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پیش بینی صندوق بین المللی پول

ایران، پانزدهمین اقتصاد 
بزرگ دنیا می شود
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عضو شورای پول و اعتبار تشریح کرد:
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به شرکت ها برای واردات کاالهای اساسی:

9 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی گم شد

 معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد:
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 غبارروبی 
مضجع مطهر 
امام رضا؟ع؟

 با حضور رهبر معظم انقالب 
و جمعی از علما انجام شد:
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سرمقاله

برخورد انقالبی با مفسدان اقتصادی 
انتظار ملی   

بی شک آمریکا به صورت عیان و پوشیده به عنوان 
دشمن قسم خورده انقالب اسالمی، جنگ اقتصادی 
تمام عیار و نابرابر به ایران اسالمی تحمیل کرده است 
و دامنه آن را روزبه روز گسترده تر می کند و قصدی جز 
فروپاشی نظام جمهوری اسالمی ندارد. البته این آرزویی 
است که آمریکا، اسرائیل و سایر دشمنان ملت ایران 
40 سال است در سر می پرورانند و برای رسیدن به این 
هدف به آب و آتش می زنند و بسیار برایشان سخت 
است که چهل سالگی انقالب ملت ایران را ببینند. حاال 
در طول این چهار دهه و حتی در دوران جنگ تحمیلی 
نظامی عده ای هرچند اندک در عرصه های مختلف با 

دشمن همراهی کرده و می کنند...

دکتر یحیی امیدی
کیمیای وطن
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خبرنگار آسوشیتدپرس خطاب به هیثر نوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: عربستان با تسلیحات، آموزش ها و اطالعات و آمارهای آمریکا این حمالت را انجام می دهد
نوئرت: همان طور که می دانید عربستان سعودی، شریک راهبردی مهم ایاالت متحده در منطقه است

دی مــاه ۹۴، رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا مــردم قــم بحــث 
ــاب  ــدگاری انق ــداوم و مان ــل اســتحکام، ت ــاره دالی ــی درب مفصل
ــی  ــاب )یعن ــش از انق ــت پی ــا دو نهض ــه ب ــامی در مقایس اس
ــت( و دو  ــت نف ــدن صنع ــت ملی ش ــروطه و نهض ــت مش نهض
ــاب  ــه و انق ــاب فرانس ــی انق ــی )یعن ــزرگ بین الملل ــاب ب انق
روســیه( ارائــه دادنــد و فرمودنــد: »ایــن ماندگاری هــا تحلیــل دارد 
کــه چــرا مانــد؟... کــدام عنصــر تأثیــر گذاشــت کــه آن نهضت هــا 
نتوانــد باقــی بمانــد و نتوانــد بــه نتایــج نهایــی خــودش برســد، 
امــا ایــن انقــاب توانســت قدرتمندانــه بایســتد؟ علــت چــه بــود؟ 
این هــا را بنشــینند جوان هــای مــا تحلیــل کننــد.« )13۹۴/10/1۹( 
چــرا اصــا پاســخ بــه ایــن پرســش ها مهــم اســت؟ بــرای اینکــه 
»اگــر مــا بتوانیــم تحلیــل درســتی از ایــن حــوادث پیــدا کنیــم، آن 
 وقــت دیگــر ایــن بــذر تــرس و رعــب و ناامیــدی کــه بعضــی در 
دل مــردم می پاشــند، بــه  کلــی خواهــد پوســید و از بیــن خواهــد 
رفــت؛ ]اگــر[ بتوانیــم درســت بفهمیــم، راه آینــده ایــن کشــور کاما 

روشــن خواهــد شــد.« )13۹۴/10/1۹(
بــه گــزارش خــط حــزب هللا، حــال ســؤال ایــن اســت: چــرا رهبــر 
معظــم انقــاب برخــاف برخــی از سیاســیون دیگــر، این گونــه بــا 
اطمینــان دربــاره آینــده انقــاب و مانــدگاری آن ســخن می گویند؟ 
پاســخ ایــن اســت کــه ایشــان شــاخص ها و عواملــی را می بیننــد 
ــاب را  ــدگاری انق ــات و مان ــوان ثب ــا می ت ــر آنه ــی ب ــه مبتن ک

ــد از: ــن عوامــل عبارت ان ــن ای ــرد. بعضــی از مهم تری ــن ک تضمی
ــود  ــی ب ــاب، انقاب ــن انق ــاب: »ای ــی انق ــت خدای * اول، ماهی
بــرای خــدا. آن روزی کــه ایــن انقــاب آغــاز شــد، ایــن نهضــت بــه 
وجــود آمــد، مثــل نهضــت احــزاب نبــود، مثــل حرکــت سیاســی 
ــد؛  ــدرت باش ــب ق ــد کس ــه قص ــه ب ــود ک ــا نب ــای دنی حزب ه
ــرای اجــرای احــکام الهــی،  ــود در عیــن مظلومیــت، ب حرکتــی ب
بــرای ایجــاد جامعــه اســامی، بــرای اســتقرار عدالــت در جامعه... 
خداونــد هــم بــه کارشــان برکــت داد. چیــزی کــه دشــمن انقــاب 
آن را نمی توانــد درک کنــد، همیــن نکتــه اســت.« )1388/11/1۹(
* دوم، مطابقــت بــا فطــرت انســان ها: »امــروز حرکــت انقــاب، 
اهــداف  انقــاب، همــان چیزهایــی اســت کــه در روز اول ترســیم 
ــن  ــرد. ای ــیم ک ــا را ترس ــا آنه ــم م ــوار و حکی ــام بزرگ ــد و ام ش
اهــداف  بــا فطــرت مــردم هماهنــگ بــود؛ لــذا مــردم آن را گرفتند؛ 

ــردن،  ــمتی متوجه ک ــک س ــه ی ــردم را ب ــا م ــه دل میلیون ه وگرن
کار عــادی ای نیســت. وقتــی کســی بــا فطــرت ســخن می گویــد، 
از خــدا حــرف می زنــد، فطرت هــا بــه او متوجــه می شــود.« 

)1388/11/28(
ــه  وســیله ابرقدرت هــا  ــودن: »آن چیــزی کــه ب * ســوم، مردمی ب
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــارت از حکومت ــت، عب ــن اس ــل ازبین رفت قاب
مــردم متکــی نیســت. آن چیــزی کــه بــه وســیله عوامل ســازمان 
ــل برداشــتن و گذاشــتن  ــک کشــور قاب ــکا در ی جاسوســی آمری
اســت، حکومــت یــا دولتــی اســت که بــا مــردم رابطــه ای نداشــته 
باشــد و پشــتوانه عظیــم قــوی مردمــی پشــت ســرش نباشــد. 
ــه  ــر را علی ــار نف ــد چه ــی می توان ــمن خارج ــه دش ــی ک حکومت
ــه روی  ــی اســت ک ــد، حکومت ــک بکن ــا وادار و تحری ــه کودت آن ب
ــتند.«  ــل نیس ــه او وص ــردم ب ــا م ــته، ام ــت نشس ــت حکوم تخ

)1368/11/20(
* چهــارم، همه جانبه بــودن انقــاب: »انقــاب اســامی بــا همــه 
ــا  ــاب صرف ــک انق ــه ی ــت؛ ن ــاوت اس ــر متف ــای دیگ انقاب ه
ــا اقتصــادی  ــاب صرف ــک انق ــه ی ــی اســت، ن ــوی و فرهنگ معن
ــاب  ــک انق ــا سیاســی اســت؛ ی ــاب صرف ــک انق ــه ی اســت، ن
ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــام اس ــود اس ــل خ ــت. مث ــه اس همه جانب
اســام ابعــاد معنــوی و اخاقــی دارد، ابعــاد الهــی دارد، در عیــن 
ــد  ــادی، بع ــد اقتص ــت؛ بع ــردم اس ــی م ــه زندگ ــر ب ــال ناظ ح
سیاســی، بعــد اجتماعــی در اســام وجــود دارد؛ انقــاب اســامی 
هــم دارای ابعــاد مختلــف بــود و راز مانــدگاری انقــاب اســامی و 
ــه روز زنده ترشــدن ایــن انقــاب در ســطح منطقــه و جهــان،  روزب
همیــن ابعــاد گوناگــون آن اســت کــه بــا نیازهــای بشــر متــوازن و 

همــراه اســت.« )1387/03/1۴(
ــه  ــای اصــول: »نوســازی ب ــر مبن * پنجــم، نوســازی ســاختار ب
معنــای تغییــر نظامــات، تغییــر ســازوکارها، تغییــر سیاســت ها، 
عملــی اســت، ممکــن اســت، در مــواردی هــم الزم اســت و مانــع 
از تحجــر اســت؛ منتهــا بایــد بــر طبــق اصــول باشــد... ایــن تغییــر 
ــی  ــد براســاس اصــول باشــد. پــس آرمان هــا کــه شــاکله کل بای
نظــام از آنهــا الهــام گرفتــه، قابــل تغییــر نیســت. نظــام جمهــوری 
ــام  ــگاه، نظ ــن ن ــا ای ــت. ب ــی اس ــن نظام ــک چنی ــامی ی اس
فرسوده بشــو نیســت، متحجربشــو نیســت، از راه بازمانــده نیســت 

ــد.« )13۹0/07/2۴( ــد ش و نخواه
* ششــم، محبوبیــت نــزد ســایر ملت هــا: »بارهــا گفتیــم مفاهیــم 
ــت؛  ــاری اس ــای به ــر گل ه ــل عط ــام مث ــم اس ــاب و مفاهی انق
هیچ کــس نمی توانــد جلــوی آن را بگیــرد؛ پخــش می شــود، 
همه جــا مــی رود؛ نســیم روح افــزا و روان بخشــی اســت کــه 
همه جــا را بــه خــودی خــود می گیــرد؛ حــاال جنجــال کننــد، 
ــورهای  ــما در کش ــده و االن ش ــادر ش ــه، ص ــد، رفت ــداد کنن دادوبی
گوناگونــی ماحظــه کنید؛ این تفکــر در لبنــان دارد فعالیت می کند، 
در عــراق دارد فعالیــت می کنــد؛ جوان هــای عراقــی حرکــت کردنــد، 
همــراه ارتششــان شــدند، توانســتند ایــن پیروزی هــا را بــه دســت 
بیاورنــد؛ در ســوریه همین جــور، در غــزه همین جــور، در فلســطین 
همین جــور، در یمــن همین جــور، ان شــاءهللا در قــدس شــریف و 

ــور.« )13۹3/0۹/06( ــم همین ج ــی ه ــاِت االقص ــرای نج ب
* هفتــم، رویــش نســل ســوم انقابــی: »جوان هــای عزیــزی کــه 
امــام را ندیدنــد، دوران دفــاع هشــت ســاله را ندیدنــد، باکری هــا 
ــدند،  ــهید ش ــه ش ــداکار آن روز را ک ــخصیت های ف ــد، ش را ندیدن
ندیدنــد، امــا بــا همــان قــدرت، بــا همــان اســتقامت و بــا همــان 
بصیرتــی در صحنــه حاضــر می شــوند کــه آن روز جــوان تبریــزی 
ــگ  ــدان شــد و در طــول دوران جن ــن وارد می در بیســت ونهم بهم
ــود دالوری  ــف از خ ــای مختل ــاله در جبهه ه ــت س ــی هش تحمیل
ــد.«  ــا همین جورن ــای م ــروز جوان ه ــان داد. ام ــداکاری نش و ف

)1388/11/28(
ــوان  ــر آن می ت ــی ب ــه مبتن ــی اســت ک ــل، عوامل ــت عام ــن هف ای
ــن  ــه ای ــرد و مادامی ک ــن ک ــاب را تضمی ــدگاری انق ــات و مان ثب
ویژگی هــا در یــک جامعــه و نظــام سیاســی وجــود داشــته باشــد، 
ــی از  ــز جمع ــی نی ــد. به تازگ ــق آم ــر هــر مشــکلی فائ ــوان ب می ت
ــم  ــر معظ ــا رهب ــداری ب ــور، دی ــارج از کش ــی خ ــاالن فرهنگ فع
انقــاب داشــتند کــه در خــال آن یکــی از حضــار، دغدغــه و نگرانی 
عاقه منــدان بــه انقــاب در آن ســوی مرزهــا را از آینــده بیــان کــرد. 
رهبــر معظــم انقــاب نیــز در پاســخ بــه نگرانــی ایــن شــخص از 
اقدامــات دشــمنان گفتنــد: »نســبت بــه اوضــاع مــا اصــا نگــران 
ــن  ــد، مطمئ ــد بکن ــی نمی توان ــچ غلط ــس هی ــند، هیچ ک نباش
ــه  ــن را ب ــدارد؛ ای ــن جهــت وجــود ن ــدی در ای ــچ تردی باشــند، هی

همــه بگوییــد.«

به همه بگویید...

برگزاری مراسم باشکوه سالگرد 
شهادت محسن حججی
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کوتاه از سیاست
پیامی که رهبر معظم انقالب 

خواستند به همه گفته شود 
جدیدتریــن شــماره نشــریه خــط حــزب هللا بــه پاســخ 
ــا  ــی از نگرانی ه ــاره بعض ــاب درب ــم انق ــر معظ رهب
ــدار  ــی در دی ــه به تازگ ــاب ک ــده انق ــه آین ــبت ب نس
جمعــی از فعــاالن فرهنگــی خــارج از کشــور بــا 

ــت. ــه اس ــد، پرداخت ــرح ش ــان مط ایش
در آســتانه ســالگرد شــهادت مدافــع حــرم محســن 
حججــی، خــط حــزب هللا بــه شــماره ۱۴۵ خــود 

ــید. رس
چنــدی پیــش جمعــی از فعــاالن فرهنگــی خــارج از 
ــدار داشــتند کــه  ــر معظــم انقــاب دی ــا رهب کشــور ب
ــه  ــدان ب ــی عاقه من ــه و نگران ــی از حضــار، دغدغ یک

ــان کــرد.  انقــاب در آن ســوی مرزهــا را بی
ــه   ــخن هفت ــار در س ــن ب ــرای اولی ــزب هللا ب ــط ح خ
ایــن شــماره از نشــریه، پاســخ آیــت هللا خامنــه ای را 
ــه آینــده انقــاب  ــاره بعضــی نگرانی هــا نســبت ب درب

ــه همــه بگوییــد...« منتشــر کــرد. ــا عنــوان »ب ب
در بخشــی از متــن چنیــن می خوانیــم: به تازگــی نیــز 
جمعــی از فعــاالن فرهنگــی خــارج از کشــور دیــداری 
بــا رهبــر معظــم انقاب داشــتند کــه در خــال آن یکی 
از حضــار، دغدغــه و نگرانــی عاقه منــدان بــه انقــاب 

در آن ســوی مرزهــا را از آینــده بیــان کــرد.
رهبــر معظــم انقــاب نیــز در پاســخ بــه نگرانــی ایــن 
ــا  ــا اص ــاع م ــه اوض ــبت ب ــد: »نس ــخص فرمودن ش
ــد  ــچ غلطــی نمی توان نگــران نباشــند؛ هیچ کــس هی
بکنــد؛ مطمئــن باشــند؛ هیــچ تردیــدی در ایــن جهــت 

وجــود نــدارد؛ ایــن را بــه همــه بگوییــد.«

محسن رضایی عنوان کرد: 
ناکارآمدی مدیران فعلی 

محســن رضایــی در اینســتاگرام خــود بــا اشــاره بــه 
ــدی  مشــکات اقتصــادی کشــور نوشــت دیگــر تردی
نیســت کــه دولــت بایــد روش خــود را تغییر دهــد و از 
خــود مــردم و نخبــگان بــرای حــل مشــکات کمــک 

بگیــرد.

محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نوشــت:  خــود  اینســتاگرامی  در صفحــه  نظــام، 
ــرهای  ــودم. از قش ــه ب ــهد رفت ــه مش ــارت ب ــرای زی ب
مختلــف می آمدنــد و می گفتنــد فشــار زندگــی 
بــر مــا زیــاد شــده اســت، کاری کنیــد. مــردم را 
ــد.  ــران بودن ــان نگ ــی همچن ــی دادم؛ ول ــداری م دل
ــر  ــه دســتور رهب ــوه ب ــم ســران ســه ق ــا گفت ــه آنه ب
ــکات  ــع مش ــرای رف ــد ب ــاب در تاش ان ــم انق معظ
معیشــتی چاره اندیشــی کننــد. حــاال دیگــر تردیــدی 
نیســت کــه دولــت بایــد روش خــود را تغییــر دهــد و 
از خــود مــردم و نخبــگان بــرای حــل مشــکات کمک 
ــران  ــود و مدی ــت ب ــود درس ــر روش موج ــرد. اگ بگی
فعلــی کارآمــد بودنــد، مشــکات تــا ایــن حــد شــدت 

نمی یافــت.

 افتخارآفرینی 
غواصان ارتش ایران

تیــم غواصــی نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری 
اســامی ایــران در پایــان هفــت مرحلــه از مســابقات 
ــام  ــت مق ــان توانس ــای جه ــق ارتش ه ــی عم غواص
نخســت مســابقات نظامیــان 20۱8 روســیه در رشــته 

ــه دســت آورد. ــق را ب غواصــی عم

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
بودجه سال 98 ویژه خواهد بود

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت: ســال 
ــی  ــی و بین الملل ــرایط داخل ــه ش ــه ب ــا توج ــده ب آین
و انتظــارات مــردم ســالی اســتثنایی اســت و بودجــه 

ســال آینــده ویــژه خواهــد بـــود.
محمدباقــر نوبخــت افــزود: مــا قطعا بیش از گذشــته 
ــای  ــتیم و تکانه ه ــورمان هس ــات در کش ــد ثب نیازمن
سیاســی و بین المللــی اثــر خــود را در منابــع و 

ــده خواهــد داشــت. مصــارف و بودجــه ســال آین
وی ادامــه داد: مــا بی ارتبــاط بــا دنیــا نیســتیم و 
بــرای فــروش نفتمــان بایــد بــا کشــورهای دیگــر در 

ــاط باشــیم. ارتب

 طرح سؤال از رئیس جمهور
پس از اتمام تعطیالت مجلس

ســؤال  طــرح  دربــاره  مجلــس  نایب رئیــس 
بعــد  هفتــه  مجلــس  گفــت:  رئیس جمهــور  از 
جلســه علنــی نخواهــد داشــت؛ از ایــن رو ســؤال از 
رئیس جمهــور در دو هفتــه کاری پــس از تعطیــات در 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــتورکار ق دس
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی در 
توضیــح ســؤال از رئیس جمهــور و بعضــی اظهارنظرها 
ــح کــرد:  ــن ســؤال تصری ــر سیاســی بودن ای ــی ب مبن
ــور  ــور، رئیس جمه ــر کش ــرایط اخی ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــد و  ــر می ش ــس حاض ــن در مجل ــر از ای ــد زودت بای
شــفاف بــرای مــردم و نماینــدگان مســائل را آن گونــه 

ــرد. ــه هســت، مطــرح می ک ک

دهقانی فیروزآبادی:
تیم اقتصادی دولت قوی نیست

کمــال دهقانــی فیروزآبــادی، نایب رئیــس کمیســیون 
ــی و سیاســت خارجــی مجلــس، گفــت:  امنیــت مل
ــی  ــی تیم ــع کنون ــت را در مقط ــادی دول ــم اقتص تی
نوســازی  و  بازســازی  بایــد  و  نمی بینیــم  قــوی 
ــور  ــه رئیس جمه ــه ای ب ــم در نام ــر ه ــود؛ پیش ت ش
اصــاح  و  تقویــت  تیــم  ایــن  کــه   نوشــتیم 

شود.

سرمقاله

 برخورد انقالبی با 
مفسدان اقتصادی، انتظار ملی   

  
 دکتر یحیی امیدی

کیمیای وطن

ــمن  ــا دش ــی ب ــه همراه ــرایط هرگون ــن ش در ای
ظلــم و خیانــت بــه کشــور و مردمــش محســوب 
ــن دو  ــی بی ــگ نظام ــه جن ــی ک ــود. زمان می ش
یــا چنــد کشــور رخ دهــد، بــرای آنهایــی کــه بــه 
ــا  ــرده ی ــل ک ــمن عم ــم دش ــتون پنج ــوان س عن
اینکــه در سلســله مراتــب فرماندهی از دســتورات 
صادرشــده ســرپیچی می کننــد، دادگاه صحرایــی 
برپــا شــده و ایــن عوامــل بــدون هیچ گونــه 
ــه و مجــازات می شــوند  چشم پوشــی ای محاکم
تــا درس عبــرت بــرای دیگرانــی باشــند کــه 
ــث  ــا باع ــد ی ــمن ندهن ــه دش ــرا ب ــات و گ اطاع
ــگ  ــی جن تضعیــف و شکســت در عرصــه میدان

نشــوند.
در  رویارویــی  دهــه  چنــد  از  پــس  آمریــکا 
فرهنگــی،  سیاســی،  مختلــف  عرصه هــای 
اجتماعــی و نظامــی بــه ایــن جمع بنــدی رســیده 
ــی  ــق نظام ــی از طری ــه در شــرایط کنون اســت ک
نمی توانــد موفــق شــود و کار جمهــوری اســامی 
ــس از روی  ــپ پ ــن ترام ــد؛ بنابرای ــره کن را یکس
کارآمــدن، اســتراتژی جنــگ اقتصــادی را انتخاب 
کــرد و بــه اشــکال مختلــف عرصــه اقتصــاد را بــر 
ــن  ــا ای ــد ت ــر می کن ــگ و تنگ ت ــردم کشــور تن م
مــردم را خســته کنــد؛ بلکــه از راهــی کــه انتخــاب 
کرده انــد، ســرباز زننــد؛ امــا زهــی خیــال باطــل! 
ــپ  ــتراتژی ترام ــن اس ــاب ای ــم انق ــر معظ رهب
را  آمریــکا  توســط  ترسیم شــده  راه  نقشــه  و 
ــاد  ــرد اقتص ــد و راهب ــخیص دادن ــی تش به خوب
ــتند و  ــی دانس ــه رویاروی ــا گزین ــی را تنه مقاومت
اجــرای آن را بــه دولــت و ملــت پیشــنهاد کردنــد؛ 
امــا متأســفانه بایــد گفــت دولــت کــه به شــدت 
خوش بینانــه  نگاهــی  بــا  مذاکــرات  درگیــر 
شــده بــود، از اجــرای ایــن راهبــرد، آگاهانــه 
ــث  ــر باع ــن ام ــد و ای ــل مان ــه غاف ــا ناآگاهان ی
ــر  ــران ضعیف ت ــی ای ــاد مل ــه روز اقتص ــد روزب ش
و ضعیف تــر شــود و مــردم بــه جــای اینکــه 
ــه  ــد، ب ــد ببرن ــمت تولی ــه س ــود را ب ــرمایه خ س
ســمت ســپرده گذاری نــزد بانک هــا ببرنــد تــا از 
ســود بانکــی ارتــزاق کننــد؛ درنتیجــه بزرگ تریــن 
حجــم نقدینگــی در تاریــخ سیســتم بانکــی بــه 
ــورد.  ــم خ ــان رق ــارد توم ــزان ۱/600/000 میلی می
ــی،  ــای دولت ــی در بانک ه ــن حجــم از نقدینگ ای
ــا  ــرای آنه ــاری، ب ــات اعتب ــی و مؤسس خصوص
کــه بــه دنبــال مفســده بــزرگ و کاهبــرداری در 
ســطحی وســیع و گســترده بودنــد، وسوســه انگیز 
شــد و درنتیجه فســادهای کان اقتصــادی اتفاق 
ــه  ــاد هایی ک ــه فس ــه هم ــوری ک ــه ط ــاد؛ ب افت
ــردم شــده اســت،  ــادی م ــل بی اعتم ــروز عام ام
ــل  ــور متص ــی کش ــام بانک ــه نظ ــر آن ب ــک س ی

ــت.  اس
ترامــپ خــروج خــود را از برجــام از طریــق 
رســانه ها بــا یــک شــوی تبلیغاتــی بــه نمایــش 
ــه  ــه جامع ــی ب ــوک روان ــد ش ــا بتوان ــت ت گذاش
ــود را در  ــه خ ــه اندوخت ــه هم ــی ک ــران و دولت ای
ــن شــوک  ــدا ای ــد، وارد ســازد. ابت برجــام می دی
روانــی بــه انبــان نقدینگــی اصابــت کــرد و مــردم 
ــمت  ــه س ــزرگ ب ــک و ب ــرمایه های کوچ ــا س ب
بــازار خریــد ارز و ســکه و ذخایــری کــه ارزش آنها 
پایــدار اســت، ســرازیر شــدند و اتفاقاتــی در ایــن 

ــد.  ــش آم وادی پی
دولــت کــه آمادگــی نداشــت و همچنــان در 
ــا  ــره ب ــرد و مذاک ــر می ب ــه س ــرات ب وادی مذاک
ــاز  ــکات کارس ــی مش ــل بعض ــرای ح ــا را ب اروپ
تلقــی می کــرد، بــرای پیشــگیری از ایــن اتفــاق 
ــت و  ــش گرف ســهمگین، ســاده ترین راه را در پی
چــوب حــراج بــه دارایــی و اندوختــه ملــی کشــور 
زد و ذخایــر ارزی و طــا را وارد بــازار کرد. درنتیجه 
ایــن ساده اندیشــی، مفســدان و چپاولگــران 
ــد  ــه کردن ــال از کمینگاه هــای خــود حمل بیت الم
ــه  ــور را ب ــه کش ــم به هم زدن خزان ــک چش و در ی

ــد.  ــاراج بردن ت
ســرمایه   بازســازی  چــه کــرد؟  بایــد  حــاال 
اجتماعــی، بازگردانــدن اعتمــاد ملــی، پیشــگیری 
ــمن،  ــر دش ــی در براب ــدت مل ــه وح ــه ب از خدش
و  قداســت ها  و  نظــام  مشــروعیت  حفــظ 
ــدت  ــاش و مجاه ــا ت ــا، ب ــران ناکارآمدی ه جب
شــبانه روزی و اخــذ تصمیمــات علمــی و درســت 
تنهــا و تنهــا چــاره کار اســت. در ایــن راســتا 
ــتاوردهای  ــظ دس ــرای حف ــی ب ــتگاه قضای دس
ــروزی انقــاب  ــار دهــه کــه از پی گران ســنگ چه
ــد  ــی می توان ــی تاریخ ــذرد، نقش ــامی می گ اس
ــر عهــده گیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت اتفاقاتــی  ب
کــه پــس از ایــن رخ خواهــد داد، بــدون تردیــد 
ــوری  ــن رکــن ارزشــمند نظــام جمه ــای ای ــه پ ب

ــد.  ــد ش ــته خواه ــامی نوش اس
حفــظ ســرمایه اجتماعــی نظــام، اعتمــاد و 
وحــدت ملــی و جبــران ناکارآمدی هــا بــدون 
ــا ســتون پنجــم دشــمن،  ــه ب ــه همه جانب مواجه
ریشــه کن کردن مفســدان اقتصــادی، ممکــن 
نیســت؛ امــا آنچــه امــروز مــورد انتظــار انقابیون، 
مؤمنــان و مــردم حامــی نظــام و انقــاب اســت و 
ــد،  ــز نمی دانن ــر در آن را جای چشم پوشــی و تأخی
برپایــی دادگاه هــای ویــژه و انقابــی )صحرایــی( 
ــریفات  ــه تش ــه دور از هرگون ــه ب ــرای محاکم ب
اداری، قضایــی و اجــرای احــکام مجــازات در 

ــت.  ــن اس ــان ممک ــن زم کوتاه تری
قــوه قضائیــه بدانــد رســالت تاریخــی دارد و 
ــروز پاشــنه آشــیل نظــام  مفاســد اقتصــادی ام
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســت. اعــدام 
مفســدان اقتصــادی در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
ــرد و نشــاط  ــا خواهــد ک ــاد عمومــی را احی اعتم
سیاســی و اجتماعــی را بــه ارمغــان خواهــد آورد.

ــک  ــزب تحری ــت ح ــه حکوم ــی  ک در حال
نخســت وزیری  دوران  و  انصــاف 
ــاز  ــمی آغ ــورت رس ــه ص ــان« ب »عمران خ
نشــده اســت، ولــی مواضــع او نشــان 
ــه  ــاره منطق ــپ درب ــت ترام ــد دول می ده
جنــوب آســیا بــا مشــکات زیــادی مواجــه 

خواهــد بــود.
و  نیــوز  اکســپرس  چــون  رســانه هایی 
اباســین نیــوز بــا پرداختــن بــه ایــن 
موضــوع مهــم، آن را چالشــی جــدی بــرای 

تحریــک انصــاف دانســتند؛ زیرا از یک ســو 
عمران خــان گرایــش زیــادی بــه ایــران 
ــال شــیوه ای  ــه دنب دارد و از ســوی دیگــر ب
ارتباطــی بــا آمریکاســت کــه کاخ ســفید آن 

نمی پســندد. را 
عمران خــان در اولیــن ســخنرانی خــود 
پــس از انتخابــات بــه صراحــت نــام ایــران 
و آمریــکا را آورد؛ ولــی ســخنانی کــه دربــاره 
ــا هــم  ــا ب ــرد، کام ــان ک ــن دو کشــور بی ای

تضــاد داشــتند.

ــام  ــه ســران کاخ ســفید اع وی خطــاب ب
ــه شــیوه ســابق  ــا آمریــکا ب کــرد: روابــط ب
ادامــه پیــدا نخواهــد کــرد و ســبک ارتبــاط 

بایــد تغییــر کنــد.
ایــن بــدان معناســت کــه پاکســتان دیگــر 
ــاز  ــکا امتی ــه آمری ــط ب ــت فق ــر نیس حاض
بدهــد و چشــمش را بــه روی منافــع مــردم 
خــود ببنــدد کــه البتــه نگاهــی واقع بینانــه 
نیــز نــوع نگــرش عمران خــان را تأییــد 
می کنــد؛ زیــرا آمریــکا در تمــام جهــان 

ــه فکــر منافــع خــود اســت. فقــط ب
در  ناامنــی  ســیاه  ســال های  طــی 
ــا 20۱۴  ــی 200۱ ت ــازه زمان ــه ب ــتان ک پاکس
را دربــر می گیــرد، آمریــکا بارهــا نقــاط 
ــرار  ــه ق ــف پاکســتان را هــدف حمل مختل
ــاک و  ــه خ ــور را ب ــن کش ــردم ای داده و م
خــون کشــیده اســت؛ بــا ایــن حــال پــس 
ــا وقاحــت  ــپ، وی ب ــدن ترام از روی کارآم
ــته  ــتان نتوانس ــرد: پاکس ــام ک ــام اع تم
ــد  ــب کن ــت کاخ ســفید را جل اســت رضای
ــت از پاکســتان دیوانگــی محــض  و حمای

ــت. اس
ــال  ــه دنب ــال ها ب ــان س ــان از هم عمران خ
ــکا در  ــی آمری ــیوه فرمانروای ــا ش ــارزه ب مب
منطقــه بــود و بــا انتقــاد از ســران پاکســتان 
ــای خــود  ــر پ ــا را زی ــکا آنه ــت آمری می گف

ــد. ــرار می ده ق
حــال کاپیتــان ســال های گذشــته تیــم 
را  جملــه ای  پاکســتان  کریکــت  ملــی 
می گویــد کــه نشــان دهنده مشــکات آتــی 
ــوب آسیاســت:  ــه جن کاخ ســفید در منطق
روابــط بــا آمریــکا بــه شــیوه ســابق برقــرار 

ــد. ــد مان نخواه
ــان »اســد عمــر«، عضــو  ــه از زب ایــن جمل
ارشــد حــزب تحریــک انصــاف و وزیــر 
آینــده  دولــت  خزانــه داری  احتمالــی 
پاکســتان، نیــز شــنیده شــده اســت؛ ایــن 
یعنــی آمریــکا بایــد سیاســت های دوگانــه 
ــار  ــال منطقــه کن و منافــق وار خــود را در قب
ــری نشــدنی اســت. ــه ام ــه البت ــذارد ک بگ

همــان  در  عمران خــان  دیگــر  ســوی  از 
ــا  ــط ب ــود رواب ــه بهب ســخنرانی اول خــود ب

ــدار  ــران اشــاره کــرد و در ادامــه طــی دی ای
ــا ســفیر ایــران در پاکســتان و همچنیــن  ب
رئیس جمهــور  بــا  تلفنــی  گفت وگــوی 
کشــورمان ابعــاد گســترش روابط سیاســی، 

ــرد. ــان ک ــز بی ــادی را نی ــی و اقتص امنیت
ایــن  پاکســتانی  رســانه های  نگرانــی 
ــع  ــال وض ــه احتم ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
ایــران  علیــه  جدیــد  تحریم هــای 
ــه  ــتان ب ــتیاق پاکس ــکا و اش ــط آمری توس
گســترش روابــط تجــاری بــا ایــران، دولــت 
را  ســفید  کاخ  عصبانیــت  عمران خــان 

چگونــه کنتــرل خواهــد کــرد.

ــاوت  ــه قض ــه ب ــر منصفان ــال اگ ــر ح در ه
عمران خــان  بگوییــم  بایــد  بنشــینیم، 
شــروع بســیار خوبــی داشــته و مــردم را نیز 
بــه عدالــت و مبــارزه بــا تبعیــض امیــدوار 
ــان  ــی نش ــای آت ــی روزه ــت؛ ول ــرده اس ک
خواهــد داد ایــن شــیوه خــوب اگر اســتمرار 
یابــد، چــه انــدازه باعــث پیشــرفت و ترقــی 

پاکســتان می شــود.

ادامه از صفحه اول

ــی و  ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــردی، عض ــن بروج عاءالدی
سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه 
زمینــه ای بــرای مذاکــره ایــران و آمریــکا وجــود نــدارد، گفــت: 
جمهــوری اســامی بزرگ تــر از آن اســت کــه تحریم هــا 

ــد. ــته باش ــت های آن داش ــر سیاس ــر تغیی ــری ب تأثی
ــرد:  ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــردی در گفت وگ ــن بروج عاءالدی
تصــور مــن ایــن اســت کــه مــا بــه هیچ وجــه شــرایط مذاکــره 
بــا آمریکایی هــا را نداریــم. مــا در طــول چهــار دهــه گذشــته 
بــه صــورت موضوعــی بــا اذن رهبــری بــا آمریکایی هــا 
مذاکــره کردیــم؛ بــرای نمونــه در عــراق، آمریکایی هــا خیلــی 
درخواســت کردنــد کــه بــرای کاهــش بحــران عــراق بــا 
ــم؛  ــن را نمی پذیرفتی ــا ای ــیم و م ــته باش ــره داش ــا مذاک آنه
کردنــد  درخواســت  و  دادنــد  یادداشــت  رســما   امــا 

ــا  ــت م ــت. درنهای ــه اس ــناد وزارت خارج ــزو اس ــن ج و ای
ــرای بحــران عــراق مذاکــره کردیــم. پذیرفتیــم و ســه دوره ب

ــا  ــده آمریکایی ه ــت شناخته ش ــه سیاس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ای اســت،  ــران سیاســت خصمان ــا ای ــه ب ــط دوجانب در رواب
ــچ  ــه دارد و هی ــان ادام ــت همچن ــن سیاس ــد: ای ــادآور ش ی
زمینــه ای بــرای آغــاز مذاکــره بــا آمریــکا از نظــر مــن وجــود 

ــدارد. ن
ایــن نماینــده مجلــس در پایــان اظهــار کــرد: آمریکا، کشــوری 
متخلــف در ارتبــاط بــا مجموعــه مقــررات بین المللــی اســت 
ــام  ــوع برج ــه موض ــوان ب ــات می ت ــن تخلف ــه ای ــه ازجمل ک
ــی  ــا زمان ــر م ــرد و اگ ــاره ک ــت اش ــورای امنی ــه ش و قطعنام
ــن کار را از  ــا ای ــم، حتم ــره کنی ــکا مذاک ــا آمری ــم ب بخواهی

ــم داد. ــدرت انجــام خواهی موضــع ق

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز هیــچ 
نامــی از ســتمگران باقــی نمانــده و ایــن شــهدا هســتند کــه نــام 
و یادشــان جــاودان شــده اســت، گفــت: همــه ظالمــان در ظلــم 

هم شــریک هســتند.
بــه گــزارش مشــرق، ســردار سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی، 
ســومین  در  پاســداران،  ســپاه  قــدس  نیــروی  فرمانــده 
ســالگرد شــیخ بصیــر و روحانــی مبــارز شــهید حجت االســام 
شیخ شــعاعی و ۱7۵ شــهید غــواص کــه در بیت الزهــرای 
ــان اینکــه ایــن مجلــس، مجلــس  ــا بی کرمــان برگــزار شــد، ب
ــی  ــل اخاق ــه فضای ــت ک ــمندی اس ــهید ارزش ــت ش بزرگداش
زیــادی داشــت، اظهــار کــرد: امــروز همچنیــن ســالگرد شــهادت 
حججــی اســت و درواقــع شــهید شیخ شــعاعی امشــب 
میزبــان واقعــی ایــن مراســم و میزبــان شــهید حججــی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ســتمگران عاقبتــی جــز نابــودی ندارنــد و 
رفتنــی هســتند، گفــت: ظالمــان ماننــد برفــی کــه بــر بلنــدای 
و  می رونــد  و  ندارنــد  عمــری  می کنــد،  جلوه گــری  کــوه 
درحقیقــت ایــن کــوه اســت کــه بــا صابــت پابرجــا می مانــد.

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز هیــچ 
نامــی از ســتمگران باقــی نمانــده و ایــن شــهدا هســتند کــه نــام 
و یادشــان جــاودان شــده اســت، افــزود: همــه ظالمــان در ظلــم 
هــم شــریک هســتند؛ ماننــد داعــش و کســانی کــه داعــش را 

ــاد کردند. ایج
ــان اینکــه در میــان شــهدا هــم مراتبــی وجــود دارد،  ــا بی وی ب
ــا  ــگ خط شــکنی داشــتیم، ام ــه جــای جن ــرد: در هم ــان ک بی
فقــط در چنــد عملیــات تجربــه خط شــکنی غــواص را داشــتیم 

ــود. ــا ب ــن عملیات ه ــه ای ــر 8 ازجمل ــه والفج ک

بروجردی:

 زمینه ای برای مذاکره ایران و آمریکا وجود ندارد
سردار سلیمانی:

 عاقبت ستمگران نابودی است

سیاسـت2

،،
بــه  ســال ها  همــان  از  عمران خــان 
دنبــال مبــارزه بــا شــیوه فرمانروایــی 
آمریــکا در منطقــه بــود و بــا انتقــاد 
از ســران پاکســتان می گفــت آمریــکا 
آنهــا را زیــر پــای خــود قــرار می دهــد

امروز  شنبه 20 مردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 776 روزنامه

در  رئیس جمهــور،  اقتصــادی  معــاون  نهاوندیــان،  محمــد 
گفت و گــو بــا تســنیم، دربــاره تغییرات ایجادشــده 
در مدیریــت بانــک مرکــزی و بســته جدیــد ارزی 
دولــت گفــت: هــدف از تغییرات، انســجام بیشــتر 
و هماهنگــی بیشــتر و خدمــت کیفی تــر بــه مــردم 

و اقتصــاد کشــور اســت.
وی افــزود:  خــود تغییــر موضوعیــت نــدارد؛ 

ــراد الزم باشــد،  ــر در اف ــرگاه تغیی ــم اســت. ه ــر مه ــدف تغیی ه
ــه  ــه ب ــود. آنچ ــرا می ش ــد و اج ــم می گیرن ــور تصمی رئیس جمه
عنــوان یــک نقطــه مثبــت پیــش روی مــا قــرار دارد، ایــن اســت 
کــه بــا تشــکیل شــورای عالــی اقتصــادی بــه ظرفیــت باالیــی از 
هماهنگــی اقتصــادی دســت یافته ایــم و طبیعتــا وقتــی کــه ســه 
قــوه مجریــه، مقننــه و قضائیــه از آغــاز فراینــد تصمیم ســازی و 
ــد  ــد، برآین تصمیم گیــری و اجــرا و نظــارت هماهنــگ عمــل کنن

مدیریــت اقتصــادی کشــور بهتــر خواهــد شــد.
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــور در پاس ــادی رئیس جمه ــاون اقتص مع
کــه معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور مشــکات اخیــر اقتصــادی 
خاطرنشــان  می دانــد،  عواملــی  چــه  از  ناشــی  بیشــتر  را 
کــرد: اقتصــاد حــوزه ای اســت کــه ماحظــه بلندمــدت در 
 آن بایــد بــر ماحظــات کوتاه مــدت برتــری داشــته باشــد؛ 

بــر همیــن اســاس آنچــه در رونــد اقتصــادی کشــور در ۵ ســال 
ــاخص های  ــه ش ــود هم ــم، بهب ــته می بینی گذش
اقتصــادی اســت؛ هــم در تبدیل شــدن رشــد 
منفــی بــه رشــد مثبــت، هــم در کاهــش بیــکاری 
ــم  ــای اشــتغال و ه ــش فرصت ه ــم در افزای و ه

ــا کاهــش ســود بانکــی. در رابطــه ب
ــد  ــت بای ــن جه ــه ای ــرد:  ب ــه ک ــان اضاف نهاوندی
ــا آن  یــک تحلیلگــر بیــن آنچــه در واقعیــت اقتصــاد می گــذرد ب
ــده  ــه آین ــبت ب ــادی نس ــاالن اقتص ــه و فع ــه جامع ــری ک تصوی
ــا  ــراه ب ــی هم ــر دوم ــود. اگ ــل ش ــرق قائ ــد، ف ــاد می کنن اقتص
ــی می شــود و  ــارات تورم ــه موجــب انتظ ــی باشــد، بافاصل نگران
ــن  ــد و ای ــورم می کن ــاد ت ــود ایج ــه خ ــود ب ــی خ ــارات تورم انتظ
ــه در  ــاناتی ک ــائل و نوس ــم مس ــه ببینی ــت ک ــی اس ــه مهم نکت
اقتصادمــان شــاهد هســتیم، آیــا ریشــه در واقعیــت اقتصــادی و 
رونــدی کــه در ۵ ســال گذشــته تجربــه کردیــم، داشــته یــا تابــع 
انتظــارات نســبت بــه آینــده اســت. آن وقــت در شــکل گیری در آن 
انتظــارات بایــد ببینیــم آن عوامــل اقتصــادی اســت یــا سیاســی.

ــده  ــم فرمان ــون ه ــا اکن ــه آی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
تیــم اقتصــادی دولــت شــما هســتید، گفــت:  فرمانــده اقتصــادی 

ــتند. ــور هس رئیس جمه

ــگ  ــا جن ــا ب ــت: کشــور م ــران گف ــت ته ــه موق ــام  جمع ام
روانــی و اقتصــادی دشــمن روبه روســت 
بــه احتــکار می زننــد؛  و عــده ای دســت 
ــرادی را  ــن اف ــازات چنی ــد مج ــن بای بنابرای

ــت. ــدی گرف ج
آیــت هللا محمــد امامــی کاشــانی، امــام  
ــاز  ــای نم ــران، در خطبه ه ــت ته ــه موق جمع

ــکار بعضــی  ــه احت ــا اشــاره ب ــران ب ــه روز گذشــته ته جمع
ــازار گفــت: از قــوه قضائیــه تشــکر می کنــم کــه  اقــام در ب

ــرد. ــد ک ــورد خواه ــران برخ ــا محتک ــرد ب ــام ک اع
ــادی  ــی و اقتص ــگ روان ــا جن ــا ب ــور م ــه داد: کش وی ادام
احتــکار  بــه  دســت  عــده ای  و  روبه روســت  دشــمن 
می زننــد؛ بنابرایــن بایــد مجــازات چنیــن افــرادی را جــدی 
ــای  ــگ اســت و دنی ــال جن ــه در ح ــت؛ در کشــوری ک گرف

ــت. ــادی اس ــی و اقتص ــگ روان ــا آن در جن ــتکبار ب اس
ــا بیــان اینکــه قــوه قضائیــه  امــام  جمعــه موقــت تهــران ب
ــت،  ــدی اس ــوارد ج ــن م ــا ای ــورد ب ــت آن، در برخ و ریاس
ــی  ــم زندگ ــودجویان می گوی ــام س ــه تم ــرد: ب ــح ک تصری
خودتــان و زن و بچــه خــود را در دنیــا و آخــرت ســیاه نکنید.
 وی ادامــه داد: کشــور در ســایه امــام زمــان قــرار دارد

ــم آن  ــرد و پرچ ــد ک ــور خواه ــا عب ــن گردنه ه ــام ای  و از تم
بــه دســت ولــی عصر)عــج( خواهــد رســید.

امامــی کاشــانی بــا اشــاره بــه اظهــارات ترامپ 
گفــت: آیــا وجــدان ایرانــی ایــن را می پذیــرد 
ــروع  ــروصدا را ش ــو س ــده ای ماجراج ــه ع ک
ــد و  ــب بخورن ــم فری ــده ه ــک ع ــد و ی کنن

ــد و منعکــس کننــد. عکــس بگیرن
ــار  ــه فش ــت ک ــن اس ــمنان ای ــدف دش ــه داد: ه وی ادام
بیاورنــد تــا ایــران مذاکــره کنــد؛ چــه مذاکــره ای؟ مذاکــره ای 
ــار  ــر ب ــران زی ــد؟ ای ــر گرفته ان ــا در نظ ــش را آنه ــه اهداف ک
ــم  ــر معظ ــه رهب ــت ک ــان اس ــا هم ــع م ــی رود و مواض نم
انقــاب اعــام کردنــد. اگــر بــر فــرض محــال هــم 
 مذاکــره بشــود، آمریــکا زیــر آن زده و بســاط آن را بــر هــم 

می زند.
امامــی کاشــانی بــا بیــان اینکــه آمریــکا بــا قــدرت خــود و 
صهیونیســت ها بــا توطئــه و آل ســعود بدبخــت با پــول خود 
می خواهنــد دنیــای اســام را بــه هــم بزننــد، تصریــح کــرد: 
ــه داشــته باشــیم.  ــوده و وحــدت کلم ــد هوشــیار ب ــا بای م
مســئوالن، مــردم و بخــش خصوصــی، بایــد وظایــف خــود 

را انجــام دهنــد. 

آیت هللا امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران:
قوه قضائیه با محتکران کاال برخورد جدی کند

معاون اقتصادی رئیس جمهور:
فرمانده اقتصادی دولت، رئیس جمهور است

در جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت کــه بــه ریاســت 
رئیس جمهــور تشــکیل شــد، وزیــران صنعــت، 
معــدن و تجــارت، جهــاد کشــاورزی و بهداشــت 
و درمــان، بســته های تأمیــن، توزیــع و نظــارت 

ــد. ــه کردن ــی و دارو را ارائ ــای اساس کاال ه
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی رئیس جمهــور، در 
جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت کــه روز پنجشــنبه 
ــکیل  ــور تش ــت رئیس جمه ــه ریاس ــرداد( ب )۱8 م
ــاد  ــارت، جه ــدن و تج ــت، مع ــران صنع ــد، وزی ش
بســته های  درمــان،  و  بهداشــت  و  کشــاورزی 
ــع و نظــارت کاال هــای اساســی و دارو  ــن، توزی تأمی

ــد. ــه کردن را ارائ
ــرح  ــل »ط ــه در تکمی ــته ها ک ــن بس ــاس ای براس
اقــام  اســت،  شــده  تهیــه  ارز«  ســاماندهی 
بیســت گانه کاال هــای اساســی و ضــروری مــورد 

نیــاز مــردم کــه بــرای تهیــه یــا تولیــد آنهــا، ارز دولتی 
بــه نــرخ رســمی تأمیــن می شــود، در همــه مراحــل، 
از ثبــت ســفارش و تأمیــن ارز تــا مراحــل ترخیــص، 
حمــل و توزیــع، مــورد نظــارت قــرار می گیــرد و بــه 

منظــور بهره گیــری از نظــارت مردمــی، بــا شــفافیت 
کامــل اطاع رســانی عمومــی می شــود.

تخصصــی،  مســئول  دســتگاه های  بــر  عــاوه 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 

نیــز بــا تقویــت امکانــات خــود در اســتان ها، وظیفــه 
بازرســی و نظــارت بــرای جلوگیــری از سوء اســتفاده 

و انحــراف منابــع را بــه عهــده خواهــد گرفــت.
ــت  ــد از پیشــینه مثب ــا بای ــن کاال ه ــدگان ای واردکنن
ــط  ــه ضواب ــت هم ــرد برخــوردار باشــند و رعای عملک
ــع را  ــوه توزی ــع و نح ــه به موق ــذاری، عرض قیمت گ

تعهــد کننــد.
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت قیمــت ایــن 
اعــام  نهایــی  مصرف کننــده  بــرای  را  کاال هــا 
می کنــد و نــرخ ارز بــرای ایــن دســته از کاالهــا تــا 
ــرد. ــد ک ــر نخواه ــال ۱۳۹8 تغیی ــت ماه س اردیبهش

در جلسه ستاد اقتصادی دولت صورت گرفت:
ارائه بسته های تأمین، توزیع و نظارت کاال های اساسی و دارو 

 فتوای جنجالی 
مفتی وهابی عربستان 

مفتــی سرشــناس عربســتانی بــا صــدور فتوایــی 
ــارات حاکــم و مســئول امــور مســلمانان  ــاره اختی درب
ــه  ــود روان ــه ســوی خ ــادات را ب کشــور ســیلی از انتق

ــرد. ک
ــتانی، در  ــی عربس ــی وهاب ــس، مفت ــز الری عبدالعزی
یکــی از مســاجد مدینــه منــوره دربــاره اختیــارات 
حاکــم و مســئول امــور مســلمانان کشــور گفــت: اگــر 
ایــن شــخص حتــی بــه صــورت علنــی زنــا کنــد یــا در 
تلویزیــون مشــروبات الکلــی بنوشــد، هیچ کــس حــق 

ــدارد. ــا انتقــاد ن اعتــراض ی

دفاع جریان صدر از ایران 
مقابل تحریم های آمریکا

جریــان صــدر عــراق ضمــن مخالفــت بــا 
ــران و کشــورهای  ــه ای ــکا علی تحریم هــای آمری
ــکا  ــر اقدامــات آمری ــد کــرد در براب ــه تأکی منطق

دست بســته نخواهــد مانــد.
ســید مقتــدی صــدر، رهبــر ائتــاف ســائرون و 
ــراق  ــرد ع ــام ک ــه ای اع ــان صــدر، در بیانی جری
بــه طــور خــاص و منطقــه بــه طــور عــام شــرایط 
ــل سیاســت های  ــه دلی ــواری را ب ســخت و ناگ
تحریمــی آمریــکا علیــه ملت هــای مظلــوم 

می گذراننــد.

