاال  ــردم. ح ــام ک ــس اع ــه پلی ــدن وی را ب ــد ش ناپدی
هــم بــا دیــدن جســد ســوخته، احتمــال می دهــم کــه 
بــرادرم باشــد. چــرا کــه قــد و ظاهــر جســد بــا بــرادرم 
مطابقــت دارد. هرچنــد صورتــش کامــًا ســوخته و 
ــده  ــن پرون ــات در ای ــت. تحقیق ــایی نیس ــل شناس قاب

ــه دارد. ــان ادام همچن

کنش    وا

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران 
وزارت آموزش و پرورش   

 به لحاظ توزیع و پراکندگی دانش آموزان خانواده 
شاهد، این مدارس را تجمیع هم، نمی توان کرد. اکنون 
به دنبال این نیستیم که مدارس ایثارگران و شاهد را 

تجمیع کنیم، زیرا قابلیت تجمیع ندارد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی 

توصیه ما به هم وطنان زائر این است که در مسیر 
پیاده روی در مناطق مرزی و در کشور عراق از ماسک 
استفاده کنند و یا روی صورت خود را بپوشانند. ذرات 

گرد و خاک درشت است و پوشاندن صورت بویژه 
بینی می تواند در برابر تنفس ذرات گرد و خاک تا 

حدودی محافظت کند. درست بر عکس آلودگی های 
شهری که ماسک تاثیری بر نفوذ ذرات آالینده به 

دلیل ریز بودن آن ها ندارد.

رییس پلیس مبارزه 
با موادمخدر ناجا 

پلیس مبارزه با مواد مخدر در همه جا حضور دارد و 
از جمله مواردی هم که ما در آن حضور داریم، مبادی 
خروجی کشور است، بنابراین در ایام اربعین و هنگام 

ورود و خروج زائران نیز ما مأموریت داریم و با افرادی 
که اقدام به حمل موادمخدر کنند، برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان جوانان 
هالل احمر کشور 

در طرح »دادرس«، 4۰۰ هزار دانش آموز تحت 
پوشش قرار گرفتند، ضمن اینکه در ۵ سال گذشته 

یک میلیون دانش آموز تحت آموزش قرار  گرفتند. این 
آموزش ها باعث می شود تا دانش  آموزان با کمک های 
اولیه و شرایط برخورد با مصدوم آشنا شوند و بتوانند 
در شرایط مورد نیاز آموخته ها را به کار گیرند. در واقع 

آموزش های مربوط به ارزیابی بیمار، CPR، برخورد با 
شکستگی، پانسمان و پیشگیری از خونریزی، حمل 

بیمار، اطفای حریق، چادرزنی و خروج ایمن به دانش 
آموزان ارائه می شود.

مدیرکل دفتر کارودانش 
وزارت آموزش و پرورش 

حدود ۹۳۰ هزار نفر از پایه نهم، برای ورود به پایه دهم 
ثبت نام کرده اند. از این تعداد ۱۹۳ هزار و ۳۵۵ نفر 

در شاخه کارودانش ثبت نام کرده اند که حدود ۲۰ تا۸۰ 
درصد را شامل می شود و نسبت به سال گذشته 4.۱ 

درصد رشد را نشان می دهد.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی 
وزارت بهداشت 

اگر قرار است در سازمان بیمه سامت سیستمی به 
نام برنامه عملیاتی و پایش طراحی و پیاده سازی 

شود، بدون در نظر گرفتن زیرساخت های الزم احتمال 
تاثیرگذاری برای آن وجود ندارد.
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در حالــی ایــران در مــاه ســپتامبر بــه رده  دهــم 
ــوالد صعــود کــرد کــه  ــی ف ــدگان جهان تولیدکنن
در ۹ مــــاه نخســــت ســـــال ۲۰۱۷ )از ابتدای 
ــد  ــان شــهریورماه ۹۶( تولی ــا پای ــاه ۹۵ ت دی م
فــوالد خام در گروه فـــــوالد مبــــارکه )شــرکت 
ــوالد  ــبا و ف ــوالد س ــع ف ــه، مجتم ــوالد مبارک ف
هرمــزگان( بــه ۶ میلیــون و ۱۲۰ هزارتــن رســید 
که نسبت به مــــدت مشــــابه ســــال قبل )۵ 
ــد را  ــد رش ــن(، ۱۵ درص ــون و ۳۳۵ هزارت میلی

ــد. ــان می ده نش
ــد  ــوالد، تولی ــی ف ــن جهان ــام انجم ــر اع ــا ب بن
فــوالد ایــران در ۹ مــاه نخســت ســال ۲۰۱۷ بــه 
۱۶ میلیــون و ۲۳۳ هزارتــن رســیده کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته )۱۳ میلیــون و 
۲۱۰ هزارتــن( ۲۲.۹ درصــد رشــد داشــته اســت.

ایــران در مــاه  بــر اســاس ایــن گــزارش، 
ــوالد  ــن ف ــزار ت ــون و ۲۳۰ ه ــپتامبر ۲ میلی س
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــرده ک ــد ک تولی
ــزار  ــون و ۵۸۸ ه ــک میلی ــته )ی ــال گذش س

تــن(، ۴/۴۰ درصــد رشــد داشــته اســت.
ــان ۶۶  ــران در می ــن گــزارش، ای ــر اســاس ای ب
کشــور تولیدکننــده فــوالد کــه ۹۹ درصــد فــوالد 
جهــان را تولیــد می کننــد، در مــاه ســپتامبر در 
جایــگاه دهــم قــرار گرفتــه و در ۹ مــاه نخســت 
امســال، دوازدهمیــن کشــور بــزرگ تولیدکننــده 

فــوالد در جهــان بــوده اســت.
ــوالد،  ــی ف ــای انجمــن جهان ــر اســاس آماره ب
ــد حــدود ۷۲  ــا تولی ــن ب ــاه ســپتامبر چی در م
میلیــون تــن، ژاپــن بــا ۸ میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
تــن و هنــد ۸ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن در 

ــد. ــرار دارن ــوم ق ــا س ــای اول ت جایگاه ه
 کاهش مصرف انرژی در کوره های 

قوس الکتریکی فوالد مبارکه
بــا تــاش و همــت کارکنــان تولیــد و تعمیــرات 
کوره هــای قــوس الکتریکــی فــوالد مبارکــه 
انــرژی  مصــرف  متوســط  واقعــی  مقــدار 
ــرکت  ــن ش ــوس ای ــای ق ــی در کوره ه الکتریک
بــا کاهــش چشــمگیری بــه ۵۶۶ کیلــووات 

ــید. ــذاب رس ــن م ــر ت ــاعت ب س
رئیــس تعمیــرات و آمـــاده سازی کوره هــای 
قــوس الکتریکــی فــوالد مبارکــه ضمــن اعــام 
ایــن خبــر گفــت: مقــدار واقعــی متوســط 
کوره هــای  در  الکتریکــی  انــرژی  مصــرف 
قــوس الکتریکــی در ســال ۱۳۹۵ معــادل ۶۰۶ 
 )kwh/ton( کیلــووات ســاعت بــر تــن مــذاب
ــات  ــذاری و انجــام اقدام ــا هدف گ ــه ب ــوده ک ب
اصاحــی در مهرمــاه ۹۶ بــه ۵۶۶ کیلــووات بــر 

ســاعت رســید.
عبــاس محمــدی بــا تأکیــد بــر اینکــه مصــرف 
ــده  ــای تمام ش ــا هزینه ه ــی ب ــرژی الکتریک ان
ــی رابطــه مســتقیم دارد، گفــت:  محصــول نهای
مهم تریــن  از  یکــی  الکتریکــی،  انــرژی 
صنعــت  در  تعیین کننــده  شــاخص های 
فــوالد اســت و از آنجایــی کــه بیــش از ۹۰ 