تأکید اردوغان بر توسعه 
مناسبات ایران و ترکیه

کشــورمان  رئیس جمهــوری  ویــژه  فرســتاده 
ایــن کشــور  رئیس جمهــوری  بــا  ترکیــه  بــه 
ــلیم ــه وی تس ــی را ب ــی روحان ــام کتب ــدار و پی  دی

 کرد.
ــراز  ــدار ضمــن اب ــن دی ــه در ای ــوری ترکی رئیس جمه
خرســندی از دریافــت پیــام روحانــی، دوبــاره بــر 
ــران  ــا ای ــا ب ــه همکاری ه ــر ادام ــی ب ــه مبن اراده ترکی
ــه  ــعه هرچ ــی توس ــه چگونگ ــوط ب ــای مرب و راهکاره
بیشــتر مناســبات میــان دو کشــور و رفــع موانــع 

ــرد. ــد ک ــود تأکی ــی موج احتمال

اعتراض روسیه و چین به 
تحریم های جدید آمریکا

بــرای  آمریــکا  طــرح  بــه  چیــن  و  روســیه 
ــدار  ــک بانک ــی، ی ــک روس ــک بان ــردن ی اضافه ک
ــر  ــاد دیگ ــکو و دو نه ــاکن مس ــمالی س ــره ش ک
ــت  ــورای امنی ــای ش ــیاه تحریم ه ــت س ــه لیس ب

ســازمان ملــل اعتــراض کردنــد.
ــرد  ــراض ک ــد اعت ــامی جدی ــن اس ــه ای ــیه ب روس
چــون می گویــد پیشــنهاد آمریــکا پایــه و اســاس 
کافــی نــدارد؛ چــون اطاعــات کافــی نــدارد. چیــن 
ــاره  ــا درب ــرده، ام ــراض ک ــدام اعت ــن اق ــه ای ــز ب نی

ــداده اســت. ــح ن اعتراضــش توضی

وحشت رژیم صهیونیستی از 
حماس

»کلیــر  امنیتی صهیونیســتی  شــرکت 
اســکای« هشــدار داد جنبــش حمــاس موفق 
شــده اســت بــا طراحــی یــک اپلیکیشــن بــه 
ــد. ــدا کن ــوذ پی ــرائیلی ها نف ــی های اس گوش

ــاره  ــز درب ــتی نی ــم صهیونیس ــون رژی تلویزی
اســتفاده از ایــن برنامه گوشــی همراه هشــدار 
داد.  پیش تــر نیــز نیروهــای حمــاس بــا 
نرم افــزاری خــود موفــق  تقویــت قــدرت 
ــان  ــراه نظامی ــی های هم ــد گوش ــده بودن ش

ــد. ــک کنن ــت را ه صهیونیس

بین الملل

بهت رسانه های غربی از اولین سخنرانی عمران خان پس از پیروزی در انتخابات

پاکستان خواهان گسترش روابط با ایران



خبرکوتاه
 عضو کمیسیون 

برنامه و بودجه مجلس:
 9 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 

گم شد
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا بیــان 
ــرخ  ــا ن ــه ب ــارد دالر ارزی ک ــه سرنوشــت ۹ میلی اینک
دولتــی داده شــده اســت، مشــخص نیســت گفــت: 
شفاف ســازی اولیــن گام بــرای جلوگیــری از رانــت بــا 

ارز ۴۲۰۰ تومانــی اســت.

ــه  ــیون برنام ــو کمیس ــا عض ــفیان م ــزت هللا یوس ع
ــوص  ــامی در خص ــورای اس ــس ش ــه مجل و بودج
نحــوه نظــارت بــرای اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه 
ــت:  ــی گف ــای اساس ــرای واردات کااله ــرکت ها ب ش
اولیــن گامــی کــه بایــد در ایــن بخش برداشــته شــود 
ــا مفاســد اقتصــادی،  ــارزه ب ــد همــه مــوارد مب همانن
ــدارد کســی  شــفافیت اســت؛ یعنــی هیــچ دلیلــی ن
ــروری  ــای ض ــا کااله ــدم ی ــرای واردات گن ارزی را ب

ــه باشــد. ــه باشــد و محرمان ــد دارو گرفت مانن
ــی  ــر اتفاقات ــأ اکث ــر منش ــال حاض ــزود: در ح وی اف
کــه در کشــور می افتــد، بــه خصــوص وام هایــی کــه 
گرفتــه شــده و معــوق شــدند و پرداخــت نشــدند بــه 

خاطــر پنهــان کاری بــود.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــه 
ــرد  ــاره ک ــی اش ــارد دالر ارز دولت ــاص 11 میلی اختص
و اظهــار داشــت: از ایــن مقــدار فقــط ۲ و نیــم 
میلیــارد دالر افشــا شــده و متأســفانه مشــخص 
 نیســت نزدیــک بــه ۹ میلیــارد دالر چــه شــده 

است.
وی متذکــر شــد: اگــر تاکنــون موفــق نشــدیم تــا ارز را 
تــک نرخــی کنیــم، بــه خاطــر کاالهــای ضــروری بوده 
اســت. تــک نرخــی کــردن ارز، یعنــی رهــا کــردن ارز 
ــا گــردش مالــی و اقتصــادی در کشــور  ــا ب ــازار ت در ب
ــه 8  ــد. در حــال حاضــر ارز ب قیمــت خــودش را بیاب
تــا ۹ هــزار تومــان رســیده اســت، در ایــن صــورت بــا 
ــدم از خــارج از کشــور  ــج و گن ــوان برن ایــن ارز نمی ت
خریــداری کــرد و امــکان زندگــی بــرای مــردم نیســت 
و دولــت ناگزیــر اســت بــرای دارو یــا کاالی اساســی، 

ارز را بــا قیمــت کمتــری ارائــه دهــد.
یوســفیان مــا بــا بیــان اینکــه میــزان مصــرف 
کاالهــای ضــروری در کشــور کامــا مشــخص اســت، 
گفــت: مصــرف گنــدم در کشــور بیــن 11 تــا 11 و نیــم 
ــا ۲ میلیــون و  ــن در ســال اســت و ۲.5 ت میلیــون ت
ــا ۲  ــج ســاالنه اســت. م ــن مصــرف برن ــزار ت 7۰۰ ه
ــن  ــزار ت ــم و 7۰۰ ه ــج داری ــد برن ــن تولی ــون ت میلی
ــدازه  ــن ان ــه همی ــا ب ــم؛ اگــر ارز را دقیق کســری داری
اختصــاص دهنــد، دیگــر بــرای قاچاقچــی منفعتــی 

ــد داشــت. ــود نخواه وج
ــخص  ــز مش ــرف دارو نی ــزان مص ــه داد: می وی ادام
اســت و بیمــاران خــاص مشــخص هســتند و اگــر بــه 
تعــداد مــورد نیــاز دارو، ارز را اختصــاص دهنــد و ایــن 
ــف  ــد، تکلی ــده را افشــا کنن ــدار و شــرکت واردکنن مق

ــود. ــخص می ش ــردم مش م

اخبار اقتصادی

شرط موفقیت بسته جدید ارزی
عضــو شــورای پــول و اعتبــار دربــاره تصمیــم احتمالــی 
ــی  ــپرده بانک ــود س ــرخ س ــش ن ــرای افزای ــت ب دول
گفــت: در حــال حاضــر بانک هــا بــه هیــچ وجــه 
شــرایط افزایــش نــرخ ســود ســپرده بانکــی را ندارنــد. 
بانک هــا در حــال حاضــر دچــار مشــکات جــدی 

ــه آن توجــه شــود.  ــد ب ــه بای هســتند ک
بهمــن عبدالهــی، عضــو شــورای پــول و اعتبــار در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی خبرگــزاری تســنیم، 
دربــاره بســته پیشــنهادی دولــت گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه سیاســت های اعــام شــده در فروردین مــاه 
ســال جــاری و اعــام تخصیــص ارز ۴۲۰۰ هــزار تومانی 
ــتی  ــت درس ــا سیاس ــر م ــان از نظ ــام متقاضی ــه تم ب
نبــود، در شــورای پــول و اعتبــار چندیــن بــار روی ایــن 
موضــوع بحــث شــد و اعتقــاد داشــتیم بایســتی ایــن 
موضــوع اصــاح شــود. اینکــه دولــت تصمیــم گرفتــه 
اســت کــه سیاســت جدیــد ارزی را اعمــال کنــد جــای 
ــط در  ــت غل ــک سیاس ــاح ی ــحالی دارد و اص خوش

ــوده اســت.  گذشــته ب
وی در پاســخ بــه اینکــه چــرا ایــن بســته جدیــد ارزی 
ــل  ــق عم ــا موف ــش نرخ ه ــط ۲ روز در کاه ــت فق دول
کــرد؟ گفــت: اصــل ایــن طــرح بســیار خــوب اســت، 
منتهــا اجــرای آن چنــد شــرط دارد کــه اگــر این شــروط 
در مرحلــه اجــرا دیــده نشــود، ممکــن اســت ایــن طرح 
هــم منجــر بــه شکســت شــود. اینکــه دولــت اقداماتی 
ــا وارد و  ــا ارز حاصــل از صــادرات حتم ــد ت انجــام ده
ــه شــود امــری ضــروری اســت؛  ــازار فروخت ــن ب در ای
زیــرا مبنــای ایــن طــرح آوردن ارز حاصــل از صــادرات و 
فــروش آن در بــازار داخلــی اســت؛ اگــر ایــن اتفــاق رخ 

ندهــد طــرح اجرایــی نشــده اســت. 
عضــو شــورای پــول و اعتبــار گفــت: دولــت بایــد 
صادرکننــدگان کــه عمدتــا پتروشــیمی ها هســتند 
ــود را در  ــادرات خ ــل از ص ــا ارز حاص ــد ت ــف کن را مکل
ــد  ــا ح ــانات ت ــن نوس ــانند. ای ــروش برس ــه ف ــازار ب ب
ــرخ  ــانات ن ــی از نوس ــت. بخش ــادی اس ــی ع معقول
ــت  ــه تثبی ــرخ ارز رو ب ــده ن ــت. در آین ــی اس  ارز طبیع

می رود.

 صدها هزار مهاجر افغان
 ایران را ترک کرده اند

در ماه هــای گذشــته بیــش از ۴۴۰ هــزار مهاجــر 
افغــان بــا تــرک ایــران بــه کشــور خــود بــاز گشــته اند. 
ــل از  ــه نق ــر ب ــن خب ــا اعــام ای ــزاری فرانســه ب خبرگ
ســازمان جهانــی مهاجــرت گــزارش کــرد ایــن شــمار از 
مهاجــران در هفــت مــاه نخســت ســال جــاری میادی 

ــاز گشــته اند.  ــه افغانســتان ب ب
براســاس ایــن آمــار 57 درصــد از ایــن افــراد از ایــران 
ــود  ــل خ ــه می ــر ب ــد دیگ ــده اند و ۴۳ درص ــراج ش اخ
ــت  ــه زادگاه خــود رجع ــرده و ب ــرک ک ــن کشــور را ت ای

کرده انــد. 
اوا شــوئرر، یکــی از ســخنگویان ســازمان جهانــی 
مهاجــرت ایــن رقــم را بی ســابقه توصیــف کرد و شــمار 
مهاجــران بازگشــته در ســال جــاری میــادی را دو برابر 

ســال گذشــته تخمیــن زد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، بســیاری از مهاجــران افغــان 
از طریــق مــرز زمینــی از ایــران بــه شــهر هــرات در غرب 

افغانســتان بــاز می گردنــد. 
ســقوط شــدید ارزش ریــال و کاهــش جــدی قــدرت 
ــا غیرقانونــی افغــان در ایــران،  خریــد مهاجــران عمدت
عامــل اصلــی ایــن مــوج بازگشــت بــه شــمار مــی رود. 
ــتان در  ــی در افغانس ــای داخل ــاز جنگ ه ــان آغ از زم
دهــه 1۹8۰، ایــران یکــی از مقاصــد اصلــی پناهجویــان 
کشــور همســایه بــود کــه از ناامنــی و جنــگ در زادگاه 

ــد. ــود می گریختن خ

گروه اقتصاد حسن ریاحی
H.Reyahi@eskimia.ir

موگرینــی مســئول سیاســت  فدریــکا  مشــاور 
خارجــی اتحادیــه اروپــا می گویــد شــرکت های 
ایــران را بــه دلیــل  اروپایــی کــه تجــارت بــا 
ــا مجازات هــا  تحریم هــای آمریــکا متوقــف کننــد ب
و تحریم هــای اتحادیــه اروپــا مواجــه خواهنــد شــد. 
ناتالــی توچــی مشــاور خانــم موگرینــی همچنیــن 
گفتــه اســت کــه ایــن اقــدام ضــروری اســت؛ زیــرا 
ســیگنالی دیپلماتیکــی بــه ایرانیــان می فرســتد که 
ــرای نجــات توافــق برجــام  اروپایی هــا در تــاش ب

جــدی هســتند.
ــا روز  ــان ب ــت همزم ــا در حقیق ــدام اروپ ــن اق ای
اعمــال تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران بــه 
کار گرفتــه می شــود و اروپایی هــا گام بــه گام بــا 
آمریــکای ترامــپ می خواهنــد نشــان دهنــد کــه در 
حمایــت و حفــظ برجــام جــدی هســتند و اجــازه 
ــران را در  ــی ای ــر تحریم ــی ه ــه راحت ــد ب نمی دهن
ــن  ــن رو ای ــد؛ از ای ــرار ده ــی ق ــت بغرنج وضعی
اقــدام اروپــا گام نمادیــن و مهــم سیاســی اســت.
ــا  توچــی افــزوده اســت کــه هــدف اقدامــات اروپ
آن اســت کــه شــرکت هایی کــه از تحریم هــای 
ــرای  ــی ب ــد راه ــد بتوانن ــارت دیده ان ــکا خس آمری
و  باشــند  داشــته  خسارت هایشــان  جبــران 
ــدون  ــه ب ــی ک ــرش تحریم های ــرکت ها را از پذی ش
اجــازه اتحادیــه اروپــا اعمــال می شــوند، منــع 

می کنــد.

در ایــن بــاره ایــاالت متحــده آمریکا روز سه شــنبه 
ــه  ــی را ک ــه از تحریم های ــتین مرحل 7 اوت نخس
بــه واســطه توافــق برجــام تعلیــق شــده بــود، بــار 

دیگــر بــه اجــرا گذاشــت.
سه شــنبه  روز  موگرینــی  فدریــکا  همچنیــن 
گفــت کــه اروپــا تمــام تاشــش را می کنــد 
ــان از  ــد و ایرانی ــام بمان ــق برج ــران در تواف ــا ای ت
منافــع اقتصــادی توافــق برجــام بهره منــد شــوند. 

ــه  ــا و جامع ــه اروپ ــه اتحادی ــت ک ــی گف موگرین
ــا  ــط اقتصــادی ب ــه رواب ــد ک ــی متعهدن بین الملل
ــکا از  ــه آمری ــروج یک جانب ــود خ ــران را باوج ای

ــد. ــظ کنن ــام، حف برج
ــا و  ــن اروپ ــار بی ــام عی ــی تم ــک رودروی ــن ی ای
ــران اســت کــه پیــش از  ــا ای ــکا در رابطــه ب آمری

ــت.  ــته اس ــابقه نداش ــن س ای

ــی کــه دم از مذاکــره و گفت وگــوی  ترامــپ در حال
اعمــال  بــدون پیــش شــرط مــی زد، شــروع 
تحریم هــا را امضــا کــرد و بــا ایــن رونــد بــه 
ســناریوی خــود جامــه عمــل پوشــاند کــه همــان 
ــز  ــه می ــا ب ــا کشــاندن آنه ــران ت ــر روی ای فشــار ب

ــت. ــره اس مذاک
ــرد از  ــام ک ــه ای اع ــار بیانی ــا انتش ــفید ب کاخ س
سه شــنبه تحریم هــای صنعــت خــودرو، طــا 
ــی  ــود. مابق ــی می ش ــران اجرای ــه ای ــال علی و ری
ــران  تحریم هــا هــم کــه نفــت و بانــک مرکــزی ای
ــر )1۴  ــم نوامب ــد از روز پنج ــرار می ده ــدف ق را ه

ــد. ــد ش ــی خواه ــان( اجرای آب
همچنیــن در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه ترامــپ 
تراکنش هــای مالــی دیگــر کشــورها بــا ایــران را از 
ــی کــه  ــا نهادهای ــراد ی ــد و اف نزدیــک رصــد می کن
کار بــا ایــران را کاهــش ندهنــد خــود را در معــرض 

عواقــب ســنگینی قــرار خواهنــد داد.
دونالــد ترامــپ در ایــن بیانیــه از کشــورهای دیگــر 
خواســته کــه بــا ادامــه اینگونــه اقدامــات، ایــران را 
در دو راهــی انتخــاب بیــن تغییــر رفتــار تهدیدآمیــز 
و ثبــات زا و بازگشــت بــه آغــوش اقتصــاد جهانــی 
یــا ادامــه مســیر رو بــه پاییــن انــزوای اقتصــادی 

قــرار دهــد.
اروپایی هــا کــه پیــش از خــروج آمریــکا از برجــام 
تــاش بســیاری کردنــد ترامــپ را راضــی بــه ماندن 
ــپ  ــود را از ترام ــیر خ ــاال مس ــد، ح ــام کنن در برج
ــد  ــه اروپایی هــا تــاش می کنن ــد. البت جــدا کرده ان

مســیری را پیــش برونــد کــه هزینه کمتــری برای 
آنهــا و شــرکت های مدنظــر داشــته باشــد و هم از 
طرفــی مســیر موفق باشــد. آن ها دســتور تشــویق 
بــه کار بــا ایــران و هشــدار جریمــه را قاعدتــا بــر 
روی شــرکت های کوچــک و متوســط کــه ارتبــاط 
چندانــی بــا آمریــکا نــدارد اعمــال می کننــد 
و در کنــار ایــران یــک بــازی کــم ریســک را 
 پیــش می برنــد کــه از قبــل شکســت خورده 

نباشد.
آن هــا از ابتــدای خــروج آمریــکا از برجــام اذعــان 
کردنــد کــه شــرکت های بزرگــی چــون زیمنــس، 
ــا  ــارات آن ه ــره در حیطــه اختی ــال و غی ــو، توت رن
ــد  ــد جدیــدی را شــکل خواهن ــی رون نیســت؛ ول
داد تــا ایرانی هــا کمتریــن ضــرر را از خــروج 

ــند. ــته باش ــزرگ داش ــرکت های ب ش
ایــن رونــد بــه جــز اینکــه بــازی ترامــپ را خــراب 
ــران  ــرای ای ــی ب ــی و کم ــاظ فن ــد و از لح می کن

ــد اقتصــاد خــود  ــران می توان ــی اســت و ای حیات
را بــا آن پیــش ببــرد، از ســوی دیگــر تأثیــر روانــی 
ــکا  ــای آمری ــال تحریم ه ــر روی اعم ــدیدی ب ش
خواهــد داشــت و بــه جــز اروپــا، کشــورهای دیگر 
چــون روســیه، چیــن، هنــد و کــره و غیــره را نیــز 
ــازی آمریکایی هــا  ترغیــب خواهــد کــرد کــه در ب

علیــه ایــران نباشــد.
ــا چشــم در چشــم  ــکا و اروپ ــه آمری ــن هفت از ای
ــان  ــا زب ــود و هــر چنــد ترامــپ ب هــم خواهنــد ب
بــاال ســخن می گویــد،  از موضــع  قلــدری و 
ولــی اروپایی هــا نشــان داده انــد بــه هــر قیمــت 
ممکــن حاضــر نیســتند منافــع مشــخص و 
ــد؛  ــکا بکنن ــی آمری ــود را قربان ــده خ ــف ش تعری
ــازه  ــوای ت ــن ه ــد در ای ــران می توان ــن رو ای از ای
نفــس بکشــد و هزینــه ترامــپ را کاهــش دهــد و 
 زمــان الزم بــرای ســازماندهی بــه شــرایط جدید را 

بخرد.

صاحبــان دســته چک فقــط تــا پایــان مردادمــاه فرصــت تعویض 
آن و تبدیــل بــه چک هــای صیــادی را دارنــد، در غیــر ایــن 
ــد  ــرش نخواه ــا پذی ــایر بانک ه ــی در س ــک قدیم ــورت چ  ص

شد. 
بــه گــزارش ایســنا، در روزهــای گذشــته اغلــب بانک هــا با ارســال 
ــاس  ــه براس ــد ک ــد کرده ان ــود تأکی ــتریان خ ــه مش ــک ب پیام
دســتورالعمل بانــک مرکــزی، واگــذاری چــک ســایر بانک هــا بــا 
طــرح قدیــم فقــط تــا آخــر مــرداد امکان پذیــر اســت؛ از ایــن رو 
بــرای واگــذاری چک هــای قدیمــی بــا هــر تاریخــی بــه شــعب 
مراجعــه کننــد. ماجــرا از ایــن قرار اســت کــه در پایان شــهریورماه 
ســال گذشــته ســامانه صیــاد بــه عنــوان ســامانه صــدور یکپارچه 
چــک راه انــدازی شــد تــا اصــاح رویــه و روال صــدور دســته چک، 
ــی  ــی و امنیت ــای محتوای ــا و خصیصه ه ــازی مؤلفه ه یکسان س

چــک در شــبکه بانکــی اجرایــی شــود.

ــدند  ــل ش ــامانه متص ــه س ــا ب ــرور بانک ه ــه م ــان ب  از آن زم
ــود را  ــته چک های خ ــان دس ــد همزم ــز بتوانن ــتریان نی ــا مش ت
ــا  ــد. ب ــل کنن ــادی تبدی ــته چک های صی ــه دس ــر داده و ب تغیی
توجــه بــه وســعت ایــن طــرح، زمــان تغییــر دســته چک ها تــا 
اردیبهشــت ماه ســال جــاری اعــام شــد؛ امــا از آنجایــی کــه در 
ایــن فاصلــه هنــوز بــه طــور کامــل دســته چک ها تغییــر نکــرده 
بــود، بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه تــا شــهریورماه ایــن زمــان 
تمدیــد شــده اســت و از آن بــه بعــد چک هــای قدیمــی، دیگــر 
در شــعب ســایر بانک هــا پذیــرش نمی شــود و فقــط در خــود 

ــود.  ــر خواهــد ب بانــک مربوطــه پذیــرش آن امکان پذی
ــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه شــهریورماه  بــر ایــن اســاس ب
ــد  ــت و بای ــان اس ــه پای ــز رو ب ــته چک ها نی ــر دس ــان تغیی زم
ــعب  ــه ش ــه ب ــا مراجع ــت ب ــرع وق ــا در اس ــتریان بانک ه مش

دســته چک های خــود را صیــادی کننــد.

صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینــی کــرد ایــران بــا کنــار زدن 
ــن اقتصــاد  ــادا پانزدهمی ســه کشــور اســپانیا، عربســتان و کان

بــزرگ دنیــا در ســال ۲۰۲1 شــود. 
ــول در  ــی پ ــدوق بین الملل ــر، صن ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
پایــگاه داده هــای آمــاری خــود پیش بینــی کــرده اســت ایــران 
ــن  ــگاه پانزدهمی ــود در جای ــه صع ــه پل ــا س ــال ۲۰۲1 ب در س
اقتصــاد بــزرگ دنیــا قــرار گیــرد. بــر اســاس آمارهــای منتشــر 
شــده از ســوی ایــن نهــاد بین المللــی، تولیــد ناخالــص داخلــی 
ایــران بــر اســاس شــاخص قــدرت خریــد در ســال ۲۰17 بالــغ 
ــه 18  ــر در رتب ــن نظ ــران از ای ــوده و ای ــارد دالر ب ــر 1۶۴۴ میلی ب

جهــان قــرار گرفتــه اســت. 
صنــدوق بین المللــی پــول پیش بینــی کــرده اســت ایــران 
در ســال های ۲۰18، ۲۰1۹ و ۲۰۲۰ نیــز همچنــان هجدهمیــن 
اقتصــاد بــزرگ دنیــا باقــی بمانــد؛ امــا در ســال ۲۰۲1 بــا پشــت 

ــه  ــادا ب ــتان و کان ــپانیا، عربس ــور اس ــه کش ــتن س ــر گذاش س
ــد.  ــود کن ــگاه پانزدهــم صع جای

پیش بینــی شــده اســت تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران 
ــه ۲۰۹5  ــال ۲۰۲1 ب ــد در س ــدرت خری ــاخص ق ــاس ش ــر اس ب
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــتر از تولی ــه بیش ــد ک ــارد دالر برس میلی
ــص  ــد ناخال ــد. تولی ــد ش ــادا خواه ــتان و کان ــپانیا، عربس اس
داخلــی اســپانیا بــر اســاس شــاخص قــدرت خریــد در ســال 
۲۰17 بالــغ بــر 177۳.۹ میلیــارد دالر بــوده کــه پیش بینــی شــده 
ــه ۲۰۹۴ میلیــارد دالر برســد.  اســت ایــن رقــم در ســال ۲۰۲1 ب
ــی ۲۳15۹  ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــن ب ــاس چی ــن اس ــر ای ب
ــال ۲۰۲1 را  ــان در س ــاد جه ــن اقتص ــارد دالری بزرگ تری میلی
ــا  ــد ب ــارد دالر و هن ــا 1۹۳۹۰ میلی ــکا ب ــت و آمری ــد داش خواه
۹۴5۹ میلیــارد دالر بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم و ســوم از ایــن 

ــد. ــرار می گیرن ــر ق نظ

۲۰ ۴ درصد؛ سهم خانه های نقلی ۵
از بازار مسکن

درصد؛ افزایش یک ساله 
قیمت مرغ

 هزار یورو؛ سقف پرداخت
ارز مسافرتی

نشــان  از ســامانه های ملکــی  آمــده  بــه دســت  اطالعــات 
می دهــد خانه هــای کمتــر از ۵۵ متــر در شــهر تهــران، حــدود 

۲۰ درصــد معامــالت را بــه خــود اختصــاص می دهنــد.

خرده فروشــی  قیمــت  مرکــزی،  بانــک  اعــالم  براســاس 
گوشــت مــرغ در هفتــه منتهــی بــه ۲۹ تیرمــاه نســبت بــه 

داشــت. رشــد  درصــد   ۴ قبــل  ســال  مشــابه  هفتــه 

براســاس اعــالم بانــک مرکــزی مســافران می تواننــد بــا ارائــه 
ــا معــادل آن  ــورو ی ــا ســقف ۵۰۰۰ ی ــزا ت بلیــط، گذرنامــه و وی

ــداری کننــد. ــه ســایر ارزهــا از صرافی هــای مجــاز ارز خری ب

3 قتصـــاد ا

،،
ترامــپ در حالــی کــه دم از مذاکــره و 
گفت وگوی بدون پیش شــرط می زد، 
شــروع اعمال تحریم ها را امضا کرد و 
بــا ایــن رونــد بــه ســناریوی خــود جامــه 

عمل پوشــاند

سامسونگ از گلکسی نوت 9 
رونمایی کرد

محصــوالت  ســازنده  سامســونگ  شــرکت 
از  خردادمــاه   18 پنج شــنبه  روز  الکترونیکــی، 
گوشــی همــراه تــازه خــود بــه نــام »گلکســی نــوت 

۹« رونمایــی کــرد. 
در ایــن مراســم کــه در شــهر نیویــورک آمریــکا برگزار 
شــد، ایــن شــرکت کــره ای محصــول جدیــد خــود 
ــوت ۹« اســت در  ــک گوشــی »گلکســی ن ــه ی را ک

معــرض نمایــش گذاشــت.
ــدی  ــل جدی ــت نس ــوت ۹« در حقیق ــی ن  »گلکس
از ســری گوشــی های گلکســی نــوت 8 اســت 

ــت 1۴۴۰ در ۲۹۶۰  ــچ و دق ــگری ۶.۴ این ــا نمایش ب
پیکســل کــه بزرگ تریــن صفحــه نمایــش در 
ســری نوت هــا بــه حســاب می آیــد. مطابــق اعــام 
ــکل  ــران مش ــرای جب ــرکت، ب ــن ش ــئوالن ای مس
ســری  گوشــی  انتظــار  از  پایین تــر  شــارژدهی 
ــا  ــری ب ــد یــک بات ــوع جدی ــوت 8، در ن گلکســی ن
دســتگاه گوشــی  در  میلی آمپــر   ۴۰۰۰ ظرفیــت 
همــراه تعبیــه شــده تــا بتوانــد شــارژدهی تــا یــک 

ــد. ــن کن ــر تأمی ــرای کارب ــل را ب روز کام
ــم  ــک قل ــا ی ــراه ب ــد هم ــی جدی ــن گوش همچنی
 S Pen ــه ــوم ب ــانتی متری موس ــی 5.7 س دیجتال
ــری  ــرف و بات ــوث کم مص ــاوری بلوت ــه فن ــز ب مجه
داخلــی عرضــه شــده اســت. قابلیــت بلوتــوث بــه 

کاربــر اجــازه می دهــد تصاویــر دوربیــن را از راه دور 
ذخیــره کــرده و بــا دوبــار فشــردن دکمــه روی قلــم 

ــا شــود.  ــی جابه ج ــن ســلفی و اصل ــن دوربی بی
ــت  ــا 1۲8 گیگابای ــوت ۹ ب ــی ن ــه گلکس ــدل پای م
حافظــه ذخیره ســازی عرضــه خواهــد شــد، ضمــن 
آنکــه مــدل دیگــر آن بــا حافظــه داخلــی 51۲ 
ــد  ــترس خواه ــل دس ــازار قاب ــز در ب ــی نی گیگابایت

ــود.  ب
ــار رنــگ مشــکی، مســی،  ــوت ۹ در چه گلکســی ن

ــازار خواهــد شــد. ــه  ب ــی روان صورتــی و آب
ــن سامســونگ از ســاعت  ــن مراســم همچنی در ای
هوشــمند خــود بــا عنــوان »گلکســی واچ« و رابــط 
صوتــی خــود »گلکســی هــوم« نیــز رونمایــی کــرد.

فناوری
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گهی مزایده« » آ

        سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد حدود 15.000 سرویس  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کیلومتر پنج جاده اصفهان - نائین را با شرایط ذیل از  ک سرخه میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در  کمپرسی )تک( خا
طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/05/20 تا پایان وقت اداری مورخ 1397/06/04 
کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت  به دبیرخانه سازمان واقع در اصفهان، 
کسب اطالعات الزم با ارائه فیش مربوط به واریز »هزینه  ک 5 مراجعه و پس از  کوچه احسان، پال و رکن الدوله، نبش 
تهیه اسناد مزایده« به مبلغ 700.000 ریال در وجه حساب های شماره 0202025877009 یا 0202731208009 نزد بانک ملی 

شعبه اصفهان نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. تلفن تماس 32683601-4
1- قیمت پایه فروش 750.000.000 ریال است.

ک بر  عهده خریدار است. 2- بارگیری و حمل خا
کسورات قانونی بر عهده خریدار می باشد. 3- پرداخت مالیات ارزش افزوده و سایر 

4- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 8.250.000 ریال طی فیش یا ضمانت نامه بانکی الزامی است.
5- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 1397/06/05 می باشد.

گشایی می شود. 6- پیشنهادات در تاریخ 1397/06/06 باز
7- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

گهی بر عهده برنده مزایده است. 8- هزینه انتشار آ

ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شود»دسته چک های« خود را عوض کنید

تحریم های جدید آمریکا و مقابله اروپا

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران از 
ــاط  ــه در ارتب ــوه قضائی ــس ق ــا رئی ــه ب مکاتب
بــا دو مــاده ۴۲ و 1۹ قانــون تقویــت و توســعه 
نظــام اســتاندارد خبــر داد و اعــام کــرد: دربــاره 
جمــع آوری، توقیــف و پلمــب اجنــاس و کاال، از 
ایــن بــه بعــد بازرســان ســازمان اســتاندارد بــه 

ــد. ــوان ضابطــان قضایــی فعالیــت کنن عن
ــنا، در  ــا ایس ــو ب ــت در گفت وگ ــره پیروزبخ نی
ارتبــاط بــا نامه نــگاری صــورت گرفته با ریاســت 
ــون  ــاده قان ــا دو م ــاط ب ــه در ارتب ــوه قضائی ق
 تقویــت و توســعه نظــام اســتاندارد، اظهــار کرد: 
 بر اســاس ماده 1۹ این قانون قرار بر این اســت 

ــر اســاس  ــا ب ــا آیین نامــه ای نوشــته شــود ت ت
آن کارشناســان ســازمان اســتاندارد بــه عنــوان 
ضابطــان قضایــی عمــل کننــد کــه آیین نامــه ای 
در ســازمان اســتاندارد در ایــن خصــوص در 
حــال تدویــن اســت و پــس از آن بــا تشــکیل 
ــز  ــه نی ــوه قضائی ــئوالن ق ــه مس ــی ک کارگروه
در آن حضــور دارنــد بــه تأییــد می رســد و 
ــت  ــه دول ــب ب ــرای تصوی ــزوم ب ــورت ل در ص
رفتــه یــا در شــورای عالــی اســتاندارد مصــوب 

می شــود. 

پلمــب  و  توقیــف  جمــع آوری،  دربــاره  وی 
ــدی  ــای تولی ــات واحده ــاس، کاال و خدم اجن
غیــر اســتاندارد، بیــان کــرد: دربــاره جمــع آوری، 
توقیــف و پلمــب اجنــاس و کاال بــه ورود قــوه 
قضائیــه احتیــاج داشــتیم کــه بــا اعمــال قانون 
ــر  ــرار ب ــتاندارد ق ــام اس ــعه نظ ــت و توس تقوی
ایــن شــده از ایــن بــه بعــد بازرســان ســازمان 
قضایــی  ضابطــان  عنــوان  بــه  اســتاندارد 

ــد.  ــت کنن فعالی
معــاون رئیــس جمهــور بــا تأکید بــر اینکه قصد 

نداریــم کــه نــگاه قضایــی، پلیســی و جزایــی به 
واحدهــای تولیدی داشــته باشــیم، گفت: قصد 
داریــم بــه واحدهــای تولیــدی کمــک کنیــم تــا 
بــا همــه تــوان بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد 
و از ظرفیت هــای خــود بــه نحــو مطلــوب 
اســتفاده کننــد. در بســیاری از کشــورهای دنیــا 
ــه بازرســان ســازمان  ــه اســت ک ــن گون ــز ای نی
ــد،  ــه پلمــب کنن ــد اقــدام ب اســتاندارد می توانن
ــورهای  ــا کش ــود را ب ــم خ ــد نمی خواهی هرچن
 پیشــرفته در ایــن رابطــه مقایســه کنیــم؛ 

زیــرا اســتاندارد در نهایــت بــه عنــوان ماهیــت 
وجــودی تولیــد و خدمــات تبدیــل شــده 
اســت و اگــر بــه چنیــن مســئله ای توجــه 
ــه رو  ــم ســنگینی روب ــا جرائ  نداشــته باشــند، ب

می شوند. 
ــه در کشــوری  ــه اینک ــا اشــاره ب پیروزبخــت ب
ماننــد انگلســتان تــا 5۰ میلیــون پونــد جریمــه 
ــه  ــف در زمین ــدی متخل ــای تولی ــرای واحده ب
اســتاندارد لحــاظ شــده اســت، گفــت: جالــب 
اســت بدانیــد در قانــون قبلــی، جریمــه ای 
ــرای واحدهــای تولیــدی در نظــر گرفتــه  کــه ب

ــود. ــان ب ــزار توم ــادل 5۰۰ ه ــد، مع بودن

مکاتبه استاندارد با رئیس قوه قضائیه



کوتاه از اصفهان
 افزایش رهاسازی 
آب سد زاینده رود

معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
ــرب  ــای غ ــه باغ ه ــانی ب ــور آبرس ــه منظ ــت: ب ــان گف اصفه
ــده رود  ــد زاین ــی س ــنبه خروج ــامگاه سه ش ــان از ش اصفه

ــت. ــش یاف افزای
ــد  ــی س ــش خروج ــه افزای ــاره ب ــا اش ــانی ب ــن ساس حس
زاینــده رود اظهــار کــرد: براســاس تصمیمــی کــه در جلســه ای 
بــا نماینــدگان صنــف کشــاورزی گرفتــه شــد، از 16 مردادمــاه 

ــده رود افزایــش یافــت. خروجــی آب از ســد زاین
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: آب بــه مــدت 10 روز بــرای 
ــا  ــه ت ــت ک ــه اس ــش یافت ــان افزای ــرب اصفه ــای غ باغ ه
ــهر  ــدوده ش ــه مح ــان دارد و ب ــاد جری ــد نکوآب ــه س منطق

ــید. ــد رس ــان نخواه اصفه
براســاس مصوبــات شــانزدهمین جلســه شــورای هماهنگــی 
ــده رود، حجمــی  ــز زاین ــت به هم پیوســته حوضــه آبری مدیری
ــای  ــاری باغ ه ــرای آبی ــب ب ــر مکع ــون مت ــادل 30 میلی مع

غــرب اصفهــان از ســد زاینــده رود رهاســازی خواهــد شــد.

پلمب ۳۸ واحد صنفی فروش 
لباس های نامتعارف در اصفهان

سرپرســت پلیــس امنیــت عمومی اســتان اصفهــان از پلمب 
3۸ واحــد صنفــی فــروش لباس هــای مردانــه و زنانــه 

نامتعــارف در اصفهــان خبــر داد.
ســرهنگ محمدحســن اســماعیلی بــا اشــاره بــه پلمــب 3۸ 
واحــد صنفــی فــروش لباس هــای نامتعــارف اظهــار داشــت: 
ــج  ــا تروی ــه ب در راســتای ارتقــای امنیــت اجتماعــی و مقابل
فرهنــگ بدپوششــی طــرح بازدیــد و کنتــرل واحدهــای 
صنفــی پوشــاک زنانــه و مردانــه در شــهر اصفهــان اجرا شــد.

وی بیــان کــرد: در ایــن طــرح مأمــوران پلیــس از ۸67 واحــد 
صنفــی بازدیــد کردنــد کــه در پایــان تعــداد 3۸ واحــد صنفــی 
ــه علــت رعایت نکــردن قوانیــن و مقــررات  ــه ب ــه و زنان مردان
مربوطــه و فــروش لباس هــای نامتعــارف بــا دســتور مقــام 

قضائــی پلمــب شــدند.
اســماعیلی افــزود: همچنیــن در ایــن طــرح بــرای 74 واحــد 
ــان 137  ــادر و از متصدی ــب ص ــه پلم ــر اخطاری ــی دیگ صنف
ــه در  ــد ک ــذ ش ــی اخ ــد کتب ــز تعه ــر نی ــی دیگ ــد صنف واح
صــورت رعایت نکــردن قوانیــن و مقــررات مربوطــه در موعــد 

ــون برخــورد می شــود. ــر قان ــان براب ــا آن ــرر ب مق
سرپرســت پلیــس امنیــت عمومــی اســتان اصفهان بــا اعالم 
ــی  ــات کنترل ــا و اقدام ــه برنامه ه ــدید این گون ــداوم و تش ت
و نظارتــی پلیــس از عمــوم شــهروندان خواســت در صــورت 
مشــاهده هرگونــه تخلــف موضــوع را بــه مرکــز فوریت هــای 

پلیســی 110 اطــالع دهنــد.

اصفهان، نخستین برگزارکننده 
 CBRNE دوره آموزشی

گروه اصفهان فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان 
ــس  ــریع اورژان ــش س ــای واکن ــی تیم ه ــت: دوره آمادگ گف
پیش بیمارســتانی در حــوادث CBRNE بــرای نخســتین بــار 

ــزار شــده اســت. ــران برگ ــن در ای ــان و همچنی در اصفه
تیم هــای  آمادگــی  روزه  دو  دوره  راســتین گفــت:  غفــور 
واکنــش ســریع اورژانــس پیش بیمارســتانی در حــوادث 
ــل  ــد غیرعام ــازمان پدافن ــان را س ــهر اصفه CBRNE در ش
بــا هــدف ارتقــای ســطح دانــش و عملکــرد تیم هــای 
واکنــش ســریع اورژانــس پیش بیمارســتانی کــه نخســتین 
افــراد حاضــر در مــکان حادثــه هســتند، بــرای رویارویــی بــا 
حــوادث CBRNE شــامل حــوادث شــیمیایی، بیولوژیکــی، 

ــرد. ــزار ک ــاری برگ ــته ای و انفج ــوی، هس رادیواکتی
ــدت دو روز در 16 و 17  ــه م ــن دوره ب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــن دوره 100 نفــر  مردادمــاه جــاری برگــزار شــد، افــزود: در ای
ــر از  ــامل 4 نف ــان ش ــتان اصفه ــتان های اس ــه شهرس از هم
کارشناســان اورژانــس پیش بیمارســتانی هــر شهرســتان 
کــه بــه عنــوان تیــم واکنــش ســریع معرفــی شــده بودنــد، 

ــد. شــرکت کردن
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: دوره آمادگــی تیم هــای واکنــش ســریع 
اورژانــس پیش بیمارســتانی در حــوادث CBRNE بــه صــورت 
تئــوری و عملــی و در دو نوبــت صبــح و بعدازظهــر برگــزار شــد 
کــه شــرکت کنندگان بــه صــورت عملــی روش هــای اســتفاده 
از لــوازم حفاظــت فــردی، لباس هــای NBC، لباس هــای 
حــوادث  و کیت هــای  ماســک ها  انــواع  مثبــت،  فشــار 

ــد. ــوزش دیدن ــی را آم ــیمیایی و بیولوژیک ش
وی بــا بیــان اینکــه در پایــان دوره، مانــور میدانــی انجــام شــد 
ــادآور  ــد، ی ــل آم ــه عم ــرکت کنندگان ب ــی از ش ــون کتب و آزم
ــد  ــازمان پدافن ــا از س ــور کریمی نی ــا حض ــن دوره ب ــد: ای ش
ــرژی  غیرعامــل کشــور، فروغــی زاده و بیگدلــی از ســازمان ان
اتمــی کشــور و میرکتولــی معــاون آمــوزش و پژوهــش 

ــزار شــد. ــس برگ ســازمان اورژان

مدیر کل کمیته امداد اصفهان:
۱۲هزار خانوار تحت حمایت کمیته 

مسکن ندارند
ــه  ــر کل کمیت ــور، مدی ــا متین پ محمدرض کیمیای وطن
ــان اینکــه  ــا بی ــان، ب امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفه
ــد  ــای نیازمن ــارج خانواره ــن مخ ــی از بزرگ تری ــکن یک مس
شــهری اســت، گفــت: 1۲ هــزار و ۵۵۵ خانــوار تحــت حمایــت 
ایــن نهــاد در کل اســتان اصفهــان مســکن ندارنــد کــه بیــش 

از ۹6 درصد آن ها را خانوارهای شهری تشکیل می دهند.
ــا اشــاره بــه برنامه هــای ایــن نهــاد بــرای کمــک  متین پــور ب
ــاخت،  ــه س ــت: در زمین ــدان گف ــکن نیازمن ــکل مس ــه مش ب
ــان در  ــه مددجوی ــکونی ب ــای مس ــد واحده ــل و خری تکمی
ــورت وام  ــه  ص ــان ب ــون توم ــقف 1۵ میلی ــا س ــال ۹7 ت س
ــق  ــون تومــان کمــک بالعــوض تعل قرض الحســنه و ۲0 میلی

می گیــرد.

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

در نشســت معــاون امــور مطبوعاتــی و اطالع رســانی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا مدیــران 
ــائل  ــن مس ــان، مهم تری ــتان اصفه ــانه ها در اس رس
و  تبلیغاتــی  امــور  دربــاره  اســتان  رســانه های 
مشــکالت کاغــذ مطــرح شــد و تأکیــد بــر پیوســت 

ــود. ــور ب ــدادی در کش ــر روی ــانه ای ه رس
 تعامل و انسجام بین رسانه ها در استان 

اصفهان
و  انصــاری، مدیــر کل فرهنــگ  حجت االســالم 
ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان، کل نشــریات 
ــرد  ــوان ک ــورد عن ــتان را 36۲ م ــوز در اس دارای مج
کــه ۲۲6 مــورد چاپــی و 136 مــورد نیــز الکترونیکی 

اســت. 
ــتند.  ــال هس ــتان فع ــه در اس ــت: 10 روزنام وی گف
همچنیــن 3۸ هفته نامــه، 14 دوهفته نامــه، ۵۵ 
ــک  ــه و ی ــه و 1۵ دوفصلنام ــه، 77 فصلنام ماهنام

ــتند.  ــال هس ــتان فع ــزاری در اس خبرگ
انصــاری افــزود: 67 نشــریه در شهرســتان های 

اســتان فعالیــت می کننــد. 

نظــر  از  را  اصفهــان  اســتان،  ارشــاد  مدیــر کل 
و  عنــوان کــرد  تهــران  از  پــس  تعــداد مجــوز 
در  مجــوز  دارای  روزنامه هــای  کل  از  افــزود: 
ــان  ــه اســتان اصفه ــق ب کشــور ۲/۹3 درصــد متعل
ــی از  ــطح 6 و حاک ــتان در س ــه اس ــه رتب ــت ک اس
ــان  ــت نشــریات تخصصــی بیشــتر در اصفه  فعالی

است. 
در  مــورد   43 را  درخواســت ها  تعــداد  وی 
ــرای  ــریه ب ــزود: ۲۵ نش ــرد و اف ــوان ک ــان عن اصفه

اســت.  شــده  پیش بینــی  شهرســتان ها 
مطبوعــات  خانــه  انصــاری  حجت االســالم 
حــوزه  در  ارشــاد  پرتــوان  بــازوی  را  اســتان 
ــرح  ــاد مط ــا اداره کل ارش ــگ ب ــانه ها و هماهن رس
و دیگــر نهادهــای رســانه ای را انجمــن صنفــی 
و  روزنامه نــگاران  انجمــن  روزنامه نــگاران، 
ــری و  ــان خب ــن عکاس ــی، انجم ــگاران ورزش خبرن

ســازمان بســیج رســانه عنــوان کــرد. 
ــل و  ــتان را تعام ــانه های اس ــوت رس ــاط ق وی نق
انســجام بیــن آنهــا و حضــور در رویدادهــای اســتان 
و منطقــه و نــگاه آموزشــی بــه حــوزه تبلیــغ عنــوان 

کــرد. 

ــتر  ــه بیش ــزوم توج ــه از ل ــاد در ادام ــر کل ارش مدی
بــرای مرزبنــدی و مدیریــت بیــن فضــای مجــازی و 
شــبکه های اجتماعــی بــا مطبوعــات چاپــی ســخن 
گفــت و تأکیــد کــرد: مطبوعــات بایــد خــود را در همه 

ابعــاد ارتقــا دهنــد. 
ــذ  ــه کاغ ــات را تهی ــای مطبوع ــی از دغدغه ه وی یک
ــرد و از  ــوان ک ــه مســائل اقتصــادی عن ــه ب ــا توج ب

ــر داد. ــوع خب ــل موض ــتانداری در ح ــت اس فعالی
 تعداد خبرگزاری های ایران بیشتر از اروپا

ــی و  ــور مطبوعات ــاون ام ــلطانی فر، مع ــه س در ادام
اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
رســانه های  مدیــران  نظــرات  از شــنیدن  پــس 
اســتان اصفهــان بیــان داشــت: از ۹300 مجــوز، 
ــری  ــای خب ــزاری  و پایگاه ه ــه خبرگ ــوز ب ۲300 مج
اختصــاص یافتــه و اســتان اصفهــان در ایــن عرصــه 

ــت.  ــرو اس ــتان ها پیش ــر اس ــه دیگ ــبت ب نس
وی گفــت: خبرگــزاری، نشــانه رشــد و توســعه 
ــاص  ــتانداردهای خ ــزاری اس ــرا خبرگ ــت؛ زی نیس
خــود را دارد و اکنــون تعــداد کل خبرگزاری هــای 
ــتر  ــا بیش ــای اروپ ــداد کل خبرگزاری ه ــران از تع ای
ــه  ــری ب ــگاه خب ــک پای ــل ی ــن تبدی ــت؛ بنابرای اس
خبرگــزاری کافــی نیســت و مســتلزم دفاتر و شــعبی 
ــت.  ــر اس ــورهای دیگ ــی کش ــتان ها و حت در شهرس
ــر ایــن اســت  وی گفــت: در حــال حاضــر تــالش ب
ــی آن  ــل اصل ــک دلی ــم و ی ــه ندهی ــوز روزنام مج

ــذ اســت.  ــود کاغ کمب
ــای  ــاره توره ــاد درب ــی وزارت ارش ــاون مطبوعات مع
ــود  ــی خ ــت: گاه ــان داش ــگاران بی ــی خبرن خارج
می دهنــد.  ترتیــب  خارجــی  تورهــای  رســانه ها 

ــر کشــور،  ــل شــرایط حاکــم ب ــه دلی ــه فعــال ب البت
ســعی در بــه حداقــل رســاندن ســفرهای خارجــی 
اســت؛ هرچنــد کــه ســفرهای خارجــی تجربــه 
ــی  ــی روزنامه های ــرای معرف ــد؛ ب ــی می دهن فراوان
ــد،  ــه در ســفرهای خارجــی را دارن ــت ارائ ــه قابلی ک

داریــم.  برنامه هایــی 
باشــگاه  راه انــدازی  از  همچنیــن  ســلطانی فر 

داد. خبــر  خارجــی  خبرنــگاران 
 آموزش، راهبرد مهم رسانه ای

ــال  ــه در س ــه ۲77 روزنام ــه ب ــت یاران وی از پرداخ
ــانه ای  ــای رس ــاره راهبرده ــر داد و درب ــاری خب ج
گفــت: بــه دلیــل فشــارهای تحمیلــی هنــوز 
نتوانســته ایم عوامــل راهبــرد رســانه ای را پیــاده 
ــت و  ــی اس ــرد مهم ــوزش، راهب ــوزه آم ــم. ح کنی
ــی،  ــگاری، شبکه نویس ــوزش روزنامه ن ــی آم به تازگ
وب نویســی و روزنامه نــگاری ابعــادی را شــروع 

کرده ایــم.
فعالیــت  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  ســلطانی فر 
مالتی مدیــا و گســترش شــبکه های مجــازی در 
عصــر حاضــر از عضویــت 40 میلیــون جمعیــت 
ــزود:  ــر داد و اف ــازی خب ــبکه های مج ــور در ش کش
شــبکه های مجــازی بــه منظــور اعتباربخشــی خود، 

نبایــد وارد جّوســازی ها شــوند.
 هر رویدادی مستلزم پیوست رسانه ای 

است
ســلطانی فر اهمیــت رســانه ها را بــا تأکیــد بــر 
ــرد و  ــرح ک ــدادی مط ــر روی ــانه ای ه ــت رس پیوس
گفــت: نمی تــوان رویــدادی را بــدون پیوســت 

رســانه ای شــکل داد. 