یــک  مصرفــی  الکتریکــی  انــرژی  درصــد 
ــای  ــه کوره ه ــاص ب ــازی اختص ــد فوالدس واح
بــه  لــذا کاهــش مصــرف آن  قــوس دارد، 
یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای واحدهــای 

فوالدســازی مبــدل شــده اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه رشــد روزافــزون 
تقاضــا در بــازار جهانــی فــوالد همــراه بــا 
بهــره وری، اهمیــت نقــش انــرژی الکتریکــی را 

افزایــش داده اســت.
)آهــن  ورودی  مــواد  کیفیــت  از  محمــدی 
فنــاوری  ســطح  و...(،  قراضــه  اســفنجی، 
مــورد اســتفاده، روش کنتــرل فرآینــد، ســبک 
اســتفاده از شــارژ فلــزی، روش بازیابــی و 
اســتفاده از انرژی هــای هدررونــده، کاهــش 
توقفــات، جایگزینــی انــرژی شــیمیایی بــا 
الکتریکــی و آمــوزش منابــع انســانی بهــه 

عنــوان مهم تریــن عوامــل مؤثــر در کاهــش 
ــرد. ــاد ک ــرژی ی ــرف ان ــزان مص می

وی در همیــن  بــاره افــزود: بــاکار گروهــی 
ــات  ــش اقدام ــرل و پای ــی، کنت ــرد جمع و خ
اصاحــی صــورت گرفتــه ماننــد آنالیــز تمامــی 
مــواد ورودی از قبیــل آهــن اســفنجی، آهــک، 
دولومیــت، کک و ... توســط سیســتم هوشــمند 
و همچنیــن بــا پایــش و ارزیابــی مجــدد و بــا 
در نظــر گرفتــن داده هــای ورودی، فرآینــد ذوب 
ــث  ــت باع ــده و درنهای ــت ش ــرل و مدیری کنت
ــرژی الکتریکــی  ــازده اســتفاده از ان افزایــش ب

ــود. ــذاب می ش ــد م در تولی
رئیــس تعمیــرات و آماده ســازی کوره هــای 
ــش  ــه در بخ ــوالد مبارک ــی ف ــوس الکتریک ق
ــاش  ــاعدت و ت ــود از مس ــخنان خ ــی س پایان
ــد  ــای تولی ــان بخش ه ــی کارکن ــه تمام صادقان

و تعمیــرات کوره هــای قــوس، گــروه فنــی 
حمایت هــای  از  همچنیــن  و  فوالدســازی 
ــه  ــتیابی ب ــازمان در دس ــت س ــغ مدیری بی دری
ایــن موفقیــت ارزشــمند تشــکر و قدردانــی 

ــرد. ک
 بومی سازی شبکه های خنک کننده 

بدنه کوره های قوس الکتریکی
شــبکه های آبگــرد مســی )پانــل( خنک کننــده  
فــوالد  الکتریکــی  قــوس  بدنــه  کوره هــای 
مبارکــه بــا تکیــه بــر دانــش فنــی واحــد 
قطعــات یدکــی و بومی ســازی فــوالد مبارکــه و 
بــا اســتفاده از تــوان ســازندگان داخلــی کشــور 
ــازی  ــت بومی س ــا موفقی ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

شــد.
تکنســین قطعــات یدکــی شــرکت فــوالد مبارکه 
ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت: کســب دانــش 

فنــی ســاخت ایــن تجهیــز، اشــتغال زایی بــرای 
جوانــان، تأمیــن پایــدار در راســتای پشــتیبانی 
از تولیــد محصــوالت اســتراتژیک فــوالد مبارکــه 
مهم تریــن  از  ارز،  خــروج  از  جلوگیــری  و 

ــت. ــازی اس ــن بومی س ــتاوردهای ای دس
ــاره  عملکــرد ایــن پانل هــا  ــی درب محمــد مردان
یــادآور شــد: بــه منظــور خنــک نگهداشــتن بدنه 
ــای  ــه  کوره ه ــوز در بدن ــرف نس ــش مص و کاه
از  فوالدســازی،  واحــد  الکتریکــی  قــوس 
شــبکه های آبگــرد بــه نــام پانــل کــه از دو 
جنــس فــوالدی و مســی تهیــه می شــود، بهــره 
ــی  ــه نزدیک ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــه می ش گرفت
و  ذوب  بــه  پانل هــا  پایینــی  ردیف هــای 
ــری  ــور بهره گی ــه منظ ــتی آب و ب ــال نش احتم
ــای مســی  ــوره، از پانل ه ــری ک ــوان حداکث از ت
در ردیف هــای پایینــی )حداقــل ۸ ردیــف( 
اســتفاده می شــود؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه تاکنــون پانل هــای فــوالدی در داخــل 
پانل هــای  ولــی  می شــد؛  ســاخته  کشــور 
مســی بــه علــت برخــورداری از تکنولــوژی 
تأمیــن  خــارج  خریــد  طریــق  از   خــاص 

می گردید.
ــاره ســید ابوالفضــل موســوی زاده،  در همیــن ب
داخــل،  ســاخت  آماده ســازی  کارشــناس 

ــن  ــازی ای ــی بومی س ــوص چگونگ ــز درخص نی
تجهیــز گفــت: بــا توجــه بــه رویکــرد مدیریــت 
ــه در بومی ســازی هرچــه  ــوالد مبارک شــرکت ف
بیشــتر تجهیــزات و تأمیــن پایــدار اقــام مــورد 
ــه  نقشــه ســاخت  ــا تهی ــد، ب ــاز خطــوط تولی نی
از قطعــه  اصلــی توســط مشــاور واحــد طراحــی 
و مهندســی قطعــه و تجهیــز، ســاخت داخلــی 

ــن قطعــات از ســال ۸۹ شــروع شــد.  ای
ــه  مشــکات موجــود،  ــا وجــود هم ــه ب در ادام
بــا عــزم مدیریــت و کارکنــان ســختکوش 
ــزی  ــت واحــد برنامه ری ــا محوری فوالدســازی ب
تیم هــای  بومی ســازی،  کیفیــت  کنتــرل  و 
ــایی  ــی و شناس ــور ارزیاب ــه منظ ــی ب کارشناس
ایــن حــوزه تشــکیل و ضمــن  ســازندگان 
ــه،  ــن زمین ــد در ای ــازنده  توانمن ــایی س شناس
ســر  از  شــبکه ها  نــوع  ایــن  ســاخت  کار 
ــا تاش هــای مــداوم  ــا اینکــه ب گرفتــه شــد؛ ت
کارکنــان واحدهــای بهره بــرداری، بخــش فنــی 
ــاد  ــازی نجف آب ــرکت ماشین س ــکاری ش و هم
و  برطــرف  فنــی  مشــکات  و  مغایرت هــا 
ــا موفقیــت مــورد  ــز بومی ســازی شــده ب تجهی

بهره بــرداری قــرار گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد: تســت عملکــرد قطعــات 
بومی سازی شــده، تاکنــون ۱۵۰۰ ذوب را طــی 
کــرده و پیش بینــی می شــود تــا ۱۳ هــزار 
ذوب امــکان اســتفاده از قطعــات وجود داشــته 
ــا نمونه هــای خارجــی  باشــد کــه در مقایســه ب
ــر ۱۲ هــزار ذوب، انتظــار مــی رود  ــا طــول عم ب
دیگــر نیــازی بــه واردات ایــن تجهیــز حســاس 

نباشــد.