افزایــش  هــدف  بــا  اشــتراک  طــرح  از  وی 
ــت؛  ــق نیاف ــه تحق ــد ک ــخن ران ــی س روزنامه خوان
ضمــن آنکــه هزینه هــای اختصاص یافتــه هــدر 

رفــت. 
ــه ای  ــه پای ــرای بیم ــر، اج ــرح دیگ ــزود: ط وی اف
خبرنــگاران اســت کــه امســال توافــق در بیمــه 
پایــه صنــدوق هنــر بــرای 3000 نفــر کرده ایــم 
ــت.  ــر اس ــدوق هن ــت در صن ــرطش، عضوی ــه ش ک
ــد،  ــر برخوردارن ــه هن ــه از بیم ــرادی ک ــن اف همچنی

می تواننــد از بیمــه تکمیلــی اســتفاده کننــد. 
ــئول  ــران مس ــف مدی ــزو وظای ــرد: ج ــد ک وی تأکی

ــد. ــه کنن ــگاران را بیم ــه خبرن ــت ک اس
 خودسانسوری و اعتماد به رسانه ها

ــران  ــه نگــرش ســنتی مدی ــا اشــاره ب ســلطانی فر ب
ــه رســانه ها، وظیفــه رســانه ها را انتقــال واقعیــات   ب
بــه جامعــه دانســت؛ نــه آنچــه مدیــران می خواهنــد. 
وی بــا تأکیــد بــر نقــش دیده بانــی رســانه ها افــزود: 
ــرا سانســور و  ــر باشــند؛ زی ــد رســانه ها نفوذپذی نبای
ــدید  ــب تش ــه موج ــات جامع ــن واقعی نادیده گرفت

بی اعتمــادی بــه رســانه ها می شــود.
 70 تا 90 تن، نیاز کاغذ روزنامه کشور

ــن  ــرای ۲7 هــزار ت ــار ب ــن اعتب ــه از تأمی وی در ادام
کاغــذ خبــر داد و نیــاز کاغــذ روزنامــه را بیــن 70 تــا 
۹0 تــن اعــالم کــرد و افــزود: بخــش خصوصــی بایــد 
در ایــن راســتا وارد عمــل شــود و 6۵0 تــا ۸۵0 تــن 

کاغــذ را وارد کنــد. 
وی نقــش وزارت ارشــاد در توزیــع کاغــذ را مطــرح و 
متولــی صفــر تــا صــد تأمیــن کاغــذ را وزارت صنعت، 

معــدن و تجــارت عنــوان کــرد.    

شــهردار اصفهــان گفــت: حدود  کیمیای وطن
مرکــز  پــروژه  بدهی هــای  از  درصــد   ۸0
همایش هــای بین المللـــی اصفهـــان پرداخــت و 
صـــورت وضعیت هــا تأییــد و مشــکالت بــا 

پیمانکاران رفع شده است.
قــدرت هللا نــوروزی در جلســه هماهنگــی اجــرای 
روز  بین المللــی  همایش هــای  مرکــز  پــروژه 
پنجشــنبه 1۸ مردادمــاه اظهــار کرد: سیاســت گذاری 
و پیگیــری پروژه هــای بــزرگ شــهر اصفهــان 
ــام  ــار انج ــر 1۵ روز یک ب ــم ه ــورت منظ ــه ص ب
ــکالت و  ــز مش ــروز نی ــه ام ــود و در جلس می ش
موانــع فــراروی پــروژه مرکــز همایش هــا بررســی 

شــد.
وی تأکیــد کــرد: در ایــن جلســه مقــرر شــد 
شــهرداری منطقــه شــش آزادســازی ورودی 
مرکــز همایش هــا از ســمت خیابــان آبشــار را در 

ــد. ــرار ده ــت ق اولوی

شــهردار اصفهــان اظهــار امیــدواری کــرد: عملیــات 
ــا 1۵  ــی ت اجرایــی مرکــز همایش هــای بین الملل
روز آینــده ســرعت گیــرد و شــاهد تحــرک جــدی 

در پیشــرفت ایــن پــروژه باشــیم.
بــر  شــهری  مدیریــت  داد:  ادامــه  نــوروزی 
در  خصوصــی  بخــش  ظرفیــت  از  اســتفاده 
تکمیــل ســالن اجــالس مصمــم اســت و تاکنــون 
جلســات متعــددی بــا ســرمایه گذاران و بخــش 
خصوصــی بــرای ایــن مهــم برگــزار کــرده اســت.

 تحرک پروژه در آینده نزدیک
و  شهرســازی  عمــران،  کمیســیون  رئیــس 
معمــاری شــورای شــهر اصفهــان در حاشــیه 
ــای  ــز همایش ه ــرد: مرک ــار ک ــه اظه ــن جلس ای

ــا  ــود؛ ام ــوب می ش ــروژه محس ــی ابرپ بین الملل
دوا  اصفهــان  از  دردی  ســال های گذشــته  در 

ــت. ــرده اس نک
شــیرین طغیانــی ادامه داد: بخشــی از ایــن پروژه 
بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت؛ امــا 
ــه گام هــای مؤثــری برداشــته  بایــد در ایــن زمین

و بخش خصوصی نیز فعال شود.
وی برگــزاری جلســات منظــم بررســی پروژه هــای 
شــهر اصفهــان را در پیشــرفت مرکــز همایش های 
تصریــح کــرد:  و  دانســت  مهــم  بین المللــی 
مدیریــت فعلــی شــهر اصفهــان بــا پیگیری هایــی 
کــه انجــام داده، در حــال حاضــر ایــن پــروژه را در 

نقطــه خوبــی قــرار داده اســت؛ امــا توجه نکــردن 
بــه انتخــاب ضــرورت پروژه هــا در ســال های 
گذشــته بایــد درس عبرتــی بــرای مدیریــت 

شــهری شــود.
و  شهرســازی  عمــران،  کمیســیون  رئیــس 
معمــاری شــورای شــهر بــا انتقــاد از اینکــه بعضی 
از پروژه هــا مســیر توســعه شــهر اصفهــان را 
ــت  ــرد: مدیری ــار ک ــت، اظه ــرده اس ــف ک متوق
ــی را  ــادی کار کارشناس ــال های زی ــهری در س ش
بــه رســمیت نمی شــناخته اســت؛ امــا مدیریــت 
فعلــی شــهری ایــن مهــم را یــک اصــل اساســی 

ــد. ــهر می دان ــعه ش ــرای توس ب
طغیانــی افــزود: بــا تعییــن مســئولیت ها و 
ــهردار  ــور ش ــا حض ــم ب ــات منظ ــزاری جلس برگ
اصفهــان در زمینــه پــروژه مرکــز همایش هــا 
ظــرف دو هفتــه آینــده شــاهد تحــرک در عملیات 
اجرایــی پــروژه مرکــز همایش هــا خواهیــم بــود.

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: بایــد بــا محتکــران 
ــه هــم  ــازار را ب برخــورد شــود؛ زیــرا ایــن افــراد ب

می ریزنــد.
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد روز گذشــته 
در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهر اصفهــان اظهــار 
کــرد: بایــد بــا محتکــران برخــورد شــود؛ زیــرا این 
ــردم  ــرای م ــد و ب ــم می زنن ــه ه ــازار را ب ــراد ب اف
ــردم وحشــت  ــا م ــد؛ ام وحشــت ایجــاد می کنن
نکننــد؛ زیــرا هیــچ مشــکلی در زمینــه دالر و طــال 
ــام  ــی انج ــه بی تدبیری های ــد ک ــت؛ هرچن نیس

می شــود.
بــه گــزارش فــارس، وی بــا بیــان اینکــه خداونــد 
می فرمایــد انســان ها بــا امــوال و فرزنــدان 

خداونــد  افــزود:  می شــوند،  امتحــان  خــود 
ــه  ــرد، ب ــا می گی ــه از م ــی ک ــال امتحان های متع
تدریــج ســخت تر می شــود و کســی قبــول و 
ــم  ــری را ه ــان آخ ــه امتح ــت ک ــعادتمند اس س
ــش و  ــدا آزمای ــدگان خ ــه بن ــود؛ هم ــق ش موف

می شــوند. امتحــان 
امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه نبایــد گفت 
خداونــدا بــه تــو از امتحانــات و آزمایش هــا پنــاه 
می بریــم، زیــرا اصــل امتحــان بــرای همــه 
بنــدگان حتــی انبیاســت، عنــوان کــرد: بایــد بــه 
خداونــد از انحــراف و لغــزش در امتحانــات پنــاه 

بــرد.
ــروزی  ــه پی ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــت هللا طباطبایی ن آی

رژیــم  حمــالت  علیــه  لبنــان  حــزب هللا 
 ،۸۵ ســال  در  صهیونیســتی  کودک کــش 
یــادآوری کــرد: لبنــان یک پنجــم اســتان اصفهــان 
نیســت و آن زمــان می خواســتند گوشــه ای از 
ــه  ــت هایی ک ــد؛ صهیونیس ــغال کنن ــان را اش لبن
تــا دنــدان مســلح هســتند، 33 روز جنگیدنــد و 
روز آخــر اعــالم پیــروزی حــزب هللا را ســر دادنــد 
ــه  ــی بخشــی از ســرزمینش را ک و حــزب هللا حت
اشــغال شــده بــود، از چنــگ صهیونیســت ها 

درآورد.
باشــیم  متحــد  اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ایســتادگی  دشــمن  برابــر  در  می توانیــم 
قــدری کــه  آن  دشــمن  داد:  ادامــه  کنیــم، 

ــت  ــاه اس ــک م ــت؛ ی ــد نیس ــد قدرتمن  می گوی
آتــش جنگل هــای آمریــکا را دربرگرفتــه و آتــش 
ــه  ــا آن هم ــا ب ــت؛ ام ــیده اس ــهرها رس ــه ش ب
تجهیــزات تــوان خاموش کــردن آتــش را ندارنــد.

امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه همــه مــا 
اشــتباه می کنیــم و دولــت هــم اشــتباهاتی 
داشــته اســت و ایــن موضــوع را همــه مــا 
ــه  ــور ک ــه ارز آن ط ــازار ثانوی ــزود: ب ــم، اف می دانی
بــه نظــر می رســد راه و روش خوبــی اســت؛ 
شــود  قطــع  بــه کلــی  بایــد  مســافرتی  ارز 
و نبایــد پــول مــردم را بــه کســانی بدهیــم 
غیرضــروری  کار  یــا  مســافرت  بــرای  کــه 
ــه  ــر اینک ــد؛ مگ ــور را دارن ــروج از کش ــد خ قص

اســتثنایی باشــد؛ افــرادی کــه بــرای ســفر 
ــد از کشــور خــارج شــوند، ــم می خواهن ــه ه  مک
 اگــر تــوان دارنــد، دالر خــود را از بــازار تهیــه کننــد، 
ــا دالر ارزان  ــرای آن ه ــردم ب ــول م ــه از پ ــه اینک ن

تهیــه شــود.
ــد  ــن خواه ــا پایی ــه قیمت ه ــان اینک ــا بی وی ب
آمــد، مطــرح کــرد: دشــمن روی زخم می نشــیند 
و بایــد ایــن زخــم را درمــان کنیــم تــا مگســی هم 
ــه  روی آن ننشــیند؛ دشــمن آرزوهــای خــود را ب
گــور خواهــد بــرد؛ کارتــر کــه نخســتین تحریم هــا 
ــا خــود  ــن آرزو را ب ــرد، ای ــران اجــرا ک ــه ای را علی
ــد  ــم نخواهن ــمنان ه ــر دش ــرد و دیگ ــور ب ــه گ ب
توانســت؛ آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد.

شهردار اصفهان خبر داد:

پرداخت۸۰درصدازبدهیهایپروژهمرکزهمایشهایبینالمللی

امام جمعه اصفهان:

برخوردبامحتکرانضروریاست

 اقدامات شرکت گاز استان اصفهان 
در زمینه استفاده منطقی از انرژی

در راســتای مصــرف بهینــه و مدیریــت مصــرف آب  کیمیای وطن
و بــرق در ســطح اســتان اصفهــان، شــرکت گاز در ســال ۹7 اقدامــات 

مؤثری را برنامه ریزی و اجرایی کرد.
پــی  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــزان ذخیــره  ــر و شــرایط جــّوی و کاهــش می خشکســالی های اخی
آب و تولیــد بــرق، الزم اســت همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم و 
بــا توجــه ویــژه بــه موضــوع صرفه جویــی انــرژی و مدیریــت مصــرف 
کــه یکــی از فرایــض دینــی اســت، شــرایط موجــود را مدیریــت کنیم.
ســید مصطفــی علــوی گفــت: شــرکت گاز اســتان اصفهــان، 
ــه در  ــت ک ــی اس ــمند گاز طبیع ــاک و ارزش ــرژی پ ــده ان توزیع کنن
اقتصــاد و رفــاه عمومــی مــردم بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ بــا ایــن 
ــط  ــرق و ســالمت محی ــد ب ــه نقــش گاز طبیعــی در تولی ــح ک توضی

ــه اســت. ــل مالحظ ــز بســیار قاب ــه نی زیســت جامع
وی بیــان داشــت: در شــرکت گاز اســتان اصفهــان در راســتای 
نظــر  تبــادل  و  انــرژی طــی جلســات مختلــف  صرفه جویــی 

راهکارهایــی اتخــاذ و اجرایــی شــد کــه خوشــبختانه نتایــج مؤثــری 
ــت. ــته اس ــی داش در پ

ــه  ــای موتورخان ــر روی الکتروموتوره ــرم ب ــداز ن ــو راه ان ــب درای نص
مرکــزی کــه باعــث کاهــش بــار در زمــان راه انــدازی موتورهــا 
می شــود، کاهــش دیمانــد بعضــی ســاختمان های اداری کــه باعــث 
ایجــاد ظرفیــت در شــبکه بــرق شــده و همچنیــن اصــالح ســاعات 
ــات مهمــی  ــا، از اقدام ــرد موتورخانه ه ــان کارک ــر زم کار اداری و تغیی
ــده  ــام ش ــرژی انج ــی از ان ــتفاده منطق ــتای اس ــه در راس ــت ک اس

اســت.
همچنیــن کاهــش المپ هــای اضافــی در اتاق هــا و راهروهــا، 
ــرای  ــی ادارات ب ــاب در بعض ــه پس ــامانه های تصفی ــتفاده از س اس
ــبز  ــای س ــدادی از فض ــز تع ــا، تجهی ــبز آنه ــای س ــتفاده در فض اس
ــامانه  ــاخت س ــی و س ــره ای، طراح ــاری قط ــامانه آبی ــه س ادارات ب
تصفیــه آب مصرفــی ورزشــگاه ایثــار بــرای اســتفاده در فضــای ســبز 
ــتفاده از  ــار، اس ــک ب ــاعات پی ــور در س ــزل ژنرات ــتفاده از دی آن، اس
جایگزینــی  و   )LED,T۵,T۸( بهــره ور  روشــنایی  سیســتم های 
ــی، از  ــی و پدال ــا شــیرهای آب اهرم ــود ب ــه ای موج شــیرهای فلک

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــی در ش ــات اجرای ــر اقدام دیگ

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان با اشــاره بــه اینکــه کارکنان 
خــود را ملــزم بــه صرفه جویــی در مصــرف انــرژی می داننــد، گفــت: 
اســتفاده از آب ســردکن بــا رده انــرژی بــاال، جایگزینــی یخچال هــای 
بــا رده انــرژی بــاال، جایگزینــی پنجره هــای دوجــداره اســتاندارد بــا 
پنجره هــای موجــود، اصــالح و بهبــود سیســتم سرمایشــی کولرهــا، 
ــای  ــا آب گرم کن ه ــود ب ــی موج ــای مخزن ــی آب گرم کن ه جایگزین
ــی  ــای آب ــرای کولره ــایه بان ب ــب س ــواری و نص ــیدی و دی خورش
ــود کــه در زمینــه صرفه جویــی  ســاختمان های اداری، راهکارهایــی ب

در ایــن شــرکت اجرایــی شــده اســت.
ــا  ــووات ب ــت 10 کیل ــا ظرفی ــیدی ب ــروگاه خورش ــته نی ــال گذش س
هزینــه ای بیــش از 710 میلیــون ریــال در شــرکت گاز اســتان اصفهان 
احــداث شــد و بــه بهره بــرداری رســید کــه ایــن نیــروگاه بــا ظرفیــت 
بــرق تولیــدی ســاالنه ۲0 هــزار کیلــووات بــا یــک خــط اختصاصــی 

بــه شــبکه سراســری بــرق شهرســتان متصــل شــده اســت.
ســید مصطفــی علــوی بیــان داشــت: بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی 
و اقــدام زیســت محیطی، از مصــرف ســاالنه بیــش از ۵ هــزار 
ــری  ــن جلوگی ــن کرب ــار 1300 ت ــیلی و انتش ــوخت های فس ــر س لیت

می شــود.

در ســمینار آموزشــی هفــت  کیمیای وطن
بــر لــزوم متوقف نشــدن  ســتاره موفقیــت 

کسب و کارها در شرایط بحرانی تأکید شد.
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان در ایــن ســمینار، نیمــا کیمیایــی، 
مشــاور شــرکت های تجــاری بین المللــی و 
مــدرس دوره هــای مذاکــرات تجــاری، بازاریابــی 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی، ب ــروش هیپنوتیزم و ف
در دل هــر بحــران مجموعــه ای از فرصت هــا 
ــی و  ــا فرصت طلب ــط ب ــت: فق ــود دارد، گف وج

ــردن  ــرای بهره ب ــی الزم ب ــری آمادگ انعطاف پذی
ــاد  ــران ایج ــده از بح ــای به وجودآم از فرصت ه

ــد شــد.  خواه
ــر  ــز ب ــی و متمرک ــگاه چندوجه ــتن ن وی داش
مســائل را الزمــه موفقیــت در بازار کار در شــرایط 
ــان  ــن می ــزود: در ای ــرد و اف ــوان ک ــران عن بح
نحــوه نــگاه مــا بــه تهدیــد به وجودآمــده از 

ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
مدرس مهندســی بهبود و توســعه فردی، رهبری 
 در بــازار و تفکــر راهبــردی در ادامــه تأکیــد کــرد:

در شــرایط بحرانــی امــروز بنگاه هــای اقتصــادی 
زیــرا کوچک تریــن  شــوند؛  متوقــف  نبایــد 
ــا خواهــد  ــدن از رقب ــه عقب مان ــف منجــر ب توق

شــد. 
ــر  ــک رهب ــه ی ــدن ب ــه تبدیل ش ــی الزم کیمیای
خــوب در شــرایط بحرانــی را داشــتن تمریــن در 

ایــن زمینــه پیــش از بحــران ذکــر کــرد. 
ــی  ــب و کار بحران ــت: در کس ــن گف وی همچنی
ــت،  ــت اس ــز اهمی ــود حائ ــش از س ــه بی آنچ

ــت.  ــی اس ــان نقدینگ جری
بین المللــی  تجــاری  شــرکت های  مشــاور 
ــران را  ــرایط بح ــت در ش ــتاره موفقی ــت س هف
skills )مهارت هــا(، style )ســبک و روش(، 
چشــم انداز(،  )اشــتراک   shared vision

ــوزش  ــرد(، staff )آم strategy )طراحــی راهب
بــه پرســنل بــرای ایجــاد محیطــی خوشــایند(، 
ــوان  structure )ســاختاربندی( و system عن

کــرد. 
ــوارد  ــن م ــک از ای ــر ی ــریح ه ــن تش وی ضم
انســان هایی  فقــط  میــان  ایــن  در  افــزود: 
ــت  ــر مزی ــه ب ــید ک ــد رس ــت خواهن ــه موفقی ب
عملکــردی خــود واقــف  باشــند و دلیــل حضــور 

خــود در بــازار را به خوبــی بداننــد. 
ــه  ــیدن ب ــرد را راه رس ــه راهب ــی در ادام کیمیای
هــدف خوانــد و گفــت: اگــر چشــم انداز خــود را 
بــا تمــام وجــود بخواهیــد و آن را دنبــال کنیــد، 

رســیدن بــه موفقیــت حتمــی اســت. 
ــده  ــرد آین ــی راهب ــرد: در طراح ــح ک وی تصری

پاســخ بــه پرســش در صــورت وقــوع بدتریــن 
ــا  ــی ب ــان کنون ــده در زم ــاق آین ــن اتف و بهتری
توانایی هــای امــروز در چــه شــرایطی قــرار 
خواهــم گرفــت، ضــروری بــوده و الزم اســت از 
ــزی  ــات برنامه ری ــن اتفاق ــرای ای ــون ب هم اکن
کــرده و نقــاط قــوت و ضعــف خــود را به خوبــی 

ــم.  روشــن کنی
همــت  بــه  همایــش کــه  ایــن  ادامــه  در 
کمیســیون آمــوزش، پژوهــش و توانمندســازی 
ــان برگــزار شــد، مباحــث  ــی اصفه ــاق بازرگان ات
دیگــری چــون ارزش ســاختاربندی ســازمانی و 
ــت  نقــش آن در مشخص شــدن مســیر موفقی
ــازی و  ــت و برندس ــنل در موفقی ــش پرس و نق
تکنیک هــای افزایــش بــاور پرســنل ارائــه شــد.

#خبر _گردی
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کوتاه از شهرستان ها

فرمانده انتظامی اردستان:
کشف ۵00 درصدی سوخت قاچاق 

در اردستان
حمید فرخی

H.Farokhi@eskimia.ir

 اردستان

ــت: کشــف کاالی  ــده انتظامــی شهرســتان اردســتان گف فرمان
قاچــاق توســط نیــروی انتظامــی اردســتان ۲1۸ درصــد نســبت 
بــه ســال قبــل رشــد داشــته و توانســته ایم امســال کشــف ۵00 

درصــدی قاچــاق ســوخت را داشــته باشــیم.
ســرهنگ غالمرضــا  هاشــمی زاده در نشســت خبــری در محــل 
منطقــه نیــروی انتظامــی اردســتان اظهار کــرد: بازتــاب خبرهای 
ــردم  ــی م ــد و دلگرم ــب امی ــگاران موج ــط خبرن ــوب توس خ

شهرســتان اردســتان شــده اســت.
ــود  ــی خ ــه انتظام ــه در منطق ــی ک ــی از جرایم ــزود: یک وی اف
را زیــاد نشــان می دهــد نــزاع اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــی دارد. ــودن مــردم شهرســتان اردســتان جــای نگران متدین ب

ــای  ــت: ارگان ه ــتان گف ــتان اردس ــی شهرس ــده انتظام فرمان
مربوطــه شهرســتان ضمــن آمــوزش مــردم مبنــی بــر 
انجام نــدادن این گونــه حــرکات بایــد بــرای فرهنگ ســازی 
اقــدام کننــد و مــردم هــم بایــد بخشــش خــود را بــاال ببرنــد.
ــی از  ــه در ســال ۹7 یک ــان اینک ــا بی ســرهنگ  هاشــمی زاده ب
ــوده اســت، تصریــح  مأموریت هــای ناجــا کشــف ســرقت ها ب
کــرد: کشــفیات ســرقت در شهرســتان نســبت بــه ســال قبــل 

31 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــش  ــی اردســتان ضمــن افزای ــروی انتظام ــرد: نی ــد ک وی تأکی
دســتگیری ها در ســال ۹7 کــه 4۸ درصــد رشــد داشــته توانســته 

اســت کشــفیات مــواد مخــدر را 3۵ درصــد افزایــش دهــد.

حسین آقابابایی، مدیر آموزش و 
پرورش خمینی شهر عنوان کرد:

 وجود یکصد مدرسه فرسوده 
در خمینی شهر

  درچهسید محمدحسین مجیدی
M.H.Majidi@gmail.com

حســین آقابابایــی، مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
خمینی شــهر، در گفت وگویــی رســانه ای اظهــار کــرد: مــن از اول 
ــودم و از  ــف ب ــا شــکل اداره مــدارس حامــی به شــدت مخال ب
هجــده مدرســه یکــی کــم شــده و حــاال هفــده مدرســه حامــی 

ــال اســت. در شهرســتان خمینی شــهر فع
آقابابایــی ادامــه داد: طبــق بخشــنامه وزارتــی و تأکیــد مــا، در 
شــرایط کنونــی نبایــد پولــی از اولیــا بــرای ثبت نــام در مــدارس 
ــک و ... ؛ در  ــاری، کم ــوان خودی ــا عن ــود؛ ب ــه ش ــی گرفت دولت
ــا مدیــران متخلــف شــدیدا برخــورد می شــود و  ــه ب ایــن زمین
ــاری اســت. اگــر قــرار اســت  ــر در حــال برکن حتــی یــک مدی
پولــی گرفتــه شــود، در وقــت خــودش و بــا هماهنگــی انجمــن 
اولیــا و مربیــان، آن هــم پــس از مهرمــاه انجــام شــود. حــاال 
کــه مــردم در شــرایط خــاص اقتصــادی هســتند، پول گرفتــن 

از آنهــا ممنــوع اســت. 
ــون هرچــه  ــاره مــدارس غیرانتفاعــی طبــق قان وی افــزود: درب
ــد  ــر ۲۵ درصــد می توانن ــت مشــخص شــده، حداکث ــغ ثب مبل

ــد. ــن بگیرن ــه از والدی ــوق برنام ــوان ف به عن
مدیــر آمــوزش و پــرورش خمینی شــهر تصریــح کــرد: حــدود 
ــا  ــه تقریب ــهر ک ــتان خمینی ش ــدارس شهرس ــد م ــل درص چه
ــوند؛  ــازی ش ــد نوس ــوده اند و بای ــت، فرس ــه اس ــد مدرس یکص
ضمــن اینکــه اگــر اهالــی محل مدرســه را تــا ۵0 درصد بســازند، 

ــد. ــل می کن ــرورش تقب ــوزش و پ ــه اش را اداره کل آم بقی
ــوان  ــه به عن ــدی درچ ــین مجی ــید محمدحس ــان از س در پای
پیشکســوت خبرنــگاران شهرســتان خمینی شــهر تجلیل شــد و 

از همــه حضــار خبرنــگار نیــز تقدیــر بــه عمــل آمــد.

 میمه، میزبان جشنواره 
»قنات و قالی«

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری میمــه نخســتین 
ــی« یکــم شــهریورماه در  ــات و قال جشــنواره گردشــگری »قن

میمــه برگــزار می شــود.
ــه  ــهر و میم ــتان شاهین ش ــی شهرس ــراث فرهنگ ــس می رئی
ــات  ــی قن ــدف معرف ــا ه ــک روزه ب ــنواره ی ــن جش ــت:  ای گف
»مزدآبــاد« و طــرح منحصربه فــرد »قالــی میمــه« و همچنیــن 
افزایــش شــور و نشــاط اجتماعــی در ورزشــگاه شــهید 

ایراندوســت میمــه برگــزار می شــود.
ــا داشــتن دو  قنــات مزدآبــاد میمــه بــه  طــول 1۸ کیلومتــر و ب
رشــته آب ســرد و گــرم و ســد ذخیــره آب زیرزمینــی، یکــی از 
ــه در فهرســت  ــای کشــور اســت ک ــن قنات ه منحصربه فردتری

میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده اســت.
جــواد چهرراضــی افــزود: در ایــن جشــنواره عــالوه بــر آشــنایی 
بــا قنــات و قالــی میمــه، صنایــع دســتی بخــش میمــه نیــز در 

معــرض فــروش قــرار می گیــرد.
بــه  صــورت  میمــه  در  قالی بافــی  شــد:  یــادآور  وی 
ــش و  ــا نق ــه ب ــی میم ــود و قال ــام می ش ــت« انج »ذهنی باف
ــن  ــه ای ــان ب ــل باعــث توجــه اروپایی ــگار و طرح هــای بی بدی ن

ــت. ــده اس ــی ش ــل ایران ــر اصی هن
ــکاری  ــا هم ــه و ب ــهرداری میم ــت ش ــه هم ــنواره ب ــن جش ای
ــگری و  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــت  ــود و در آن حج ــزار می ش ــی برگ ــان طالب ــرای پیم ــا اج ب

اشــرف زاده بــه صــورت زنــده بــرای حضــار می خوانــد.

 دیدار برخی از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه با شهردار فالورجان

ــهردار  ــان، ش ــهرداری فالورج ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فالورجــان  ضمــن تبریــک روز خبرنــگار و آرزوی موفقیــت برای 
خبرنــگاران در عرصــه خبــر و اطالع رســانی، خبرنــگاران و یــاران 
رســانه را چشــم بینــای مــردم دانســت و از زحمــات آنــان تقدیر 

و تشــکر کــرد.
مهنــدس نصــری گفــت: انتشــار خبــر یکــی از حســاس ترین 
مشــاغل اســت کــه اگــر اخبــار از منابــع معتبــر تهیــه و پــردازش 

شــود، در افزایــش روحیــه مــردم مؤثــر اســت.
ــی  ــی و اجتماع ــای اخالق ــت ارزش ه ــن تقوی ــری همچنی نص
را یکــی از رســالت های خبرنــگاران عنــوان کــرد و افــزود: 
خبرنــگاران بایــد ضمــن شــناخت خبــر، واقعیت هــای جامعــه 

ــد. ــاب دهن ــدون تعصــب بازت را شــفاف و ب
در پایــان ایــن نشســت نیــز بــه رســم یادبــود بــا لــوح ســپاس 
از خبــر نــگاران و اصحــاب رســانه تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد.

در سمینار آموزشی هفت ستاره موفقیت تأکید شد:
درشرایطبحرانینبایدمتوقفشد

امروز  شنبه 20 مردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 776 روزنامه

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد:

آموزش،راهبردمهمرسانهای
هر رویدادی در کشور باید پیوست رسانه ای داشته باشد

عکس از زهره بهرامی - کیمیای وطن
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درمان نوعی صرع با سم عنکبوت
ــان  ــترالیایی نش ــان اس ــد محقق ــه جدی ــای مطالع یافته ه
ــد در  ــوت می توان ــم عنکب ــن در س ــی پروتئی ــد، نوع می ده
ترکیــب و ســاخت داروی مؤثــر بــرای درمــان نوعــی جــدی و 

ــد. ــادر از بیمــاری صــرع کمــک کن ن
ســندروم دراوه Dravet syndrome نوعــی شــدید از بیمــاری 
صــرع اســت کــه بــه طــور معمــول در 12 مــاه اول زندگــی بروز 
ــا و نورهــای  ــه گاه افزایــش دم ــد. حمــات صرعــی ک می کن
شــدید موجــب آن می شــود از عائــم ایــن بیمــاری بــه شــمار 
می آیــد. کــودکان مبتــا بــه آن همچنیــن بــا تأخیــر در رشــد، 

اختــاالت خــواب و گفتــار روبــه رو هســتند.
ــت و  ــاوم اس ــود مق ــای موج ــر داروه ــاری در براب ــن بیم ای
ــالی را  ــالی و میانس ــوال بزرگس ــه آن معم ــا ب ــودکان مبت ک

تجربــه نمی کننــد. 
ــد و مؤسســه  ــان دانشــگاه کوئینزلن ــی از محقق ــرا گروه اخی
بــه  اســترالیا  فلــوری  عصب شناســی  و  روان  ســامت 
ــر روی  ــه ای را ب ــگ، مطالع ــن کین ــور گل ــتی پروفس سرپرس
اســتفاده دارویــی از انــواع مختلــف ســموم آغــاز کردنــد کــه 
در رونــد آن، آزمایشــگاه محققــان بــه محلــی بــرای نگهــداری 
گســترده ترین مجموعــه ســموم حیوانــی در دنیــا تبدیل شــد. 

 استفاده از حسگرها 
برای درمان سرطان

ــعه  ــدی را توس ــگر جدی ــی حس ــگاه ام آی ت ــان دانش محقق
ــرطانی و  ــلول های س ــاهده درون س ــکان مش ــه ام ــد ک دادن
ــف  ــواع مختل ــه ان ــلول ها را ب ــن س ــش ای ــخیص واکن تش

ــد. ــم می کن ــی فراه ــیمی درمان ــای ش داروه
ایــن حســگر کــه هیــدروژن پراکســید موجــود در ســلول های 
ــکان شناســایی داروهــای  انســان را تشــخیص می دهــد، ام
جدیــدی را کــه موجــب افزایــش میــزان هیــدروژن پراکســید 
اختیــار  در  در ســلول های ســرطانی می شــوند،  موجــود 
ــه  ــر ب ــلول ها منج ــاده درون س ــن م ــش ای ــذارد. افزای می گ

ــود.  ــا می ش ــرگ آن ه م
محققــان ایــن حســگر را بــا اســتفاده از دو نوع ســلول انســان 
ــه یــک داروی  ــد کــه یکــی از آن هــا نســبت ب آزمایــش کردن
ردوکــس موســوم بــه پیپرلونگومیــن مقــاوم بــوده و دیگــری 
مقاومتــی نســبت بــه آن نداشــت. بــا اســتفاده از این حســگر 
ــزان  ــه دارو، می ــاوم ب ــلول مق ــد در س ــخص ش ــد مش جدی
هیــدروژن پراکســید تغییــر نداشــت؛ امــا در ســلول های 

غیرمقــاوم میــزان ایــن مــاده افزایــش یافــت. 
ــرد  ــد دارای دو کارب ــن حســگر جدی ــان، ای ــاد محقق ــه اعتق ب
بالقــوه مهــم اســت که یکــی شــامل بررســی مجموعــه داروها 
و ترکیبــات موجــود در بــازار بــه منظــور تشــخیص میــزان اثــر 
مطلــوب آن هــا در افزایــش هیدروژن پراکســید در ســلول های 
ســرطانی اســت. کاربــرد بالقــوه دیگــر ایــن حســگرها بررســی 
وضعیــت بیمــاران پیــش از دریافــت چنیــن داروهایــی اســت 
تــا میــزان موفقیــت داروهــا در مقابلــه بــا تومــور در بــدن بیمار 

بــه درســتی ارزیابــی شــود.

 خدیجه ایزدی
کارشناس ارشد واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان لنجان

Kh.Izadi@eskimia.ir

پاهــا یکــی از ارکان مهــم بــدن هــر انســانی اســت؛ 
زیــرا تکیــه گاه بــدن اســت و تمامــی وزن بــدن هــر 
فــرد را بــه زمیــن منتقــل می کنــد و در جهــت 
ــه  ــا ب ــق پاه ــی از طری ــروی وزن ــن نی ــس، ای عک
زانــو، ســتون فقــرات و مفاصــل منتقــل می شــود؛ 
ــم  ــتی و ه ــت بهداش ــم مراقب ــل، ه ــن دلی ــه ای ب
رعایــت اصــول ارگونومیــک از ایــن تکیــه گاه حایــز 

اهمیــت اســت.
ــگ و شــکل  چــه بســا انتخــاب کفــش از روی رن
ظاهــری بــه جــای در نظــر گرفتــن راحتــی، 
ســبکی، کیفیــت و انعطــاف ســامت پــای کــودک 
را بــه مخاطــره انداختــه و عــاوه بــر اینکــه عــوارض 
ــودک  ــر جســم و روان ک ــی ب ــر مختلف جبران ناپذی
ــی و و  ــرفت تحصیل ــد در پیش ــذارد، می توان می گ

ــد. ــاد کن ــال ایج ــری او اخت یادگی
 سایز دقیق پای کودک برای انتخاب 

کفش
ــای  ــایز پ ــح س ــق و صحی ــری دقی ــرای اندازه گی ب
کــودک می بایســتی از کــودک بخواهیــم روی یــک 
صفحــه بــزرگ کاغــذی بایســتد و بزرگ تریــن 
ــدازه،  ــن ان ــم. ای ــت می زنی ــای او را عام ــدازه پ ان
تــا  انگشــت  بلندتریــن  نــوک  میــان  فاصلــه 
پشــت پاشــنه پــای هــر فــرد و بــر حســب 
اندازه گیــری  اســت  بهتــر  اســت.  ســانتیمتر 
شــود  انجــام  یکبــار  مــاه  هــر   پــای کــودک 

ــه  ــد تهی ــش جدی ــدازه، کف ــر ان ــورت تغیی و در ص
ــود. ش

چنانچــه کــودک بیشــتر زمان هــا جــوراب حولــه ای 
ــد  ــگام خری ــد، در هن ــتفاده می کن ــمی اس ــا پش ی
کفــش بــرای او، بــه انــدازه بــه دســت آمــده نیــم 

تــا یــک ســانتیمتر اضافــه شــود.

 شرایط ضروری برای انتخاب کفش 
مناسب در زمان خرید

- کف کفش:
ــری  ــر انعطاف پذی ــاوه ب ــتی ع ــش بایس ــف کف ک
دارای اســتحکام خوبــی باشــد تــا بــه عنــوان 
ــی  ضربه گیــر عمــل نمــوده و از ضربه هــای احتمال
ــک  ــف خش ــرا ک ــود؛ زی ــری ش ــا جلوگی ــه پاه ب
ــه مفاصــل و ســتون  ــه را مســتقیما ب کفــش ضرب

فقــرات وارد می کنــد.

- رویه کفش:
ــی  ــا خیل ــک ی ــی خش ــد خیل ــش نبای ــه کف روی
و  بنــد  دارای  بایســتی چرمــی،  و  باشــد  نــرم 
انعطاف پذیــری متوســط باشــد؛ زیــرا بــر اثــر 
پوشــش مکــرر و گرمــای پاهــا، رویــه کفــش تغییر 
شــکل داده و بــا تنظیــم بندهــای آن می تــوان 
اســتحکام دیواره هــای کفــش را تنظیــم کــرد.

- پنجه کفش:
پنجــه کفــش بایســتی پهــن باشــد بــه گونــه ای کــه 
انگشــتان دچــار فشــردگی نشــوند؛ زیــرا انحرافــات 
انگشــتان از کودکــی و نوجوانــی بــا پوشــیدن 
ــه  ــد ک ــه وجــود می آی ــگ ب ــای بســیار تن کفش ه
خــود منجــر بــه تغییــر قــوس کــف پــا می شــود.

- پاشنه کفش:
ــکل  ــر ش ــرای تغیی ــایعی ب ــل ش ــا مح ــنه پ پاش
ــودن و  ــه ب ــت. دو الی ــدن اس ــی ب ــدام تحتان در ان
قــوام دار بــودن پاشــنه کفــش دو خصوصیــت مهــم 
بــرای یــک کفــش بهداشــتی و ارگونومیــک اســت 
ــت داخــل و خــارج  ــه از انحــراف پاشــنه در جه ک

جلوگیــری می کنــد. 
کفــش مناســب و ارگونومیــک در قســمت پاشــنه 
ــا  ــه ب ــمت پنج ــانتیمتر و در قس ــاع 2 س ــا ارتف ب

ــت. ــانتیمتر اس ــاع 1/5 س ارتف
 چند توصیه مهم و اساسی به والدین در 

هنگام خرید کفش برای کودک
هرگــز بــدون حضــور کــودک بــرای او کفــش 

نخریــد.

ــور  ــه ط ــد ب ــودک بای ــد، ک ــان خری ــا در زم حتم
ــان  ــیده و امتح ــش را پوش ــه کف ــان دو لنگ همزم

ــد. کن
روزی را بــرای خریــد کفــش بــرای کــودک در نظــر 
ــر خــوردار  ــر و فرصــت کافــی ب ــم کــه از صب بگیری

باشــیم.
از کــودک بخواهیــم کــه بــا کفــش چنــد قدمــی راه 

بــرود و بــه نحــوه راه رفتــن او دقــت کنیــم.
ســکوت کــودک را در هنــگام بــه پــا کــردن کفــش 
در پاهــا و راه رفتــن بــه معنــای مناســب بــودن آن 

فــرض نکنیــم.
بهتــر اســت در حالــت ایســتاده کــودک، بیــن 
انگشــت بــزرگ پــای او و نــوک کفــش بــه انــدازه 
ضخامــت انگشــت شســت دســتتان فاصله باشــد.
انــدازه شــدن کفــش را بــه پــای کــودک بــه 

نکنیــم. موکــول  آینــده  ماه هــای 
بــا توجــه بــه اینکــه تغییــر و افزایــش ســایز پــای 
 کــودک در فاصله هــای زمانــی کــم صــورت می گیرد، 

بــرای تهیــه کفــش مناســب و بــه انــدازه، بــه 
ــدام شــود و منتظــر جــدا شــدن کــف  ســرعت اق
کفــش و پــاره شــدن آن بــرای خریــد کفــش 

ــیم. ــد نباش جدی
ــد  ــز خری ــر و نی ــیار بزرگ ت ــای بس ــد کفش ه خری
کفــش تنــگ هــر دو بــه یــک انــدازه بــه ســامت 

ــد. ــی کــودک آســیب می زن ــدام تحتان پاهــا وان
ــف  ــه ک ــودک ب ــرای ک ــش ب ــد کف ــش از خری پی
ــاف  ــش ص ــف کف ــر ک ــم؛ اگ ــه کنی ــش توج کف
باشــد، کــودک در حیــن بــازی و دویــدن در معــرض 
ــر در  ــن خط ــود و ای ــد ب ــز خــوردن خواه ــر لی خط

ــت. ــدیدتر اس ــی ش ــای باران روزه
در صــورت عاقــه فرزنــد دختــر بــه کفــش پاشــنه 
بلنــد، توصیــه بــه تهیــه کفــش بــا پاشــنه حداکثــر 

ــود. ــانتیمتری می ش 2/5 س
ــی روز  ــاعات پایان ــتی در س ــش بایس ــد کف خری
انجــام شــود تــا در صــورت وجــود ورم، ســایز 

کفــش مناســب باشــد.

متخصــص ارتوپــد گفــت: درگیــر شــدن عضلــه 
و طوالنــی شــدن مــدت درد، می توانــد باعــث 
کاهــش قــدرت و ازبین رفتــن عضــات شــود.

مرتضــی رجایــی جــراح و متخصــص ارتوپــدی 
علــت  شــایع ترین  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــکات  ــال مش ــر ۴5 س ــراد زی ــی در اف ناتوان
ســتون فقــرات و گــردن اســت، بیــان کــرد: ۸۰ 
ــه  ــار ب ــک ب ــراد در طــول زندگــی، ی درصــد اف
خاطــر مشــکات گــردن بــه پزشــک مراجعــه 
می کننــد و همچنیــن دومیــن دلیــل مراجعــه 
بــه پزشــک، مشــکات ســتون فقــرات اســت.

کاهــش  ماشــینی،  زندگــی  افــزود:  وی 
تحــرک، رفتارهــای نادرســت روزانــه همچــون 
ــنگین،  ــای س ــودکان و وزنه ه ــردن ک ــد ک بلن
خوابیــدن و نشســتن نادرســت باعــث تشــدید 

ایــن مشــکات می شــود.
ــا  ــی ب ــگاران، رجای ــزارش باشــگاه خبرن ــه گ ب

اشــاره بــه دردهایــی کــه ناشــی از درد ناحیــه 
گــردن اســت، بیــان کــرد: درد و خــواب رفتگی 
اندام هــای فوقانــی، درد در بیــن دو کتــف، 
ــازو و ســاعد و کــف  ــه شــانه ها، ب درد در ناحی
دســت می توانــد ناشــی از دیســک گــردن 

باشــد.
ــای  ــاره درمان ه ــد درب ــص ارتوپ ــن متخص ای
ــف  ــوارد خفی ــت: در م ــه گف ــن عارض ــج ای رای
ــد  ــد مفی اســتراحت و گاهــی نرمــش می توان
باشــد؛ اگــر بهبــود حاصــل نشــد فیزیوتراپــی 
ــز  ــت تجوی ــی و در نهای ــای فیزیک و درمان ه
داروهــای موضعــی و خوراکــی در مراحــل 
شــدیدتر، درمان بــا اوزن و ســلول های بنیادی 
ــود،  ــر نب ــا مؤث ــن راه ه ــدام از ای ــر هیچک  و اگ

ــان  ــس از درم ــود؛ پ ــه می ش ــی توصی جراح
هــم بایــد ســبک زندگــی تغییــر کنــد  در غیــر 

ــت. ــت پذیر اس ــورت درد برگش ــن ص ای
ــی  ــه و طوالن ــدن عضل ــر ش ــت: درگی وی  گف
ــش  ــث کاه ــد باع ــدت درد، می توان ــدن م ش
قــدرت عضــات شــود، در ایــن زمــان اهمیــت 
ــا  ــر عامت ه ــد و اگ ــش می یاب ــان افزای درم
ــه و  ــن عضل ــث ازبین رفت ــد، باع ــرف نش برط
ــان نتیجــه  ــر در درم ــدون می شــود و تأخی تان

ــد. ــل نمی کن ــی را حاص خوب
 مصرف مسکن بهتر از تحمل درد 

است
ــه درد  ــط ک ــاد غل ــن اعتق ــزود: ای ــی اف رجای
کشــیدن بهتــر از مصــرف مســکن اســت 

ــده  ــه زنن ــاک و صدم ــیار خطرن ــد بس می توان
مســکن  مصــرف  موافــق  باشــد، گرچــه 
ــتری  ــیب بیش ــل درد آس ــا تحم ــتیم؛ ام نیس
مســکن های  بــه  نســبت  مراتــب  بــه  را 

شــیمیایی بــه بیمــار می زنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گاهــی درد در گــردن 
بــدون عامــت اســت، گفــت: در ناحیــه دســت 
ــوزن  ــوزن س ــی، س ــی، بی حس ــواب رفتگ خ
ــی درد انگشــتان  شــدن و در اندام هــای فوقان
می توانــد علــت آســیب بــه گــردن باشــد، هــر 

چنــد خــود گــردن عامتــی نــدارد. 
ایــن جــراح و متخصــص ارتوپــد بــا اشــاره بــه 
ــا ایجــاد  ــدن در تشــدید  ی ــت ب اینکــه وضعی
ــتادن و  ــرد: در ایس ــان ک ــت، بی ــم اس درد مه

ــوی  ــه نح ــرات ب ــتون فق ــد س ــتن بای نشس
ــی و  ــد، در رانندگ ــرده نباش ــوز ک ــه ق ــد ک باش

ــم اســت. ــردن مه ــت گ ــم حال نشســتن ه
 شغل هایی که مستعد آسیب های 

گردن هستند
بــه  اشــاره  بــا  ارتوپــد  متخصــص  ایــن 
شــغل هایی کــه مســتعد گــردن درد هســتند، 
تصریــح کــرد: افــرادی که بیشــتر با دســت کار 
می کننــد، مثــل دندانپزشــکان یــا افــرادی کــه 
بــا کامپیوتــر و گوشــی ســروکار دارنــد بیشــتر 

ــوند. ــار می ش ــردن دچ ــیب های گ ــه آس ب
وی یــادآوری کــرد: صداهــای تــق تــق گــردن 
ــدن  ــی از آزاد ش ــد ناش ــدون درد باش ــر ب اگ
ــا درد  ــر ب ــا اگ ــای مفصــل اســت؛ ام حباب ه
همــراه باشــد می توانــد نشــانه آرتــروز گــردن 
در داخــل مفصــل باشــد و نیــاز بــه بررســی و 

ــان ســریع دارد. درم

سالمت خانواده
 چرا خانم ها بیشتر از آقایان

گریه می کنند؟)1(
شــاید مقولــه گریــه کــردن و اشــک ریختــن بــرای 
تعــداد بســیار زیــادی از آقایــان ناخوشــایند باشــد. 
همچنیــن تشــخیص دلیــل گریه هــای یــک خانــم 

نیــز کار دشــواری اســت. 
شــاید در گام اول تصــور کنیــد کــه هیــچ کاری 
ــا  ــد؛ ام ــر نمی آی ــتتان ب ــردن او از دس ــرای آرام ک ب
بایــد بدانیــد کــه شــما بهتریــن کســی هســتید کــه 

ــد.  ــک کنی ــه او کم ــد ب می توانی
تنهــا کاری کــه بایــد انجــام دهیــد ایــن اســت 
ــار  ــا او اظه ــدا کــرده و ب ــی او را پی ــل ناراحت کــه دلی

ــد. ــدردی کنی هم
 نقش هورمون ها

اجــازه دهیــد از همیــن ابتــدا تکلیــف شــما را 
در مقابــل اختــاالت هورونــی خانم هــا روشــن 
ــگام  ــه در هن ــید ک ــته باش ــه داش ــد توج ــم؛ بای کنی
چرخــه ماهانــه، خانم هــا نســبت بــه همــه مســائل 
حســاس تر می شــوند و ممکــن اســت بــه هــر 

ــد.  ــه کنن ــی گری دلیل
ــئله  ــک مس ــاره ی ــه درب ــد ک ــاس کردی ــر احس اگ
ــه  ــد ب ــد نبای ــان می ده ــدید نش ــل ش عکس العم
احساســات خشــم آلود او دامــن بزنیــد، بلکــه بایــد 
ســعی کنیــد او را آرام کنیــد و بــا او اظهــار همــدردی 

کنیــد. 
اگــر دربــاره یــک مســئله خــاص نظرتــان بــا او یکــی 
نیســت، نبایــد اختــاف نظــر خــود را صراحتــا بیــان 

 . کنید
پــس از ســپری شــدن ایــن دوران، خودش بــه مرور 
زمــان متوجــه خواهد شــد کــه واکنش نابجــا از خود 
نشــان داده و از یــک مســئله کوچــک بــرای خودش 
یــک غــول ســاخته اســت؛ امــا بــه هــر حــال در آن 
زمــان شــما هیــچ واکنشــی نبایــد نشــان دهیــد و 

فقــط وارد بــازی شــده و در تیــم او تــوپ بزنیــد. 
در ایــن دوران بــا او مــدارا کنیــد تــا بعدهــا پاداشــش 
را فــرای آن چیــزی کــه انتظــار داریــد، دریافــت کنید.

 احساسات خالص و واقعی
 تنهــا راهــی کــه می توانیــد او را آرام کنیــد ایــن 
اســت کــه بــه هــر شــیوه ای کــه شــده نشــان 
دهیــد احساســات او را می فهمیــد و پشــتیبان و 
حامــی اش هســتید. چــه از دســت کســی ناراحــت 
باشــد )یــا حتــی از خــود شــما( یــا در شــرایطی قرار 
گرفتــه باشــد کــه هیــچ کنترلــی بــر روی آن نداشــته 
و ناامیــد و درمانــده باشــد، بــرای مثــال مشــکاتی 
پیرامــون مســائل شــغلی، بــه هــر حــال بــرای تخلیه 

ــد.  ــه می کن ــی گری احساس
ــال   ــه دنب ــی او ب ــت حساس ــن موقعی ــک چنی در ی
را  مشــکلش  کــه  نمی گــردد  رؤیایــی  فــردی 
ــه کمــک کســی  ــاز ب ــد، فقــط نی ــه حــل کن بافاصل
ــود و  ــل ش ــاتش ارزش قائ ــرای احساس ــه ب دارد ک
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه او ب ــی را ک ــتیبانی و حمایت پش
ــغ  ــاز دارد را از او دری ــت و حــل مشــکات نی  موفقی

نکند.

،،
 پاها یکی از ارکان مهم بدن هر انسانی 
است؛ زیرا تکیه گاه بدن است و تمامی 
وزن بــدن هــر فــرد را بــه زمیــن منتقــل 
می کند و در جهت عکس، این نیروی 
وزنــی از طریــق پاهــا بــه زانــو، ســتون 

فقــرات و مفاصــل منتقــل می شــود
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
کوهپایه 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره 

ثبــت اســناد و امــاک کوهپایــه
ــه  ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رای شــماره 13976۰3۰2۰2۸۰۰۰۰۴3  هیــات اول  
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک کوهپایــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض  
متقاضــی  آقــای غامعلــی قــادری زفــره  فرزنــد محمــد 
ــی 5659516221  ــد مل ــنامه  123 دارای ک ــماره شناس بش
خانــه  بــاب  یــک  درششــدانگ  کوهپایــه  از  صــادره 
بمســاحت 133/75 متــر مربــع احداثــی  در قســمتی 
از مــورد ثبــت پــاک ۴27 اصلــی  واقــع در مزرعــه 
ــداری مــع  ــه  خری عبــدهللا بخــش 19 ثبــت ملــک کوهپای
الواســطه  از مالــک رســمی  آقــای رجبعلــی قــادری فرزنــد 
محمدرضــا  محــرز گردیــده اســت لــذا  بــه منظــور اطــاع 
ــی  ــه  15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب  در دو نوب ــوم مرات عم
مــی شــود  در صورتــی کــه اشــخاص  نســبت بــه صــدور  
ســند مالکیــت  متقاضــی  اعتراضــی داشــته باشــند  مــی 
تواننــد  از تاریــخ  انتشــار اولیــن آگهــی  بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را  بــه ایــن اداره  تســلیم  و پــس از اخــذ  
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م رســید  ظــرف م
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک 
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م انقض

ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
م الف 22۰۴۴3
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اصغر علی خانی کوپایی 
رئیس ثبت اسناد و اماک کوهپایه 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک کوهپایه 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره 

ثبــت اســناد و امــاک کوهپایــه
ــه  ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م آگه
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رای شــماره 13976۰3۰2۰2۸۰۰۰۰3۸  هیــات اول  
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک کوهپایــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض  
ــد  ــی   فرزن ــی  زفــره ئ ــم معصومــه علیقل متقاضــی خان
محمــد بشــماره شناســنامه  1۸ دارای کــد ملــی 

5659557۴۸1 صــادره از کوهپایــه درششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بمســاحت 21۸/96 متــر مربــع احداثــی  در قســمتی 
از مــورد ثبــت پــاک ۴27 اصلــی  واقــع در مزرعــه عبــدهللا 
بخــش 19 ثبــت ملــک کوهپایــه  خریــداری مــع الواســطه  
ــره   محــرز  ــادری زف ــی ق ــای رجبعل ــک رســمی  آق از مال
گردیــده اســت لــذا  بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  در دو 
نوبــت بــه فاصلــه  15 روز آگهــی مــی شــود  در صورتــی کــه 
ــت  متقاضــی   ــه صــدور  ســند مالکی اشــخاص  نســبت ب
ــخ  انتشــار  ــد  از تاری اعتراضــی داشــته باشــند  مــی توانن
ــه  ــود را  ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی  ب ــن آگه اولی
ایــن اداره  تســلیم  و پــس از اخــذ  رســید  ظــرف مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس اخ
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
ــق مقــررات اســناد مالکیــت  ــراض طب و عــدم وصــول اعت

صــادر خواهــد شــد. م الــف 22۰۴۴7
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/5/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/۴

اصغر علی خانی کوپایی 
رئیس ثبت اسناد و اماک کوهپایه 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت
 ملک کوهپایه 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره 

ثبــت اســناد و امــاک کوهپایــه
ــه  ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
اراضــی و  قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
اول   برابــر رای شــماره 13976۰3۰2۰2۸۰۰۰۰۴2  هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک کوهپایــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض  
متقاضــی غامعلــی قــادی   زفــرهء   فرزنــد محمد بشــماره 
ــادره  ــی 5659516221 ص ــد مل ــنامه  123 دارای ک شناس
از کوهپایــه درششــدانگ یــک بــاب خانــه بمســاحت 
ــت  ــورد ثب ــی  در قســمتی از م ــع احداث ــر مرب 2۸۴/۸۰ مت
ــش 19  ــدهللا بخ ــه عب ــع در مزرع ــی  واق ــاک ۴27 اصل پ
ثبــت ملــک کوهپایــه  خریــداری مــع الواســطه  از مالــک 
رســمی  محمــد علــی بهلولــی فرزنــد عبدالمحمــد    محــرز 
گردیــده اســت لــذا  بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  در 
دو نوبــت بــه فاصلــه  15 روز آگهــی مــی شــود  در صورتــی 
کــه اشــخاص  نســبت بــه صــدور  ســند مالکیــت  متقاضی  
ــخ  انتشــار  ــد  از تاری اعتراضــی داشــته باشــند  مــی توانن
ــه  ــود را  ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی  ب ــن آگه اولی
ایــن اداره  تســلیم  و پــس از اخــذ  رســید  ظــرف مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس اخ
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
ــق مقــررات اســناد مالکیــت  ــراض طب و عــدم وصــول اعت

صــادر خواهــد شــد. م الــف 22۰۴39
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اصغر علی خانی کوپایی 
رئیس ثبت اسناد و اماک کوهپایه 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه سندششــدانگ  پــاک ثبتــی شــماره 2713 
فرعــی از ۴۰ اصلــی  واقــع در بخــش 1۴ ثبــت   اصفهــان 
ــاک  ــر 913  ام ــه 167 دفت ــت 2۰7719  درصفح ــل ثب ذی
بنــام  آقــای علــی صادقــی برزانــی تحــت شــماره چاپــی  
مسلســل ۴۴965۴ صادرگردیــده  کــه نامبــرده بــا تســلیم  
یــک بــرگ درخواســت کتبــی  بشــماره 25۰۰36۴3 مــورخ 
ــه  ــی  ک ــهادیه  محل ــرگ استش ــه  دو ب 97/۴/19 و باارائ
امضــا  شــهود آن ذیــل  شــماره 5۴91۴2 مــورخ 97/۴/17  
گواهــی دفتــر خانــه  16۰  اصفهــان رســیده اســت  صــادر و 
تســلیم گردیــده  مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  آن   در 
اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده  و نامبــرده تقاضــای صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــد   ل ــوده ان ــی نم ــت  المثن ــند مالکی س
اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه 
ــه  ــود چنانچ ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
ــوم  ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب کســی مدعــی انجــام معامل
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود را 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
ــه کننــده  ــه ارائ صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت ب
ــدت  ــرف / م ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ ــند مس س
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصل ســند 
مالکیــت یــا معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند 

ــق مقــررات خواهــد شــد .  ــی طب مالکیــت المثن
م الف 2231۰3 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــدر ی-مدیرواح ــا حی علیرض
ــان  ــادات قادری ــه س ــرف پیمان ــان  ازط ــرب اصفه غ

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
ــا  ــه ب ــاند ک ــی رس ــه اســتحضار م ــا ، بدینوســیله ب احترام
ــد  ــی علیجانون ــی علیجان ــای عل ــه دادخواســت آق توجــه ب
بــه طرفیــت آقــای ســید قربانعلــی شــکرالهی بــه خواســته 
مطالبــه بــه ایــن شــعبه تســلیم نمــوده اســت کــه کاســه 
۸17 -96  ثبــت و بــرای روز 97/6/31 ســاعت 17/15 
ــه   ــه اینک ــر ب ــت ، نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس وق
ــاده  ــی باشــد ، لذاحســب م ــکان م ــوال الم ــده مجه خوان
ــت  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
چــاپ در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار طبــع و نشــر 
مــی شــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
ــه  ــم ب ــی دادخواســت و ضمائ ــت نســخه ثان ــت دریاف جه
ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق ــر شــورا مراجع دفت
رســیدگی حاضــر شــود . در صــورت عــدم حضــور خوانــده 
دادخواســت ابــاغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . چنانچــه بعــدا نیــازی بــه 
ــدت آن ده روز  ــت درج و م ــک نوب ــط ی ــد فق ــی باش آگه

اســت .
 الف 22۰729

مدیــر دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
ر برخوا

دردهای ماهیچه ای را جدی بگیرید

انتخاب کفش مناسب برای کودکان

سالمت پای کودک را به خطر نیندازید
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رئیــس اداره امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد لرســتان گفــت: ۶ 
هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ۱۷ هزار متقاضی ســال گذشــته 

در لرســتان پرداخــت شــد.
حمیدرضــا محســنی، رئیــس اداره امــور شــعب بانک مهــر اقتصاد 
ــزار  ــه ۱۷ ه ــهیالت ب ــال تس ــارد ری ــزار میلی ــت: ۶ ه ــتان گف لرس

متقاضــی ســال گذشــته در لرســتان پرداخــت شــد.
ــت  ــه نخس ــار ماه ــت: در چه ــار داش ــنی  اظه ــا محس  حمیدرض
امســال ۳ هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت بــه ۸ هــزار متقاضــی در 

اســتان پرداخــت شــد.
وی افــزود: در ســال ۹۴، ۲ هــزار و ۴۰ میلیــارد ریــال ســود قطعــی 
در شــعب بانــک مهــر اقتصــاد اســتان به مشــتریان پرداخت شــد.

وی بیــان کــرد: تســهیالت برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی از منابــع 
داخلــی پرداخــت می شــود و از هیچگونــه بودجــه دولتی اســتفاده 

ــم. نمی کنی
وی گفــت: بانــک مهــر اقتصــاد اســتان در تمامــی شــاخص ها در 
کشــور رتبــه ششــم و در اســتان بیــن ۴۰ بانــک فعــال رتبــه دوم را 

کســب کــرده اســت.
ــت  ــط دول ــد ارزی توس ــته جدی ــه بس ــا ارائ ــزود: ب ــنی اف محس
ــه ســزایی  ــر ب ــد تأثی ــم می شــود و می توان ــردم ک ــای م دغدغه ه

ــردم داشــته باشــد. ــی مشــکالت اقتصــادی م در زندگ
وی افــزود: در طــرح میثــاق بانــک مهــر اقتصــاد کــه بــا اســتقبال 
عمومــی همــراه بــود، ۹۰ درصــد میــزان ســپرده متقاضــی پــس از 
ــا  ــا ســود چهــار درصــد ت ــه صــورت قرض الحســنه ب چهــار مــاه ب
ســقف ۶۰۰ میلیــون ریــال بــه مشــتریان پرداخــت خواهــد شــد.

کهگیلویه و بویراحمد
esfahan.kimia@gmail.com

کشــت برنــج در کهگیلویــه و بویراحمــد ۴۰ درصــد کاهــش یافتــه 
است.

 مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی کهگیلویــه و بویراحمد با 
اشــاره بــه خشکســالی و کــم بارانــی گفــت: کشــت برنج امســال 
در ایــن اســتان نســبت بــه ســال پیــش ۴۰ درصــد کاهــش یافته 

اســت و بخشــی از مــزارع بــه لوبیــا اختصــاص یافت.
عیســی راســتین نســب اظهــار داشــت: بــا توجه بــه اینکــه میزان 
مصــرف آب بــرای محصــول لوبیــا بســیار کمتــر از برنــج اســت 
یــک هــزار و ۷۰۰ هکتــار از مــزارع کهگیلویــه و بویراحمــد در ســال 

جــاری زیــر کشــت ایــن محصــول رفــت. 
وی تصریــح کــرد: ســه هــزار هکتــار از شــالیزارهای ایــن اســتان 

زیــر کشــت برنــج رفــت، در حالــی کــه ســال گذشــته بیــش از 
پنــج هــزار هکتــار برنــج کشــت شــده بــود.

راســتین نســب بیــان کــرد: بــا توجــه بــه مصــرف زیــاد آب بــرای 
ــا  ــیه رودخانه ه ــط در حاش ــال فق ــج امس ــول برن ــد محص تولی

اقــدام بــه کشــت برنــج شــد.
راســتین نســب گفــت: برداشــت جــو در ۲۸ هــزار هکتــار از مزارع 

ایــن اســتان انجام شــد.
ــزارع  ــار از م ــر هکت ــو در ه ــت ج ــزان برداش ــن می وی میانگی
کهگیلویــه و بویراحمــد را یــک و نیــم تــن در هــر هکتــار بــرآورد 

کــرد.
وی ابــراز داشــت: بــه دلیــل پاییــن بــودن قیمــت تضمینــی جو و 
تفــاوت فاحــش بــا نــرخ بــازار، کشــاورزان از خرید تضمینــی این 

محصول اســتقبال مطلوبــی نکردند.

 پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
از بانک مهر اقتصاد لرستان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

کاهش 40 درصدی کشت برنج در کهگیلویه و بویراحمد

 همزمان با اجرای طرح غنی سازی 
اوقات فراغت در تابستان انجام شد

 نشست های کتابخوانی 
هشتمین جشنواره رضوی در 

امامزاده سیدعلی  قم
محمد توکلی

M.Tavakoli@eskimia.ir

قم

همزمــان بــا اجــرای طــرح غنی ســازی اوقــات فراغــت 
ــدس  ــتان مق ــد آس ــران ارش ــت مدی ــه هم ــتان و ب در تابس
ــا  ــی ب ــت های کتابخوان ــیدعلی، نشس ــزاده س ــرت امام حض
محوریــت منابــع جشــنواره رضــوی بــا حضــور حجت االســالم  
ــئول  ــا و مس ــت امن ــر هیئ ــی، مدی ــن مدرس سیدمحمدحس
قرآنــی آســتان، فاطمــه ســاالری مســئول فرهنگــی، محســن 
زارعــی مســئول روابــط عمومــی و مریــم افشــاری مدیــر روابط 
ــئولین  ــایر مس ــی و س ــای عموم ــی اداره کل کتابخانه ه عموم

ایــن آســتان برگــزار شــد.

ــار  ــنواره اظه ــن جش ــوص ای ــی در خص ــالم مدرس حجت االس
ــزاده  ــرادران امام ــران و ب ــی واحــد خواه ــا هماهنگ داشــت: ب
ســیدعلی، فراخــوان و دعــوت از عمــوم مردم و انجــام تبلیغات 
و اطالع رســانی جشــنواره رضــوی، شــماری از خانواده هــا 
همــراه بــا کــودکان و نوجوانــان بــا حضــور در رواق هــای 
مختلــف حــرم امامــزاده ســیدعلی واقــع در بلــوار ۱5 خــرداد، 
ــروه ســنی آشــنا  ــای جشــنواره رضــوی در ســه گ ــا کتاب ه ب

شــدند.
ــت آســتان، بخــش فرهنگــی امامــزاده  ــا مدیری وی گفــت: ب
متولــی شــعرخوانی، قصــه گویــی و برگــزاری مســابقه نقاشــی 
ــام  ــی ام ــتانی از زندگ ــت داس ــژده گل، روای ــای »م از کتاب ه
رضــا )ع(« نوشــته محمــود پوروهــاب و »مهمــان خراســان، 
مجموعــه اشــعار« گــردآوری ســعید بیابانکــی بــرای کــودکان 

شــد.
مدیــر هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده ســیدعلی بیان 
کــرد: معرفــی کتاب هــای »بــه ســپیدی یــک رؤیــا« نوشــته 
فاطمــه ســلیمانی و »مــاه هشــتم« در دو بخــش خواهــران و 
بــرداران، توســط خــدام حــرم و مســئوالن هیئت هــای مذهبــی 

صــورت گرفــت. از نــکات درخــور توجــه این نشســت، اســتقبال 
از کتــاب »بــه ســپیدی یــک رؤیــا« نوشــته فاطمــه ســلیمانی 
در واحــد خواهــران و »کتــاب مســافر هشــتم« نوشــته مهــدی 
ــخنامه ها و  ــه پاس ــود. در ادام ــرادران ب ــش ب ــی در بخ غالمعل

ــرار گرفــت. ــدان ق ــار عالقه من کتاب هــا در اختی
ــران  ــت: مدی ــار داش ــن اظه ــی همچنی ــالم مدرس حجت االس
قرآنــی حــرم مطهــر امامــزاده ســیدعلی نیــز بــا تشــکیل یــک 
ــافر  ــای »مس ــی کتاب ه ــن معرف ــتانه، ضم ــی دوس دورهم
هشــتم« و »کاش تــو را می دیــدم« نوشــته مــژگان شــیخی، 
بــه چکیده گویــی و بلندخوانــی بخش هایــی از کتاب هــا 
پرداختنــد و در ادامــه ایــن دو اثــر معنــوی و فرهنگــی توســط 

ــد. ــی ش ــان جمع خوان نوجوان
مدیــر هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده ســیدعلی در 
ــودک و نوجــوان و ســالن  ــه ک ــرد: ایجــاد غرف ــان ک ــان بی پای
ــازمان  ــای س ــه حمایت ه ــرادران از جمل ــران و ب ــژه خواه وی
ــه ناحیــه یــک اســتان قــم در برگــزاری  اوقــاف و امــور خیری
ــای  ــدی از ظرفیت ه ــا بهره من ــوی ب ــنواره رض ــتمین جش هش

ــود. موجــود امامــزاده ب
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گشایش دوازدهمین دفتر 
خدمات الکترونیک قضایی گیالن

گیالن
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دوازدهمیــن دفتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی گیــالن در 
شــهر فومــن گشــایش یافــت.

مجیــد الهیــان، معــاون آمــار و فنــاوری اطالعات دادگســتری 
خدمــات  دفتــر  دوازدهمیــن  گفــت:  گیــالن  اســتان 
الکترونیــک قضایــی گیــالن بــا هــدف تســهیل امــور قضایی 
و تکریــم مراجعیــن در شــهر فومــن آغــاز بــه کار کرده اســت.
وی افــزود: عــدم نیــاز بــه حضــور مــردم در محاکــم قضایــی 
ــه  ــده ب ــی پرون ــاع الکترونیک ــت و ارج ــت دادخواس در ثب
ــر  ــن دفات ــدازی ای ــای راه ان ــر مزای ــی از دیگ ــعب قضای ش

اســت.
ــا  ــالن ب ــتری گی ــات دادگس ــاوری اطالع ــار و فن ــاون آم مع
ــه ســامانه ابــالغ الکترونیــک قــوه قضائیــه اظهــار  اشــاره ب
داشــت: دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی وظیفــه 
ــز  ــک را نی ــالغ الکترونی ــامانه اب ــهروندان در س ــام ش ثبت ن
برعهــده دارنــد و مــردم عزیــز از طریــق ایــن ســامانه بــه طور 
غیرحضــوری ابالغیه هــا را دریافــت کــرده و در جریــان رونــد 

ــد. ــرار می گیرن ــود ق ــی خ ــده قضای ــیدگی پرون رس
ــه دادرســی و ســایر  ــرد: پرداخــت هزین ــح ک ــان تصری الهی
هزینه هــای مربــوط بــه پرونــده نیــز در ایــن دفاتــر صــورت 

می گیــرد.

برگزاری جشنواره ورزش آپارتمانی 
در قزوین

قزوین
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــا  ــی ت ــزرگ ورزش آپارتمان ــزاری جشــنواره ب ــن از برگ قزوی

پایــان ســال در شــهر قزویــن خبــر داد.
محمــد درافشــانی رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری قزویــن گفــت: جشــنواره بــزرگ ورزش 
آپارتمانــی بــا عنــوان »تفریــج، ورزش و تندرســتی همــه جــا 
بــرای همــه شــهروندان« و در زمینــه ایجــاد نشــاط اجتماعی 

و پویایــی در میــان شــهروندان برگــزار می شــود.
وی افــزود: برگــزاری اســتیج شــاد همــراه بــا اهــدای جوایز، 
برگــزاری مســابقات ورزشــی خانــواده نظیــر دارت، آب بــازی، 
ــه  ــدران و پســران، غرفــه ســنجش ســالمت BMI از جمل پ

برنامه هــای ایــن جشــنواره اســت.

 تعمیر شکستگی های 
خط انتقال آب روستایی اهواز

اهواز
esfahan.kimia@gmail.com

ــورد  ــار شهرســتان رامشــیر گفــت: بیــش از ۲۰ م ــر آبف مدی
شکســتگی روی خــط انتقــال آب شــرب روســتاهای بخش 

غیزانیــه اهــواز و بخــش مشــراگه رامشــیر تعمیــر شــدند.
ــان  ــیر بی ــتان رامش ــار شهرس ــر آبف ــکندری مدی ــتار اس س
داشــت: خــط انتقــال آب شــرب روســتاهای بخــش غیزانیه 
اهــواز و بخــش مشــراگه رامشــیر دچــار فرســودگی شــدید 
بــود کــه تأثیــر به ســزایی در میــزان فشــار و ســطح کیفیــت 

ــن روســتاها داشــت. آب شــرب ســاکنین ای
وی افــزود: اکیــپ تعمیــرات و نگهــداری امــور آبفــای 
روســتایی ایــن شهرســتان در هفتــه گذشــته بیــش ۲۰ مــورد 
شکســتگی بــر روی ایــن خــط انتقــال را تعمیــر و بازســازی 

کــرد.
ــدید،  ــودگی ش ــت فرس ــه عل ــت: ب ــار داش ــکندری اظه اس
شکســتگی های بــه وجــود آمــده بــر روی خــط انتقــال لولــه 
ســبب هدررفــت، افــت فشــار و کاهــش کیفــی آب شــرب 
ــا  ــود ت ــاز ب ــه نی ــن زمین ــود و در ای ــتا می ش ــی روس اهال

ــرد. ــات اساســی انجــام بگی اقدام
مدیــر امــور آبفــا روســتایی رامشــیر عنــوان کــرد: بیــش از ۲۰ 
روســتای بخــش غیزانیــه و ۱۰ روســتای شهرســتان رامشــیر 
کــه جمعیتــی بالــغ بــر ۱۰ هــزار نفــر اســت از این خــط انتقال 

ــد.    بهــره می برن

پرداخت ۲۳ میلیارد ریال 
 تسهیالت ازدواج توسط 

بانک مسکن خراسان شمالی
خراسان شمالی
esfahan.kimia@gmail.com

ــک مســکن خراســان شــمالی گفــت: در  ــر شــعب بان مدی
ــون  ــارد و ۳۰۰ میلی ــش از ۲۳ میلی ــه امســال بی ــار ماه چه
ریــال در قالــب ۱۴۰ فقــره تســهیالت وام ازدواج بــه زوج های 

جــوان پرداخــت شــده اســت.
ــون  ــارد و ۷۸۴ میلی ــت ۳۶۱ میلی ــه پرداخ ــاره ب ــا اش وی ب
بانــک  قالــب ۸۸۱ فقــره توســط  ریــال تســهیالت در 
ــزان  ــن می ــت: از ای ــار داش ــان، اظه ــه متقاضی ــکن ب مس
ــون  ــارد و ۸۲۴ میلی ــده، ۲۱5 میلی ــت ش ــهیالت پرداخ تس
ریــال تســهیالت در بخــش خریــد خانــه، ۲۹ میلیــارد و ۳5 
ــارد و ۲۲ میلیــون  میلیــون در بخــش تعمیــرات و ۷۸ میلی
ریــال در بخــش ســاخت واحدهــای مســکونی توســط 
ــت  ــان پرداخ ــه متقاضی ــتان ب ــکن اس ــک مس ــعب بان ش

ــت. ــده اس ش
ــا بیــان اینکــه ۷5۰ فقــره معــادل ۱۴۶ میلیــارد  اســدی فر ب
و ۴۴۰ میلیــون ریــال بــه زلزلــه زدگان اســتان پرداخــت شــد 
کــه در ایــن زمینــه بانــک مســکن بــه تمــام تعهــدات خــود 

عمــل کــرده اســت.

 اجرای ۱۰ طرح موقوفه آب لوله 
در بیرجند

بیرجند
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان جنوبــی از اجــرای 
۱۰ طــرح موقوفــه آب لولــه تــا پایــان ســال در بیرجنــد خبــر 

داد.
بخشــی پور مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان 
ــه آب  ــل موقوف ــت: از مح ــری گف ــت خب ــی در نشس جنوب
لولــه بیرجنــد 5 نقطــه پیش بینــی شــده اســت کــه در حــال 
ــا ده روز  ــاز شــده اســت و ت ــروژه آغ ــداد ســه پ حاضــر تع

آینــده بــه بهره بــرداری می رســد.
ــزود:  ــف قداســت دارد، اف ــه موضــوع وق ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــه مختــص جامع ــدارد، بلک ــرد ن ــه ف ــف اختصــاص ب وق

اســت.

کوتاه از استانها

 تجلیل از فعاالن 
 در امر برگزاری نماز جماعت 
در شرکت گاز استان مرکزی 

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

معــاون  رمضانــی  بــا حضــور حمیــد  مراســمی  طــی 
ــرکت  ــن ش ــاز ای ــه نم ــورای اقام ــای ش ــرداری و اعض بهره ب
ــی از  ــانی اراک و جمع ــه دو گازرس ــت ناحی ــام جماع و ام
کارکنــان ایــن ناحیــه در نمازخانــه ایــن شــرکت از کارکنــان 
ــل  ــه عم ــل ب ــت تجلی ــاز جماع ــزاری نم ــر برگ ــال در ام  فع

آمد. 
بــر پایــه ایــن گــزارش ایــن امــر در پــی تصمیمــات گرفتــه 
ــزی  ــاز شــرکت گاز اســتان مرک ــه نم شــده در شــورای اقام
ــت و  ــن شــرکت صــورت پذیرف ــل ای ــر عام و موافقــت مدی
هــدف از برگــزاری آن ترغیــب و تشــویق نمــودن کارکنــان بــه 

ــاز جماعــت اســت. ــزاری هرچــه باشــکوه تر نم برگ

 اجرای پروژه های 
حفاظتی مشارکتی در 44۰ هکتار 

از مراتع شهرستان آق قال
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

ــا  ــش دم ــزوالت آســمانی و افزای ــه کاهــش ن ــا توجــه ب  ب
ــع  ــار از مرات ــارکتی در ۴۴۰ هکت ــی مش ــای حفاظت پروژه ه

ــت.  ــام اس ــال انج ــال در ح ــتان آق ق شهرس
ــت ماه  ــدای اردیبهش ــارکتی از ابت ــی مش ــای حفاظت پروژه ه
ــه  ــت ک ــام اس ــال انج ــی در ح ــاری در عرصه های ــال ج س
ــزار آالگل،  ــداری چمن ــی مرتع ــرکت تعاون ــارکت ش ــا مش ب
شــمال  مراتــع  در  کانســارخزر  شــرکت  و  بهره بــرداران 
ــاء شــده  ــال در ســال ۱۳۹۶ اصــالح و احی  شهرســتان آق ق

بود. 
در همیــن خصــوص عملیــات حفاظتــی – حمایتــی از قبیــل 
قــرق، آبیــاری و... توســط شــرکت های فــوق الذکــر در حــال 

اجــراء اســت. 
ــل  ــه عم ــی های ب ــه بررس ــه ب ــا توج ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
ــالم  ــد اع ــش از ۹۰ درص ــرح بی ــت ط ــد موفقی ــده، درص آم
شــده اســت کــه مراتــب بیانگــر اقــدام عملیــات مراقبتــی به 
ــس اداره  ــی کارشناســان و رئی ــارت و راهنمای ــا نظ ــع ب موق

مذکــور صــورت گرفتــه اســت.

 نصب ۲۰ هزار متر مربع 
کف پوش استاندارد در کرمانشاه

 کرمانشاه
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر عامــل ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــته ۲۰ ه ــال گذش ــت:  در س ــاه گف کرمانش
 کف پــوش اســتاندارد در محوطــه وســایل بــازی نصــب 

کردیم .
ــر عامــل ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری   کومــه مدی
ســمت  بــه  قدم هایــی  گذشــته  ســال   5 در  گفــت: 
استانداردســازی وســایل بــازی برداشــته شــده اســت و بــا 
توســعه شــهر و توســعه پارک هــا در ســطح شــهر مــا هــم 
امکانــات ورزشــی و وســایل بــازی کــودکان را توســعه دادیم.
وی ادامــه داد: بــا هماهنگــی اداره اســتاندارد کرمانشــاه 
ــزی  ــه فل ــتهلک ک ــوده و مس ــایل فرس ــر وس ــال ۹۶ اکث س
بودنــد از ســطح شــهر جمع آوری شــدند و وســایل اســتاندارد 

ــم. ــب کردی ــن نص و پلی اتی
کومــه گفــت: در ســال گذشــته ۲۰ هــزار متــر مربــع 
ــد در  ــیله جدی ــی وس ــش از س ــتاندارد و بی ــوش اس کف پ

محوطــه بــازی نصــب کردیــم.
  وی ادامــه داد: در پارک هــا کــه حجــم بیشــتر شــهروندان 
ــات  ــازی و امکان ــایل ب ــر وس ــا ب ــد و نظارت ه ــور دارن حض
ــا  ــا و بعدازظهره ــام می شــود و صبح ه ــه انج ورزشــی روزان
ــا  ــد ت ــی می کن ــزات را بررس ــن تجهی ــهرداری ای ــپ ش اکی

ــم. ــاق ناگــوار جلوگیــری کنی ــم از هــر اتف بتوانی
مدیــر عامــل ســیما، منظــر و فضای ســبز شــهری کرمانشــاه 
بیــان کــرد: اکنــون ســت های ورزشــی دســتورالعملی 
ــرای  ــت. ب ــخص اس ــتفاده مش ــوع اس ــب و ن ــا نص ــه آنه ب
ــژه  ــت وی ــا، س ــدادی پارک ه ــازان در تع ــن و جانب معلولی
وســایل وصــل کردیــم کــه بیشــترین جانبــازان در شــهرک 
ــب  ــا نص ــی در آنج ــت ورزش ــه س ــد ک ــور دارن ــه حض الهی

ــم. کردی

کرمان میزبان رقابت های 
دوچرخه سواری قهرمانی کشور

کرمان
esfahan.kimia@gmail.com

ــان ۲۰  ــور نوجوان ــی کش ــواری قهرمان ــابقات دوچرخه س مس
تــا ۲۲ مــرداد جــاری بــه میزبانــی کرمــان برگــزار می شــود.

حســین اســالمی، رئیــس هیئــت دوچرخه ســواری اســتان 
کرمــان گفــت: مســابقات دوچرخه ســواری قهرمانــی کشــور 
ــان  ــی کرم ــه میزبان ــاری ب ــرداد ج ــا ۲۲ م ــان ۲۰ ت نوجوان
ــب  ــرکت کننده در قال ــون 5۶ ش ــه تاکن ــود ک ــزار می ش برگ
ــداد ملــی اعــالم  ــرای ایــن روی ۱۴ تیــم از سراســر کشــور ب

ــد. ــی کرده ان آمادگ
در  نفــره  تیــم ۴  یــک  اســتان کرمــان  از  افــزود:  وی 
ــداز و  ــا چرخ ان ــی، ايلي ــی خدام ــی، عل ــا صادق ــب طاه قال
ــعيد و  ــی س ــتی مصطف ــه سرپرس ــی ب ــين دهقان اميرحس
ــن  ــوش در ای ــد تيزه ــژاد و محم ــادی عرب ن ــری ه مربیگ

می یابنــد. حضــور  رقابت هــا 
ــته های ده  ــابقات در رش ــن مس ــرد: ای ــح ک ــالمی تصری اس
كيلومتــر تايــم تريــل انفــرادی، پانصــد متــر ســرعت، دو هزار 

متــر تعقيبــی و اســتقامت پیگیــری می شــود.
وی یــادآور شــد: رقابت هــا در رشــته ده كيلومتــر تايــم تريــل 
انفــرادی ســاعت ٨:٣٠ صبــح روز يكشــنبه در جــاده هفــت 

ــاغ کرمــان آغــاز می شــود. ب
حســین اســالمی، رئیــس هیئــت دوچرخه ســواری اســتان 
کرمــان افــزود: رشــته پانصــد متــر ســرعت و دوهــزار متــر 
تعقيبــی نیــز رأس ســاعت ١٦ روز يكشــنبه در پيســت 
ــصت  ــافت ش ــه مس ــتقامت ب ــابقه اس ــاء و مس خاتم االنبي
كيلومتــر روز دوشــنبه ســاعت ٩ در مســير هفــت بــاغ علــوی 

کرمــان انجــام مــی شــود.

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه ســامانه نشــاط 
اجتماعــی در اســتان یــزد اجــرا می شــود از 
ــی  ــاط اجتماع ــاخت های نش ــرای زیرس اج
ارزان قیمــت در یــزد بــا اجــرای ایــن ســامانه 

ــر داد. خب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان زاده ب ــد جوادی مجی
احســاس  یــک  در  اجتماعــی  نشــاط 
ــف  ــدت تعری ــی م ــدار و طوالن ــت پای رضای
ــاط  ــعه و نش ــت: توس ــار داش ــود اظه می ش
هــر دو بــه دنبــال افزایــش میــزان رضایــت 
 اجتماعــی هســتند و نشــاط دیریافت اســت 

و کمتــر بــه دســت می آیــد و در مقابــل، 
شــادی بــا اقدامــات کوچکــی از جملــه 
یــک لبخنــد ســاده هــم بــه وجــود می آیــد 
ــه  ــادی را ب ــی ش ــر اقدام ــا ه ــوان ب و می ت

وجــود آورد.
بهبــود  و  اجتماعــی  خاطــر  تعلــق  وی 
ــرکات نشــاط  ــه ب کیفیــت زندگــی را از جمل
اجتماعــی دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
نشــاط اجتماعــی صرفــا یــک موضــوع برای 
ســرگرمی نیســت کــه مــا همیشــه در پایــان 
ــه آن  ــم و نســبت ب ــه آن بپردازی مباحــث ب

بررســی های کوتاهــی انجــام دهیــم.
ــوزه  ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان زاده ب جوادی
 زیرســاختی یکــی از بخش هایــی اســت 

کــه بــرای ایــن ســامانه طراحی شــده اســت 
ــرای  ــاخت های ارزان ب ــاد زیرس ــت: ایج گف
مــردم از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن 
ســامانه بــه صــورت جــدی دنبــال می شــود 
ــه  ــد از آن اســتفاده الزم را ب ــردم بتوانن ــا م ت

عمــل آورنــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــزد ب ــاد ی ــرکل ارش مدی
ــه  ــرد نهادین ــا رویک ــر ب ــگ و هن ــذر فرهن گ
ــه  ــزد ب ــتان ی ــر در اس ــگ و هن ــردن فرهن ک
ــود  ــری می ش ــرد، پیگی ــک رویک ــوان ی عن
خاطرنشــان کــرد: نخســتین گــذر فرهنــگ و 
هنــر کشــور بــه همــت شــهرداری یــزد در این 
شــهر ایجــاد شــد و بــا حضــور وزیــر فرهنــگ 
ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــالمی ب ــاد اس و ارش

باشــگاه های  توســعه  از  جوادیــان زاده 
کتاب خوانــی در گروه هــای خانوادگــی خبــر 
داد و گفــت: یکــی از اقداماتــی کــه بایــد در 
ارتبــاط بــا کتابخوانــی در جامعــه انجام شــود 
ــی  ــه فعالیت هــای کتاب خوان ــن اســت ک ای
ــراه  ــی هم ــاط و پویای ــا نش ــه را ب در جامع

کنیــم.
ــی  ــگری، فرهنگ ــای گردش ــاد توره وی ایج
و ادبــی بــا عنــوان نامــه ای بــه یــزد را یکــی 
دیگــر از اقدامــات فرهنگــی و اجتماعــی 
ــن  ــوان کــرد و گفــت:  ای ــزد عن در اســتان ی
طــرح زمینــه ایجــاد احســاس تعلــق خاطــر 
نســبت بــه یــزد را در بیــن شــهروندان و 

گردشــگران ایجــاد می کنــد.
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زنجان
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مهنــدس شــهبازی سرپرســت شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی 
منطقــه از مصــرف ۳۴۷ میلیــون و ۷۲۲ هــزار لیتــری فرآورده هــای 
نفتــی اســتان در ۴ ماهــه نخســت ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
ایــن میــزان در مقایســه بــا مــدت مشــابه از یــک رشــد ۱۶ درصــدی 

برخــوردار بوده اســت.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه، مصــرف بنزیــن و نفتــگاز را افزایشــی 
برشــمرد و افــزود: میــزان مصــرف بنزیــن در ۴ ماهه نخســت ســال 
۱۳5 میلیــون و ۸۴۸ هــزار لیتــر و مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۲۱ 
میلیــون و ۱۶۱ هــزار لیتــر بــوده کــه ایــن قیــاس مصــرف حاکــی از 

یــک رشــد ۱۲ درصــدی اســت.
وی افــزود: مصــرف نفتــگاز نیروگاهــی در ســال جــاری ۳۶ میلیون 
و ۷۲۶ هــزار لیتــر و مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۲ میلیــون و 5۲۸ 

هــزار لیتــر بــوده کــه از افزایــش ۶۳ درصــدی برخــوردار اســت.

سرپرســت منطقــه بــه میــزان مصــرف نفــت ســفید و نفــت کــوره و 
نفتــگاز غیــر نیروگاهــی اشــاره کــرد و میــزان مصــرف نفت ســفید را 
در ۴ ماهــه نخســت ســال بــا مصــرف ۱۰ میلیــون و ۹۸۱ هــزار لیتــر 
اعــالم کــرد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه بــا 
مصــرف ۱۳ میلیــون و ۲5۸ هــزار لیتــر از یــک کاهــش ۱۷ درصــدی 

برخــوردار بــوده اســت.
وی در ادامــه افــزود: میــزان مصــرف نفتکــوره در ۴ مــاه نخســت 
ســال ۳ میلیــون و ۳۲۷ هــزار لیتــر و در مــدت مشــابه ســال قبــل 
۴ میلیــون و ۲۸۴ هــزار لیتــر بــا ۲۲ درصــد کاهــش و نفتــگاز غیــر 
ــا مصــرف ۱۶۰ میلیــون و ۸۴۰ هــزار و مــدت مشــابه  نیروگاهــی ب
ســال قبــل ۱۴۸ میلیــون و ۹۱۸ هــزار لیتــر کــه ایــن میــزان مصرف 

از کاهــش ۸ درصــد برخــوردار بــوده اســت.
وی وضعیــت سوخت رســانی و تأمیــن بــه موقــع و مســتمر اســتان 
را بســیار مطلــوب عنــوان و تصریــح کــرد: مشــکل خاصــی در جهت 

تأمیــن ســوخت اســتان در ســال جــاری متصور نیســت.

کردستان
esfahan.kimia@gmail.com

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کردســتان 
ــد و  ــد می کن گفــت: کردســتان ۷۰ درصــد طــالی کشــور را تولی

رتبــه اول کشــور را در حــوزه تولیــد طــال خواهــد داشــت.
محمــد دره وزمــی در هفتمیــن نشســت گــروه کارشناســان 
معدنــی کشــورهای عضــو اکــو کــه در ســنندج برگــزار شــد، گفت: 
اســتان کردســتان از نظــر معدنــی و ســاختار زمیــن شناســایی 

دارای ســاختار مختلفــی اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کردســتان 
ــی در کردســتان شناســایی شــده  ــاده معدن ــرد: ۱۸ م ــوان ک عن
کــه پلــی متــال، مــس، ســرب، روی، طــال، آهــن و ســنگ های 

مرمــر، مرمریــت، چینــی و... جزئــی از آنهــا هســتند.
وی افــرود: ایــن مــواد معدنــی در قالــب ۳۹۱ پروانــه بهره برداری 
بــا ذخیــره ۶۱۰ میلیــون تــن و اســتخراج اســمی ۲۰ میلیــون تــن 

ــرداری می شــود. در ســال بهره ب
دره وزمــی گفــت: مــواد معدنــی مــا شــامل طــال و آهــن و پلــی 
ــادر  ــال ص ــش ط ــرداری در بخ ــه بهره ب ــت و دو پروان ــال اس مت

شــده اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کردســتان 
اظهــار داشــت: بــا بهره بــرداری از معــدن ســاریگونی بیــش از پنج 
میلیــون تــن کان ســنگ طــال اســتخراج می شــود کــه بــه معنــی 

هفــت در ســال اســت.
وی افــزود: بــا انجــام ایــن اتفاقــات کردســتان ۷۰ درصــد طــالی 
ــد  ــوزه تولی ــور را در ح ــه اول کش ــد و رتب ــد می کن ــور را تولی کش

طــال خواهــد داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان ســقز نیــز از منابــع طــالی اســتان 
ــف و  ــتری کش ــره بیش ــه ذخی ــور اینک ــه منظ ــت: ب ــت، گف اس
ســرمایه گذاری روی آن انجــام شــود، عملیــات اکتشــافی نویــن 

در اســتان آغــاز شــده اســت.

رشد 1۶ درصدی مصرف فرآورده های نفتی در زنجانتولید ۷0 درصد طالی کشور در استان کردستان

 صورت های مالی شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی به تصویب مجمع عمومی رسید

تبریزمجید مسلمی حکم آبادی
M.Moslemi@gmail.com

ــالب  ــرکت آب و فاض ــال ۱۳۹۶ ش ــی س ــای مال ــی صورت ه ــع عموم ــه مجم جلس
شــهری اســتان آذربایجــان شــرقی بــا حضــور ۱۰۰% ســهامداران در ســالن کنفرانــس 
شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان آذربایجــان شــرقی و بــه ریاســت خشــایی 
معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور تشــکیل 

و تصویــب شــد. 
ــگار مــا در تبریــز، جلســه مجمــع عمومــی ســاالنه شــرکت آب و  ــه گــزارش خبرن ب
ــو  ــه صــورت »ویدئ ــه شــرکت ب ــن تجرب ــار و اولی ــن ب ــرای اولی فاضــالب اســتان ب

ــزار شــد.  ــوب تشــکیل و برگ ــا کیفیــت مطل کنفرانــس« و ب
ــای  ــره در خصــوص صورت ه ــت مدی ــزارش هیئ ــا هــدف بررســی گ ــن جلســه ب ای
مالــی ســال ۹۶ در محــل ســالن کنفرانــس شــرکت آب و فاضــالب اســتان برگــزار 
ــو مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب  ــن جلســه علیرضــا ایمانل ــدای ای شــد. در ابت
ــاء  ــایر اعض ــایی و س ــی از خش ــکر و قدردان ــن تش ــرقی ضم ــان ش ــتان آذربایج اس
ــای  ــه در حوزه ه ــای صــورت گرفت ــان ســهام، گزارشــی از فعالیت ه ــع و صاحب مجم

مختلــف شــرکت و عملکــرد مالــی را ارائــه کــرد. 
ــره  ــت مدی ــور اقتصــادی و عضــو هیئ ــزی و ام ــاون برنامه ری ــه خشــایی مع در ادام
ــده  ــه ریاســت مجمــع عمومــی را برعه شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور ک
ــرکت آب و  ــان ش ــت و کارکن ــط مدیری ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــت از تالش ه داش
فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی در خصــوص عملکــرد مطلــوب شــرکت و اعضای 

ــرد.  ــی ک ــکر و قدردان ــت اندرکاران، تش ــره و دس ــت مدی هیئ

 پیشرفت بیش از 6۰ درصد طرح انتقال آب 
به اراضی دشت سیستان

سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
A.Pishko@eskimia.ir

مجــری طــرح آبرســانی بــه دشــت سیســتان از پیشــرفت فیزیکــی ۶۶ درصــدی ایــن 
طــرح خبــر داد. 

صالحــی در نشســت قــرارگاه عملیاتــی طــرح انتقــال آب بــا لولــه بــه اراضــی شــمال 
اســتان افــزود: طــرح آبرســانی بــه ۴۶ هــزار هکتــار اراضــی کشــاورزی شــمال سیســتان 
و بلوچســتان از طرح هــای بــزرگ ملــی اســت کــه بــا همــکاری دو وزارت نیــرو و جهــاد 

کشــاورزی در ایــن منطقــه در حــال اجراســت. 
صالحــی بیــان کــرد: از ۱۷ ایســتگاه پمپــاژی کــه بــرای اجــرای ایــن طــرح در نظــر گرفته 
شــده ۱۴ ایســتگاه پمپــاژ بــا نصــب ۱5۷ دســتگاه الکتروپمــپ آمــاده بهره برداری اســت. 
وی گفــت: ۳ ایســتگاه اصلــی باقی مانــده از خروجــی چــاه نیمــه ۱ و ۴ هــم تاکنــون ۶۰ 

درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد کــه تــا پایــان ســال بــه بهره بــرداری می رســد. 
وی بــا بیــان اینکــه از ۴۶ هــزار هکتــار معــادل ۲۷ هــزار هکتــار زیرســاخت های شــبکه 
آمــاده شــد، گفــت: اولویــت اســتفاده از ایــن طــرح در فصــل زراعــی جــاری بــا اراضــی 

اســت کــه آب مــورد نیــاز آنهــا از کانــال خروجــی چــاه نیمــه ۴ انجــام می شــود. 
پیــری رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان نیــز گفــت: در تالشــیم در راســتای 
تولیــد محصــوالت اســتراتژیک بــه ســمت تولیــد کشــت محصوالتــی با الگــوی مطمئن 

اقتصــادی و اشــتغال در منطقــه برویــم. 
وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر در اجــرای طــرح آبرســانی بــه دشــت سیســتان 
۲ هــزار و ۸۰۰ نفــر بــا ۸۷۰ دســتگاه ماشــین آالت ســنگین و نیمــه ســنگین مشــغول 

بــه کارنــد.

 دوره پیک اضطراری مصرف برق 
استان سمنان به پایان می رسد

سمنان
esfahan.kimia@gmail.com

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ســمنان گفــت: در روزهــای آینــده 
ــغ  ــان می رســد و بال ــه پای ــرق اســتان ســمنان ب ــک اضطــراری مصــرف ب دوره پی
 بــر ۴۰۰ ســاعت کمبــود نبــود تــوازن بیــن تولیــد و مصــرف بــرق جبــران می شــود.