همزمان با رشد ۱۵ درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه

 ایران، دوازدهمین تولیدکننده  فوالد جهان
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اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اصفهــان  شــهردار 
بازگشــایی همیشــگی زاینــده رود نیازمنــد 
شــهرداری  اســت، گفــت:  ملــی  عزمــی 
اصفهــان بــه عنــوان یکــی از ســهامداران ایــن 
ــد  ــود را می کن ــاش خ ــی ت ــه تمام رودخان
ــا کمــک مســئوالن و مقامــات اســتانی  ــا ب ت
ــگی  ــورت همیش ــه ص ــده رود ب ــی، زاین و مل

ــود. ــاری ش ج
قــدرت هللا  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
زنــده  برنامــه  در  حضــور  بــا  نــوروزی 
ــک  ــک« در شــبکه ی ــول ی ــی »فرم تلویزیون
اربعیــن  تســلیت  عــرض  ســیما ضمــن 
حســینی اظهــار کــرد: اصفهــان، یکــی از 
اســت کــه  ایــران  شــهرهای  مهم تریــن 
ــوری  ــام جمه ــرای نظ ــادی ب ــای زی هزینه ه
از مراکــز  اســامی داده و همــواره یکــی 
ــت؛ در  ــوده اس ــامی ب ــاب اس ــان انق جوش
همیــن راســتا ۲۳ هــزار شــهید در راه حفــظ 
میهــن داده؛ بــه طــوری کــه در یــک روز ۳۷۰ 

شــهید در ایــن شــهر تشــییع شــده اند.
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: اصفهــان در 
ــکر  ــه لش ــی دارای س ــگ تحمیل ــول جن ط

ــن  ــا وجــود تمامــی ای ــا ب ــوده؛ ام مردمــی ب
ــی را  ــره کاف ــی به ــات مل ــا از امکان هزینه ه

ــت. ــرده اس نب
 زاینده رود دارای یک هویت ملی 

برای اصفهان است
وی ادامــه داد: رودخانــه زاینــده رود دارای 
ــت  ــان اس ــرای اصفه ــی ب ــت مل ــک هوی ی
کــه آب آن بــرای شــرب، صنایــع فــوالد 
ــه  ــد ب ــاورزان بای ــن و کش ــه و ذوب آه مبارک
ــه کشــاورزان از  ــی ک مصــرف برســد؛ در حال
آن بی بهــره هســتند و از ســوی دیگــر امــروز 
پل هــای تاریخــی اصفهــان همچــون پــل 
خواجــو و ســی و ســه پــل، تشــنه جرعــه ای 

آب هســتند.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  اصفهــان  شــهردار 
حــق  ســالم  شــرب  آب  بــه  دسترســی 
ــه  ــرد: رودخان ــوان ک ــردم اســت، عن ــه م هم
زاینــده رود دارای حق آبــه و مالــک اســت 
بــه عنــوان یکــی  و شــهرداری اصفهــان 
تمامــی  رودخانــه  ایــن  ســهامداران  از 
به کارگیــری  بــا  را  خــود  تاش هــای 
ــا  ــه خــرج خواهــد داد ت ــات موجــود ب امکان

ــات اســتانی و  ــا  کمــک مســئوالن و مقام ب
ملــی، آب بــه صــورت همیشــگی در رودخانــه 
جــاری شــود؛ البتــه بــرای اجرایی شــدن 
ــی هســتیم. ــزم مل ــد ع ــن مســئله نیازمن ای

 ریزدانه های گاوخونی زندگی 
شهروندان اصفهانی را به مخاطره 

می اندازد
ــر آب  ــن راســتا اگ ــرد: در همی ــه ک وی اضاف
ــی  ــاالب گاوخون ــه ت ــده رود ب ــه زاین رودخان
نرســد، ریزدانه هایــی بــه وجــود می آینــد 
کــه زندگــی شــهروندان اصفهانــی را بــه 
بــه  البتــه  انداخــت؛  خواهنــد  مخاطــره 
ــزه  ــه منظــور کشــت پایی صــورت مقطعــی ب
کشــاورزان، آب از اول آذرمــاه در رودخانــه 

می شــود. جــاری 
نــوروزی در ادامــه صحبت هــای خــود از نبــود 
زیرســاخت های دوچرخه ســواری در شــهر 
خبــر داد و گفــت: در بعضــی از خیابان هــای 
اصفهــان بایــد دوچرخه ســواری ممنوع شــود؛ 
ــن  ــدارد؛ بنابرای ــود ن ــات آن وج ــرا امکان زی
زمانــی می توانیــم از دوچرخه ســواری بــه 
ــهری  ــل ش ــل و نق ــده حم ــک قاع ــوان ی عن

یــاد کنیــم کــه زیرســاخت های آن بــرای 
همــه شــهروندان فراهــم شــده باشــد.