ــرق اســتان ســمنان در  ــع نیــروی ب محمــد موســوی زاده مدیرعامــل شــرکت توزی
ــده دوره پیــک اضطــراری مصــرف  ــگاران گفــت: در روزهــای آین ــا خبرن گفت وگــو ب
ــود  ــود نب ــر ۴۰۰ ســاعت کمب ــغ  ب ــان می رســد و بال ــه پای ــرق در اســتان ســمنان ب ب

ــران می شــود. ــرق جب ــد و مصــرف ب ــن تولی ــوازن بی ت
ــده  ــر عه ــز ب ــان آن نی ــن شــرکت نیســت و پای ــزود: خاموشــی ها دســت ای وی اف
ــه  ــم ب ــی شــروع کردی ــک  زمان ــرق اســتان ســمنان نیســت از  ی ــع ب شــرکت توزی

ــان برطــرف نشــده اســت. اعمــال خاموشــی و همچن
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ســمنان تصریــح کــرد: بعضــی از 
شــهرهای اســتان ماننــد ســمنان و شــاهرود بــه دلیــل تراکــم بــاالی جمعیــت طــول 
چیــدر از 5 کیلومتــر تــا ۱5 کیلومتــر اســت؛ ولــی تعــداد مشــترکین زیــادی از تجــاری 
و اداری و... در آن قــرار گرفتنــد. محمــد موســوی زاده گفــت: همــکاری بهره بــرداری 
مــا بــا مشــارکت مدیــران شهرســتان ها تعــداد فیدرهــای مــا مشــخص اســت؛ ۱۸۰ 

چیــدر یــا منطقــه داریــم کــه امــکان قطــع و وصــل از داخــل وجــود دارد.
ــی مناطــق  ــز حســاس در تمام ــم مراک ــه می دانی ــار داشــت: باوجــود اینک وی اظه
اســتان قــرار دارد؛ امــا بایــد خاموشــی به صــورت یکســان در تمــام مناطــق اعمــال 

ــوند. ــی ها می ش ــمول خاموش ــم مش ــز ه ــن مراک ــود و ای ش

سامانه نشاط اجتماعی در استان یزد اجرا می شود



7 کوتاهازاستانها
اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان به 

بیمه سالمت استان بوشهر
بوشهر

esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان بوشــهر گفــت: ۱۴۰ میلیــارد 
تومــان بــرای تأمیــن هزینه هــای درمانــی بیمه شــدگان 
اســتان بوشــهر اختصــاص یافــت کــه ۶۶ میلیــارد تومــان آن 
ــوم پزشــکی  ــی دانشــگاه عل ــز درمان ــه مراک ــه بیم ــوط ب مرب

اســتان اســت.
پرویــز رمضانــی بــا بیــان اینکه حــدود ۵۰۰ هــزار نفر در اســتان 
تحــت پوشــش بیمــه خدمــات درمانــی و ســامت قــرار دارند، 
اظهــار داشــت: ایــن تعــداد بیمه شــده ۴۶.۷ درصــد جمعیــت 
ــوط  ــد آن مرب ــود و ۸۰ درص ــامل می ش ــهر را ش ــتان بوش اس
بــه صنــدوق روســتایی و همگانــی در راســتای ارائــه خدمــات 

رایــگان بــه آنــان اســت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قم:

 تأمین سرمایه و مواد اولیه 
ازجمله دغدغه های واحدهای 

صنعتی قم است
محمد توکلی

M.Tavakoli@eskimia.ir

قم

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قــم در 
هجدهمیــن جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در 
اســتانداری قــم بــا اشــاره بــه مصوبــات ایــن جلســه عنــوان 
کــرد: بررســی تأمیــن ارز واحدهــای صنعتــی در کمیته هــای 
اولیــه  تأمیــن مــواد  پیگیــری در زمینــه  و  تخصصــی 
ــات  ــن مصوب ــه ای ــدی ازجمل ــای تولی ــیمی واحده پتروش

اســت.
وی افــزود: از ابتــدای ســال جــاری ۱۴ پرونــده در رابطــه بــا 
واحــد صنعتــی بــرای بررســی و حــل مشــکات بــه ســتاد 

تســهیل ملــی ارجــاع داده شــده اســت.
محمــود ســیجانی تصریــح کــرد: همچنیــن از ابتــدای ســال 
تــا پایــان تیرمــاه توانســته ایم ۶2 درصــد مصوبه هــای ســتاد 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد را عملیاتــی کنیــم. تاکنــون ۱۷ 
جلســه ســتاد رفــع موانــع تولیــد تشــکیل شــده کــه در آن 

23۶ مصوبــه مطــرح و ۱۴۶ مصوبــه اجرایــی شــده اســت.
وی یــادآور شــد: تأمیــن ســرمایه در گــردش و مــواد اولیــه 
ازجملــه دغدغه هــای واحدهــای صنعتــی در قــم اســت کــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــای الزم انج ــاره پیگیری ه در این ب
ــم  ــتان ق ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
خاطرنشــان کــرد: به ویــژه تأمیــن مــواد پتروشــیمی از 
ــورس  ــا ب ــی ب ــاره تعامات مشــکات جــدی اســت؛ در این ب
در جهــت رفــع موانــع داشــته ایم. واحدهــای کوچــک 
صنعتــی در تأمیــن مــواد پتروشــیمی با مشــکات بیشــتری 
مواجه انــد کــه در ایــن بــاره ســاز و کاری فراهــم می شــود تــا 
از طریــق تعاونی هــا، موفــق بــه خریــد مــواد اولیــه شــوند.

ــواد و گران فروشــی  ــن م ــکار ای ــرد: احت ــوان ک ســیجانی عن
ــود  ــورد می ش ــد برخ ــه ج ــان ب ــا متخلف ــدارد و ب ــا ن معن
و تاکنــون ۶ واحــد متخلــف در زمینــه احتــکار مــواد 

شــده اند. شناســایی  پتروشــیمی 

تبریز سعید شیعه نواز
M.Sh.Navaz@gmail.com

 بــا حضــور خدابخــش اســتاندار آذربایجان شــرقی، 
امینــی نماینــده مــردم هشــترود در مجلــس 
ســازمان  رئیــس  بهبــودی  اســامی،  شــورای 
برنامــه و بودجــه، ایمانلــو مدیــر عامــل شــرکت آب 
ــش  ــاون پژوه ــگری مع ــتان، عس ــاب اس و فاض
ــدار  ــدار و بخش ــز، فرمان ــگاه تبری ــاوری دانش و فن
شهرســتانی،  و  اســتانی  مســئوالن  هشــترود، 
ــی  ــدادی از اهال ــهدا و تع ــم ش ــای معظ خانواده ه
شــهر نظرکهریــزی و اهالــی روســتای آالقیــه 
ریــال  میلیــون   ۱2۰۰۰ از  بیــش  هزینــه ای  بــا 
ــزی  ــهر نظرکهری ــه آب ش ــرداری از تصفیه خان بهره ب

بــا ظرفیــت ۱۰ لیتــر در ثانیــه بــه روش کاویتاســیون 
پاســمایی و بــا حــذف فلــزات ســنگین آغــاز شــد. 
ــل  ــر عام ــز، مدی ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی در 
آییــن  بهره بــرداری از طــرح تصفیه خانــه آب شــهر 
نظرکهریــزی گفــت: رشــد جمعیــت و افزایــش 
تقاضــا بــرای دســتیابی بــه آب بــا کیفیــت بهتــر و 
وجــود بعضــی آالینده هــا ازجملــه فلــزات ســنگین 
ــتی  ــرات بهداش ــه خط ــی ک ــع آب ــی از مناب در بعض
ــای  ــتفاده از روش ه ــد، اس ــت محیطی دارن و زیس

ــد.  ــروری می نمای ــه آب را ض ــد تصفی کارآم
جــزو  طــرح  ایــن  افــزود:  ایمانلــو  علیرضــا 
بــوده شــرکت  ایــن  تحقیقاتــی   طرح هــای 

ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــت ش ــا حمای ــه ب ک
ــز و  ــگاه تبری ــان دانش ــرقی از محقق ــان ش آذربایج
ــی  ــی روش ــگاهی و میدان ــی های آزمایش ــا بررس ب
ــان  ــا راندم ــی ب ــی و بین الملل ــد در ســطح مل جدی
بــاال، ابــداع و در شــهر نظرکهریــزی بــا مقیــاس ۱۰ 
لیتــر بــر ثانیــه بــا هزینــه ای جمعــا بیــش از ۱2۰۰۰ 

ــال اجــرا  شــده اســت.   ــون ری میلی
ــان  ــاب آذربایج ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
شــرقی در ادامــه بــه مزایــای اســتفاده از ایــن طــرح 
اشــاره کــرد و افــزود: عــدم نیــاز بــه افــزودن هرگونه 
مــواد شــیمیایی، حــذف فلزات ســنگین بــا راندمان 
بــاال، زمــان تصفیــه بســیار پاییــن حــدود 2 دقیقــه، 
ــا،  ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــان نس ــرداری آس بهره ب

کاهــش COD و BOD و بوهــای نامطبــوع، فضای 
بســیار کــم بــرای نصــب سیســتم، هزینــه بســیار 
کــم نگهــداری سیســتم، کنتــرل PH تــا حــد نرمال 
و تکنولــوژی کامــا بومــی از مزایــای اســتفاده از این 

نــوع تصفیــه آب شــرب اســت. 
 گفتنی اســت این طــرح با توجه به مزایای یادشــده 

ــت ۱۰  ــا ظرفی ــنگین ب ــزات س ــذف فل ــروژه »ح پ
لیتــر در ثانیــه بــه روش کاویتاســیون پاســمایی«، 
به عنــوان طــرح محیــط زیســتی شــرکت آب 
بــه  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  فاضــاب  و 
ســیزدهمین دوره جایــزه مدیریــت ســبز ایــران 
ــاس  ــرح  براس ــن ط ــی ای ــده و ارزیاب ــی ش معرف
به عنــوان    EAST QUESTONNIER منطــق 
معتبرتریــن جایــزه جهانــی زیســت محیطی در 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی 

ــد.  ــزار ش برگ
اســتاندار  مراســم خدابخــش،  ایــن  ادامــه  در 
آذربایجــان شــرقی، ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
دســت اندرکاران اجــرای ایــن طــرح مهــم آبرســانی 
از تصفیــه خانــه آب شــرب شــهر نظرکهریــزی 

کــرد.  بهره بــرداری 
ــترود  ــتان هش ــع شهرس ــزی از تواب ــهر نظرکهری ش

اســت و 3۸۰ فقــره انشــعاب آب دارد.

با حضور مدیر عامل آبفای آذربایجان شرقی و مسئوالن استانی و برای نخستین بار در کشور صورت گرفت:

بهره برداری از تصفیه خانه آب شهر نظرکهریزی به روش کاویتاسیون پالسمایی 

 »آگهی موضوع ماده 3 
 قانون وماده 13 آیین نامه

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی  «

ــوم و  ــای اول و دوم و س ــادره هیات ه ــر آراء ص براب
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض چه
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بامع ــات مالکان تصرف
گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و 
امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطاع 
ــی  ــی م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی  مالکیــت متقاضی
ــه مــدت دو  تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضای خــود را ب
اول  هیــأت   ۱39۶/۰۶/3۰-۱۵۷2۷ شــماره  ۱.رای 
بــه شناســنامه شــماره  اســامی  نجــات  خانــم 
۵۵۸۸۸ کدملــی ۱2۸۰9۸۴۸۶۴ صــادره اصفهــان 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــد موس فرزن
مســاحت  ۸۸.2۸   مترمربــع پــاک شــماره    ۱9/۱   
ــان بخــش ۱۴  ــع در اصفه ــی واق ــی از  ۸    اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مجیــد 
ــر    ــه   ۱۱3    دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــر آزادان نص

ــاک ــوم    ام س
ــم  ــأت اول خان 2.رای شــماره ۱۱99-۱39۷/۰۱/2۶ هی
ــماره 2۰۷۸۰  ــنامه ش ــه شناس ــیدیان ب ــری جمش کب
ــی  ــد ول ــران  فرزن ــادره ته ــی ۰۰۵9۵9۸۵9۱ ص کدمل
ــاحت     ــه مس ــه  ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ال
ــع  ــی واق ــاک شــماره   32   اصل ــع پ 2۴۰   مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ در اصفه

ــوادی ــد ج ــت محم ــان از مالکی اصفه
3.رای شــماره 2۶۰۶-۱39۷/۰2/۱۸ هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره ۴۷۸  ــی ب محمدرضــا مصطفائ
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی ۱۰9۱39۷۴22 ص کدمل
احمــد ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــاک شــماره  ۵۴     ــع پ مســاحت   2۱۸.۴۶   مترمرب
ــان بخــش  ۱۴   ــع در اصفه ــی واق ــی از  ۱۶  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    دفتر  

امــاک  الکترونیکــی ۱39۵2۰3۰2۰2۵۰۱۵۸۵۸
۴.رای شــماره 22۴۶-۱39۷/۰2/۱۱ هیــأت دوم آقــای 
یحیــی کرونــدی بــه شناســنامه شــماره 2۷۱ کدملــی 
۱2۸9۸۱۶۵۵۷ صــادره اصفهــان فرزنــد غامحســین 
ــاحت  ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی از  ــماره  2۸۷    فرع ــاک ش ــع پ 2۰2     مترمرب
۱۷   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبت 
ــر  ــان  دارای ســابقه ثبــت در دفت ملــک غــرب اصفه
ــورخ  ــال ۱۱3۵۴ م ــند انتق ــک س ــاک  الکترونی ام

ــان ــه ۴۱۶ اصفه ۱39۶/2/3۱ دفترخان
دوم  هیــأت   ۱39۷/۰2/۱۶-23۴۶ شــماره  ۵.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــتاجران گورتان ــره مس ــم زه خان
ــادره  ــی ۱2۸3۴۵۴۷۸۵ ص ــماره ۱۷۱9 کدمل ش

اصفهــان  فرزنــد عبــاس در 29 و پنــج، چهــل و هفتــم 
حبــه مشــاع از ۷2 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  2۱۰.۴۸    مترمربــع پــاک 
شــماره  ۵۷2    فرعــی از  ۱۴  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات۵9۰ و ۱9۴  دفتــر  ۸39 و ۵۸   امــاک

۶.رای شــماره 23۴۵-۱39۷/۰2/۱۶ هیــأت دوم آقای 
ــه شناســنامه  غامحســین باباشــاهی کوهانســتانی ب
ــان   ــادره اصفه ــی ۱2۸۴۷۶۱۶۴9 ص ــماره ۱۶ کدمل ش
ــم  ــل و هفت ــل و دو، چه ــم در ۴2 و چه ــد قاس فرزن
حبــه مشــاع از ۷2 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  2۱۰.۴۸    مترمربــع پــاک 
شــماره  ۵۷2    فرعــی از  ۱۴  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات۵9۰ و ۱9۴  دفتــر  ۸39 و ۵۸   امــاک

اول  هیــأت   ۱39۷/۰2/2۵-3۱۸۷ شــماره  ۷.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــاز ســهرابی رنان ــم مهن خان
ــی  ــی ۱۱3۰۰۵2222 صــادره خمین ۱۱3۰۰۵2222 کدمل
شــهر فرزنــد مهــدی ۱.۵ دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت ۱۷۵.۵9   مترمربــع 
پــاک شــماره 323۷  فرعــی از  ۱۸ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 

مــورد ثبــت صفحــه  ۵9۴   دفتــر  ۴۴9   امــاک
اول   هیــأت   ۱39۷/۰2/2۵-3۱۸۸ شــماره  ۸.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جان ــعید عل ــای س آق
ــهر  ــی ش ــادره خمین ــی ۱29۰۶۶۶۵۴۷ ص ۷2۴ کدمل
فرزنــد حســن ۴.۵ دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب   خانــه  بــه مســاحت ۱۷۵.۵9   مترمربــع پــاک 
شــماره 323۷  فرعــی از  ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ــاک ــر  ۴۴9   ام ــت صفحــه  ۵9۴   دفت ثب
ســوم  هیــأت  شــماره ۱39۷/۰2/2۶-32۱۵  9.رای 
خانــم زهــرا ماهــرو بــه شناســنامه شــماره 2۰۰۱ 
کدملــی ۱۱۴۰۸33۸39 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
۱۴۶.۰3 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از۶۸ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  از مالــک رســمی ســید کریــم مهــری 

ــوی دهن
هیــأت   ۱39۷/۰3/23-۵۰3۰ شــماره  ۱۰.رای 
دوم آقــای محســن باباشــاهی کوهانســتانی بــه 
شناســنامه شــماره ۱9 کدملــی ۱29۰۴۴۸۴2۶ صــادره 
ــگ مشــاع  ــی ســه دان ــد صفرعل ــی شــهر فرزن خمین
ــاحت   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی از شش
ــی  ــماره    ۴3۷  فرع ــاک ش ــع پ ۱۵۰.2۰    مترمرب
از   ۱۴   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 2۱۵ 

و 2۱۸    دفتــر  ۱۰۶2   امــاک
دوم  هیــأت   ۱39۷/۰3/23-۵۰29 شــماره  ۱۱.رای 
ــنامه  ــه شناس ــتانی ب ــمی کوهانس ــم قاس ــم اعظ خان
شــماره ۱۰۱2 کدملــی ۱۱۴۱۸99۴۶9 صــادره  خمینــی 
از      مشــاع  دانــگ  ســه  حســین  فرزنــد  شــهر 
ــاحت   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــماره    ۴3۷  فرع ــاک ش ــع پ ۱۵۰.2۰    مترمرب
از   ۱۴   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 2۱۵ 
و 2۱۸    دفتــر  ۱۰۶2   امــاک

دوم  هیــأت   ۱39۷/۰3/23-۵۰۱۷ شــماره  ۱2.رای 
ــه شناســنامه شــماره  آقــای ســیدمرتضی میرحــاج ب
اصفهــان  صــادره   ۱2۸۶۷۶99۸۱ کدملــی   3۰۷۴
فرزنــد سیدحســینعلی ششــدانگ یــک بــاب مغــازه 
ــاحت   ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثنای به ــه اس ب
۱9.۶۰    مترمربــع پــاک شــماره   ۶۸    اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ در اصفه

ــادی ــرام آب ــدری به ــا حی ــت رض ــان از مالکی اصفه
دوم  هیــأت   ۱39۷/۰3/۰۵-39۸۶ شــماره  ۱3.رای 
آقــای محمــد ســلطانی ســامانی بــه شناســنامه 
شــماره ۱۰۶ کدملــی ۴۶22۷۸23۷۵ صــادره شــهرکرد  
ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــی س ــد مرتض فرزن
ــه  ــای ثمنی ــه اســتثنای به ــاب   ســاختمان ب ــک ب ی
اعیانــی   بــه مســاحت    2۵۰  مترمربــع پــاک 
شــماره    ۶۸    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  ســند ۱۷۰۸29 
ــند  ــان و س ــه ۸۶ اصفه ــورخ ۱39۵/۸/2۶ دفترخان م
ــان ــه 2۶۱ اصفه ــورخ ۱39۵/۱2/۱ دفترخان ۱۸۵۷۸ م
دوم  هیــأت   ۱39۷/۰3/۰۵-39۸۵ شــماره  ۱۴.رای 
خانــم شــها دهقانــی مفــرد پــور بــه شناســنامه 
ــی ۴۶22۸۷۵۴۷۰ صــادره شــهرکرد  شــماره 2۱ کدمل
فرزنــد غامحســین ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 
ــه  ــای ثمنی ــه اســتثنای به ــاب   ســاختمان ب ــک ب ی
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 2۵۰  مترمرب ــی ب اعیان
۶۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ــورخ  ــند ۱۷۰۸29 م ــان  س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
۱39۵/۸/2۶ دفترخانــه ۸۶ اصفهــان و ســند ۱۸۵۷۸ 

مــورخ ۱39۵/۱2/۱ دفترخانــه 2۶۱ اصفهــان
دوم  هیــأت   ۱39۷/۰3/۰۵-39۴۵ شــماره  ۱۵.رای 
آقــای حســین کبیــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   ۱2۸322۵۰3۴ کدملــی   ۱۱۵۷۰
فرزنــد کریــم ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   
ــماره    ــاک ش ــع پ ــاحت   ۱۸۰.3۸   مترمرب ــه مس ب
33۴2  فرعــی از ۱۸   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ــاک ــر ۷93    ام ــه   2۷۵ و 2۷۸  دفت ــت صفح ثب

دوم  هیــأت   ۱39۷/۰3/23-۵۰۱۶ شــماره  ۱۶.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر ازادان ــر نص ــای اکب آق
ــد  ــان  فرزن ــی ۱2۸9۸۰3۷3۰ صــادره اصفه 2۴ کدمل
مصیــب ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه  بــه مســاحت   
۱3۴.۱2   مترمربــع پــاک شــماره  ۵    فرعــی از  ۱۵  
ــت  ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــه   2۶9 و  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

2۷۵ و 2۷۷   دفتــر  ۵۱   امــاک
ــارم  ــأت چه ۱۷.رای شــماره ۴3۵2-۱39۷/۰3/۰9 هی
خانــم اشــرف حســنی بــه شناســنامه شــماره 3 
ــد  ــت فرزن ــادره چاهدش ــی ۶۴۷9۸۴323۱ ص کدمل
اســداله ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
۱۴9.۵۰ مترمربــع درقســمتی از پــاک شــماره ۶۷ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــات ــی بی لطفعل
 ۱39۷/۰3/2۱-۴9۱۴ شــماره  رای   .۱۸

ــه  ــی ب ــم زهــرا جمشــیدی کوجان ــارم خان ــأت چه هی
ــی ۱2۸32۴۷۶۵۸  ــماره ۱3۸۴۱ کدمل ــنامه ش شناس
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رحیــم ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت ۷۰.9 مترمرب ــه مس ــاب کارگاه ب یکب
شــماره 2۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک 

رســمی محمدعلــی رضائــی
ــارم  ــأت چه ۱9.رای شــماره ۴9۴۸-۱39۷/۰3/22 هی
آقــای حســین ابراهیمــی بــه شناســنامه شــماره ۴۸2 
کدملــی ۱2۸3۵۵۴2۵9 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــد ۵ دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه  
ــاک  ــمتی از پ ــع قس ــاحت ۱۸۴.۴۰ مترمرب ــه مس ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 2۵ اصل ــماره ۶۷۵ فرع ش
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح بخ
الواســطه از مالــک رســمی حــاج عبــاس جــان نثــاری 

طبــق اظهارنامــه
ــارم  ــأت چه ــماره ۴9۵۰-۱39۷/۰3/22 هی 2۰.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــری ولدان ــه جعف ــم معصوم خان
اصفهــان  ۱29۰329۰۰۱ صــادره  شــماره ۸ کدملــی 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــک دان ــی ی ــد قربانعل فرزن
بــه مســاحت ۱۸۴.۴۰ مترمربــع  یکبــاب خانــه  
قســمتی از پــاک شــماره ۶۷۵ فرعــی از 2۵ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج عباس 

ــه ــق اظهارنام ــاری طب جــان نث
ــارم  ــأت چه ــماره ۴92۷-۱39۷/۰3/22 هی 2۱.رای ش
ــه شناســنامه شــماره ۱۱۱  ــی رزمــی ب ــای محمدعل آق
کدملــی ۱29۰۰9۴9۶9 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ســه دان
پــاک  از   قســمتی  مترمربــع   ۱۰۱.۴۴ مســاحت 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۶ اصل ــماره ۵۴9 فرع ش
ــق  ــان طب ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش۱۴ حــوزه ثب
ــد ــت میباش ــند مالکی ــاک دارای س ــی دفترام گواه
22.رای شــماره ۴92۸-۱39۷/۰3/22 هیــأت چهــارم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه نصراصفهان ــم فاطم خان
۱۰۸۴ کدملــی ۱2۸۵۵۷9۶۰۷ صــادره اصفهــان فرزنــد 
غامحســین ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
مترمربــع قســمتی  بــه مســاحت ۱۰۱.۴۴  خانــه 
ــع در  ــی واق ــی از۶ اصل ــماره ۵۴9 فرع ــاک ش از  پ
اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
طبــق گواهــی دفترامــاک دارای ســند مالکیــت 

میباشــد
23.رای شــماره ۴۸۵۵-۱39۷/۰3/2۰ هیــأت چهــارم 
آقــای اردشــیر اســدی بروجنــی به شناســنامه شــماره 
۵۸۸ کدملــی ۴۶۵۰3۵۴۶2۵ صــادره بروجــن فرزنــد 
حســین ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
۱۸2.۸۰ مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره۸ فرعــی 
از۴۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســن 

ــی تیمــوری جروکان
هیــأت   ۱39۷/۰3/2۸-۵2۱9 شــماره  2۴.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــارم آقــای حامــد نائین چه
ــد  ــران فرزن ــی ۰۰۶33۴9۰۶۱ صــادره ته 22۴۵۱ کدمل
محمدرضــا در ۶۰.۵ ســهم مشــاع از 2۴2.9 ســهم  
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۴3.۰۱ 

مترمربــع پــاک شــماره۶3 فرعــی از۴ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  بموجــب ســند ۴۰۶۶۴ مــورخ 9۰/۱2/۸ دفــر 
۱3۷ اصفهــان و ســهم االرث از زهــرا مردیهــا  بموجــب 

ســند 9۱22 مــورخ ۸۵/۶/۱۱ دفتــر ۱3۷
هیــأت    ۱39۷/۰3/2۸-۵22۴ شــماره  2۵.رای 
چهــارم آقــای علیرضــا آزادگان بــه شناســنامه شــماره 
23۱ کدملــی ۱۱۴۱۰۰39۵3 صــادره خمینــی شــهر 
ــار در ۶۰.۵ ســهم مشــاع از 2۴2.9 ســهم   ــد غف فرزن
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۴3.۰۱ 
مترمربــع پــاک شــماره۶3 فرعــی از۴ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  بموجــب ســند 9۱22 مــورخ ۸۵/۶/۱۱ دفتــر 

۱3۷ اصفهــان
2۶.رای شــماره ۵223-۱39۷/۰3/2۸ هیــأت چهــارم  
آقــای محمدرضــا نائینــی بــه شناســنامه شــماره 
3۴۷ کدملــی ۴322۶۴۵992 صــادره قزویــن فرزنــد 
ابراهیــم  در 2۰.۵ ســهم مشــاع از 2۴2.9 ســهم  
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۴3.۰۱ 
مترمربــع پــاک شــماره۶3 فرعــی از۴ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  ســهم االرث از زهــرا مردیهــا بموجــب ســند 

9۱22 مــورخ ۸۵/۶/۱۱ دفتــر ۱3۷
2۷.رای شــماره ۵22۵-۱39۷/۰3/2۸ هیــأت چهــارم 
ــماره ۱۸۶3  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه راث ــم فاطم خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱2۸۷۸29۷۱۶ کدملــی 
از 2۴2.9 ســهم   حســین در ۴۰.۴ ســهم مشــاع 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۴3.۰۱ 
مترمربــع پــاک شــماره۶3 فرعــی از۴ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  بموجــب 9۱22 مــورخ ۸۵/۶/۱۱ دفتــر ۱3۷ 

و ســهم االرث از اقــدس رســولی 
ــارم   ــأت چه 2۸.رای شــماره ۵2۱۶-۱39۷/۰3/2۸ هی
خانــم اقــدس رســولی جــزی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــی ۱2۸۶۱۸۷99۰ صــادره اصفه ۱۱39 کدمل
از 2۴2.9 ســهم   محمدتقــی در ۶۱ ســهم مشــاع 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۴3.۰۱ 
مترمربــع پــاک شــماره۶3 فرعــی از۴ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  بموجــب ســند 9۱22 مــورخ ۸۵/۶/۱۱ دفتــر 

ــان ۱3۷ اصفه
ــوم  ــأت س ــماره ۵۱39-۱39۷/۰3/2۴ هی 29.رای ش
آقــای بهــرام رضائــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱29۱۱33399 ص 2۵۱ کدمل
ــاختمان  ــاب س ــمتی از یکب ــدانگ قس ــی شش رجبعل
ــاک  ــمتی از پ ــع در قس ــاحت 2۱2 مترمرب ــه مس ب
ــت  ــع در بخــش ۱۴ حــوزه ثب ــی واق شــماره 2۸ اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــان شــعبان رجبی
3۰.رای شــماره ۵۰۸9-۱39۷/۰3/2۴ هیــأت ســوم 
خانــم جواهــر ســعیدی بــه شناســنامه شــماره ۷۷۷ 
کدملــی ۱۸۱93۰۷۸۸3 صــادره آبــادان فرزنــد رحمــن 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۶3.۸۷ 
مترمربــع پــاک شــماره 33 فرعــی از23 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان بموجــب ســند 3۱۰2۰ مــورخ 92/۷/۴ دفتــر 
ــان ۱3۷ اصفه

3۱.رای شــماره ۵۰9۴-۱39۷/۰3/2۴ هیــأت ســوم 
خانــم طاهــره جوانــی بــه شناســنامه شــماره ۷۰ 
کدملــی ۱29۰3۶۵۵9۸ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
محمــود ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــی  ــی از۱۶ اصل ــاک شــماره92۰ فرع ــع پ ۸۷ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  بموجــب ســند 2۱۷۰۴ مــورخ 9۶/۷/3۰ 

ــان ــر ۱۶۰ اصفه دفت
32.رای شــماره 39۱2-۱39۷/۰3/۰3 هیــأت ســوم  
ــه شناســنامه شــماره  ــد ب ــر آرزومن ــی اصغ ــای عل آق
ــد  ــان فرزن ــی ۱2۸۵۶2۸۰9۸ صــادره اصفه ۵۶۰ کدمل
عبــاس ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از ۵  ــماره 339 فرع ــاک ش ــع پ ۱3۶.۵۰ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
ــر  ــامانه و ص 39۶ دفت ــب س ــان بموج ــرب اصفه غ

ــاک ۵۱ ام
ــوم  ــأت س ــماره ۴9۸۶-۱39۷/۰3/22 هی 33.رای ش
آقــای محمدحســین حیــدری آقاگلــی بــه شناســنامه 
شــماره ۱3۷۰ کدملــی ۴۱۷۱2۱۵23۴ صــادره الیگودرز 
فرزنــد حیــدر ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره ۶۶9 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت ۱3۰ مترمرب مس
از3۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی محمــود 
کابلــی ولدانــی )قســمتی از خانــه مــورد تقاضــا پاک 

3۶/۶۶۸ مجهــول میباشــد(
3۴.رای شــماره ۴۱۱۶-۱39۷/۰3/۰۷ هیــأت ســوم  
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــری نصرآب ــه نص ــم فاطم خان
شــماره ۱۱۴۷ کدملــی ۱2۸۴۷۴۸32۴ صــادره مرکزی 
فرزنــد ابوالقاســم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت ۸۱.۴۵ مترمربــع پــاک شــماره فرعــی 
از۴۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی عبدالکریــم 

عبــدی
ــوم   ــأت س ــماره ۴۱3۴-۱39۷/۰3/۰۷ هی 3۵.رای ش
آقــای ســید محمــد موســوی قهفرخــی به شناســنامه 
شــماره ۶۱۴ کدملــی ۱2۸۴۵3۷۸2۱ صــادره اصفهــان 
فرزنــد ســید حبیــب الــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۱32 مترمربــع پــاک شــماره 23۵۴ فرعــی 
از 2۷ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان  بموجــب ســند ۱۱۵۴۷۵ مــورخ 
 3۵9 دفتــر  ص23۸  و   9۴ دفترخانــه   9۶/۱۰/2۵

امــاک
ــوم  ــأت س ــماره ۵۰۷۶-۱39۷/۰3/2۴ هی 3۶.رای ش
ــماره ۵۰2  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــعود مهاج ــای مس آق
مجتبــی  فرزنــد  صــادره   ۱29۰93۷۷۵3 کدملــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 2۰2 مترمربــع 
پــاک شــماره  32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
۱۴حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 

ــان ــر ۱۱۱ اصفه ــورخ 93/۱۰/9 دفت 332۰ م
ــأت ســوم  3۷.رای شــماره ۵2۶۵-۱39۷/۰3/2۸ هی
آقــای فرهــاد ذوالفقــاری جونــی بــه شناســنامه 
شــماره ۸۵ کدملــی ۱293۱۱۴۱۷۰ صــادره خمینــی 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــماعیل شش ــد اس ــهر فرزن ش

بــه مســاحت 2۴2 مترمربــع پــاک شــماره 
۴3۰ فرعــی از 2۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

۱۴حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 
2۰2۵۸ مــورخ 9۵/۱۱/9 دفتــر ۱۶۰ اصفهــان

ــوم   ــأت س ــماره ۵۱۴۰-۱39۷/۰3/2۴ هی 3۸.رای ش
آقــای علیرضــا مومنــی ولدانــی بــه شناســنامه 
شــماره ۱ کدملــی ۱29۰۴۱92۸۰ صــادره اصفهــان 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــت ال ــد نعم فرزن
بــه مســاحت ۱۱9.۴۰ مترمربــع در قســمتی از پــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 3۶ اصل ــماره ۴۶۵ فرع ش
ــان کــه بموجــب  ــک غــرب اصفه ــت مل ۱۴ حــوزه ثب
و  باشــد  مــی  مالــک   2۶2 دفتــر   ۴۷2 صفحــه 
ــه مومنــی  مقــداری نیــز از مالــک رســمی نعمــت ال

ــت ــوده اس ــداری نم ــی خری ولدان
ــوم  ــأت س ــماره ۵3۴۱-۱39۷/3۰/3۰ هی 39.رای ش
خانــم مســتانه بهرامیــان بــه شناســنامه شــماره ۱2۱۶ 
کدملــی ۱29۰۵9۵۸2۸ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش مصطف
23۰.2 مترمربــع پــاک شــماره ۷۶۰فرعــی از۱۸ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی رضــا شــریفی رنانــی 

ــر 2۰ امــاک بموجــب ســامانه و ص 3۰۰ دفت
هیــأت   ۱39۷/۰3/۰۷-۴۱۶۱ شــماره  ۴۰.رای 
ــه  ــی ب ــوی قهفرخ ــد موس ــید محم ــای س ــوم آق س
 ۱2۸۴۵3۷۸2۱ ۶۱۴ کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســید حبیــب الــه ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱3۱.۵ مترمربــع پــاک 
شــماره 23۵۴فرعــی از 2۷ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب 

ص 23۸ دفتــر 3۵9 امــاک
ــوم  ــأت س ــماره ۵3۵۷-۱39۷/۰3/3۰ هی ۴۱.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــیانی ب ــی نیس ــرت صادق ــم نص خان
ــان  ــی ۱2۸۸۷9۰۵۴۶ صــادره اصفه شــماره 23 کدمل
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاس شش ــد عب فرزن
مســاحت ۱2۰.۴۰ مترمربــع پــاک شــماره ۶۸ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی حســن شــادزی بموجــب 

ــاک ــر 332 ام ص ۷۶ دفت
ــوم  ــأت س ــماره ۵۱۴۷-۱39۷/۰3/2۴ هی ۴2.رای ش
ــماره ۱۰3۷  ــنامه ش ــه شناس ــوری ب ــرا تیم ــم زه خان
کدملــی ۱2۸3۰۵۸23۵ صــادره اصفهــان فرزنــد 
مرتضــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
۱۶۵.۴۷ مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ۴۴ 
اصلــی واقــع در بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج باقــر 

کاظمــی
ــأت ســوم  ۴3.رای شــماره ۵۱3۶-۱39۷/۰3/2۴ هی
ــه شناســنامه شــماره ۱22۵  ــی ب ــت کاظم ــم زین خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱2۸3۰۶۰2۰۵ کدملــی 
بــه مســاحت  یکبــاب خانــه  حیــدر ششــدانگ 
ــماره ۴۴  ــاک ش ــمتی از پ ــع در قس ۱3۱.۷۰ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی ــمی رجبعل ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م  اصفه
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کوتاه اخبار
روز جهانی جنگلبان، بزرگداشت 

حافظان و حامیان انفال در گلستان
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

مراســمی مصــادف بــا روز جهانــی جنگلبــان در محــل 
ــع طبیعــی و  ــگان حفاظــت اداره کل مناب ســالن همایــش ی
ــع  ــر کل مناب ــور مدی ــا حض ــتان ب ــتان گلس ــزداری اس آبخی
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان و معاونــان محتــرم اداره 
ــر کل  ــط زیســت اســتان و مدی ــر کل اداره کل محی کل، مدی

ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــران اس ــت بح مدیری
ــرم  ــر کل محت ــفلو، مدی ــزل س ــدس ق ــم مهن ــن مراس در ای
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان، ضمــن تقدیــر از 
جنگلبانــان گفــت:  شــبانه روزی  زحمــات  و  فداکاری هــا 
جنگلبانــی، حرفــه ای اســت کــه هیــچ گاه تعطیل بــردار نیســت 
و نیروهــا در هــر شــرایطی بایــد آماده بــاش باشــند تــا بتواننــد 

ــد.  ــه کنن انجــام وظیف
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود عنــوان کــرد: منابــع 
طبیعــی و محیــط زیســت حافــظ انفــال هســتند کــه متعلــق 
بــه عمــوم مــردم بــوده و در جهــت حفــظ آن بایــد حفاظــت 

فیزیکــی و کیفــی و کارشناســانه انجــام شــود.
در ادامــه ایــن مراســم جمالــی، مدیــر کل محتــرم مدیریــت 
ــه اهمیــت  ــراد ســخنان خــود در زمین ــه ای بحــران اســتان، ب
منابــع طبیعــی و حضــور نیروهــای پرتــاش پرداخــت و بیــان 
کــرد: اهمیــت منابــع طبیعــی در ســال های اخیــر دوچنــدان 
ــر آن داشــته اســت؛  ــر بســزایی ب ــم تأثی ــر اقلی شــده و تغیی
درنتیجــه محدودیت هــا و مشــکات در حــوزه منابــع طبیعــی 
بایــد شناســایی و امــور بــا تســهیل و روانــی بهتــر و بیشــتر 

اجــرا شــود.
وی در ادامــه بــر لــزوم مشــارکت ها تأکیــد داشــت و افــزود: 
ــوزه  ــی در ح ــازمان های غیردولت ــارکت س ــا مش ــوان ب می ت
ــط  ــی و محی ــع طبیع ــه مناب ــی در زمین ــانی و آگاه اطاع رس
زیســت قوی تــر عمــل کــرد و رویکــرد متفــاوت و تحول محــور 

را برگزیــد.

 راه اندازی ترمینال 
شهدای شهرداری مهران

ایام
esfahan.kimia@gmail.com

ــاه  ــت: در راســتای رف ــران، گف حجــت شــاکیان، شــهردار مه
حــال شــهروندان مهــران و ســهولت در رفــت و آمــد ســاکنان 
ــافربری  ــه مس ــات، پایان ــات عالی ــران عتب ــهر و زائ ــن ش ای

ــد. ــدازی ش ــران راه ان ــهرداری مه ــهدای ش ش
ــال مســافران برون شــهری از دوشــنبه  ــزود: انتق شــاکیان اف
۱۵ مردادمــاه 9۷ از طریــق ترمینــال شــهدای شــهرداری مهران 

واقــع در  میــدان شــهدا جنــب کارخانــه یــخ انجــام گرفــت.
وی ادامــه داد: راه انــدازی ترمینــال شــهدای شــهرداری مهــران 
ــهر و  ــن ش ــاکنان ای ــد س ــت و آم ــهولت در رف ــدف س ــا ه ب

زائــران عتبــات صــورت گرفتــه اســت.

استانهاامروز شنبه 20 مردادماه 1397 - سال چهارم - شماره 776 روزنامه

پولک دوزی پرده حرم امامین عسکریین )ع( 
توسط هنرمند استان مرکزی

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان مرکــزی گفــت: پــرده کتیبه ای بــه طــول 3۴/۵ متر و 
عــرض ۵۰ ســانتیمتر توســط ناصــر ذبیحیــان، هنرمند اســتان، پولــک دوزی شــده و برای 

نصــب به حــرم امامیــن عســکریین)ع( انتقــال داده می شــود.
محمــد حســینی اظهــار کــرد: هنــر پولــک دوزی زیرمجموعــه رودوزی هــای ســنتی و از 
نــوع الحاقــی اســت کــه بــا توجــه بــه نــوع تزئیناتــی کــه در ســال های قبــل مطلــوب 
جامعــه بــود، از رونــق بســیار گســترده برخــوردار بــود؛ اما متأســفانه در ســال های گذشــته 
ــای  ــا و برنامه ریزی ه ــا پیگیری ه ــبختانه ب ــت. خوش ــش رف ــی پی ــرز فراموش ــا م ت

ــدان ایــن عرصــه هســتیم. ــاره هنرمن ــون شــاهد فعال شــدن دوب ــه، اکن صورت گرفت
وی افــزود: امــروزه ایــن هنــر بــا اعتقــادات و ارادت هنرمنــدان بــه اهــل بیــت)ع( عجین 
شــده اســت؛ بــه همیــن علــت شــاهدیم بســیاری از تولیــدات ایــن حــوزه حــول ایــن 
محــور خلــق می شــود. ایــن اثــر توســط »ناصــر ذبیحیــان«، هنرمند برجســته اســتان، در 
حــال خلــق اســت و پــس از اتمــام در حــرم امامیــن عســکریین)ع( نصــب می شــود.

حســینی گفــت: از ایــن هنرمنــد تاکنــون آثــار جالــب توجهــی بــه جــا مانــده کــه از آن هــا 
می تــوان بــه پرچــم حرم هــای متبــرک اهــل بیــت)ع(، چنــد پرچــم بــرای هیئت هــای 
عــزاداری اراک ازجملــه هیئــت زهرایــی، هیئــت جــوادی، محمــدی، ســجادی، شــاهزاده 

علی اصغــر)ع(، علی اکبــر )ع( و چنــد هیئــت دیگــر اشــاره کــرد.
او در ادامــه اظهــار کــرد: پــرده کتیبــه ای کــه بــا هنــر ایــن هنرمنــد اســتان پولــک دوزی 
شــده، 3۴/۵ متــر طــول و ۵۰ ســانتیمتر عــرض دارد و تقریبــا یــک ســال دیگــر بــرای 

نصــب در حــرم زمــان خواهــد بــرد.

 اجرای طرح تولید پوشاک ملی در 
روستاهای استان اردبیل

اردبیل
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل از آعــاز بــه کار طــرح 
تولیــد پوشــاک ملــی در روســتاها و اشــتغال بیــش از ۱۵۰۰ نفر خبــر داد.

علــی نظــری، مدیــر کل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل، 
ــرمایه  ــان س ــارد توم ــش از ۶۰ میلی ــی بی ــرح مل ــن ط ــه در ای ــان اینک ــا بی ب
اختصــاص خواهــد یافــت، اظهــار داشــت: 9۰ درصــد ایــن ســرمایه  در گــردش 
بــه صــورت تســهیات بانکــی و ۱۰ درصــد آورده متقاضیــان روســتایی خواهــد 

بــود.
وی ایجــاد فروشــگاه های زنجیــره ای و تأمیــن مــواد اولیــه تولیــد را از 
مزایــای جالــب توجــه ایــن طــرح عنــوان کــرد و افــزود: بــا ایجــاد برندســازی 
ــازار فــروش گســترده در تمامــی شهرســتان ها و اســتان های  محصــوالت و ب
همجــوار شــاهد تحــول گســترده ای در تولیــد پوشــاک ملــی اســتان اردبیــل 

خواهیــم بــود.
نظــری از احــداث و راه انــدازی بیــش از ۱۰ ناحیــه صنعتــی در شهرســتان های 
اســتان خبــر داد و تصریــح کــرد: ایجــاد شــهرک صنعتــی صنفــی و شــهرک 

علــم و الکترونیــک نیــز در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت.
ــل  ــل را قاب ــی اســتان اردبی ــای صنعت ــت واحده ــی فعالی ــت کنون وی وضعی
قبــول ارزیابــی کــرد و ادامــه داد: از مجمــوع 22 شــهرک صنعتــی اســتان ۸۰ 
درصــد واحدهــا فعــال هســتند و در حــال حاضــر از تولیــد و اشــتغال پایــدار 

ــد. برخوردارن

 ۱۱ پروژه آبفای فارس در هفته دولت 
افتتاح می شود

فارس
esfahan.kimia@gmail.com

مدیــر عامــل آبفــای فــارس گفــت: بــه مناســبت هفتــه دولــت ۱۱ پــروژه در ۱۰ شــهر بــا 
اعتبــار بیــش از ۱۷ میلیــارد تومــان بــه بهره بــرداری می رســد.