ــواری  ــاره دوچرخه س ــه درب ــزود: البت وی اف
خانم هــا مســائل شــرعی وجــود دارد کــه 
ــا در  ــا علم ــن مســائل را ب ــم ای در نظــر داری
ــن موضــوع،  ــس از تبیی ــم و پ ــان بگذاری می
ــد  ــته باش ــود نداش ــی وج ــر مخالف ــر نظ اگ
ضمــن فراهــم آوری دوچرخه هایــی مناســب 
ــم؛ در  ــرف کنی ــئله را برط ــن مس ــوان، ای بان
بانــوان  متناســب  را  دنیــا دوچرخه هایــی 

ــده ام. دی
 تکمیل خط یک مترو اصفهان تا 

عید نوروز ۹۷
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه طراحی 
و احــداث متــرو اصفهــان مربــوط بــه ســال 
می گــذرد،  آن  از  ســال   ۱۷ و  اســت   ۸۰
ــان  ــروی اصفه ــح کــرد: خــط یــک مت تصری
۲۰ کیلومتــر اســت کــه در طــی ایــن ســال ها 
رســیده  بهره بــرداری  بــه  آن  ۱۶ کیلومتــر 
ــد  ــا عی ــط ت ــن خ ــه ای ــم ک ــول می ده و ق
ــاح  ــه طــور کامــل افتت ــده ب ــوروز ســال آین  ن

شود.
وی ادامــه داد: ۱۲ قطــار بــرای متــرو اصفهان 
خریــداری شــده کــه در حــال حاضــر ۵ مــورد 
آن در حــال فعالیــت اســت و روزی ۲۰ هــزار 
نفــر را بــا فاصلــه زمانــی ۲۰ دقیقــه جابه جــا 
می کنــد کــه امیدواریــم ایــن فاصلــه زمانــی 

از اول آذرمــاه بــه ۱۵ دقیقــه برســد.
نــوروزی تاکیــد کــرد: عملیــات عمرانــی 
خطــوط دوم و ســوم قطــار شــهری اصفهــان 
نیــز آغــاز شــده و در برنامــه ای ۵ ســاله بــه 

بهره بــرداری خواهــد رســید.
مدیریــت  بدهــی  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ــاد اســت  ــکاران بســیار زی ــه پیمان شــهری ب
در  افتتاح شــده  طرح هــای  حاصــل  کــه 
دوره هــای مدیریــت قبلــی اســت؛ امــا امــروز 
ــعی  ــده س ــیده ش ــه اندیش ــری ک ــا تدابی ب
ــا پیمانکارانــی کــه بیشــتر تحــت  کرده ایــم ب
فشــار هســتند و طلــب کمتــری دارنــد، 

ــم. ــویه کنی تس
 از نخبگان برای مدیریت شهر 

استفاده می شود
را شــهری  ایــن شــهر  شــهردار اصفهــان 

دانشــگاهی دانســت و گفــت: اصفهــان دارای 
۵ دانشــگاه مــادر و ۲۷ دانشــگاه غیرانتفاعــی 
ــه  ــدم ک ــاس معتق ــن اس ــر همی ــت و ب اس
بایــد از وجــود نخبــگان در مدیریــت شــهری 
ــور  ــان و کش ــروزه اصفه ــرا ام ــرد؛ زی ــره ب به

ــار گسســت شــهری شــده اســت. دچ
در  دنبــال شفاف ســازی  بــه  افــزود:  وی 
مدیریــت شــهری هســتیم و در همین راســتا 
قانــون دسترســی بــه اطاعــات آزاد را ابــاغ  
و یــک حقوقــدان جــوان را بــه عنوان مشــاور 