ــا  ــگاران اظهــار کــرد: ۸2 شــهر ب ــا خبرن محمدعلــی قلنــدری در نشســت صمیمــی ب
2۰۰ روســتا و 2 میلیــون نفــر تحــت پوشــش هســتند و حجــم مخــازن ۶2۰ هــزار متــر 

مکعــب اســت.
قلنــدری ادامــه داد: طــول شــبکه فاضــاب حــدود ۱ هــزار کیلومتــر اســت و دارای ۱۶۸ 

دســتگاه ســامانه گندزدایی اســت.
وی بــا اشــاره بــه چالش هــای موجــود در موضــوع آب نیــز گفــت: کاهــش بارندگــی 
طوالنی مــدت، برداشــت و مصــرف بی رویــه در بخــش کشــاورزی کــه باعــث 

ــا از مشــکات اســت. ــدک آب به ــت ان ــن شــده و بحــث قیم فرونشســت زمی
مدیــر عامــل آبفــای فــارس یــادآور شــد: در ســال جــاری بــا ۶3 درصــد و در مقایســه 
بــا بلندمــدت ۵۰ درصــد کاهــش بارندگــی مواجــه بودیــم کــه کارگروه هــای مختلــف و 

راه هــای گوناگــون در ایــن زمینــه فعــال شــدند.
قلنــدری تصریــح کــرد: پیش بینــی مــا بــروز مشــکل بــرای ۱۵ شــهر بــود کــه فقــط در 
بعضــی از روزهــای گــرم ۱۰ شــهر بــا مشــکات مواجــه شــدند کــه بــه ســرعت رفع شــد 

و امــروز فقــط دو شــهر بــا مشــکل مواجه هســتند.
وی ادامــه داد: افزایــش درجــه حــرارت، افزایــش مشــترکان و کاهــش بارندگــی بایــد 
باعــث افزایــش مصــرف می شــد؛ امــا بــا همــکاری مــردم شــاهد کاهــش مصــرف 
بودیــم؛ البتــه بایــد 2۰ درصــد مصــرف کــم شــود کــه مشــکلی نیــز ایجــاد نمی کنــد.
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هیــأت   1397/03/30-5361 شــماره  44.رای 
ــه  ــادي ب ــري نصرآب ــا نص ــاي احمدرض ــوم  آق س
 1288030746 22 كدملــي  شــماره  شناســنامه 
صــادره مركــزي فرزنــد حســين ششــدانگ يکباب 
ســاختمان  بــه مســاحت 130.34 مترمربــع پــاك 
ــي واقــع در اصفهــان  شــماره 125 فرعــي از 5 اصل
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  
بموجــب ســند انتقــال 11623 مــورخ 92/7/13 

ــان ــر 337 اصفه دفت
هیــأت   1397/03/30-5362 شــماره  45.رای 
ســوم خانــم فخــري يتيمــه بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان   صــادره   1283410321 كدملــي   728
ــه در حــال  ــاب خان ــم ششــدانگ يکب ــد رحي فرزن
ــاك  ــع پ ــاحت 229.80 مترمرب ــه مس ــاخت  ب س
شــماره 1513فرعــي از18 اصلــي واقــع در اصفهــان 
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14ح بخ

ــنايي ــاه س ــه ش ــمي صديق ــک رس مال
هیــأت   1397/03/30-5370 شــماره  46.رای 
ــه  ــي ب ــار رنان ــي ي ــر تق ــد باق ــاي محم ــوم آق س
شناســنامه شــماره 11 كدملــي 1290011605 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســين ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 328.10 مترمربــع پــاك شــماره 
اصفهــان  در  واقــع  اصلــي  از18  فرعــي   3156
ــان  از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــار رنان ــی ی ــم تق ــمی ابراهی ــک رس مال
هیــأت   1397/03/30-5369 شــماره  47.رای 
ــه  ــادي ب ــد اب ــيراني بي ــود ش ــاي محم ــوم آق س
ــي 1285481003  ــماره 1438 كدمل ــنامه ش شناس
ششــدانگ  حســين  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــع  ــاحت 143.80 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان یکب
ــع در  ــي واق ــي از26 اصل ــماره509 فرع ــاك ش پ
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی احمــد معیــن امیــن از 

ص 371 دفتــر 615 امــاک
هیــأت   1397/03/07-4163 شــماره  48.رای 
ســوم خانــم فخــری الســادات صديقــي بــه 
شناســنامه شــماره 239 كدملــي 1290239797 
ششــدانگ  حســن  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــع پــاك شــماره  ــه مســاحت 309 مترمرب کارگاه ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــي  از18  2787فرعــي 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  

امــاک  606 دفتــر  بموجــب ص391 
49.رای شــماره 4162-1397/03/07 هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــي رنان ــرم عليجان ــم محت خان
صــادره   1283210274 كدملــي   10093 شــماره 
اصفهــان فرزنــد احمــد ششــدانگ يکبــاب کارگاه و 
مســکوني بــه مســاحت 274.95 مترمربــع پــاك 
شــماره 2787فرعــي از18 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 604 ام ــامانه ص 174 دفت ــب س بموج
ــاي  ــوم آق ــأت س ــماره 1397/01/07 هی 50.رای ش
مجيــد صادقيــان بــه شناســنامه شــماره 156 
كدملــي 1290253927 صــادره فرزنــد ابراهيــم 
ــه مســاحت 710.73  ــکاری  ب ششــدانگ کارگاه اب
در  واقــع  اصلــي   31 پــاك شــماره  مترمربــع 
اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

ــی ــی بابوکان ــاس ابراهیم ــطه از عب ــع الواس م
51.رای شــماره 4157-1397/03/07 هیــأت ســوم 
خانــم ســمانه جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه 
صــادره   1293139424 كدملــي   1303 شــماره 
خمينــي شــهر فرزنــد ابوالقاســم در يــک ســهم از 
11 ســهم ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصه 
و اعیــان  ســاختمان تجــاری-اداری بــه مســاحت 
ــع پــاك شــماره 448فرعــي از13  162.50 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق اصل
ملــك غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم 
ــر 1001  ــب ص65 دفت ــی بموج ــاری الدان ــان نث ج

امــاک
52.رای شــماره 4155-1397/03/07 هیــأت ســوم 
خانــم عفــت جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه 
شــماره 1337 كدملــي 1283452731 صــادره 
اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم در يــک ســهم از 11 
ســهم ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصــه 
و اعیــان  ســاختمان تجــاری-اداری بــه مســاحت 
ــع پــاك شــماره 448فرعــي از13  162.50 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق اصل
ملــك غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم 
ــر 1001  ــب ص65 دفت ــی بموج ــاری الدان ــان نث ج

امــاک
53.رای شــماره 4149-1397/03/07 هیأت ســوم 
آقــاي اصغــر جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه 
شــماره 1338 كدملــي 1283452741 صــادره 
اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم در دو ســهم از 11 ســهم 
ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیان  
ــاحت 162.50  ــه مس ــاری-اداری ب ــاختمان تج س
ــي  ــي از13 اصل ــاك شــماره 448فرع ــع پ مترمرب
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم جــان 
نثــاری الدانــی بموجــب ص65 دفتــر 1001 امــاک

54.رای شــماره 4146-1397/03/07 هیــأت ســوم 
خانــم رضــوان جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه 
شــماره 37 كدملــي 1290607931 صــادره خمينــي 
شــهر فرزنــد ابوالقاســم در يــک ســهم از 11 ســهم 
ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیان  
ــاحت 162.50  ــه مس ــاری-اداری ب ــاختمان تج س
ــي  ــي از13 اصل ــاك شــماره 448فرع ــع پ مترمرب
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم جــان 
نثــاری الدانــی بموجــب ص65 دفتــر 1001 امــاک

55.رای شــماره 4145-1397/03/07 هیأت ســوم 
خانــم زينــب جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه 
صــادره   1283438811 كدملــي   1819 شــماره 
خمينــي شــهر فرزنــد ابوالقاســم در يــک ســهم از 
11 ســهم ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصه 
و اعیــان  ســاختمان تجــاری-اداری بــه مســاحت 
ــع پــاك شــماره 448فرعــي از13  162.50 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق اصل

ملــك غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم 
ــر 1001  ــب ص65 دفت ــی بموج ــاری الدان ــان نث ج

امــاک
56.رای شــماره 4142-1397/03/07 هیــأت ســوم  
ــه شناســنامه  ــي ب ــاري الدان ــرا جــان نث ــم زه خان
شــماره 1533 كدملــي 1283454327 صــادره 
ــهم از 11  ــک س ــم در  ي ــد ابوالقاس ــان فرزن اصفه
ســهم ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصــه 
و اعیــان  ســاختمان تجــاری-اداری بــه مســاحت 
ــع پــاك شــماره 448فرعــي از13  162.50 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق اصل
ملــك غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم 
ــر 1001  ــب ص65 دفت ــی بموج ــاری الدان ــان نث ج

امــاک
هیــأت   1397/03/07-4140 شــماره  57.رای 
ــه شناســنامه  ســوم آقــاي محمــد جــان نثــاري ب
صــادره   1283457482 1790 كدملــي  شــماره 
اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم در دو ســهم از 11 ســهم 
ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیان  
ــاحت 162.50  ــه مس ــاری-اداری ب ــاختمان تج س
ــي  ــي از13 اصل ــاك شــماره 448فرع ــع پ مترمرب
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم جــان 
نثــاری الدانــی بموجــب ص65 دفتــر 1001 امــاک

58.رای شــماره 4137-1397/03/07 هیأت ســوم 
آقــاي محمــود جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه 
شــماره 98 كدملــي 1290680671 صــادره خمينــي 
ــهم  ــهم از 11 س ــم در دو س ــد ابوالقاس ــهر فرزن ش
ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه عرصــه و اعیان  
ــاحت 162.50  ــه مس ــاری-اداری ب ــاختمان تج س
ــي  ــي از13 اصل ــاك شــماره 448فرع ــع پ مترمرب
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی ابوالقاســم جــان 
نثــاری الدانــی بموجــب ص65 دفتــر 1001 امــاک

هیــأت   1397/03/28-5238 شــماره  59.رای 
ســوم آقــاي حســن مرديهــا بــه شناســنامه شــماره 
1276 كدملــي 1284773574 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ناصــر دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــاحت 103.57مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ یکب
در  واقــع  اصلــي  از4  پــاك شــماره 16فرعــي 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــات 390و260و266و225  ــب صفح ــان بموج اصفه
دفاتــر  257و263و406و415و222و409  و 

امــاک 190و689و715و940و238 
هیــأت   1397/03/28-5257 شــماره  60.رای 
بــه شناســنامه  آقــاي منصــور مرديهــا  ســوم 
شــماره 1324 كدملــي 1284673588 صــادره 
فرزنــد ناصــر دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــاحت 103.57مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ یکب
در  واقــع  اصلــي  از4  پــاك شــماره 16فرعــي 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــات 390و260و266و225  ــب صفح ــان بموج اصفه
دفاتــر  257و263و406و415و222و409  و 

امــاک 190و689و715و940و238 
هیــأت   1397/03/28-5255 شــماره  61.رای 
ســوم آقــاي ناصــر مرديهــا بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  صــادره   1285300580 كدملــي   716
از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  دو  الــه   نعمــت 
ــع  ــاحت 103.57مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ یکب
در  واقــع  اصلــي  از4  پــاك شــماره 16فرعــي 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــات 390و260و266و225  ــب صفح ــان بموج اصفه
دفاتــر  257و263و406و415و222و409  و 

امــاک 190و689و715و940و238 
62.رای شــماره 4458-1397/03/10 هیــأت اول 
خانــم بــدري نصــر اصفهانــي به شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1284472418 625 كدملــي 
فرزنــد غامحســين در یــک ســهم مشــاع از یــازده 
ــه مســاحت  ــاغ   ب ــک درب ب ســهم ششــدانگ ی
ــي از 135  ــاك شــماره 42 فرع ــع پ 8750 مترمرب
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــي واق اصل
ــان از ســهم االرث متقاضــی از  ــرب اصفه ــك غ مل
حــاج غامحســین نصــر اصفهانــی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

63.رای شــماره 4459-1397/03/10 هیــأت اول  
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــر اصفهان ــت نص ــم عصم خان
صــادره   1285633016 كدملــي   1052 شــماره 
اصفهــان فرزنــد غامحســين در یــک ســهم مشــاع 
ــه  ــاغ   ب ــک درب ب ــدانگ ی ــهم شش ــازده س از ی
مســاحت 8750 مترمربــع پــاك شــماره 42 فرعي 
از 135 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از ســهم االرث متقاضی 
از حــاج غامحســین نصــر اصفهانی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

64.رای شــماره 4460-1397/03/10 هیــأت اول  
خانــم  شــها نصــر اصفهانــي به شناســنامه شــماره 
ــان  ــادره اصفه ــي 1280365609 ص 47577 كدمل
فرزنــد غامحســين در یــک ســهم مشــاع از یــازده 
ــه مســاحت  ــاغ   ب ــک درب ب ســهم ششــدانگ ی
ــي از 135  ــاك شــماره 42 فرع ــع پ 8750 مترمرب
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــي واق اصل
ــان از ســهم االرث متقاضــی از  ــرب اصفه ــك غ مل
حــاج غامحســین نصــر اصفهانــی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

65.رای شــماره 4461-1397/03/10 هیــأت اول 
خانــم فخــري نصــر اصفهانــي بــه شناســنامه 
صــادره   1284512861 كدملــي   268 شــماره 
اصفهــان فرزنــد غامحســين در یــک ســهم مشــاع 
ــه  ــاغ   ب ــک درب ب ــدانگ ی ــهم شش ــازده س از ی
مســاحت 8750 مترمربــع پــاك شــماره 42 فرعي 
از 135 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از ســهم االرث متقاضی 
از حــاج غامحســین نصــر اصفهانی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

66.رای شــماره 4462-1397/03/10 هیــأت اول 
آقــاي ســعيد نصــر اصفهانــي به شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1285518152 كدملــي   265
ــازده  ــد غامحســين در دو  ســهم مشــاع از ی فرزن
ــه مســاحت  ــاغ   ب ــک درب ب ســهم ششــدانگ ی
ــي از 135  ــاك شــماره 42 فرع ــع پ 8750 مترمرب
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــي واق اصل
ــان از ســهم االرث متقاضــی از  ــرب اصفه ــك غ مل
حــاج غامحســین نصــر اصفهانــی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

67.رای شــماره 4463-1397/03/10 هیــأت اول 
آقــاي حبيــب الــه نصــر اصفهانــي بــه شناســنامه 
صــادره   1284491765 كدملــي   479 شــماره 
اصفهــان فرزنــد غامحســين در  دو  ســهم مشــاع 
ــه  ــاغ   ب ــک درب ب ــدانگ ی ــهم شش ــازده س از ی
مســاحت 8750 مترمربــع پــاك شــماره 42 فرعي 
از 135 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از ســهم االرث متقاضی 
از حــاج غامحســین نصــر اصفهانی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

68.رای شــماره 4464-1397/03/10 هیــأت اول  
آقــاي علــي نصــر اصفهانــي بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1284436640 144 كدملــي 
فرزنــد غامحســين در  دو  ســهم مشــاع از یــازده 
ــه مســاحت  ــاغ   ب ــک درب ب ســهم ششــدانگ ی
ــي از 135  ــاك شــماره 42 فرع ــع پ 8750 مترمرب
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــي واق اصل
ــان از ســهم االرث متقاضــی از  ــرب اصفه ــك غ مل
حــاج غامحســین نصــر اصفهانــی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

69.رای شــماره 4465-1397/03/10 هیــأت اول 
خانــم فاطمــه نصــر اصفهانــي بــه شناســنامه 
صــادره   1285579607 كدملــي   1084 شــماره 
اصفهــان فرزنــد غامحســين در یک  ســهم مشــاع 
ــه  ــاغ   ب ــک درب ب ــدانگ ی ــهم شش ــازده س از ی
مســاحت 8750 مترمربــع پــاك شــماره 42 فرعي 
از 135 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از ســهم االرث متقاضی 
از حــاج غامحســین نصــر اصفهانی ســند 45476 
ــند  ــان و س ــه 5 اصفه ــه 53/11/13 دفترخان مورخ
63747 مورخــه 71/9/28 دفترخانــه 95 اصفهــان

هیــأت   1397/03/28-5232 شــماره  70.رای 
اول آقــاي  محمدمهــدي آقائــي فروشــاني بــه 
شناســنامه شــماره 22678 كدملــي 1140226355 
صــادره خمينــي شــهر فرزنــد علــي اكبــر در  ســه 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ قســمتی از  یــک 
ــع  ــاحت  360.70 مترمرب ــه مس ــه   ب ــاب  خان ب
ــع  ــی واق ــی از  5  اصل ــاک شــماره  1384 فرع پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب در اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 303 و 333   دفتر  
40   امــاک و صفحــات 443 و 446 و 449 و 
ــه 535  ــاک و صفح ــر 743 ام 452 و 455 دفت
دفتــر 757  و صفحــه 230 دفتــر 841 و صفحــات 
506 و 509 دفتــر 870  و صفحــه 196 دفتــر 855 و 

ــاک ــر 938 ام ــه 262 دفت صفح
هیــأت   1397/03/28-5233 شــماره  71.رای 
ــه شناســنامه  ــي ب اول آقــاي  محمــد صــادق آقاي
صــادره   1142301826 كدملــي   7692 شــماره 
ــگ  ــر در ســه دان ــي اكب ــد عل ــي شــهر فرزن خمين
مشــاع از  ششــدانگ قســمتی از  یــک بــاب  خانــه   
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت  360.70 مترمرب ــه مس ب
1384 فرعــی از  5  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات 303 و 333   دفتــر  40   امــاک 
و صفحــات 443 و 446 و 449 و 452 و 455 
ــر 757   ــه 535 دفت ــاک و صفح ــر 743 ام دفت
ــر 841 و صفحــات 506 و 509  و صفحــه 230 دفت
ــه  ــر 855 و صفح ــه 196 دفت ــر 870  و صفح دفت

ــاک ــر 938 ام 262 دفت
ــأت اول   72.رای شــماره 5248-1397/03/28 هی
آقــاي اســداله رجبــي بــه شناســنامه شــماره 1850 
ــد  ــدن  فرزن ــادره فری ــي 5759180479 ص كدمل
اســماعيل در دو  دانــگ مشــاع از    ششــدانگ 
یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   156   مترمربــع 
پــاك شــماره    68  اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

ــادی ــرام آب ــرم زارع به مالکیــت محت
هیــأت   1397/03/28-5249 شــماره  73.رای 
اول آقــاي غامرضــا ابراهيمــي بــه شناســنامه 
صــادره    5759757571 كدملــي   15 شــماره 
ــگ مشــاع  ــار دان ــد رمضــان در  چه ــدن  فرزن فری
ــه مســاحت    ــه ب ــاب    خان از    ششــدانگ یــک ب
156   مترمربــع پــاك شــماره    68  اصلــي واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــادی ــرام آب ــرم زارع به ــت محت ــان از مالکی اصفه
ــأت اول  ــماره 5217-1397/03/28 هی 74.رای ش
ــماره 6  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــت كاظم ــم زين خان
كدملــي 1290223221 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حيــدر ششــدانگ یــک بــاب  خانــه   بــه مســاحت  
211.17   مترمربــع پــاک شــماره 44  اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب در اصفه

ــی کاظمــی ــان از مالکیــت رجبعل اصفه
هیــأت   1397/03/28-5197 شــماره  75.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــي ب ــي ماهران ــاي عل اول آق
صــادره   1130034380 كدملــي   1130034380
خمینــی شــهر فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب  
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 192 مترمرب ــه ب خان
786 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 
دفترامــاک الکترونیــک 139620302025003030

ــأت اول  ــماره 5186-1397/03/27 هی 76.رای ش
خانــم جواهــر ســليمي بــه شناســنامه شــماره 
فريــدن  صــادره   1159434360 كدملــي   560
فرزنــد قربانعلــي ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــماره 762  ــاك ش ــع پ ــاحت 103.87 مترمرب مس

ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــي واق فرعــي از 40 اصل
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 
رنجبــر لمجیــری مــورد ثبــت صفحــه  473   دفتــر   

ــاک 928  ام
ــأت اول   77.رای شــماره 5227-1397/03/28 هی
آقــاي محمــد علــي ترابــي فارســاني بــه شناســنامه 
شــماره 130 كدملــي 4678951301 صــادره فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاور شش ي
143.94  مترمربــع پــاک شــماره  68  اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان از مالکیــت حیــدر زارع بهــرام ابادی

ــأت اول  ــماره 5212-1397/03/28 هی 78.رای ش
آقــاي حســين شــريفي جروكانــي بــه شناســنامه 
صــادره   1293203939 كدملــي   136 شــماره 
ــاب   ــک ب ــدانگ ی ــداله شش ــد اس ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت 241.39 مترمربــع پــاک 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 44 اصل ش
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت باقــر 
ــی 264  ــات 243 ال ــت صفح ــورد ثب ــی م کاظم

ــاک ــر 238    ام دفت
ــأت اول   ــماره 5214-1397/03/28 هی 79.رای ش
آقــاي كــرم رحمانــي رنانــي بــه شناســنامه شــماره 
ــهر   ــی ش ــادره خمین ــي 1290208646 ص 13 كدمل
فرزنــد نظرعلــي ششــدانگ یــک بــاب  خانــه بــه 
ــماره 31   ــاک ش ــع پ ــاحت  194.56  مترمرب مس
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ــم  ــت بانوزهرابیگ ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــری دســتجردی جعف
80.رای شــماره 5215-1397/03/28 هیــأت اول 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــين رمضان ــاي حس آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي 5110610533 ص 9 كدمل
هاشــم ششــدانگ یــک بــاب  خانــه بــه مســاحت   
58.15 مترمربــع پــاک شــماره  45  اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب در اصفه

ــی اصفهــان از مالکیــت حســن کریمــی  اندان
هیــأت   1397/03/28-5199 شــماره  81.رای 
ــه شناســنامه  ــروز ب ــران في ــم فاطمــه دلي اول خان
صــادره   1280870761 44517 كدملــي  شــماره 
ــاب   ــک ب ــد مرتضــي ششــدانگ ی ــان  فرزن اصفه
ــاک  ــع پ ــاحت  212.75  مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره  3033 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر 1109     ــه   233  دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
امــاک ) بــا قیــد بــه اینکــه منافــع و حــق فســخ و 
حــق ســکونت  مــادام الحیــات بــا فروشــنده آقــای  
ــی  ــد مل ــین ک ــد حس ــد محم ــی فرزن ــی جوان عل

1290009661مــی باشــد (
ــأت اول  ــماره 5189-1397/03/28 هی 82.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــم رضــوان بقولــي زاده ب خان
اصفهــان   صــادره   1284395499 971 كدملــي 
فرزنــد رضــا ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــماره 209  ــاك ش ــع پ ــاحت 156.77 مترمرب مس
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــي واق فرعــي از 15 اصل
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ح
صفحــات 522 و 525 و 528 دفتــر 765  امــاک

هیــأت   1397/03/28-5195 شــماره  83.رای 
اول  آقــاي رضــا جعفــري ولدانــي بــه شناســنامه 
شــماره 38 كدملــي 1290095231 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه   ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــي شش ــد عل فرزن
مســاحت 208.41   مترمربــع پــاک شــماره 293   
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  36  اصل فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی زاده ــا نجف شــیخ محمدحســن آق
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

الــف 210244 مالکیــت صادرخواهدشــد .م 
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/05/04

تاریخ انتشار نوبت دوم  1397/05/20
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــاک غــرب 

اصفهــان    علیرضــا حیــدری 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
بسمه تعالی

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

 وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
 فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند 
ــان  ــمال اصفه ــه ش ــی منطق ــد ثبت ــمی در واح رس
تصرفــات مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان  
محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان 
و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی میش آگه
بــه صــدور ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد  از تاریــخ انتشــار اولین 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا اداره 
ــس از  ــت اســناد و امــاک محــل تســلیم  و پ ثب
اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک مــاه از تــاریخ 
تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات 

اقــدام خواهــد شــد.
   1397603020260  05007 شــماره   رای   -1
آقــاي علــي عباســي  مــورخ  1397/03/23 
ــه شناســنامه شــماره 6 كدملــي  ــادي ب محمودآب
فرزنــد  شــهر  شــاهین  صــادره   5110515931
ــه   ــاب خان ــم در قســمتي از/ششــدانگ یکب كري
بــه مســاحت 200 مترمربــع از پــاك شــماره 
ــش 16  ــع در بخ ــي واق ــي از411  اصل 637 فرع
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــی  ــم عباس ــمی کری ــک رس ــطه ازمال ــع الواس م

ــادی ــود اب محم
   1397603020260  05108 شــماره   رای   -2
عبــاس  آقــاي     1397/03/28 مــورخ  
محســني بــه شناســنامه شــماره 3622 كدملــي 

1287317243 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــع از پــاك شــماره 7 فرعــی از  117.75  مترمرب
15181 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــین کلین ــمی حس ــک رس ازمال
   1397603020260  05025 شــماره   رای    -3
مــورخ  1397/03/23  آقــاي عبدالرضــا قربانــي 
ــي  ــماره 757 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب چيگان
فرزنــد کريــم  فریــدن  صــادره   1159076049
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــاك  ــع از پ ــه مســاحت 190.45 مترمرب ــه ب خان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــماره 13900 اصل ش
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
  1397603020260  05038 شــماره   رای   -4
ــاري  ــه جب ــم مليح ــورخ 23 /1397/03  خان م
نيــک آبــادي بــه شناســنامه شــماره 654 كدملي 
1286747767 صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلي 
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــاك  ــع از پ ــه مســاحت 190.45 مترمرب ــه ب خان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــماره 13900 اصل ش
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
   1397603020260  03393 شــماره   رای   -5
ــعباني  ــاس ش ــاي عب ــورخ  1397/02/26  آق م
85 كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه  پــوده 
5129821734 صــادره شــهرضا فرزنــد اســمعيل 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
یکبابخانــه  بــه مســاحت 135  مترمربــع از پــاك 
شــماره 15178  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــی ــن زارع ــمی حس ــک رس ــطه ازمال الواس
   1397603020260  03394 شــماره   رای   -  6
مــورخ 1397/02/26   خانــم اكــرم صديقــي 
ــي  ــماره 2114 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب بروجن
ــد رحمــت  ــان فرزن 1283615789 صــادره اصفه
الــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه  بــه مســاحت 135  مترمربــع از پــاك 
شــماره 15178  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــک رســمی حســن زارعــی  الواســطه ازمال
   1397603020260  04981 شــماره   رای   -7
حســين  آقــاي       1397/03/22 مــورخ 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 4155 كدمل قراداغــي ب
ــت  ــد نعم ــدن فرزن ــادره فری 5759249223 ص
الــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  100.35  مترمربــع پــاك شــماره 
ــش 5  ــع دربخ ــي واق ــي از 15178 اصل -  فرع
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــد حســن  ــک رســمی محم ــع الواســطه ازمال م
ــان ســوارباغی  بموجــب اظهارنامــه ثبتــی امیدی
 1396603020260  18593 شــماره   رای   -8
ــه  ــوروزي ب ــز ن ــاي پروي مــورخ 1396/10/20   آق
ــي 1819058174  ــماره 294 كدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــبت ب ــي نس ــد محمدقل ــادان فرزن ــادره آب ص
ــاحت 139.74  ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان شش
ــی از 14915  ــاك شــماره 53 فرع ــع از پ مترمرب
اصفهــان  ثبــت   5 دربخــش  واقــع  اصلــي 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
واســداله  نصرالــه  حــاج  رســمی  ازمالــک 

مهاجرانــی
9- رای شــماره  18971 1396603020260 مــورخ 
1396/10/25   خانــم طوبــی رفیعــی قهســاره بــه 
شناســنامه شــماره 2  كدملــي 1189777223  
ــه  ــبت ب ــن نس ــد حس ــتان  فرزن ــادره اردس ص
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع از پــاك شــماره 77 فرعــی از  53.50 مترمرب
14915  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

10- رای شــماره  05088 1397603020260 مورخ 
1397/03/23  خانــم منصــوره شــيراني بــه 
شناســنامه شــماره 52080 كدملي 1280410337 
ــه  ــبت ب ــين نس ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــماره 5 فرع ــاك ش ــع از پ 253.80  مترمرب
از13929  اصلــي واقــع دربخــش 5 ثبت اصفهان 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــق  ــاه شــیرانی طب ــم تاجم ــک رســمی خان ازمال

ــی   ــه ثبت اظهارنام
11- راي شــماره 02768 1397603020260 مــورخ 
ــه  ــه ســلیمانی ب ــت ال ــای نعم 1397/02/17  اق
شناســنامه شــماره 4012  كدملــي 6609298203  
ــه  ــد نســبت ب ــد احم ــاد  فرزن ــت اب صــادره دول
ــاحت  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش
107.26  مترمربــع از پــاك شــماره 13900 اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک 

ــی ــن الرعایائ ــدی امی رســمی مه
 1397603020260  04390 شــماره  راي   -12
مــورخ 1397/03/08  خانــم نرگــس مهديــان 
ــي  ــماره 2114 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــبداني ب س
ــم  ــد قاس ــان فرزن ــادره اصفه 1286730708 ص
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان در  ششــدانگ  یــک ب
ــي از  ــماره -  فرع ــاك ش ــع پ 157.60  مترمرب
13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــدري ــي ص ــد و مرتض ــمی محم ــک رس ازمال
 1397603020260  06012 شــماره  راي   -13
ــه  ــي ب ــم بکائ ــم مري ــورخ 1397/04/04  خان م
شناســنامه شــماره 1532 كدملــي 1286959136 
ــگ  ــد حســن در ســه دان ــان فرزن صــادره اصفه
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  105.08  مترمربــع پــاك شــماره 
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــي از 15157 اصل -  فرع
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــپه  ــری اس ــمی صغ ــک رس ــطه ازمال ــع الواس م

ــی  ــور خوابجان پ

 1397603020260  06009 شــماره  راي   -14
ــه  ــي ب ــاي حســن بکائ ــورخ 1397/04/04  آق م
شناســنامه شــماره 68 كدملــي 1286931606 
ــد ابراهيــم در ســه دانــگ  صــادره اصفهــان فرزن
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  105.08  مترمربــع پــاك شــماره 
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــي از 15157 اصل -  فرع
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــپه  ــری اس ــمی صغ ــک رس ــطه ازمال ــع الواس م

ــی ــور خوابجان پ
15 - راي شــماره 03709 1397603020260 مورخ 
1397/02/29   مالكيــت شــهرداري اصفهــان بــه 
كدملــي 14000277232 در ششــدانگ  یــک 
ــاحت   ــه مس ــاری اداری  ب ــاختمان تج ــاب س ب
77.30  مترمربــع پــاك شــماره 679  فرعــي از 
14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

16- راي شــماره 05112 1397603020260 مــورخ 
1397/03/24   خانــم اكــرم كمالــي دولــت 
آبــادي بــه شناســنامه شــماره 9309 كدملــي 
6609163200 صــادره برخوارومیمــه فرزنــد احمــد 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
111  مترمربــع از پــاك شــماره 80 فرعــی از 
14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــرون ــره آب ــک رســمی زه ازمال
17- راي شــماره 05966 1397603020260 مــورخ 
1397/04/04   آقــاي بهمــن خواجــهءرزوهء بــه 
ــي 5759720805  ــماره 25 كدمل ــنامه ش شناس
صــادره چــادگان فرزنــد رضــا در ششــدانگ  
ــه مســاحت   ــاب ســاختمان مســکونی  ب یــک ب
ــع پــاك شــماره  55 فرعــي از  159.40  مترمرب
14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــک رســمی مســعود احمــدی ازمال
 1397603020260  05115 شــماره  راي   -18
ــه  ــادري ب ــر ن ــاي اصغ ــورخ 1397/03/24  آق م
ــي 5499785767  ــماره 3 كدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــه نســبت ب ــد عزيزال ــاد فرزن صــادره نجــف آب
بــه مســاحت 151.05   یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــی از 15179  ــماره 39 فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــي 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــکراله گوانج ــمی ش ــک رس ازمال
 1397603020260  003372 شــماره  راي   -19
علــي  محمــد  آقــاي    1397/02/26 مــورخ 
خســروي نيســياني بــه شناســنامه شــماره 
ــتان  ــادره اردس ــي 1189228394 ص 2025 كدمل
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــم نســبت ب ــد ابراهي فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 147  مترمربــع از پــاك 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــي واق شــماره 15180 اصل
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــیانی ــری نیس ــمی جعف ــک رس ــطه ازمال الواس
 1397603020260  05358 شــماره  راي   -20
مــورخ 1397/03/29   آقــاي  همايــون کانتــري 
بــه شناســنامه شــماره 119 كدملــي 1091951871 
در  محمدعلــي  فرزنــد  آبــاد  نجــف  صــادره 
ــه مســاحت 75  ــاب کارگاه ب ــک ب ششــدانگ  ی
مترمربــع پــاك شــماره  268 فرعــي از 452 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــي واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1397603020260  06681 شــماره  راي   -21
مــورخ 1397/04/16  خانــم فاطمــه قديــري 
ــي  ــماره 94 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــياني ب نيس
1189772493 صــادره اردســتان فرزنــد رضــا 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان در  ششــدانگ  یــک ب
109.05  مترمربــع پــاك شــماره  254 فرعــي از 
14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــی مهاجران ــمی مرتض ــک رس ازمال
 1397603020260  05226 شــماره  راي   -22
ــري  ــون کانت ــاي هماي مــورخ 1397/03/28  آق
بــه شناســنامه شــماره 119 كدملــي 1091951871 
ــد محمدعلــي بصــورت  ــاد فرزن صــادره نجــف اب
بــه مســاحت 75  یکبــاب کارگاه  ششــدانگ 
مترمربــع پــاك شــماره 268 فرعــي از452  
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــي واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1397603020260  07113 شــماره  راي   -23
مــورخ 1397/04/23  آقــاي  علــي انجيلــي بــه 
ــي 1189333147  ــماره 219 كدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــبت ب ــيب نس ــد مس ــتان فرزن ــادره اردس ص
ــه مســاحت 22.80  ــازه ب ــاب مغ ششــدانگ یکب
مترمربــع پــاك شــماره 416فرعــي از14874 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــي 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــری ــی کثی ــمی محمدعل ــک رس ازمال
24- راي شــماره 05976 1397603020260 مــورخ 
ــه  ــزي ب ــيبي ج ــرام مس ــاي به 1397/04/04  آق
شناســنامه شــماره 193 كدملــي 5110466424 
ــد امرالــه در ششــدانگ   صــادره برخوارمیمــه فرزن
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 241.90   مترمربع 
ــع  ــي واق ــي از 15189 اصل ــماره  - فرع ــاك ش پ
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی حــاج 

حســن صــدری نیــا 
25- راي شــماره 01571 1395603020260 مــورخ 
بــه  آذربايجانــي  حميــد  آقــاي   1395/02/01
ــي 1285728750  ــماره 318 كدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالکريم در  ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   117.20  مترمربع 
ــع در بخــش  ــي واق ــاك شــماره    13900  اصل پ
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی  محمــود صرامــی
 1397603020260  03479 شــماره  راي   -26
مــورخ 1397/02/27   آقــای حســن رفيعــي بــه 
شناســنامه شــماره 82 كدملــي 6609585563 
صــادره برخــوار فرزنــد تقــي نســبت به ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 31.50 مترمربــع 
پــاك شــماره 3611 فرعــي از15182 اصلــي واقــع 
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــک رســمی مــی باشــد مال
 1397603020260  05315 شــماره  راي   -27
ــودي  ــعيد محم ــاي س ــورخ 1397/03/28   آق م
بــه شناســنامه شــماره 14 كدملــي 1159704643 
بصــورت  محمــود  فرزنــد  فریــدن  صــادره 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
220.30 مترمربــع از پــاك شــماره 12913 فرعــي 
از14458 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
28- راي شــماره 05116 1397603020260 مــورخ 
ــه  1397/03/24   آقــاي محمــد رضــا قاســمي ب
ــي 1290495122  ــماره 1304 كدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد جمشــيد نســبت بــه 
  108.20 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــی از 14915  ــماره 34 فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
29- راي شــماره 20517 1395603020260 مــورخ 
ــياني  ــليماني نيس ــي س ــاي تق 1395/11/20   آق
بــه شناســنامه شــماره 10 كدملــي 1189874725 
بصــورت  ســليمان  فرزنــد  اردســتان  صــادره 
ــاحت 106.20  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــي از14915  ــماره 47 فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
ــورخ  30- راي شــماره 02609 1397603020260 م
بــه  1397/02/16   خانــم منصــوره شــیرانی  
شناســنامه شــماره 52080 كدملــي 1280410337  
صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین نســبت بــه 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
172.60  مترمربــع از پــاك شــماره13926 اصلــي 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک 

ــیرانی ــاه ش ــم تاجم ــمی خان رس
 1397603020260  03385 شــماره  راي   -31
قلــع  محمــود  آقــاي     1397/02/26 مــورخ 
ريــز بــه شناســنامه شــماره 44934 كدملــي 
ــد حســين  ــان فرزن 1280874937 صــادره اصفه
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 117.60  مترمربــع از پــاك شــماره 
13900  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
 1397603020260  04234 شــماره  راي   -32
خانــي  بهجــت  خانــم    1397/03/07 مــورخ 
حبيــب ابــادي بــه شناســنامه شــماره 250 كدملي 
ــي  ــد عل ــاد فرزن ــت اب 6609255415 صــادره دول
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان نســبت ب
ــی  ــماره 15و16 فرع ــاك ش ــع از پ 91.95 مترمرب
از 1517  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــم  ــی ابوالقاس ــاک 15 فرع ــمی ازپ ــک رس ازمال
امیدیــان وازپــاک 16 فرعــی مهــری وزهــرا 

ــوارباغی ــان س ــی امیدی ــم ومیتراهمگ ومری
33- راي شــماره 02679 1397603020260 مورخ 
ــه  1397/02/17  آقــاي  حســين ملــك محمــد ب
شناســنامه شــماره 53211 كدملــي 1281629073 
صــادره اصفهــان فرزنــد علــي بصــورت ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 281.85 مترمربــع از 
پــاك شــماره 263 فرعــي از 14915 اصلــي واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی باقــر 

چیــت ســاز
 1395603020260  07211 شــماره  راي   -34
مــورخ 1395/04/15   خانــم نصــرت شــيخان 
ــي  ــماره 532 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــوداني ب س
1283939320 صــادره اصفهــان فرزنــد حيــدر 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب در شش
129.81 مترمربــع پــاك شــماره- فرعــي از 14891 
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عادی مــع الواســطه ازمالک رســمی 

ــژاد حســینی ــه ن ــای عزیزال آق
 1397603020260  02753 شــماره  راي   -35
مشــکین  مجیــد  اقــای   1397/02/17 مــورخ 
2749  كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه  فــر 
ــد  ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه 1286120659  ص
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــه چه ــبت ب نس
یکبابخانــه بــه مســاحت 217.65 مترمربــع از 
ــع  ــی واق ــی از 15182 اصل ــماره 4 فرع ــاك ش پ
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
 1397603020260  02574 شــماره  راي   -36
ــمان  ــه ریس ــم محبوب ــورخ 1397/02/17  خان م
ــي  ــماره 59261  كدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب چی
فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1281689777
ــگ مشــاع  ــه یــک دان محمداســماعیل نســبت ب
ــاحت 217.65  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان از شش
مترمربــع از پــاك شــماره 4 فرعــی از 15182 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1397603020260  02577 شــماره  راي   -37
مــورخ 1397/02/17  خانــم مریــم مشــکین 
2412  كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه  فــر 
ــد محمــد  ــان  فرزن 1285102495  صــادره اصفه
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــک دان ــه ی ــبت ب نس
یکبابخانــه بــه مســاحت 217.65 مترمربــع از 
ــع  ــی واق ــی از 15182 اصل ــماره 4 فرع ــاك ش پ
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
38- راي شــماره 05409 1397603020260 مورخ 
ــه  ــي ب ــاس فاطم ــاي ســيد عب 1397/03/29 آق
ــي 0491315090  ــماره 1547 كدمل ــنامه ش شناس
ــح بصــورت ســه  ــد ابوالفت صــادره شــهرری فرزن
ــه  ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
ــماره 4  ــاك ش ــع از پ ــاحت 115.70 مترمرب مس
فرعــی از 15182 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه ازمالــک رســمی منوچهــر معــروف بــه 

محمــد زارعــی
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9 توپ و تور
 آمبوالنس بازیکن سایپا را 

به بیمارستان نبرد!
آمبوالنســی کــه بــا باشــگاه ســایپا قــرارداد داشــت، حاضــر 

بــه انتقــال مهاجــم مصــدوم تیــم بــه بیمارســتان نشــد. 
بــه گــزارش فــارس، آرمــان رمضانــی، مهاجــم تیــم ســایپا، 
در دقایــق پایانــی مســابقه از ناحیــه ســر دچــار شکســتگی 
شــد و وقتــی مســئوالن ســایپا از آمبوالنســی کــه با باشــگاه 
ــتان  ــه بیمارس ــم را ب ــن مهاج ــتند ای ــرارداد دارد، خواس ق
ــن  ــس از ای ــده آمبوالن ــد، در کمــال تعجــب رانن منتقــل کن
کار خــودداری کــرد و درنهایــت هــم بازیکــن مصدوم ســایپا 
توســط اورژانــس تهــران کــه درواقــع بــرای هــواداران اســت، 

بــه بیمارســتان منتقــل شــد.

 آمادگی حسینی 
در تمرین ترابزون اسپور

تیــم ترابزون اســپور بــا همراهــی دو ملی پــوش ایرانــی 
خــود را مهیــای نخســتین بــازی فصــل جدیــد ســوپرلیگ 

ــد.  ــه می کن ترکی
ــه  ــپور ترکی ــم ترابزون اس ــود، تی ــایت ن ــزارش وب س ــه گ ب
دوشــنبه در نخســتین بــازی خــود در فصــل جدیــد 
ســوپرلیگ فوتبــال ایــن کشــور میهمــان تیــم باشاک شــهیر 

ــت.  اس
ــر  ــر نظ ــه زی ــپور ک ــم ترابزون اس ــه تی ــن روز جمع در تمری
ــد،  ــزار ش ــتیارانش برگ ــرمربی( و دس ــان )س ــال کارام اون
وحیــد امیــری، ملی پــوش فوتبــال ایــران، بــه دلیــل 
مصدومیــت جداگانــه تمریــن کــرد. مجیــد حســینی، 
نیــز همــراه  ترابزون اســپور،  ایرانــی  دیگــر ملی پــوش 
ســایر بازیکنــان در تمرینــات گروهــی شــرکت کــرد و آمــاده 
نشــان داد. همچنیــن بچه هــای یــک مدرســه فوتبــال نیــز 
میهمــان تمریــن ترابزون اســپور بودنــد و بــا بازیکنــان ایــن 

ــد. ــادگاری گرفتن ــم عکــس ی تی

 پیروزی سپیدرود تهران 
مقابل پاالیش نفت

نماینــده تهــران در اولیــن بــازی خــود برابــر پاالیــش نفــت 
آبــادان بــا نتیجــه پنــج بــر یــک بــه پیــروزی رســید.

لیــگ برتــر فوتســال بانــوان روز جمعــه به طــور رســمی آغاز 
شــد و ســپیدرود تهــران بــه مصــاف پاالیــش نفــت آبــادان 
کــه مدافــع عنــوان قهرمانــی اســت، رفــت و ایــن تیــم را بــا 
ــدا  ــازی ابت ــن ب ــک شکســت داد. در ای ــر ی ــج ب نتیجــه پن
رفیعــی از پاالیــش نفــت آبــادان توانســت در دقیقــه یــک 
بــازی گل اول را وارد دروازه فرزانــه توســلی کنــد؛ امــا تیــم 
ــازی داشــت،  ــری نســبی کــه در طــول ب ــا برت ســپیدرود ب

توانســت پنــج گل وارد دروازه مهمــان خــود کنــد. 
گل هــای ســپیدرود تهــران را ســارا شــیربیگی )دقیقه هــای 
2 و 33(، رقیــه صومعــه )دقیقه هــای 24 و 35( و مرضیــه 

توفیقی نســب )دقیقــه 34( بــه ثمــر رســاندند. 
ــق  ــتقیم از طری ــور مس ــه ط ــازی ب ــن ب ــت ای ــی اس گفتن
ــش  ــودرزی پخ ــم گ ــگری خان ــا گزارش ــو ورزش« ب »رادی
رادیویــی شــد. حــدود 70 تماشــاگر ایــن بــازی را از نزدیــک 

ــد. تماشــا کردن

کوتاه اخبار 

 مرتضی مهرزاد 
برترین ورزشکار معلول جهان

کمیتــه بین المللــی پاراالمپیــک مرتضــی مهــرزاد را بــه 
عنــوان بهتریــن ورزشــکار مــاه جــوالی ســال جــاری میــادی 

معرفــی کــرد. 
انتخــاب مرتضــی مهــرزاد بــه عنــوان برتریــن ورزشــکار مــاه 
جــوالی براســاس نظرســنجی انجام شــده در ســایت کمیتــه 
بین المللــی پاراالمپیــک انجــام شــده اســت. در نظرســنجی 
صورت گرفتــه مهــرزاد بــا ۶0 رأی عنــوان بهتریــن ورزشــکار را 

بــه خــود اختصــاص داد.

 نصر آزادانی 
مربی تکواندوی بلژیک شد

علیرضــا نصــر آزادانــی، کاپیتــان و مربــی اســبق تیــم ملــی 
تکوانــدوی ایــران، بــا درخواســت فدراســیون تکوانــدوی 
بلژیــک بــه عنــوان مربــی تــا المپیــک 2020 توکیــو بــه کادر 

ــم اضافــه شــد.  ــن تی ــی ای فن
ــا  ــدو، علیرض ــیون تکوان ــی فدراس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نصــر آزادانــی، کاپیتــان بااخــاق و اســبق تیــم ملــی کــه 24 
مــدال جهانــی و آســیایی و همچنیــن مربیگــری تیــم ایــران 
را در کارنامــه خــود دارد، بــا درخواســت فدراســیون تکوانــدوی 
ــه منظــور آماده ســازی اردونشــینان ایــن کشــور  بلژیــک و ب
بــرای شــرکت در رویدادهــای پیــش رو تــا المپیــک 2020 بــه 

عنــوان مربــی بــه کادر فنــی ایــن تیــم اضافــه شــد. 
نصــر آزادانــی پیــش از ایــن در کنــار بیــژن مقانلــو و همچنین 
ــی  ــم مل ــت تی ــی، هدای ــوان مرب ــه عن ــاک ب ــدی بی ب مه

ــر عهــده داشــت. تکوانــدوی ایــران را ب

دختران بسکتبالیست ایران 
فینالیست شدند

ــا پیــروزی  ــران ب ــوان ای تیــم ملــی بســکتبال ســه نفــره بان
برابــر لبنــان بــه فینــال مســابقات غــرب آســیا صعــود کــرد و 

جــواز حضــور در قهرمانــی آســیا را بــه دســت آورد. 
تیــم ملــی بســکتبال بانــوان ســه نفــره ایــران در آغــاز ایــن 
رقابت هــا ســه مســابقه انجــام داد کــه ابتــدا لبنــان را 
شکســت داد. ایــن تیــم در مســابقه دوم مغلوب ســوریه شــد 
و در ســومین مســابقه عــراق را از پیــش رو برداشــت. بــا ایــن 
نتایــج تیــم ایــران بــه نیمه نهایــی رقابت هــای بســکتبال ســه 
نفــره غــرب بانــوان آســیا صعــود کــرد کــه روز جمعــه در ایــن 
ــا نتیجــه  ــت و ب ــرار گرف ــان ق ــل لبن ــر مقاب ــار دیگ ــه ب مرحل
۱۸ بــر ۱0 پیــروز شــد کــه ضمــن صعــود بــه فینــال، ســهمیه 

ــه دســت آورد.  ــم ب ــی آســیا را ه ــای قهرمان رقابت ه
تیــم ملــی ایــران با ترکیــب مــژگان خــدادادی، ســعیده علی، 
تینــا اســماعیل زاده، تینا عیســاییان و معصومه اســماعیل زاده 
در ایــن رقابت هــا شــرکت کــرده اســت. هدایــت ایــن تیــم را 

نیــکا بیک لیک لــی بــه عهــده دارد.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

دیــدار تیم هـــای اســـتقال خوزســـتان 
کــه  همان گونــه  تهــران  پرســپولیس  و 
ــی  ــی فراوان ــا حواش ــد ب ــی می ش پیش بین

ــود.  ــراه ب هم
پرســپولیس کــه دو دیــدار ابتدایــی خــود را 
در هجدهمیــن دوره رقابت هــای لیــگ برتــر 
ــود، در  ــروزی پشــت ســر گذاشــته ب ــا پی ب
ــر اســتقال خوزســتان  ــدار براب ســومین دی
بــه تســاوی رســید. ایــن بــازی در شــرایطی 
آغــاز شــد کــه ســنگ پرانی تعــدادی از 
ــازی  تماشــاگران باعــث تأخیــر در شــروع ب
شــد. ایــن اتفــاق در طــول بــازی هــم تکــرار 
شــد؛ بــا ایــن حــال دو تیــم نمایــش خیلــی 
ــر  ــی نداشــتند و گرمــای هــوا هــم ب مطلوب
ــته  ــی گذاش ــر منف ــان تأثی ــرد بازیکن عملک

ــود. ب
پرســپولیس بــا وجــود کمبــود بازیکــن 
بســیار  شــروع  توانســت  مشــکات  و 
خوبــی در لیــگ برتــر داشــته باشــد. ۶ 
ــه شــاید  ــود ک ــی ب ــاز و 4 گل زده اتفاق امتی
پرســپولیس  هــواداران  خوش بین تریــن 
هــم در ابتــدای کار متصــور نمی شــدند؛ 
امــا برانکــو مثــل همیشــه همــه را غافلگیــر 
و صدرنشــینی را خیلــی زود در لیــگ آغــاز 

ــرد.  ک

ــازی در گرمــای اهــواز و  ــا ب ــه ســوم ام هفت
تمــام حواشــی ای کــه پیــش از شــروع بازی 
و در حیــن بــازی وجــود داشــت، بــه تیــم او 
اجــازه نــداد بــازی روان دو هفتــه اول را بــه 
نمایــش بگــذارد. پرســپولیس در ایــن هفتــه 
هــم دو امتیــاز از دســت داد و هــم بســیار بــد 
بــازی کــرد؛ بــا ایــن حــال عملکــرد دفاعــی 
تیــم برانکــو در شــروع ایــن فصل، بهتــر از دو 
فصلــی بــود کــه پرســپولیس را قهرمــان کرد. 

پرســپولیس حتــی همــان یــک گلــی را 
ــل  ــت دو فص ــازی نخس ــه ب ــه در س ــم ک ه
اخیــر می خــورد، دیگــر دریافــت نکــرد. 
ســه  هجدهــم،  لیــگ  در  پرســپولیس 
ثبــت  بــه  از ســه مســابقه  کلین شــیت 

رســانده اســت. 

حتــی جابه جایــی بیرانونــد و رادوشــوویچ 
هــم باعــث نشــده تیــم برانکــو در جهنــم اهواز 
دروازه اش بــاز شــود و در ایــن گرمــا و رطوبــت 
هــوا، مدافعــان پرســپولیس خســتگی ناپذیر و 

ــدند. ــر ش ــتباه ظاه کم اش
 انگشت اتهام به سمت کیست؟

معتقدنــد  پرســپولیس  بازیکنــان  البتــه 
ــه  ــی ب ــدار ربط ــن دی ــان در ای نتیجه نگرفتنش
گرمــا و شــرایط بدنــی نداشــته و تنــش روی 
ــوده  ــه ب ــن نتیج ــی ای ــل اصل ــکوها، عام س
ــر  ــا را مقص ــا اهوازی ه ــه قرمزه ــت. البت اس
ــن تیــم  ــان ای ــد و بازیکن ــن اتفــاق نمی دانن ای
یک صــدا انگشــت اتهــام را بــه ســمت رئیــس 
کانــون هــواداری پرســپولیس نشــانه رفته انــد.

در دیــدار هفتــه گذشــته و در تهــران، در دقایــق 
ــداران  ــن طرف ــدیدی بی ــری ش ــی درگی پایان
ــاس آن  ــه اس ــود ک ــه ب ــکل گرفت ــم ش دو تی
ــود  شــعارهای قومیتــی از ســوی جایگاهــی ب
ــئولیت آن  ــواداران مس ــون ه ــس کان ــه رئی ک
ــر عهــده داشــت. ایــن اتفــاق باعــث شــد  را ب
ــال  ــه دنب ــه ب هــواداران خشــمگین اهــوازی ن
ــه ورود  ــان لحظ ــه از هم ــازی، بلک تماشــای ب
بازیکنــان پرســپولیس بــه دنبــال انتقــام ایــن 

اتفــاق تلــخ باشــند.
و  داد  رخ  فــرودگاه  در  درگیــری  اولیــن 
پرسپولیســی ها  ورود  زمــان  در  ادامــه  در 
رســید  خــود  اوج  بــه  اســتادیوم   بــه 

ــی از  ــرل را حت ــز کنت ــازی نی ــان ب و در جری
ــا  ــازی خــارج کــرد ت ــگان امنیــت ب دســت ی
ــان  ــت برســد. بازیکن ــه ثب ــخ ب ــری تل تصاوی
پرســپولیس در پایــان ایــن بــازی در رختکــن 
بــه شــدت از ایــن مســئله عصبانــی بودنــد و 
آن را بــه اطــاع مســئوالن باشــگاه رســاندند.
بازیکنــان پرســپولیس کــه بــرای دســتیابی به 
پیــروزی ســوم خــود در فصــل جدیــد چشــم 
ــه  ــتان دوخت ــتقال خوزس ــا اس ــازی ب ــه ب ب
بودنــد، درنهایــت دو امتیــاز حســاس را از 
دســت دادنــد. آن هــا در رختکــن بــا اشــاره بــه 
اتفاقــات ایــن بــازی کــه باعــث ازدســت رفتن 
ــات خــارج  ــت اتفاق ــا باب ــرس آنه ــز و ت تمرک
از زمیــن شــده بــود، از مســئوالن باشــگاه 
خواســتند بــا رئیــس کانــون هــواداران برخورد 
ــودی  ــن از خ ــش از ای ــا بی ــود ت ــدی ش ج

متضــرر نشــوند.
آن هــا بــا اشــاره بــه اتفاقاتــی کــه در ابتــدای 

فصــل گذشــته نیــز روی ســکوها افتــاده بــود 
و موجــب ایجــاد شــکاف بیــن هــواداران 
دربــاره ماجــرای تشــویق بیــن مهــدی طارمی 
ــن  ــور ای ــود، حض ــده ب ــا ش ــن منش و گادوی

ــد. ــم دردسرســاز خواندن ــرای تی ــراد را ب اف
ســکوهای  روی  کــه  دیگــری  جنجــال 
پرســپولیس وجــود داشــت، گریــز لیدرهــای 
کانــون هــواداران ایــن باشــگاه در پایــان نیمــه 
اول بــود کــه حــاال بــا انتقــادات فراوانــی 
مواجــه شــده اســت. بــه نظــر می رســد پــس 
ــه  ــم ب ــداران دو تی از اینکــه تنــش بیــن طرف
وجــود آمــد، آن هــا از اســتادیوم خارج شــدند 
و فضــا را بــرای درگیری هــای بیشــتر خالــی 

گذاشــتند.
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــا حاک ــن خبره آخری
ــه  ــه کمیت ــی ب ــدار جنجال ــن دی ــده ای پرون
انضباطــی رفتــه اســت و بایــد منتظــر واکنش 
ایــن کمیتــه بــه حــوادث تلــخ اهــواز باشــیم.