ــرده ام. ــن ک ــازی تعیی ــور شفاف س در ام
نــوروزی بــا بیــان اینکــه بایــد از ظرفیت هــای 
بانــوان در مدیریــت شــهری بهــره بــرد، اظهــار 
ــه  ــم را ب ــک خان ــن منظــور ی ــه همی ــرد: ب ک
عنــوان مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و 
ــن  ــان تعیی ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س فض
کــردم کــه شــنبه آینــده معرفــی خواهــد شــد 
و دو خانــم دیگــر را نیــز برای مســئولیت های 
انتخــاب کــرده ام  در شــهرداری  مختلــف 
ــی را طــی  کــه انتخــاب آن هــا مراحــل قانون

می کنــد.
وی یــادآور شــد: مــاک مــن بــرای انتخــاب 

شایسته ســاالری  شــهر،  اداره  در  مدیــران 
و تخصــص اســت و بــر همیــن اســاس 
اولویــت مــن بیــن پیــران و جوانــان، انتخاب 

ــران جــوان اســت. مدی
 ایجاد زیرساخت های شادابی و 

نشاط برای شهروندان
ــم و روان را  ــامت جس ــان س ــهردار اصفه ش
ــهروندان  ــادابی ش ــرای ش ــم ب ــر مه دو عنص
ارزیابــی کــرد و گفــت: یکــی از شــعارهای من 
نیــز ایجــاد شــادابی و نشــاط در شــهر اســت 
کــه بایــد زیرســاخت های آن را در شــهر 

ــرد. فراهــم ک
وی اضافــه کــرد: اصفهــان در بخش هــای 
ــروف اســت؛  ــی بســیار مع تاریخــی و میراث
وضعیــت  تفریحــی  بخش هــای  در  امــا 
مناســبی نــدارد؛ بــه طــور مثــال در ایــن شــهر 
۱۳ ســالن ســینما از گذشــته وجــود داشــته 
ــه تعــداد آن هــا اضافــه نشــده اســت؛  کــه ب
از ســوی دیگــر ســالن مناســبی بــرای تئاتــر 

ــدارد.  ــز در شــهر وجــود ن نی
اصفهــان  جهــان  نقــش  میــدان  البتــه 
می توانــد بــه عنــوان بهتریــن تفریحــگاه 

شــود،  معرفــی  اصفهــان  مــردم  بــرای 
 اگــر زمینــه برپایــی تئاتــر در آن فراهــم 

شود.
 بازآفرینی شهری در بافت فرسوده 

محقق نشده است
ــر اینکــه آثــار باســتانی  ــا تاکیــد ب نــوروزی ب
ــان  ــد، بی ــی دارن ــه بازآفرین ــاز ب ــان نی اصفه
ــوده  ــت فرس ــان باف ــد اصفه ــرد: ۲۰ درص ک
ــهر را در  ــت ش ــد جمعی ــه ۳۰ درص ــت ک اس
ــاز  ــد زمینه س ــه می توان ــای داده  ک ــود ج خ

ــد. ــهری باش ــگری ش ــترش گردش گس
شــهردار اصفهــان تاکیــد داشــت: ایــن بافــت 
ــت  ــی دارای جذابی ــگران خارج ــرای گردش ب
اســت و می توانــد فضایــی جــذاب بــرای 

گردشــگران خارجــی باشــد.
اســاس  بــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
قانون هــای چهــارم، پنجــم و ششــم توســعه 
قــرار بــر ایــن بــوده کــه هــر ســال ۱۰ درصــد 
از بافــت فرســوده شــهری بازآفرینــی شــود؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه طــی ایــن ســال ها 
تنهــا ۱۰ درصــد از ایــن بافــت بازآفرینی شــده 

اســت.      

شهردار اصفهان در برنامه »فرمول یک« شبکه یک سیما:

بازگشایی همیشگی زاینده رود، نیازمند عزم ملی است