ــده  ــر نماین ــه ب ــا غلب ــونگون ب ــس س ــال م ــم فوتس تی
ــت.  ــیا راه یاف ــگاه های آس ــام باش ــال ج ــه فین ــراق ب ع
ــونگون،  ــس س ــال م ــم فوتس ــنا، تی ــزارش ایس ــه گ ب
ــام باشــگاه های آســیا، از ســاعت  ــران در ج ــده ای نماین
۱2:30 روز جمعــه در چهارچــوب مرحلــه یک چهــارم 
نهایــی مســابقات بــه مصــاف نفــت الوســط عــراق رفــت 
و در پایــان بــا برتــری ســه بــر دو بــه فینــال راه یافــت. 
ــاز  ــم آغ ــاگردان بی غ ــری ش ــا برت ــه ب ــازی ک ــن ب در ای
شــد، ابتــدا علی اصغــر حســن زاده گل اول را بــرای مــس 
ــم  ــه، هیث ــی نیم ــق پایان ــا در دقای ــاند؛ ام ــر رس ــه ثم ب
ــم  ــاز ه ــن زاده ب ــاند. حس ــاوی کش ــه تس ــالم  کار را ب س
در شــروع نیمــه دوم گلزنــی کــرد تــا بــاز هــم مــس از 

حریــف خــود پیــش بیفتــد. 
ــتفاده از  ــه اس ــازی ب ــی ب ــه پایان ــار دقیق ــت در چه نف

سیســتم پاورپلــی روی آورد. بازیکنــان مــس نیــز از ایــن 
فرصــت اســتفاده کردنــد و فخیــم در یــک صحنــه روی 
اشــتباه بازیکنــان حریــف، دروازه خالــی نفــت را گشــود. 
ــز در  ــت، نی ــم نف ــی تی ــن ایران ــادری، بازیک ــدرت به ق
ــا  ــه ثمــر رســاند ت ادامــه گل دوم ایــن تیــم عراقــی را ب
دقایــق پایانــی بــا هیجــان زیــاد دنبــال شــود؛ امــا دفــاع 
همه جانبــه مســی ها مانــع از گلزنــی نفــت شــد و بــازی 

ــا برتــری ســه بــر دو مــس بــه پایــان رســید.  ب
قــدرت بهــادری و فرهــاد توکلــی، دو ملی پــوش ایرانــی، 
ــش  ــد و نمای ــدان رفتن ــه می ــراق ب ــت ع ــب نف در ترکی
ــال  ــم فوتس ــب تی ــن ترتی ــه ای ــتند. ب ــانی داش درخش
ــد یکشــنبه  ــال بای ــدار فین ــران در دی مــس ســونگون ای
بــه مصــاف بانــک بیــروت لبنــان و تایســون نام ویتنــام 

ــرود. ب

ــال  ــه ای فوتب ــان حاضــر در لیــگ حرف ــادی از بازیکن ــداد زی تع
ــپ  ــد ترام ــر دونال ــه براب ــداد روز جمع ــی )NFL( بام آمریکای
ایســتادند. آن هــا هنــگام نواخته شــدن ســرود ملــی آمریــکا در 
هفتــه نخســت پیش فصــل اعتــراض خــود را بــه رئیس جمهــور 
ایــن کشــور نشــان دادنــد. زانــوزده، مشــت های باالبــرده، 
نشســتن بــر نیمکــت یــا انتظــار در رختکــن، روش هــای 
اعتراضــی ایــن بازیکنــان بــه بی عدالتــی در جامعــه و خشــونت 
پلیــس در رفتــار بــا سیاهپوســت های آفریقایی  آمریکایــی بــود. 
ــی  ــز میام ــدار دولفین ــی در دی ــانه ای آمریکای ــته رس ــه نوش ب
ــی  ــرود مل ــدن س ــگام نواخته ش ــرز، هن ــای کوبان ــا ب ــا تامپ ب
ــرت  ــتیلز و آلب ــی اس ــای کن ــه نام ه ــان ب ــم میزب ــان تی بازیکن
ــت کرده  ــت های مش ــن دس ــرات کی ــد و ب ــو زدن ــون زان ویلس

ــرد.  ــاال ب ــود را ب خ
ایگلــز، ماننــد  در فیادلفیــا مالکــوم جنیکــس، کاپیتــان 

ــود. بیشــتر  ــر نیمکــت نشســته ب ــت باســبی اســتیلرز ب دووان
بازیکنــان جاگــورا جکســونویل ماننــد رمــزی، تلویــن اســمیت، 
فورنــت و تــی جی یلــدون هنــگام نواخته شــدن ســرود در دیدار 

برابــر نیواورلئــان از رختکــن خــارج نشــدند. 
ــان ایســتاده  ــن بازیکن ــل ای ــش مقاب ــا پی ــه از ماه ه ــپ ک ترام
ــد خوشــحال شــد و  ــون جدی ــت قان ــی از ثب ــاه م اســت، در م
ــتند،  ــا نمی ایس ــر پ ــرود س ــگام س ــه هن ــی ک ــت: بازیکنان گف
نبایــد در ایــن کشــور حضــور داشــته باشــند. بــه همیــن علــت 
ــان  ــن بازیکن ــا چنی ــت ت ــکا از NFL خواس ــور آمری رئیس جمه

ــد.  ــان فصــل محــروم کن ــا پای معترضــی را ت
ــان  ــا بازیکن ــور ب ــدار رئیس جمه ــد دی ــور ش ــفید مجب کاخ س
ــا  ــد؛ چــون بیشــتر آنه ــو کن ــز( را لغ ــم ایگل ــان NFL )تی قهرم
ــن لیــگ  ــد. NFL، محبوب تری ــه آنجــا نمی رون ــد ب اعــام کردن

ــت. آمریکاس

ورزش

ادامه از صفحه 8
ــورخ  ــماره 054۱0 ۱397۶030202۶0 م 39- رای ش
ــن  ــوری حس ــه منص ــم محبوب ۱397/03/29   خان
بــه شناســنامه شــماره 2۸72 کدملــی  آبــادی 
5۶49420۶9۶ صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب بصــورت ســه دان
خانــه  بــه مســاحت ۱۱5.70 مترمربــع از پــاک 
شــماره 4 فرعــی از ۱5۱۸2 اصلــی واقــع در بخــش 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
مــع الواســطه ازمالــک رســمی منوچهــر معــروف بــه 

ــی ــد زارع محم
40-  رای شــماره 03292 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
ــه  ــوی ب ــم اکــرم الســادات یحی ۱397/02/25  خان
شناســنامه شــماره ۸72 کدملــی 032۱3۸9۸۸3 
ــد ســید عبدالحســین بصــورت  ــرج فرزن صــادره ک
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 37۶ 
مترمربــع از پــاک شــماره 72 فرعــی از ۱4039 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــدی  ــی  و ســید مه ســید صــادق  و ســید عل
4۱- رای شــماره 02905 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/02/20    خانــم بتــول رضوانــی بــه شناســنامه 
صــادره   ۱2۸۶۶23۱54 کدملــی   3۸4 شــماره 
ــد رضــا بصــورت ســه دانــگ مشــاع  اصفهــان فرزن
ــاحت ۱93.۱0  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب از شش
مترمربــع از پــاک شــماره 45 فرعــی از۱445۸ 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــان ــا حاجی ــد از وراث رض ــین  اح حس
42- رای شــماره 02904 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/02/20  آقــای محمــد رضوانــی ینگابــادی 
ــی 5۶49۶۱0525  ــماره ۱۱0 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــد حســین بصــورت  ــه ســفلی  فرزن صــادره جرقوی
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت ۱93.۱0 مترمرب ــه مس ب
45 فرعــی از۱445۸ اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــد از وراث  ــین  اح ــمی حس ــک رس ــطه ازمال الواس

ــان ــا حاجی رض
 ۱397۶030202۶0  02537 شــماره  رای   -43
ــی  ــه مصطفائ ــم صدیق ــورخ ۱397/02/۱5   خان م
نجــف ابــادی  بــه شناســنامه شــماره 9۸9 کدملــی 
ــداله  ــد اس ــاد  فرزن ــف اب ــادره نج ۱090992920  ص
نســبت بــه هشتادســهم مشــاع ازدویســت وبیســت 
ــه مســاحت 220.50   ــه ب ســهم ششــدانگ یکبابخان
ــع در  ــی واق ــماره ۱3900 اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
ــورخ  ــماره 02539 ۱397۶030202۶0 م 44- رای ش
۱397/02/۱5  اقــای اکبــر صادقــی  بــه شناســنامه 
صــادره    ۱0902۱۶459 2۱۸54 کدملــی  شــماره 
نجــف ابــاد  فرزنــد علــی نســبت بــه یکصدوچهــل 
ســهم مشــاع ازدویســت وبیســت ســهم ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 220.50  مترمربــع از 
پــاک شــماره ۱3900 اصلــی واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 
مــی باشــد

ــورخ  ــماره 05347 ۱397۶030202۶0 م 45- رای ش
۱397/03/29   آقــای اصغــر شــیرانی شــمس آبادی 
بــه شناســنامه شــماره ۱0۱۶ کدملــی ۱2۸39۶24۶2 
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱50 مترمربــع 
پــاک شــماره ۱3900اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه ازمالــک رســمی حــاج رضــا شــیرانی
4۶- رای شــماره 0535۱ ۱397۶030202۶0 مــورخ 
ــه شناســنامه  ــم زارعــی ب ــم مری ۱397/03/29  خان
صــادره   ۱2۸۱055۱۶۶ کدملــی   ۶27۸7 شــماره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــود نس ــد محم ــان فرزن اصفه
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 420.4۸ مترمربــع 
پــاک شــماره ۱3900اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــیرانی ــا ش ــاج رض ــمی ح ــک رس ــطه ازمال الواس
ــورخ  ــماره 0534۶ ۱397۶030202۶0 م 47- رای ش
۱397/03/29   آقــای امیررضــا طائــی پاشــیری بــه 
شناســنامه شــماره 4۱۸0 کدملــی 04532۸99۸3 
بــه  نســبت  فرزنــد مرتضــی  صــادره شــمیران 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 243.۱5 
مترمربــع پــاک شــماره ۱3900 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
 ۱397۶030202۶0  05۱2۶ شــماره  رای   -4۸
مــورخ ۱397/03/24  خانــم لیــا فیروزیــان بــه 
شناســنامه شــماره ۱972 کدملــی ۱2۸۶994934 
ــه  ــه س ــبت ب ــاس نس ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ص
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت ۱09.0۶ مترمربــع از پــاک شــماره 9 فرعی 
ــان  ــت اصفه ــی واقــع در بخــش 5 ثب از ۱49۱5 اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
49- رای شــماره 05۱2۸ ۱397۶030202۶0 مــورخ 
شــاهچرا  ســیدمهرداد  آقــای     ۱397/03/24
ســودرجانی بــه شناســنامه شــماره 39 کدملــی 
۱29۱427597 صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدمحمود 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت ۱09.0۶ مترمربــع از پــاک 
ــع در بخــش  ــی واق ــی از ۱49۱5 اصل شــماره 9 فرع
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
50- رای شــماره 0۶۸۶۶ ۱39۶۶030202۶0 مــورخ 
۱39۶/05/04  آقــای محمــد مســتاجران گورتانــی بــه 
شناســنامه شــماره 59 کدملــی ۱2903۱0۶45 صــادره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــان نس ــد رمض ــان فرزن اصفه
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱7۶.۸۱ مترمربــع 
پــاک شــماره۱۱3 فرعــی از۱4039 اصلــی واقــع در 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی محمودترقیان
5۱- رای شــماره 0443۱ ۱397۶030202۶0 مــورخ 
ــهرکی  ــی ش ــی مومن ــای قربانعل ۱397/03/0۸   آق
بــه شناســنامه شــماره ۱207 کدملــی 4۶2۱5۶7۶۸3 
صــادره شــهرکرد فرزنــد حیاتقلــی در ششــدانگ  

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت ۱79.53  مترمربــع 
پــاک شــماره  ۱3۶ فرعــی از ۱5۱77 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
52- رای شــماره 0۶۶۸7 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/04/۱۶   خانــم طیبــه نســاج پــور اصفهانــی به 
ــی ۱2۸۱72۶۱۶۸  ــماره ۶2۸۸2 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود در ششــدانگ  یــک 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــاری مس ــاختمان تج ــاب س ب
7۸.57  مترمربــع پاک شــماره -  فرعــی از ۱5۱7۸ 
اصلــی باقیمانــده واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ازمالــک رســمی نصرالــه امیــن الرعایائــی خوابجانی
53- رای شــماره ۱۸۸0۸ ۱39۶۶030202۶0 مــورخ 
۱39۶/۱0/23    اقــای علــی باقــری قورتانــی بــه 
شناســنامه شــماره  ۱۱ کدملــی  5۶597۶۶47۱ 
بصــورت  مرتضــی  فرزنــد   کوهپایــه  صــادره  
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  ۱9۱.9۸ متر 
مربــع از پــاک شــماره  54 فرعــی از ۱49۱5 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
54- رای شــماره 042۶۸ ۱397۶030202۶0 مــورخ 
بــه  نبــوی  سیدحســین  آقــای    ۱397/03/07
ــی ۱2۸02۶3393  ــماره 2۶740 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد سیدحســن نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره ۱3900 اصل ــاک ش ــع از پ 233.۸2 مترمرب
واقــع در  بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــی ــا ماران محمدرض
ــورخ  ــماره 042۶9 ۱397۶030202۶0 م 55 - رای ش
ــه  ــی ب ــی خوئ ــا علیمردان ــم رعن ۱397/03/07   خان
 4۶79۶3۱945 94 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــه  ــه س ــبت ب ــور نس ــد تیم ــان فرزن ــادره فارس ص
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره ۱3900 اصل ــاک ش ــع از پ 233.۸2 مترمرب
خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــی ــا ماران محمدرض
مــورخ   ۱397۶030202۶0  ۶005 شــماره  رای   -5۶
ــه  ــی ب ــی کجان ــا کرم ــای علیرض ۱397/04/05    آق
ــی ۱2۸۸2459۸۱  ــماره 3۸۶7 کدمل ــنامه ش شناس
ــک  ــر در ششــدانگ  ی ــد جاب ــان فرزن صــادره اصفه
بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۱7۶.90  مترمربــع پــاک 
ــع در  ــی واق شــماره  2۶ و 27 فرعــی از ۱5۱77 اصل
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
 ۱39۶۶030202۶0  04054 شــماره  رای   -57
شــماره  اصاحــی  رای  و   ۱39۶/03/۱0 مــورخ 
   ۱397/03/۱9 مــورخ   ۱397۶030202۶004۶۸5
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــی ادرمناب ــرم فرقان ــم اک خان
شــماره ۱۸54 کدملــی ۱2۸5004۱0۸ صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمــود نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه به 
مســاحت ۱4۶.۸0 مترمربــع پــاک شــماره ۸7فرعی 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از ۱49۱5اصل

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــی  ــه عابدین ــت ال ــای نعم ــمی اق ــک رس ازمال

5۸- رای شــماره 0۶5۶0 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
بــه  ساســانی  محمــد  آقــای     ۱397/04/۱3
شناســنامه شــماره 27 کدملــی 4۶5059703۱ صادره 
بروجــن فرزنــد جعفرقلــی بصــورت ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت ۱۶3.35 مترمربــع 
از پــاک شــماره 55 فرعــی از۱4۸74 اصلــی واقــع 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــی باشــد ــک رســمی م مال
59- رای شــماره 0474۶ ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/03/20    خانــم فاطمــه دوامــی به شناســنامه 
شــماره ۶03 کدملــی ۱2۸759043۸ صــادره اصفهان 
فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه 
مســاحت 77.۸۱ مترمربــع از پــاک شــماره ۱50۸3 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
۶0- رای شــماره 05474 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/03/3۱  آقــای اصغــر ســمیع عــادل بــه 
ــی ۱2۸۱۶5۸۶93  ــماره 5۶۱۶7 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه 4۸.0۶ 
حبــه مشــاع از 72حبــه ششــدانگ  یــک بــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت  ۱42.20  مترمربــع پــاک 
شــماره 2۶۸  فرعــی از ۱49۱5 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد 
۶۱- رای شــماره 05473 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
بــه  خردپیشــه  مرتضــی  آقــای     ۱397/03/3۱
 ۱2909۶47۱۸ کدملــی   ۱34 شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد نســبت بــه 23.94 
حبــه مشــاع از 72حبــه ششــدانگ  یــک بــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت  ۱42.20  مترمربــع پــاک 
شــماره 2۶۸  فرعــی از ۱49۱5 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
۶2- رای شــماره 05404 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/03/29   آقــای رحمــت الــه صانعــی بــه 
 ۱۱990۱5229 کدملــی   443 شــماره  شناســنامه 
ــدانگ   ــم در  شش ــد ابوالقاس ــهرضا فرزن ــادره ش ص
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  2۶9.50  مترمربــع 
پــاک شــماره  ۱2 فرعــی از  ۱5۱77 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
۶3- رای شــماره 05092 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/03/23 آقــای علــی اکبــر پویــان فــر بــه 
 ۶۶0952۸2۸4 33 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره دولــت آبــاد فرزنــد محمــد نســبت بــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
۱05  مترمربــع از پــاک شــماره ۱50۱4 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی ســیداکبرزارعی 

خوابجانــی
۶4- رای شــماره 05093 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/03/23 خانــم زهــرا پویــان فــر بــه شناســنامه 
شــماره 25 کدملــی ۶۶095۶0390 صــادره دولــت 

آبــاد فرزنــد اکبــر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ــع  ــه مســاحت ۱05  مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره ۱50۱4 اصل ــاک ش از پ
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه ازمالــک رســمی ســیداکبرزارعی خوابجانی

۶5- رای شــماره 04245 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/03/07 آقــای علــی فرهــادی اورگانــی بــه 
 ۶299۶2۶2۶7 ۶20 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره بروجــن فرزنــد خدابخــش نســبت بــه 
ششــدانگ یکبابخانــه ومغــازه متصلــه بــه مســاحت 
۱۱0.25 مترمربــع از پــاک شــماره 203 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ۱49۱5 اصل
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــی مهاجران ــمی مرتض ــک رس ازمال
۶۶- رای شــماره 205۱5 ۱39۶۶030202۶0 مــورخ 
ــه شناســنامه  ــم زهــرا مظاهــری ب ۱39۶/۱۱/۱۸ خان
ــران  ــی 5499354227 صــادره تی شــماره ۶3 کدمل
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــم نس ــد ابوالقاس فرزن
ســاختمان بــه مســاحت ۱۶7.50 مترمربــع از پــاک 
ــع در بخــش  ــی واق ــی از 99  اصل شــماره 42۶ فرع
۱۶ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامه عــادی مع 

الواســطه ازمالــک رســمی یحیــی قلــی یازلــی
۶7- رای شــماره 0495۸ ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/03/22 خانــم اعظــم مهاجرطــادی آدرمنبــادی 
بــه شناســنامه شــماره ۱449 کدملــی ۱2۸35۶39۱۶ 
صــادره اصفهــان فرزنــد علیرضا در ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
ــاک شــماره 7۱۸  فرعــی از 99  ــع پ ۱03.02 مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
۶۸- رای شــماره 04952 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
بــه  رنجکــش  حســین  آقــای   ۱397/03/22
شناســنامه شــماره ۱9۶۶ کدملــی ۶۶0920۶۶35 
صــادره برخــوار و میمــه فرزنــد علــی در ســه دانــگ 
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش مش
مســاحت ۱03.02 مترمربــع پــاک شــماره 7۱۸  
فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت 
ــی  ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه

ــد باش
۶9- رای شــماره 07۱۸7 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
ــه  ــی ب ــی باغبادران ــی ایران ــای عل ۱397/04/25 آق
شناســنامه شــماره 37۱ کدملــی ۶209۶۸44۶7 
صــادره لنجــان  فرزنــد ابراهیــم در  ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 2۱5.۸0   مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک شــماره  5۸ فرعــی از ۱445۸ اصل پ
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی باقــر ابراهیمی 

ــی آفاران
70- رای شــماره 07957 ۱397۶030202۶0 مــورخ 
۱397/05/0۸    آقــای محمــد عابدینــی گورتانــی 
ــی ۱29034۸774  ــه شناســنامه شــماره 55 کدمل ب
ــدانگ  ــورت شش ــا بص ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت ۱۸۱.۱5 مترمربــع 
از پــاک شــماره 59 فرعــی از۱445۸ اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی محمــد مارانی
تاریخ انتشار نوبت       97/05/20
تاریخ انتشار نوبت        97/۶/4 

م الف /  223۶47      
ــناد و  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــی     رئی ــره ایروان زه

ــان  ــمال اصفه ــاک ش ام

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان مصطفــی فیــض آبــادی 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــتری  ــه دادگس ــا  ب ــد رض ــی فرزن ــی زارزان ــد یزدان محم
ــارم  ــه شــعبه چه ــه پــس از ارجــاع ب ــم ک کاشــان تقدی
دادگاه حقوقــی بــه کاســه 970349 ثبــت و بــرای 
تاریــخ 97/۶/27 ســاعت ۱۱صبــح  وقــت رســیدگی 
ــکان  ــول الم ــده مجه ــه خوان ــده از آنجاک ــن گردی تعیی
ــون آئیــن دادرســی  ــه تجویــز مــاده 73 قان ــذا ب ــوده ل ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه 
ــا  ــد ت ــردگان میتوانن ــا نامب ــوند . ضمن ــر ش دادگاه حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مراجعه نمایند 
.انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب شــده در 
ــم مقتضــی اتخــاذ  صــورت عــدم حضــور، دادگاه تصمی

ــرد.  خواهــد ک
دفتر شعبه چهارم  دادگاه حقوقی  کاشان.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک
 استان اصفهان

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک کوهپایه 

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت 

ــه ــاک کوهپای اســناد و ام
برابــر رای شــماره ۱397۶030202۸000042  هیــات اول  
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
ــد  ــد ســند رســمی مســتقر در واح و ســاختمانهای فاق
ــه  ــات مالکان ــه تصرف ــک کوهپای ــت مل ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــره   ــادری زف ــی ق ــای غامعل ــی  آق ــارض  متقاض بامع
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  ۱23 دارای کــد ملــی 
5۶595۱۶22۱ صــادره از کوهپایــه درششــدانگ یــک 
ــی   ــع احداث ــر مرب ــاحت2۸4/۸0 مت ــه بمس ــاب خان ب
ــع  ــی  واق ــاک 427 اصل ــت پ ــورد ثب ــمتی از م در قس
در مزرعــه عبــدهللا بخــش ۱9 ثبــت ملــک کوهپایــه  
خریــداری مــع الواســطه  از مالــک رســمی  محمــد علــی  
بهلولــی فرزنــد عبدالمحمــد محــرز گردیــده اســت لــذا  
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب  در دو نوبــت بــه فاصلــه  
۱5 روز آگهــی مــی شــود  در صورتــی کــه اشــخاص  
نســبت بــه صــدور  ســند مالکیــت  متقاضــی  اعتراضــی 
ــن  ــخ  انتشــار اولی ــد  از تاری ــی توانن داشــته باشــند  م
آگهــی  بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  بــه ایــن اداره  
تســلیم  و پــس از اخــذ  رســید  ظــرف مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 

رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت

ــای   ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین تقدی
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
م الف 220439

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱397/5/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۶/4

ــناد و  ــت اس ــس ثب ــی رئی ــی کوپای ــی خان ــر عل اصغ
امــاک کوهپایــه 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 ودادخواست وضمائم 

به آقای صفر بدیع زمانی فرزند
ــادی  ــل آب ــر شــیروانی فی ــد نصی ــای محم ــان آق خواه
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان عابدیــن شــیروانی 
فیــل آبــادی _ محســن علیــدادی _ ولــی هللا شــیروانی 
فیــل آبــادی _ صفــر بدیــع زمانــی بــه خواســته ：ابطــال 
سندرســمی )موضــوع ســندملک اســت(مطرح کــه 
ــه   ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع وب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه   97099۸375۱4004۱4
ــیدگی  ــت رس ــت ووق ــوار ثب ــتان برخ )حقوقی(شهرس
ــب  ــه حس ــن ک ــاعت 9:00 تعیی ــورخ ۱397/۸/23س م
ــن  ــون آئی ــاده  73قان ــوع م ــق موض ــتوردادگاه طب دس
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن دادرس
خوانــده ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
دریکــی از جرایــد کثیــر االنتشــارآگهی میگــردد تاخوانــده 
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر 
ــود ،  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه وضم دادگاه مراجع
نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم رادریافــت ودروقــت 

ــردد. ــیدگی در دادگاه حاضرگ ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
شــعبه  حقوقــی  دادگاه  223534منشــی  الــف  م 
برخــوار_ )حقوقی(شهرســتان  عمومــی  دادگاه  دوم 

ورنوســفادرانی یاســرعموتقی 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 و دادخواست و ضمائم

 به آقای امید لکزایی فرزند 
خواهــان آقــای علیرضــا حاجــی  رضایــی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده  آقــای امیــد لکزایــی بــه خواســته 
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده 
دادگاه  اول  شــعبه   97099۸375۱300443 کاســه  
عمومــی )حقوقی(شهرســتان برخــوار ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ ۱397/0۶/24 ســاعت ۱0:00 تعییــن کــه 
حســب  دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــر النتشــار  آگه ــد کثی ــی از  جرای یک
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر 

گــردد.
م الف 223449

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار 

،،
اولیــن درگیــری در فــرودگاه رخ داد و در 
ادامــه در زمــان ورود پرسپولیســی ها 
بــه اســتادیوم بــه اوج خــود رســید و 
در جریــان بــازی نیــز کنتــرل را حتــی از 
دســت یــگان امنیــت بــازی خــارج کــرد
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اعتراض گسترده بازیکنان فوتبال آمریکایی به ترامپمس، فینالیست فوتسال باشگاه های آسیا شد

نگاهی به دیدار پرحاشیه هفته سوم لیگ برتر

تساوی با طعم سنگ و خون



پیشهناد فیلم

رقص در غبار

کارگردان: اصغر فرهادی
نویســنده: اصغــر فرهــادی، محمدرضــا فاضلــی، 

علیرضــا بذرافشــان
تهیه کننده: ایرج تقی پور

ــت،  ــف خداپرس ــان، یوس ــرز قریبی ــران: فرام بازیگ
ــانی ــور احس ــراج، تیم ــال س ــری، ج ــاران کوث ب

 خالصه فیلم
نظــر، جــوان بیســت و یکــی، دو ســاله ای اســت کــه 
روزی در مینی بــوس بــا ریحانــه آشــنا می شــود 
ناپســندی  حرف هــای  امــا  می کننــد؛  ازدواج  و 
ــور  ــه وجــود دارد، او را مجب ــادر ریحان ــاره م ــه درب ک

ــد. ــاق ده ــه را ط ــا ریحان ــد ت می کن

حرف و نقل

 حســین فــردرو از کارگردانان قدیمــی تلویزیون معتقد 
ــک  ــئولیت ی ــا مس ــای دنی ــچ ج ــون در هی ــت تلویزی اس
ــه  ــد ک ــود دارن ــرکت هایی وج ــرد و ش ــریال را نمی پذی س
ــد؛  ــه می دهن ــون ارائ ــه تلویزی ــازند و ب ســریال ها را می س

ــت. ــه نیس ــران این گون ــا در ای ام
 مراســم پایانــی هشــتادوپنجمین دوره دانش افزایــی 
ــی  ــا حضــور ۷۷ مــدرس خارجــی و ایران ــان فارســی ب زب
زبــان فارســی از ۱۳ کشــور جهــان بــا حضــور معــاون وزیــر 
خارجــه و دســت اندرکاران ایــن دوره در بنیــاد ســعدی 

برگــزار شــد.
 هــادی عامــل، کارگــردان تئاتــر، با گله از ســخت گیری هایی 
ــی می شــود، گفــت:  ــه اجــرای نمایشــنامه های ایران کــه ب
ــح  ــا ترجی ــه کارگردان ه ــدر ســخت شــده اســت ک کار آنق
ــن  ــک مت ــای ی ــه ج ــی را ب ــن خارج ــک مت ــد ی می دهن

ایرانــی اجــرا کننــد.
 محســن چاوشــی، خواننــده مشــهور پــاپ، می گویــد 
اگــر تــا چنــد روز دیگــر مجــوز آلبومــش صــادر نشــود، آن را 

منتشــر خواهــد کرد.
ــای  ــردان نمایش ه ــنده و کارگ ــزدوده، نویس ــادل ب  ع
فعالیت هــای  دربــاره  و طــراح عروســک،  عروســکی 
جدیــدش گفــت: در حــال آماده ســازی نمایــش »اســرار 
ــنواره  ــن جش ــور در هفدهمی ــرای حض ــز« ب ــاب قرم کت
نمایــش عروســکی تهــران مبــارک هســتم کــه ایــن اثــر 
نمایشــی بــا تکنیــک ســایه تولیــد می شــود و همــه 

اتفاقــات نمایــش در دریــا رخ می دهــد.
 رحمــان رضایــی، تهیه کننــده ســینما، دربــاره آخریــن 
وضعیــت تولیــد فیلــم ســینمایی »چارلــی در تهــران« بــه 
ــی مهــدی آقابابایــی گفــت: حــدود دو روز دیگــر  کارگردان
فیلمبــرداری ایــن اثــر در کمــال شــهر کــرج آغــاز می شــود 
ــه  ــران ب ــن شهرســتان و ته ــاه در ای ــک م ــا حــدود ی و م

ــم. ــرداری می پردازی فیلمب
ــی  ــگ مرتض ــی آبرن ــار نقاش ــی آث ــگاه گروه  نمایش
اشــتیاقی و هنرجویانــش از روز جمعــه ۱۹ مــرداد در گالری 
آتشــزاد افتتــاح شــد و تــا ۲۴ همیــن مــاه ادامــه خواهــد 
ــاری از  ــگ، آث ــی آبرن ــگاه گروه ــن نمایش ــت. در ای داش
ــری،  ــی، محمدرضــا باق ــم ایروان مرتضــی اشــتیاقی، مری
شــکوفه دانایــی، زهــره قاســمیان، منصــوره مــرادی، 
معصومــه مظفریــان، مریــم نعمتــی، مهنــاز نمــازی، نگین 

ــد. ــش درمی آی ــه نمای ــام ب ــن نیکن ــرور و نگی نورپ
 فیلــم ســینمایی »اســلندرمن«، فیلمــی در ژانــر 
اکــران  وایــت«  »ســالیوان  بــه کارگردانــی  وحشــت 
بین المللــی خــود را در ســینماهای آمریــکای شــمالی 

ــرد. ــاز ک آغ
ــت ســاخت  ــن وضعی ــاره آخری ــد احمــدی درب  محم
ــرداری  ــت: فیلمب ــزوا« گف ــوی ان ــم ســینمایی »هیاه فیل
ــه پایــان رســید  اپیــزود دوم ایــن فیلــم ســینمایی نیــز ب
ــزود ســوم  ــرداری اپی ــی فیلمب ــون روزهــای پایان و هم اکن
اســت. پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه فیلمبــرداری ایــن 

بخــش تــا پایــان ایــن هفتــه بــه اتمــام برســد.
اینترنتــی مــد و  فراخــوان نخســتین جشــنواره   
ــاالن و  ــی فع ــد و تمام ــر ش ــال« منتش ــی پ ــاس »س لب
عاقه منــدان بــه عرصــه مــد و لبــاس می تواننــد در 

بخش هــای مختلــف جشــنواره شــرکت کننــد.

کوتاه اخبار 
 مجید صالحی نخستین 

فیلم سینمایی اش را کلید زد
فیلــم ســینمایی »زیر نظر« نخســتین ســاخته ســینمایی 
ــا  ــته ب ــد شایس ــی محم ــه تهیه کنندگ ــی ب ــد صالح مجی

ــد خــورد.  ــاه کلی ــد از ۱8 مردادم ــان پیش تولی پای
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی فیلــم »زیــر 
نظــر«، به تازگــی مهــران احمــدی هــم بــه جمــع بازیگــران 
ایــن فیلــم پیوســته اســت. پیش تــر حضــور رضــا عطــاران، 
ــی  ــم قطع ــن فیل ــدی در ای ــری و آزاده صم ــر جعف امی
ــا« را روی  ــم »هزارپ ــن روزهــا فیل ــود. عطــاران ای شــده ب
ــوروز امســال فیلــم  پــرده ســینماها دارد. احمــدی هــم ن
ــران  ــودش اک ــی خ ــه کارگردان ــادره« را ب ــروش »مص پرف
کــرد و »هزارپــا« هم اکنــون بــا بــازی او در حــال نمایــش 

اســت. 
»زیــر نظــر« کــه فیلمنامــه آن توســط ابوالفضــل کاهانــی 
ــت و  ــر اس ــدی پربازیگ ــک کم ــده، ی ــگارش درآم ــه ن ب
بــه زودی دو بازیگــر دیگــر نیــز بــه فیلــم اضافــه می شــوند. 
ایــن فیلــم پــس از فیلم هــای »قانــون مورفــی« و 
»طــا«، ســومین فیلمــی اســت کــه رامبــد جــوان و محمد 

ــد. ــه می کنن ــترک آن را تهی ــورت مش ــته به ص شایس

شبکه سه فوتبالی می شود
ــه  ــا توجــه ب ــرد ب ــام شــبکه ســه ســیما اعــام ک قائم مق
عاقــه مخاطبــان بــه پخــش مســابقات فوتبــال، پخــش 
بازی هــای باشــگاهی معــروف و محبــوب خارجــی و 
همچنیــن تمــام مســابقات مهــم داخلــی در اولویــت ایــن 

شــبکه قــرار گرفتــه اســت. 
جعفــر عبدالملکــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکــه 
ــابقات  ــش مس ــه پخ ــبکه س ــای ش ــی از جذابیت ه »یک
بررســی های  طبــق  کــرد:  اظهــار  اســت«،  فوتبــال 
انجام شــده پخــش مســابقات فوتبــال مــورد اقبــال مــردم 
به ویــژه جوانــان اســت. در همیــن راســتا در جلســاتی کــه 
بــرای ســاماندهی کنداکتــور شــبکه ســه در جهــت داشــتن 
ــم در  ــم گرفتی ــزار شــد، تصمی ــوری هوشــمند برگ کنداکت
ــش  ــرای پخ ــژه ای ب ــگاه وی ــبکه جای ــش ش ــدول پخ ج

ــم.  ــر بگیری ــی در نظ ــی و خارج ــای داخل فوتبال ه
ــای  ــن اســاس در بخــش رقابت ه ــر همی ــه داد: ب او ادام
ــا،  ــان اروپ ــگ قهرمان ــا لی ــت ب ــی اولوی ــگاهی خارج باش
ــد  ــا همانن ــورهای اروپ ــگ کش ــس، لی ــر انگلی ــگ برت لی
ایتالیــا، فرانســه، اســپانیا، آلمــان و لیگ آمریــکای جنوبی 
هماننــد کشــورهای برزیــل و آرژانتیــن و جــام باشــگاه های 
ــال  ــابقات فوتب ــش مس ــن در بخ ــت. همچنی ــان اس جه
ــام  ــتانه، ج ــای دوس ــا بازی ه ــت ب ــورها اولوی ــان کش می
کنفدراســیون ها، بازی هــای مقدماتــی المپیــک ۲۰۲۰ و 

ــت.  ــی اس ــکای جنوب ــای آمری ــام ملت ه ج
ــاره اولویــت  قائم مقــام شــبکه ســه ســیما همچنیــن درب
ــح  ــز توضی ــی نی ــگاه های خارج ــای باش ــش بازی ه پخ
ــد،  ــال مادری ــلونا، رئ ــگاه های بارس ــه باش ــا ک داد: از آنج
ــد، منچســتر ســیتی، چلســی، آرســنال،  منچســتر یونایت
ــی  ــان ایران ــان مخاطب ــتر می ــخ بیش ــون و بایرمونی برایت
در  تــاش کردیــم  دارنــد،  طرفــدار  جوانــان  به ویــژه 
برنامه ریــزی جدیــد همــه مســابقات ایــن تیم هــا را 

ــم. ــش دهی پوش

خشــایار الونــد، نویســنده ســریال های طنــز، بیــان کــرد: 
مــا می خواســتیم »شــب های بــرره ۲« را بســازیم، امــا 
نگذاشــتند؛ بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ ســاخت »در حاشــیه« 

ــم.  رفتی
ــه  ــاره اینک ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــد در گفت وگ ــایار الون خش
طــرح و فیلمنامــه ای بــرای تلویزیــون خواهــد داشــت یــا خیــر، 
ــوار ۲« را  ــه دی ــوار ب ــوروز ۹۷ نویســندگی ســریال »دی گفــت: ن
بــر عهــده داشــتم کــه هنــوز تسویه حســاب نشــده اســت و بــا 

وجــود ایــن دیگــر انگیــزه ای بــرای کار در تلویزیــون نــدارم. 
وی ادامــه داد: تلویزیــون هــم بدقــول و هم بدحســاب اســت و 
از طرفــی هــم نظارتــی در تبدیــل متن هــا بــه اجــرا وجــود نــدارد 
و تــا وقتــی کار مــرا تســویه نکنــد، پــروژه دیگــری نمی نویســم. 
ــکات  ــه مش ــاره ب ــا اش ــن ب ــت« همچنی ــنده »پایتخ نویس
ــوان کــرد: هزینه هــای ســاخت  ــز عن ســاخت ســریال های طن

ــز  ــود دارد نی ــه وج ــی ک ــرف، ممیزی های ــک ط ــریال ها ی س
مشــکات دیگــر ایــن سریال هاســت. البتــه در شــبکه نمایــش 
خانگــی دســت نویســنده و کارگــردان بیشــتر بــاز اســت و اگــر 
ــون  ــی در تلویزی ــای قدیم ــا محدودیت ه ــد کاری ب ــرار باش ق
ــان،  ــی از کارگردان ــل خیل ــدارد و مث ــده ن ــود، فای ــاخته ش س

ــد.  ــی می رون ــش خانگ ــبکه نمای ــه ش ــم ب ــران ه دیگ
وی کــه یکــی از نویســندگان »شــب های بــرره« اســت، دربــاره 
ســاخت ســری دوم ایــن ســریال بیــان کــرد: اولیــن مســئله 
در ســاخت ســریال مهــران مدیــری، مشــکات مالــی ســازمان 
اســت؛ اینکــه اصــا پولــی وجــود دارد کــه گــروه گران قیمتــی 
مثــل مدیــری را حمایــت کنــد و اینکه آیــا اسپانســرها حاضرند 
در ســریال ســرمایه گذاری کننــد؛ بــه هــر حــال بــرای کار درجــه 
ــه  ــع شــوند ک ــم جم ــک دور ه ــه ی ــای درج ــد آدم ه ــک بای ی

بودجــه اش زیــاد اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــت ویکم« ب ــش »روز بیس ــردان نمای کارگ
اینکــه ایــن اثــر نمایشــی داســتانی عاشــقانه را در دهه ۲۰ 
بــه تصویــر می کشــد، عنــوان کــرد ایــده ایــن نمایــش از 

خاطــرات مادربزرگــش شــکل گرفتــه اســت. 
ــش »روز  ــردان نمای ــنده و کارگ ــی، نویس ــا محراب نیوش
ــه  ــود را در خان ــرای خ ــی اج ــه به تازگ ــت ویکم« ک بیس
نمایــش مهــرگان آغــاز کــرده اســت، دربــاره اجــرای ایــن 
اثــر نمایشــی بــه خبرنــگار مهــر گفــت: بــا وجــود اینکــه 
مــن کار اولــی محســوب می شــوم و ایــن نمایــش نیــز 
در یــک تماشــاخانه تازه تأســیس بــه صحنــه مــی رود، اما 
از اســتقبالی کــه از نمایــش شــده اســت، بســیار راضــی 
ــدن  ــه دی ــی ب ــرهای مختلف ــان از قش ــتم و مخاطب هس
نمایــش می نشــینند و خوشــبختانه بازخوردهــا نیــز 

ــوده اســت.  خــوب ب

وی دربــاره روایــت وقایــع تاریخــی در ایــن نمایــش 
ــات ســال ۱۳۲۰  ــرد: در »روز بیســت ویکم« اتفاق ــان ک بی
در یکــی از شــهرهای شــمالی ایــران بــه تصویــر کشــیده 
ــط  ــور توس ــمال کش ــان، ش ــه از زم ــود. در آن بره می ش
شــوروی و جنــوب ایــران توســط بریتانیــا اشــغال شــده 
بــود و همیــن مســئله بــه قحطــی انجامیــد؛ تــا جایــی که 
بســیاری از مــردم بــه نــان شبشــان هــم محتــاج بودنــد. 
وقایــع تاریخــی کــه در نمایــش روایــت می شــود، کامــا 
منطبــق بــا تاریــخ اســت؛ امــا داســتان عاشــقانه ای که در 
دل ایــن زمــان تعریــف می شــود، انتخــاب مــن بــوده و 

زاییــده تخیــل اســت. 
ــگارش ایــن  ــی ادامــه داد: درواقــع ایــده اصلــی ن محراب
نمایشــنامه از بخشــی از خاطــرات مادربزرگــم کــه در آن 
زمــان کودکــی ۷-8 ســاله بــوده، شــکل گرفتــه اســت.
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ایــن روزهــا اخبــار جنجالــی درباره موســیقی 
ــا، دزدی  ــی ترانه ه ــم نیســت؛ ســرقت ادب ک
ــده،  ــرای زن ــای اج ــه ج ــب زدن ب ــودی، ل مل
کنســرت  برگــزاری  ضعیــف،  اجراهــای 
کمتریــن  بــا  بی کیفیــت  ســالن های  در 
امکانــات رفاهــی و ...، فقــط بخــش کوچکــی 
ــرا  ــا چ ــت؛ ام ــیقی ماس ــفته بازار موس از آش
بــازار موســیقی در ایــران بــه ایــن روز افتــاده 
اســت کــه افــراد بــه عنــوان خواننــده پــاپ به 
ــاره ســر برمی آورنــد، ســتاره می شــوند،  یک ب
ترانه هــای بی محتــوا می خواننــد، ســرقت 
ادبــی و از نمونــه ای موفــق تقلیــد می کننــد، 
ــخصی  ــوآوری ش ــت و ن ــه خاقی ــه ب بی آنک
بیندیشــند. صــدای خواننــدگان بســیاری 
ایــن روزهــا بــه مــدد دســتگاه های مختلــف 
کامــا شــبیه بــه هــم اســت؛ بــه حــدی کــه 
گاه تشــخیص خواننــده بــرای شــنوندگان 
ــود. ــخت می ش ــز س ــیقی نی ــه ای موس حرف

بی وفایــی،  گاه  و  عاشــقی  و  عشــق 
تنهــا مضمــون ترانه هــای ایــن روزهــای 
ــدگان جــوان اســت و مســائل مهمــی  خوانن
هیــچ  اجتماعــی  معضــات  همچــون 

نــدارد. روز  ترانه هــای  در  جایگاهــی 

ــن  ــر ای ــیقی ب ــان موس ــیاری از کارشناس بس
ــاره  ــر دوب ــر در دهــه اخی ــن هن ــد کــه ای باورن
از مســیر اصلــی خــود منحــرف شــده و حــال 
و روز موســیقی را در کشــور بــه ایــن روز نــزار 

انداختــه اســت.
بــه اعتقــاد کارشناســان، امــروز موســیقی 
پــاپ بــدون نظرهــای کارشناســی و حرفــه ای 
و فقــط بــه پشــتوانه عنــوان »موســیقی 
ــه  ــد می خــورد و روان ــر تأیی جوان پســند« مه

بــازار می شــود؛
ایــن در حالــی اســت کــه موســیقی بخــش 
مهمــی از هویــت فرهنگــی ایرانیان را تشــکیل 
می دهــد و قدمــت چندهــزار ســاله ای در 
تاریــخ ایران زمیــن دارد. سنگ نوشــته های 
ــا پنــج هــزار ســال پیــش در شــوش  ســه ت
و لرســتان و تصاویــر نوازنــدگان دربــار خســرو 
پرویــز در طــاق بســتان کرمانشــاه گواهــی بــر 

ایــن مدعاســت.
 اسپانسرها

امــروز برخــی اسپانســرها یــا همــان حامیــان 
ــد  ــیقی افتاده ان ــازار موس ــان ب ــه ج ــی ب مال
ــان  ــرا در نگاهش ــد؛ زی ــون آن را می مکن و خ
موســیقی پــاپ چیــزی جــز منبــع درآمــدی 

عظیــم نیســت.
ــه  ــر آنک ــاوه ب ــی ع ــان مال بســیاری از حامی

تخصصــی در اســتعدادیابی و هنــر موســیقی 
ندارنــد، برنامــه مــدون بلندمــدت کــه هیــچ، 
ــد.  ــال نمی کنن ــم دنب ــدت را ه ــی میان م حت
آنــان،  برنامه ریزی شــده  موضــوع  تنهــا 
ــاب  ــه در انتخ ــت ک ــازده اس ــه ای زودب برنام
یــک خواننده با ســلیقه شــخصی و قــراردادی 
ــی،  ــی مال ــع حام ــه نف ــا ب ــه و کام یک طرف
چــه بــه لحــاظ زمــان و چــه بــه لحــاظ درآمد، 
خاصــه می شــود. رونــد مهــم تبلیغــات 
آغــاز و جنجال هــا و  ایــن خواننــده  روی 
هیاهوهــای زرد بــه نفــع خواننــده کــه نــه، بــه 
نفــع حامــی مالــی ترتیــب داده می شــود؛ در 
ــه شــکل  ــگ ب ــپ و تک آهن ــد کلی ــه چن ادام
ــی  ــی مال ــود و حام ــش می ش ــترده پخ گس
بــا اعمــال نفوذهــای حقوقــی و حقیقــی 
برگــزاری  بــرای  را  الزم  خــود، مجوزهــای 
می گیــرد.  شهرســتان  و  تهــران  کنســرت 
ــت  ــروش بلی ــا ف ــی ب ــی مال ــت حام درنهای
درآمــد نجومــی خــود را در کوتاه مــدت کســب 
می کنــد و خواننــده تــازه کار خــوب یــا بــد بــه 

شــهرت می رســد.
 قراردادهای یک طرفه

ــان ســرعتی  ــه هم ــن شــهرت یک شــبه ب ای
کــه بــه وجــود می آیــد، از بیــن مــی رود. 
بهره کشــی  از  پــس  معمــوال  اسپانســرها 
ــا  ــی زود ب ــر خیل ــده مدنظ ــراوان از خوانن ف
ــی  ــده قبل ــازه خوانن کشــف یــک اســتعداد ت
ــه راحتــی رهــا و تمــام تبلیغــات خــود را  را ب
ــد و در  ــد می کنن ــره جدی ــه چه ــوف ب معط
ــد  ــی بخواه ــده قدیم ــر خوانن ــن اگ ــن بی ای
ــد  ــدام کن ــرض ان ــد ع ــده جدی ــرای خوانن ب
یــا پــا در رقابــت بگــذارد، اسپانســرها بــا 
ــده ــودی آن خوانن ــه ناب ــر ب ــوان کم ــام ت  تم

 می بندند. 

بــه گفتــه بســیاری از منابــع آگاه اتفاقــات و 
حواشــی ای کــه ایــن روزهــا دامنگیــر برخــی 
نمونه هــای  از  تــازه کار شــده،  خواننــدگان 
همیــن اعمــال قــدرت اسپانسرهاســت. البته 
موضــوع فراتــر از خراب کــردن یــک خواننــده 
ــرها  ــن اسپانس ــرا ای ــت؛ زی ــردم اس ــزد م ن
بــا توجــه بــه نفــوذی کــه در بســیاری 
اینکــه  از  پــس  دارنــد،  شهرســتان ها  از 
خواننــده ای از چرخــه کاری شــان خــارج 
ــتان ها را  ــن شهرس ــرا در ای ــازه اج ــد، اج ش
ــم  ــا کم ک ــد ت ــر نمی دهن ــده مدنظ ــه خوانن ب
او هرچــه بیشــتر از صحنــه موســیقی حــذف 

ــود. ش

ــن  ــا ای ــدگان ب ــای خوانن ــت قرارداده وضعی
اسپانســرها هــم در نــوع خــود جالــب اســت. 
ــد  ــه وکای قدرتمن درواقــع ایــن قراردادهــا ب
ــرداری از  ــه بهره ب ــازه هرگون ــراد اج ــن اف ای
ــده  ــه خوانن ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــار را می ده آث
ــازه  ــم اج ــی ه ــس خانوادگ ــی در مجال حت
ــوض  ــدارد و در ع ــش را ن ــدن ترانه های خوان
اسپانســر هرجــا کــه اراده کنــد، بایــد خواننــده 
ــردن ــود و پیروی نک ــر ش ــل حاض  در آن مح

از ایــن دســتور می توانــد عواقــب ســنگین 
مالــی را بــرای خواننــده بــه دنبــال داشــته 

ــد. باش
 سیستم برده داری

قراردادهــای  بگوییــم  اگــر  نیســت  اغــراق 
ــرده داری  ــی ب ــدگان نوع ــا خوانن ــرها ب اسپانس
تنهــا  خواننــده  عمــل  در  و  اســت  مــدرن 
عروســکی در دســت اسپانســر اســت و او 
هرگونــه کــه اراده کنــد، می توانــد ایــن عروســک 

ــرد. ــازی بگی ــه ب را ب
ــد از  ــن ح ــود ای ــا وج ــان ب ــرا جوان ــه چ اینک
بی رحمــی همچنــان عاقــه بــه حضــور در 
صحنــه موســیقی دارنــد، شــاید بــه دلیــل 
بی اطاعــی بســیاری از خانواده هــا از پشــت 
پــرده موســیقی پــاپ باشــد. دلیل دیگــری هم 
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، حمایت نکــردن 
بخــش دولتــی از موســیقی اســت. اصــوال 
موســیقی همچنــان یکــی از مــوارد مــورد 
ــردم  ــی و م ــش حاکمیت ــان بخ ــاف می اخت
اســت و دولت هــا هــم بــه همیــن دلیــل زیــاد 
ــد و  خــود را درگیــر مســائل موســیقی نمی کنن
ــه  ــا اسپانســرها ب ــی شــده اســت ت ــن عامل ای
ــل شــوند  ــدان موســیقی تبدی ــاز می ــا یکه  ت  تنه
ــان در راه  ــی جوان ــتعداد و توانای ــووار از اس و زال

ــد.  ــروت اســتفاده کنن ــه ث رســیدن ب
بــه رســمیت شــناختن موســیقی مــورد عاقــه 
قوانیــن  از  و کاســتن  قشــر جــوان کشــور 
و  کنســرت  برگــزاری  بــرای  دســت وپاگیر 
حمایت هــای بخش هــای دولتــی می توانــد 
زمینــه را بــرای حــذف اسپانســرها فراهــم کند و 
فضــای موســیقی را از ایــن آشــفته بازار رهایــی 

بخشــد. 
امیدواریــم بــا نگاهــی منطقــی ســرانجام عــزم 

جــدی بــرای بهبــود ایــن فضــا شــکل بگیــرد.

،،
امــروز برخــی اسپانســرها یــا همــان 
حامیــان مالــی به جــان بازار موســیقی 
افتاده انــد و خــون آن را می مکنــد؛ زیــرا 
در نگاهشــان موســیقی پــاپ چیــزی 

جــز منبــع درآمــدی عظیــم نیســت

رضا رویگری:
نه دوستانم سراغم را 
می گیرند نه مسئوالن

و  ســینما  پیشکســوت  بازیگــر 
حالــی  در  روزهــا  ایــن  تلویزیــون 
کــه  می پــردازد  نقش آفرینــی  بــه 
چنــدی پیــش ســکته کــرد و دوران 
گذاشــت.  ســر  پشــت  را  نقاهــت 

ــت  ــور اس ــا مجب ــن روزه ــاز ای ــه ب  البت
بــا عصــا ســر صحنــه بــرود، آن هــم برای 
ایفــای نقش هایــی کــه بــا وجــود میــل 
ــک  ــم کوچ ــون ه ــرد؛ چ ــی می پذی باطن
هســتند و هــم هیــچ زمــان همزادپنداری 

بــا مخاطــب پیــدا نمی کننــد. 
جــواد  ســینمایی  کار  »زهرمــار«، 
نقــش  کــه  اســت  رضویــان 
شــده  پیشــنهاد  او  بــه   کوچکــی 

ــم  ــی را ه ــمی جام ــکه« قاس و »سکس
بــازی می کنــد. رضــا رویگــری همیشــه 
ــه  ــون و حتــی صحن در ســینما و تلویزی
تئاتــر نشــان داده وزنــه ای اســت در 
ــی در گفت وگویــی  عرصــه بازیگــری؛ ول
ــنیم  ــی تس ــگار فرهنگ ــا خبرن ــاه ب کوت
اشــاره کــرد: »حــال روحــی ام مناســب 
ــده ام.  ــته ش ــاری خس ــت و از بیم نیس
 امیــدوارم هرچــه زودتــر بهبود پیــدا کنم 

ــم  ــردم بخوان ــرای م ــم ب ــاره بتوان و دوب
و بــازی کنــم. بــازار عکس گرفتــن از 
مــا هــم داغ داغ اســت؛ زمانــی کــه 
بازیگــران مــا را در جایــی می بیننــد، 
ــاید در  ــد؛ ش ــس بگیرن ــد عک می خواهن
ــی  ــک کمک ــد ی ــازی بگوین ــای مج فض
کرده انــد یــا بــه عیادتــم آمده انــد. 

ــا  ــه م ــا ب ــن روزه ــزود: کســی ای وی اف
 ســری نمی زنــد؛ نــه دوســتانم می آینــد 

مــن  از  حالــی  مســئوالن  نــه  و 
می پرســند. انــگار نــه انــگار روزگاری 
از  برایشــان خوانــده ام و در فیلم هــا 
برده انــد. هیــچ  لــذت  نقــش مــن 
خواهــش  فقــط  و  نــدارم  انتظــاری 
رســانه ها  از  بعضــی  آنقــدر  می کنــم 
منتظــر خبــر مــرگ مــن نباشــند. واقعــا 
ــود  ــث می ش ــودش باع ــم خ ــا ه این ه

بیشــتر روحیــه ام خــراب شــود.

ادبیات
 معرفی رمان 

»من بن الدن را کشتم«
»مــن بــن الدن را کشــتم«، پنجمیــن اثــر مهــدی رضایــی 
اســت کــه در آن، مخاطــب بــا یــک رمان اکشــن، جســورانه 
ــه  ــان »چ ــن، رم ــش از ای ــت. پی ــز روبه روس و هیجان انگی
کســی از دیوانه هــا نمی ترســد؟«، مجموعــه داســتان 
»آواز گوســفندها«، رمــان »روزگار فراموش شــده« و کتــاب 
تحقیقــی »خطاهــای نویســندگی و تجربیات نویســندگی« 
از ایــن نویســنده و پژوهشــگر جــوان منتشــر شــده 
اســت. حــاال مخاطبانــش او را یــک نویســنده معتــرض و 
منتقــد اجتماعــی می داننــد. نقــد اجتمــاع و اعتــراض بــه 
ــود؛  ــده می ش ــتانی او دی ــار داس ــه آث ــا در هم بی تفاوتی ه
امــا آخریــن اثــر او مخاطبانــش را بیــش از پیــش غافلگیر 
می کنــد. رضایــی ایــن بــار نــه مثــل اولیــن رمانــش 
ــل »آواز  ــه مث ــه، ن ــی رفت ــه ایران ــد جامع ــراغ نق ــه س ب
ــه  ــط اجتماعــی رفت ــه ســراغ نقــد رواب گوســفندها«یش ب
ــد  ــراغ نق ــه س ــده «اش ب ــل »روزگار فراموش ش ــه مث و ن
ــری در  ــر بزرگ ت ــار خط ــن ب ــت. او ای ــه اس ــون رفت انقابی
عرصــه نویســندگی کــرده و در ایــن رمــان بــه نقــد جوامــع 
ــه  ــوک قلمــش را ب ــردازد. او مســتقیم ن ــی می پ بین الملل
ــه اســت.  ــکا گرفت ــل و حکومــت آمری ســمت ســازمان مل
عمــا هــر دو این هــا را فاســد و جنگ افــروز و ضدانســانی 

ــد. ــی می کن معرف
ــاره حکومــت آمریــکا حــرف  شــاید چنیــن دیدگاهــی درب
ــرش  ــرف دیگ ــگاه ط ــن ن ــی ای ــا وقت ــد؛ ام ــازه ای نباش ت
ســازمان ملــل باشــد، اینجاســت کــه جذابیــت و ارعــاب و 

ــد. ــی می کن ــر خودنمای ــارت در اث جس
شــخصیت اصلــی ایــن رمــان یــک کمانــدوی ویــژه صلــح 
ســازمان ملــل اســت کــه بــا توجــه بــه فســادهای موجــود 
در ســازمان فــراری می شــود و از یــک گــروه نظامــی 
خصوصــی ســر درمــی آورد. ایــن فقــط یک شــروع اســت و 
ایــن کمانــدوی فــراری بــه جریان هایــی وارد می شــود کــه 
مجبــور اســت بــه ایــران بیایــد و دوبــاره بــه آمریــکا برگــردد 
و بعــد بــرای یــک مأموریــت مهــم بــه مکــه بــرود و در آخــر 

بــرای کشــتن بــن الدن راهــی ایبت آبــاد پاکســتان شــود.
اتفاقــات و اســناد ارائه شــده در ایــن رمــان آنقــدر واقعــی 
اســت و روایــت داســتان چنــان جــذاب اســت کــه یک بــاره 
بــه همــه چیزهایــی کــه دربــاره اتفاقــات از یــازده ســپتامبر 
بــن الدن دیــده و شــنیده ایم، شــک  تــا کشته شــدن 

می کنیــم.
ــن  ــد در چنی ــاش می کن ــه ت ــنده در اینک ــارت نویس جس
ــک ســازمان بی مصــرف  ــا ی ــل را نه تنه ــری ســازمان مل اث
نشــان دهــد، بلکــه تــاش در الــزام انحال چنین ســازمانی 
ــر و  ــب، کم نظی ــود جال ــوع خ ــه در ن ــد ک ــرح می کن را مط

ســتودنی اســت.

کوتاه فیلم 
»تاریکی« به بخش 
 مسابقه تیف ۲۰۱۸ 

راه یافت
ــی ســعید  ــه کارگردان ــی« ب ــاه »تاریک ــم کوت فیل
جعفریــان و تهیه کنندگــی رامبــد جــوان پــس از 
حضــور در بخــش مســابقه فیلــم کوتاه جشــنواره 
کــن ۲۰۱8، موفــق بــه حضــور در بخــش مســابقه 

ــو شــد.  چهل ودومیــن دوره جشــنواره تورنت
جشــنواره فیلــم تورنتــو بــه عنــوان یکــی از 
ــن  ــی، مهم تری جشــنواره های درجــه A بین الملل

رویــداد ســینمایی آمریــکای شــمالی بــه شــمار 
بخــش  در  بــا حضــور  »تاریکــی«  مــی رود. 
ــه  مســابقه ایــن دوره جشــنواره تورنتــو موفــق ب
ثبــت افتخــاری کم ســابقه در عرصــه بین المللــی 
ــش  ــار در بخ ــن ب ــرای دومی ــت و ب ــده اس ش
اصلــی یــک جشــنواره تــراز اول جهانــی حضــور 

ــت.  ــد داش خواه
جشــنواره بین المللــی فیلــم تورنتــو کــه بــا 
بــه  می شــود،  شــناخته  نیــز  تیــف  عنــوان 
ــه  ــت و هم ــروف اس ــنواره ها مع ــنواره جش جش
ــن فیلم هــای  ــرد هــم آوردن مهم تری ــا گ ســاله ب

ســینمای مســتند و کوتــاه جهــان توجه بســیاری 
ــب  ــود جل ــه خ ــان را ب ــینمای جه ــی س از اهال

می کنــد. 
دیگــر عوامــل فیلــم کوتــاه »تاریکــی« عبارت انــد 
از: کارگــردان: ســعید جعفریــان، تهیه کننــده: 
رامبــد جــوان، فیلمنامــه: فاطمــه عبدلی و ســعید 
جعفریــان، مدیــر فیلمبــرداری: مســعود امینــی 
تیرانــی، بازیگــران: مهســا عافــر و بانیپــال 
فاطمــه  لبــاس:  و  شــومون، طــراح صحنــه 
عبدلــی، تدویــن: عمــاد خدابخــش، مدیــر 
تولیــد: امیــر جمشــیدی، دســتیار اول کارگــردان 

و برنامه ریــز: حســن کاهــی، دســتیار کارگــردان: 
طاهــا قدســی، طراحــی و ترکیــب صــدا: حســین 
قورچیــان، صدابــردار: مهــران بهروزی نیــا، گریــم: 
پــدرام زرگــر، اصــاح رنــگ و نــور: محســن 

خیرآبــادی، طــراح نشان نوشــته و پوســتر: بهــزاد 
ــات.  ــی بی ــکاس: عل متبحــری، ع

تیــف ۲۰۱8 از تاریــخ ۶ تــا ۱۶ ســپتامبر در شــهر 
تورنتــوی کانــادا برگــزار خواهــد شــد.
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گواهی بانکی شماره 72/2577/9 مورخ 1397/04/03 نزد بانک کشاورزی شعبه میدان جمهوری با کد 2577 پرداخت  350000 ریال توسط موسسین طی 
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا یاحی به شماره ملی 1270576801و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ریحانه ترکان به شماره ملی 1271936178و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید ترکان به شماره ملی 1291998640و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود 
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای سجاد نصوحیان به شماره ملی 1270610414 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی پورزمانی به شماره ملی 2539835287 به 
گهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور  سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار کیمیای وطن جهت درج آ

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )223486(به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  اداره کل ثبت اسناد و امال

ارکا�ن

کاتیوشا
کارگردان علی عطشانی

نویسنده مهدی علی میرزایی، علی 
عطشانی

بازیگران    هادی حجازی فر، احمد 
مهران فر، لیال اوتادی، سیما تیرانداز

من دیوانه نیستم
کارگردان علیرضا امینی

نویسنده دانیال مقدم، علیرضا 
امینی

بازیگران پژمان جمشیدی، 
مهران احمدی، مجید صالحی

به وقت خماری
کارگردان محمدحسین لطیفی

نویسنده احمد رفیع زاده
بازیگران هومن برق نورد، پوریا 

پورسرخ، سیما تیرانداز، شهره لرستانی، 
بهروز بقایی، هنگامه قاضیانی

عاشقانه ای در بستر تاریخنگذاشتند »شب های برره ۲« را بسازیم

نگاهی به پشت پرده موسیقی مردم پسند این روزها

اسپانسرها، زالویی بر پیکر موسیقی



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
راه اندازی سامانه جامع اطالعاتی 

رانندگان تاکسی
از  شــهری کشــور  تاکســیرانی های  اتحادیــه  مدیرعامــل 
راه انــدازی ســامانه جامــع اطالعاتــی راننــدگان تاکســی خبــر داد 
ــا ســازمان  و گفــت: از ایــن پــس تبــادل اطالعــات راننــدگان ب
تأمیــن اجتماعــی بــه منظــور بهره منــدی راننــدگان از خدمــات 
ــب یــک ســامانه  ــه صــورت هوشــمند و تحــت قال بیمــه ای ب

انجــام خواهــد شــد. 
مرتضــی ضامنــی در گفت وگــو بــا ایســنا، با بیــان اینکــه مطالبه 
حــوزه حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده از ســهم بیمــه تأمیــن 
ــرد،  ــق می گی ــه آن تعل ــی ب ــه دولت ــه یاران ــت ک ــی اس اجتماع
گفــت: تعــداد زیــادی از راننــدگان تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن 
ــم کــه اگــر  ــل اعــالم کردی ــن دلی ــه همی ــد، ب اجتماعــی نبودن
ــب  ــه صاح ــرادی ک ــیاری از اف ــد بس ــفاف باش ــا ش ــن فض ای
حــق نیســتند و از خدمــات بیمــه تأمیــن اجتماعــی اســتفاده 
ــه  ــود ک ــم می ش ــکان فراه ــن ام ــده و ای ــذف ش ــد ح می کنن

افــراد جدیــد اضافــه شــوند. 
جمهــور،  رئیــس  مســتقیم  دســتور  بــه  داد:  ادامــه  وی 
ســازمان  وزارت کشــور،  جملــه  از  مختلــف  ســازمان های 
ــاده ای و  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــهرداری ها، س ش
ــد و مقــرر شــد کــه  ــای کار آمدن ســازمان تأمیــن اجتماعــی پ
تبــادل اطالعــات راننــدگان بــا ســازمان شــهرداری ها بــه صــورت 
هوشــمند باشــد؛ زیــرا بــا ارســال اطالعــات بــه صورت هوشــمند 
افــرادی کــه صاحــب حــق نیســتند امــکان ورود به این ســامانه 

ــد داشــت.  را نخواهن
ــا ایــن اقــدام می توانیــم چشــم انداز  وی گفــت: در حقیقــت ب
روشــنی بــه دولــت بدهیــم تــا تعــداد راننــدگان فعــال در حــوزه 
حمــل و نقــل مشــخص شــود و دولــت بتوانــد در قانــون بودجه 
ســنواتی خــود، پیش بینی هــای الزم بــرای تخصیــص اعتبــار در 

ایــن حــوزه را انجــام دهــد.

 جزئیات استخدام 
مشروط معلمان حق التدریس

نماینــدگان مجلــس روز سه شــنبه هفتــه گذشــته یکبــار دیگــر 
تعییــن تکلیــف معلمــان حق التدریــس را در دســتور کار قــرار 
دادنــد و نحــوه اســتخدام معلمــان حق التدریس و آموزشــیاران 
نهضــت ســوادآموزی را مشــخص کردنــد. آن هــا طــرح الحــاق 
ــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی معلمــان  ــه قان یــک مــاده ب
ــا ۱۵۴  حق التدریســی و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی را ب
رأی موافــق، ۱۳ رأی مخالــف و ۱۴ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۲۶ 

نماینــده حاضــر در مجلــس بــه تصویــب رســاندند. 
ــان، معلمــان  ــر ایــن اســاس در صــورت تأییــد شــورای نگهب ب
حق التدریــس، پیش دبســتانی و آموزشــیاران مســتمر در 
ــی  ــی و قبول ــک دوره آموزش ــی ی ــا ط ــوادآموزی ب ــت س نهض
آزمــون داخلــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه اســتخدام ایــن 
و  نیروهــای حق التدریســی  وزارتخانــه در می آینــد. کلیــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــاره ب ــورد اش ــون م ــمول قان ــتانی مش پیش دبس
رشــته و دوره تحصیلــی، جنســیت، ســنوات خدمــت و ظرفیــت 
اســتخدام اعالمــی توســط ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور 
ــی را در  ــک دوره آموزش ــد ی ــتان ها بای ــاز اس ــاس نی ــر اس و ب
دانشــگاه فرهنگیــان طــی کننــد تــا پــس از شــرکت در آزمــون 

ــد. ــه اســتخدام درآین ــی ب ــان دوره و اخــذ نمــره قبول پای

جامعه

 غرق شدگی سومین عامل 
مرگ کودکان زیر ۱۵ سال

ــر  ــروه پیشــگیری از حــوادث دفت ــر گ ــی و مدی ــاون فن مع
مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــر وزارت بهداشــت، از فــوت 

ــر داد.  ــر غرق شــدگی در ســال ۹۶ خب ــر اث ــر ب ۱۲۸ نف
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، دکتــر علیرضــا مغیثــی، گفــت: 
ــر ۱۵  ــودکان زی ــرگ در ک ــل م ــومین عام ــدگی س غرق ش
ســال پــس از بیماری هــای ســل و ســرخک اســت و جــزء 
ــر ۲۵ ســال اســت. در  ــراد زی ــی مــرگ در اف ۱۰ عامــل اصل
دنیــا بیشــترین غرق شــدگی در حوضچــه و ســپس در آبگیر 
ــا و دریاچــه ۷ درصــد  ــد. غرق شــدگی در دری ــاق می افت اتف
ــکیل  ــا را تش ــدگی در دنی ــی از غرق ش ــای ناش کل مرگ ه

می دهــد. 
ــر  ــه در اث ــانی ک ــار کس ــتان آم ــال تابس ــر س ــت: ه وی گف
غرق شــدگی جــان خــود را از دســت داده انــد، مرتــب از 
ــد  ــعی می کنن ــئوالن س ــود و مس ــش می ش ــانه ها پخ رس
بــه مــردم راجــع بــه ایــن خطــر هشــدار دهنــد؛ امــا 
ــط در  ــدگی فق ــر غرق ش ــه خط ــد ک ــیاری ندانن ــاید بس ش
ســاحل های شــلوغ و مناطــق طــرح سالم ســازی دریــا 
ــق  ــدگی در مناط ــوارد غرق ش ــترین م ــه بیش ــت، بلک نیس
خــارج از طــرح دریــا و در مناطــق خلــوت و ممنــوع شــنا یــا 
ــوده و مناطــق حفاظــت  ــی ب ــا طوفان در زمان هایــی کــه دری
شــده طــرح سالم ســازی دریــا تعطیــل بــوده، رخ می دهــد. 
ــر ۱۵ ســال  ــرگ در محــدوده ســنی زی ــم م ــزود: رق وی اف
ناشــی از غرق شــدگی در شــمال کشــور بــا توجــه بــه 
ــد  ــه ۱۶.۴۱ درص ــت ک ــوده اس ــر ب ــود ۲۱ نف ــای موج ثبت ه
مــوارد مــرگ را تشــکیل می دهــد کــه رقــم درخــور توجهــی 

اســت.

 3600 بدهکار مهریه 
در زندان هستند

مدیرعامــل ســتاد دیــه کشــور از حبــس ســه هــزار و ۶۰۰ نفــر 
بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت مهریــه در کشــور خبــر داد و 
ــر  ــژه در ســه ســال اخی ــان به وی ــن زندانی ــت: شــمار ای گف
ــل شــده  ــی تبدی ــی مل ــه معضل ــه و امــروز ب افزایــش یافت

اســت. 
ســید اســدهللا جوالیــی در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت: 
ــع  ــف مناب ــتند در تعری ــوان هس ــا ج ــه عمدت ــراد ک ــن اف ای
ــای  ــی از نیروه ــرایط فیزیک ــن و ش ــل س ــه دلی ــانی ب انس

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــور ب ــال کش فع
ــت در  ــئوالن دول ــار مس ــاس اظه ــت: براس ــار داش وی اظه
ــد  ــه درص ــط س ــور فق ــی کش ــه عمران ــه بودج ــرایطی ک ش
درآمــد ملــی را بــه خــود اختصــاص داده، شایســته اســت 
خیریــن کشــور بــا ســرمایه گذاری در حــوزه تحقیقــات، 
تضمین گــر ســالمت اجتماعــی قشــرهای مختلــف باشــند 
ــت  ــی از جمعی ــم باالی ــگیرانه حج ــدام پیش ــن اق ــه ای ک

را کاهــش می دهــد. زندان هــا 

کوتاه اخبار 
 سرقت ناموفق از طالفروشی 

در اصفهان
جــواد درســتکار، رئیــس مرکــز اطالع رســانی پلیــس 
اســتان اصفهــان در رابطــه بــا حادثــه ســرقت از یــک مغــازه 
طالفروشــی در شــهر ابریشــم اظهــار کــرد: در ایــن حادثــه 
کــه عصــر چهارشــنبه اتفــاق افتــاده بــود بــه دلیــل رعایــت 
مســائل امنیتــی کــه توســط پلیــس تذکر داده شــده بــود در 

ــداد.  مغــازه طالفروشــی، ســرقتی رخ ن
وی افــزود: بالفاصلــه پــس از اینکه ســارق وارد طالفروشــی 
ــث  ــد و باع ــدا در می آی ــه ص ــر ب ــای خط ــود آژیره می ش
می شــود کــه ســارق کــه یــک موتورســوار بــوده فــرار کنــد و 
ســرقتی اتفــاق نیفتــد؛ امــا به دلیــل تیرانــدازی در بــدو ورود 

فروشــنده ایــن طالفروشــی بــه قتــل می رســد. 
ــی اســتان  ــی انتظام ــز اطالع رســانی فرمانده ــس مرک رئی
ــه  ــن حادث ــوع ای ــس از وق ــرد: پ ــان ک ــان خاطرنش اصفه
بررســی صحنــه  تیــم  بالفاصلــه ۴  در روز چهارشــنبه، 
ــن  ــری ای ــرای پیگی ــی ب ــس آگاه ــژه پلی ــم وی جــرم و تی
ــال دســتگیری ســارق ــه دنب ــده وارد عمــل شــده و ب  پرون

هستند.
وی از متــواری بــودن ســارق خبــر داد و گفــت: هنــوز 
اطالعــی از ســارق در دســت نیســت؛ امــا پلیــس آگاهــی به 
صــورت ویــژه پیگیــر پرونــده اســت و پــس از دســتگیری 
ســارق و بــه نتیجــه رســیدن پرونــده اخبــار الزم را بــه اطــالع 

مــردم و خبرنــگاران خواهیــم رســاند.

محکومیت 2 مجرم حیوان آزار 
به ۵00 ساعت خدمت رایگان

دو مجــرم حیــوان آزار بــه انجــام ۵۰۰ ســاعت خدمــت 
ــاب  ــش کت ــه و پخ ــت و مطالع ــط زیس ــه محی ــگان ب رای

ــدند.  ــوم ش ــتی محک ــط زیس محی
علــی تقــی  پــور روز رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان هورانــد آذربایجــان شــرقی گفــت: دادگاه عمومی 
هورانــد دو فــرد حیــوان آزار را کــه یــک قــالده روبــاه گرفتــار 
ــد را  ــا ســنگ و چــوب شــکنجه و کشــته بودن در چــاه را ب

محکــوم کــرد. 
ــه انجــام ۵۰۰  ــوان آزار ب ــن دو مجــرم حی وی ادامــه داد: ای
ســاعت خدمــات رایــگان بــه عنــوان همیــار محیــط زیســت 
و خوانــدن یکــی از کتاب هایــی کــه دربــاره نقــش و اهمیــت 
حیوانــات در طبیعــت یــا نحــوه ارتبــاط انســان بــا حیوانــات 
زیــر نظــر اداره حفاظــت محیــط زیســت و توزیــع ۵۰ جلد از 
همــان کتــاب در روســتا بــه عنــوان جایگزیــن ۵ مــاه حبس 

تعزیــری محکوم شــدند. 
ــه  ــم دادگاه، ب ــف از حک ــورت تخل ــت: در ص ــور گف ــی پ تق
ــار  ــرای ب ــکام و رأی دادگاه ب ــرای اح ــی اج ــنهاد قاض پیش
نخســت یــک چهــارم تــا یــک دوم بــه مجــازات مــورد حکم 
ــس  ــازات حب ــرار، مج ــورت تک ــود و در ص ــزوده می ش اف

ــود.  ــرا می ش اج
ــات  ــا حیوان ــب ب ــار مناس ــه رفت ــردم ب ــوت م ــا دع وی ب
خاطرنشــان کــرد: هرگونــه حیــوان آزاری و آســیب رســاندن 
ــرد  ــود و پیگ ــوب می ش ــرم محس ــش ج ــات وح ــه حی ب

ــی دارد. قانون

گروه اجتماعی رسول مهدی زاده
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ــد  ــه خداون ــت ک ــندیده ای اس ــنت پس ازدواج س
بــرای آرامــش انســان قــرار داده اســت؛ امــا 
ــر و  ــی رود و مه ــن م ــش از بی ــن آرام ــی ای گاه
ــه می شــود و زن و مــرد  ــه کین ــل ب ــت تبدی محب
نابــود می شــوند. طــالق زندگــی را متالشــی 
می کنــد، متأســفانه آمــار و ارقــام از افزایــش 

متارکــه حکایــت دارد. 
ریحانــه شــجاعی مشــاور و روانشــناس خانــواده 
ــالق  ــت: ط ــن گف ــای وط ــه کیمی ــاره ب ــن ب در ای
پدیــده ای جهانــی اســت که رشــد صعــودی دارد و 
جامعــه ایــران نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت، 
بــا توجــه بــه بافــت فرهنگــی – اجتماعــی جامعه 
ــی و  ــادی، روان ــی، اقتص ــردی، ارتباط ــل ف عوام
اجتماعــی در بــروز و ازدیــاد پدیــده طــالق قابــل 
بررســی هســتند کــه بــه طــور خالصــه می تــوان 

آن را در دو حیطــه کلــی بیــان کــرد. 

حیطــه اول قلمــرو انتخاب و شــیوه همســرگزینی 
ــزان  ــد نقــش عمــده ای در می ــه می توان اســت ک
ــده  ــا در آین ــازگاری آن ه ــویی و س ــت زناش رضای

داشــته باشــد. 
اگــر الگــوی انتخــاب همســر صرفــا یــک الگــوی 
احساســی و عشــق افالطونــی یــا ازدواج بــا 
انگیــزه نامناســب و ازدواج اجبــاری باشــد منجــر 
بــه ادراک اشــتباه از مفهــوم ازدواج و نهایتــا 
انتخــاب اشــتباه اســت. مســلما در ایــن ســبک 
انتخــاب، شــناخت افــراد در ابعــاد مختلــف 
و صرفــا  نمی دهــد  رخ  رفتــاری  شــخصیتی، 
ــی و  ــای کم ــری معیاره ــر یکس ــردن ب ــه ک تکی
ــر  ــث می شــود دخت ــری، باع شــناخت های ظاه
و پســر متوجــه نبــود آمادگــی و تناســب یکدیگــر 

ــوند. ــرای ازدواج نش ب

ــه  ــی متوج ــکیل زندگ ــس از تش ــراد پ ــن اف ای
می شــوند ســرمایه گذاری عاطفــی در زندگــی 
کــم بــوده و توانایــی ســازگاری مؤثــر بــا محیــط، 
برابــر  در  الزم  انعطاف پذیــری  و  تــاب آوری 
ــد. در واقــع در بعــد  تعارضــات زناشــویی را ندارن
اول، چگونگــی انتخــاب و شــکل گیری ازدواج 

می توانــد مقدمــه جدایــی و طــالق باشــد. 
مســئله دوم توجــه نکــردن بــه بحث غنی ســازی 

رابطــه زناشــویی پس از ازدواج اســت. 
ــانی  ــه انس ــن رابط ــوهر مهم تری ــه زن و ش رابط
اســت کــه پــس از ازدواج بایــد بــه تقویــت 
و غنی ســازی آن پرداخــت تــا بــه رضایــت 

زناشــویی بیشــتری منجــر شــود. 
ــان  ــای می ــت فرآینده ــی تقوی ــازی یعن غنی س
فــردی کــه بیــن زوج هــا اتفــاق می افتــد و 
شــامل رفتارهــای تعاملــی، مهارت هــای ارتباطی، 
ــه  ــی ک ــئله و تعارض های ــل مس ــبک های ح س
ــی  ــه زندگ ــی و چرخ ــائل محیط ــون مس پیرام
ــزان عشــق  ــه ای، می اســت، کوشــش های مقابل
میــان زوج هــا، کیفیــت رابطــه جنســی، اهــداف 
مشــترک، توافــق در مســائل مذهبــی و اعتقادی، 
ســبک دلبســتگی زوج هــا، آداب خانوادگــی، 
صمیمیــت،  نــوزاد،  از  مراقبــت  در  همــکاری 
ــاری،  ــای رفت ــه، الگوه ــناخت، عاطف ــد، ش تعه
حمایــت اجتماعــی، خشــونت، اســترس های 
ــی  ــر منف ــازگار و تغیی ــنادهای ناس ــی، اس زندگ
رفتــار همســر اســت. متأســفانه در حــال حاضــر 
ــیر  ــه مس ــپس ادام ــاب و س ــن در انتخ زوجی
مــدت  کوتــاه  ســرمایه گذاری های  زندگــی، 
ــزان طــالق  ــش می ــد آن افزای ــذا پیام ــد و ل  دارن

است.
شــجاعی دربــاره طــالق عاطفــی گفــت: اگــر چــه 
ــی اســت؛  ــی، طــالق عاطف ــه طــالق قانون مقدم
ــی  ــالق قانون ــه ط ــر ب ــت منج ــن اس ــا ممک ام
نشــود. زوجیــن بــه دالیلــی ماننــد تــرس و 
بــر  حاکــم  ســنت های  تنهایــی،  از  نگرانــی 
ــای  ــت و نگرش ه ــای نادرس ــا باوره ــواده ی خان
منفــی جامعــه بــه زنــان مطلقــه، از دســت دادن 
فرزنــدان یــا ناتوانــی در تأمیــن نیازهــای زندگــی 
تصمیــم می گیرنــد کــه بــه اجبــار بــا همسرشــان 
زیــر یــک ســقف زندگــی کننــد؛ امــا مهم تریــن 
ویژگــی در ازدواج کــه عشــق و همراهــی اســت، 
در رابطــه وجــود نــدارد. در ایــن نــوع طــالق، 
ازدواج زوجیــن بــه ازدواج هــای توخالــی و فاقــد 
 عشــق و مصاحبــت و دوســتی مبــدل شــده 

و همســران فقــط بــا جریــان زندگــی خانوادگــی بــه 
پیــش می رونــد و صرفــا زمــان را ســپری می کننــد. 
آنــان بــه طــور رســمی هنــوز زن و شــوهر هســتند؛ 
امــا از نظــر عاطفــی احســاس انــزوا می کننــد. 
ــی  ــه دالیل ــن نقطــه می رســند ب ــه ای ــه ب ــرادی ک اف
کــه ذکــر شــد، لزومــا از هــم طــالق قانونــی 
نمی گیرنــد؛ اگــر در ایــن مرحلــه دنبــال کمک هــای 
حرفــه ای باشــند، می توانــد زندگــی زناشــویی آن هــا 

ــق بگیــرد. مجــددا رون
ریحانــه شــجاعی مهم تریــن رکــن روابــط را عنــوان 
روابــط  قلــب  افــزود: گفت وگــو کــردن  و  کــرد 
ــایر  ــاس س ــه و اس ــت و پای ــانی اس ــی انس صمیم
جنبه هــای روابــط انســانی بــر آن بنــا شــده اســت. 
ــل، دســت کم  ــوان عملــی متقاب ــه عن در گفت وگــو ب
ــد  ــود دارد و بای ــنونده وج ــک ش ــده و ی ــک گوین ی
پیــام ارســال شــده توســط گوینــده و شــنونده درک 
و بازخــورد داده شــود؛ اگــر ایــن رونــد شــکل نگیــرد 
در واقــع ارتبــاط شــکل نمی گیــرد. انتخــاب ســبک 
ارتباطــی زوجیــن کمــک می کنــد کــه چگونــه بتوانند 
ــا یکدیگــر  خواســته ها و نیازهــا و مشکالتشــان را ب
ــی  ــبک ارتباط ــن س ــر زوجی ــد؛ اگ ــان بگذارن در می
ــرف  ــه ط ــی همیش ــند، یعن ــته باش ــی داش تهاجم
مقابــل را ســرزنش و متهــم کــرده و از عبــارات »تــو 
همیشــه« »تــو هرگــز« اســتفاد کننــد و مســئولیت 
رفتــار خــود را بــه عهــده دیگــری قــرار داده و بیشــتر 
ــر ویژگی هــای منفــی همســر خــود تأکیــد کننــد،  ب
ــرد.  ــا شــکل نمی گی ــن آن ه ــدی بی رابطــه رضایتمن
نیــز  منفعل-مهاجــم  گفت وگــوی  ســبک  در 
 زوجیــن را بــه شــیوه نامشــخص، پرخاشــگر کــرده
ــر  ــم، غی ــر مســتقیم و مبه ــا غی ــن آنه ــاط بی و ارتب

دقیــق و مخــدوش می شــود. 

ــد  ــار دارن ــن انتظ ــاط، زوجی ــن ســبک ارتب در ای
ــی دارد و  ــه احساس ــه چ ــد ک ــان بدان همسرش
بــرای او چــکار کنــد. هــر دو روش فــوق منجــر 
بــه تخریــب رابطــه می شــود. امــا در روش 
ــدون احســاس  ــح، زوجیــن ب گفت وگــوی صری
هیــچ  بــدون  و  شــدن  قضــاوت  از  تــرس 
گونــه ابهــام و کلی گویــی، تهدیــد یــا رفتــار 
ــان احساســات و خواســته  ــه بی پرخاشــگرانه، ب

و مشــکالت خــود می پردازنــد. 
در ایــن راســتا رعایــت زمــان و مــکان مناســب 
ــرای گفت وگــو بســیار مهــم اســت؛ همچنیــن  ب
ــه  ــد ک ــروع کنن ــی ش ــت از موضوعات ــر اس بهت
ــر  ــر غی ــرد عناص ــری دارد. در کارب ــش کمت رنج
کالمــی در یــک گفت وگــو بــه تــن صــدا، بلنــدی 
صــدا، تمــاس چشــمی، حــاالت چهــره، حــاالت 
بدنــی و ژســت هایی کــه می گیرنــد توجــه کننــد 
ــه صــورت اشــتباه ارســال و  ــام ب ــوم پی ــا مفه ت
ادراک نشــود. دربــاره عناصــر کالمــی بایــد دقــت 
کننــد از کلمــات مناســب و واژه »من« اســتفاده 
کننــد و مســئولیت گفته هــای خــود را بپذیرنــد. 
شــنونده پیــام هــم بایــد بــا نــگاه کــردن، گــوش 
احساســات  و  حرف هــا  کــردن  رد  و  دادن 
همســرش بــه او ارج نهــاده و در تکمیــل کــردن 
ــه منجــر  ــوی ســازنده و ســالم ک ــک گفت وگ ی

بــه صمیمــت شــود، مشــارکت کنــد.
ــه  ــی کــه طــالق را ب ــاره  تفاوت های شــجاعی درب
ــل  ــه دلی ــرد: ب ــان ک ــی آورد خاطرنش ــان م ارمغ
مــردان،  و  زنــان  روانشــناختی  تفاوت هــای 
ــات  ــه اختالف ــز ب ــان نی ــانه آن ــد پدیدارشناس دی
 خانوادگــی کــه منجــر بــه طــالق باشــد، متفــاوت 

است.

جامعــه هــم نقش هــا و کلیشــه های جنســیتی 
می کنــد.  تأییــد  مختلــف  بــه گونه هــای  را 
ــده اند  ــی ش ــان اجتماع ــنتی زن ــورت س ــه ص ب
ــادر باشــند و نیازهــای همســر  ــه دار و م ــا خان ت
و فرزنــدان خــود را بــرآورده کننــد و مــردان 
ــارت  ــای تج ــا در دنی ــده اند ت ــوزش داده ش آم
رقابــت کننــد و نیازهــای اقتصــادی خانــواده 
ــود را  ــات خ ــغل و تصمیم ــد و ش ــم کنن را فراه
ــن شــیوه تفکــر،  ــا ای ــد. ب ــرار دهن ــت ق در اولوی
مزایــای عمــده ازدواج بــرای زنــان، امنیــت 
ــرای خــود و فرزندانشــان اســت و  اقتصــادی ب
مزیــت ازدواج بــرای مــردان، رفــع نیــاز جنســی 
ــن  ــن بی ــوده اســت؛ در ای ــی ب ــت عاطف و حمای
ــر  ــن کمت ــناختی زوجی ــای روان ش ــع نیازه رف
ــود  ــت، باوج ــه اس ــرار می گرفت ــه ق ــورد توج م
اینکــه زوجیــن مشــکلی هــم بــا ایــن نقش هــا 
ــای  ــی دهه ه ــوالت اجتماع ــا تح ــتند. ام نداش
ــا  ــواده را ب ــام خان ــی، نظ ــطح جهان ــر در س اخی
تغییــرات، چالش هــا، مســائل و نیازهــای جدید 
روبــه رو ســاخته، بــا تغییــر ارزش هــای جامعــه 
ــر  ــه شــدن و تغیی ــه ســوی مدرنیت و حرکــت ب
نقــش و کلیشــه های جنســیتی، انتظــارات و 
ــی  ــرده و صفات ــر ک ــز تغیی ــن نی نیازهــای زوجی
ــلطه گری  ــت و س ــق، رقاب ــرل، منط ــد کنت مانن
کــه مــردان را در زمینــه تجــارت و اقتصــاد موفــق 
ــت  ــی اس ــراز عاطف ــرای اب ــی ب ــرد، مانع می ک
ــدرت و  ــاس ق ــه احس ــروز ک ــان ام ــرای زن و ب
برابــری می کننــد، ایــن صفــات حــس همدلــی 
ــن  ــذا در ای ــدارد؛ ل ــی ن ــودن در پ ــنونده ب و ش
وضعیــت، زنــان خــأ روابــط صمیمانــه را حــس 
ــد. ــه می کنن ــی را تجرب ــد و طــالق عاطف می کنن

،،
انتخاب ســبک ارتباطی زوجین کمک 
می کند که چگونه بتوانند خواســته ها 
و نیازها و مشکالتشان را با یکدیگر در 

میان بگذارند

 ۳۷۰۴ شــماره  پــرواز   ،۹۶ بهمن مــاه   ۲۹ یکشــنبه  صبــح   ۸
هواپیمــای آســمان بــا ۶۰ مســافر و ۶ خدمــه پــروازی تهــران را بــه 
مقصــد یاســوج تــرک کــرد؛ امــا نزدیــک ســمیرم اصفهــان ســقوط 
کــرد. ایــن هواپیمــا کــه پــس از ۵۵ دقیقــه از صفحــه رادار مرکــز 
کنتــرل خــارج شــده بــود، در منطقــه کوهســتانی دنــا ســقوط کــرد 
و الشــه آن ۴۸ ســاعت پــس از ســقوط آن پیــدا شــد. جســت وجو 
بــرای پیــدا کــردن اجســاد سرنشــینان ایــن هواپیما به علت ســرما 
و بــرف شــدید در ارتفاعــات کــوه دنــا بــه ســختی ادامــه داشــت. 
پــس از ایــن ســانحه بحث هــا بــر ســر مقصــر اصلــی ایــن حادثــه 
شــروع شــد. عــده ای تقصیرها را بــه گــردن خلبــان آن می انداختند 
ــی  ــه ســوی شــرکت هواپیمای ــام را ب و برخــی دیگــر انگشــت اته
آســمان نشــانه می گرفتنــد. چنانچــه ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
در گزارشــی کــه از ســوی دفتــر بررســی ســوانح اطالعــات اولیــه از 
بازخوانــی جعبــه ســیاه هواپیمــای ســانحه دیده آســمان در مســیر 
ــل  ــاره عم ــی آســمان درب ــی هواپیمای ــه بی توجه تهران-یاســوج ب
ــود و  ــام داده ب ــتر انج ــرواز پیش ــن پ ــان ای ــه خلب ــازی ک ــب ب قل
ــت،  ــی وارد اس ــرکت هواپیمای ــن ش ــه ای ــه ب ــری ک ــرادات دیگ ای
اشــاره کــرده و تلویحــا هواپیمایــی آســمان را مقصــر اصلــی بــروز 

ایــن ســانحه هوایــی اعــالم کــرده بــود.
ــر ســر  ــا ب ــوز دعواه ــه، هن ــن حادث ــاه از ای ــا گذشــت چندم ــا ب ام
مقصــر اصلــی ســقوط هواپیمــای ATR۷۲ آســمان تمــام نشــده 
اســت. بــه طوری کــه پنجشــنبه گذشــته قاضــی شــهریاری، 
ــه  ــوص حادث ــران در خص ــی ته ــور جنای ــرای ام ــت دادس سرپرس
ــل و  ــت: »دالی ــوج نوش ــران- یاس ــرواز ته ــای پ ــقوط هواپیم س
چرایــی ایــن حادثــه مشــخص و هویداســت. وقتــی کــه دو مــاه 
ــخ  ــه تاری ــمان )ب ــای ATR آس ــاک هواپیم ــقوط دردن ــل از س قب
مکاتبــه دقــت شــود( واضــح و صریــح و کتبــا بــه رئیــس فعلــی 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعــالم شــد کــه »در مجموعــه 
ــا توجــه  ــد« ام ــازی نکنی ــردم ب ــا جــان م ــذرد، ب شــما چــه می گ

ــت« ــر اس ــان مقص ــد خلب ــاال بگویی ــد. ح نمی کن
هوشــنگ شــهبازی، خلبــان خطــوط هوایــی کشــور در ایــن زمینــه 
می گویــد: »یــک هفتــه پــس از ســقوط ســانحه، نتایجــی کــه ایــن 
افــراد اکنــون گرفته انــد را ذکــر کــرده و نوشــتم کــه خلبــان مقصــر 
نیســت. مقصــر ســاختارها، زیرســاخت و مدیریــت اســت؛ یعنــی 
همیــن کــه پــس از چندیــن مــاه، معطــل نگــه داشــتن مــردم و 
ــع  ــا مرج ــد. تنه ــرات را داده ان ــن نظ ــاد ای ــای زی ــرف هزینه ه ص
رســیدگی بــه ســوانح هوایــی، دفتــر ســوانح ســازمان هواپیمایــی 
ــوده و  ــتقل نب ــش مس ــن بخ ــفانه ای ــا متأس ــت؛ ام ــوری اس کش
رئیــس آن را ریاســت ســازمان هواپیمایــی کشــوری انتخــاب 
می کنــد؛ بنابرایــن در اینجــا مقــداری شــبهه وارد بــوده و چالشــی 
می شــود کــه حتمــا امــور ســوانح منافــع هواپیمایــی کشــوری را در 

ــرد. اشــکال هــم از همیــن جــا شــروع می شــود.« نظــر بگی
او افــزود: »بــا اینکــه یافته هــای مجلــس شــورای اســالمی 
و ســازمان هواپیمایــی کشــوری را تأییــد می کنــم، امــا زیــاد 
ــزارش  ــن گ ــی در ای ــکات انحراف ــرا ن ــتم؛ زی ــد نیس ــه آن معتق ب
ــرا  ــه چ ــده ک ــاره نش ــا اش ــن گزارش ه ــچ گاه در ای ــود دارد. هی وج
ــچ  ــان هی ــک خلب ــان و کم ــرواز، خلب ــن پ ــر ای ــه آخ در ۳۳ ثانی
 عکس العملــی نداشــته اند! حــدس می زنــم خلبــان ســکته کــرده 

باشد. 

یخ زدگــی را منتفــی نمی دانــم؛ امــا فکــر می کنــم عامــل آن 
نداشــتن عکس العمــل خلبــان در چنــد ثانیــه آخــر باشــد. زمانــی 
کــه از ســوی مجلــس بــه امــور ســانحه رفتــه بــودم همــراه بــا چند 
تــن از نماینــدگان و رئیــس کمیســیون عمــران، نــوار و جعبــه ســیاه 
ــم  ــدارک فرانســوی ها را ه ــوش دادم و م ــت گ ــه دق ــا را ب هواپیم
خوانــدم. در آنجــا هــم تذکــر دادم کــه بــا اینکــه هواپیمــا پنــج بــار 
ــان در خصــوص  ــک خلب ــان و کم ــه خلب ــف ب ــار مختل ــج اخط پن
ســقوط داده بــوده، امــا خلبــان بــا وجــود ایــن اخطارهــا و ســخنان 
ــی  ــی گوی ــد، حت ــان نمی ده ــل نش ــان، عکس العم ــک خلب کم
نفــس هــم نمی کشــد. شــاید بــه دلیــل مســائل پزشــکی خلبــان 
ــاق رخ داده باشــد. ــن اتف ــرواز می داشــت، ای ــد اجــازه پ ــه نبای ک

ــش  ــمان، بخ ــرکت آس ــده ش ــر عه ــاق ب ــن اتف ــری از ای جلوگی
پزشــکی ســازمان هواپیمایــی کشــوری و خــود ســازمان هواپیمایی 
ــه  ــور ک ــرد: »همان ط ــد ک ــهبازی تأکی ــت.« ش ــوده اس ــوری ب کش
ــد،  قاضــی شــهریاری و امــور ســوانح هواپیمایــی کشــوری گفته ان
تخلفــات زیــادی در ایــن پــرواز از ســوی خلبــان، شــرکت 
ــی کشــوری انجــام شــده اســت؛  ــی آســمان و هواپیمای هواپیمای
ــی  ــد. حت ــانحه نبوده ان ــل س ــدام عام ــات هیچ ک ــن تخلف ــا ای ام
ــف  ــط تخل ــا انجــام نشــده باشــد فق ــی روی هواپیم ــر یخ زدای اگ
ــط  ــی کشــوری هــم فق ــود نظــارت هواپیمای ــن نب اســت. همچنی
ــه  ــن نکت ــر ای ــه. ذک ــل حادث ــه عام ــف محســوب می شــود ن تخل
ضــروری اســت کــه اگــر بــال هواپیمــا یــخ بزنــد خلبــان می توانــد 

ــد. ــات ده آن را نج
اینکــه چــرا خلبــان ایــن هواپیمــا را نجــات نــداده عامــل ســانحه 
اســت. خلبان هــا آمــوزش دیده انــد کــه هواپیماهــا را از آن شــرایط 
خــارج کننــد. پــس در اینجــا عامــل اصلــی، نداشــتن عکس العمــل 

خلبــان در ۳۳ ثانیــه آخــر اســت.«
خلبانــی کــه عمــل قلــب بــاز انجــام داده اســت و احتمــاال 
قرص هایــی مصــرف می کــرده و در ۳۳ ثانیــه انتهایــی پــرواز هیــچ 
عکس العملــی بــرای نجــات هواپیمــا نشــان نمی دهــد، نمی توانــد 

مقصــر ســانحه باشــد و ممکــن اســت ســکته کــرده باشــد.
زیرســاخت ها،  مدیریــت،  در مجمــوع  اســت کــه  معتقــد  او 
ــرکت های  ــی ش ــص کاف ــود تخص ــی و نب ــرکت های هواپیمای ش

ــود. ــد ب ــدی خواهن ــوادث بع ــل ح ــی عام هواپیمای
ــام  ــانحه تم ــی س ــر اصل ــر مقص ــر س ــوا ب ــد دع ــر نمی رس ــه نظ ب
ــان  ــه پای ــی ب شــده باشــد. شــاید هیــچ گاه هــم چنیــن دعواهای
نرســند. معمــوال در چنیــن فضایــی کــه مردم بــه خصــوص خانواده 
ــه و  ــن حادث ــاره ای ــح درب ــخی صری ــه پاس ــاز ب ــدگان نی حادثه دی
ــن  ــای طرفی ــوع دعواه ــاهد وق ــد، ش ــی دارن ــن چنین ــوادث ای ح
ماجــرا هســتیم، دعواهایــی کــه باعــث ابهامــات بیشــتر، ناامیــدی 
ــت  ــای دریاف ــه ج ــئوالن ب ــه مس ــبت ب ــردم نس ــادی م و بی اعتم

ــود. ــا می ش ــخ آنه پاس
ــرده و  ــاد ک ــز ی ــری نی ــای زرگ ــه دعواه ــا ب ــن بحث ه برخــی از ای
ــه هــر حــال از دل بیشــتر  ــا ب ــد؛ ام ــا را واقعــی نمی دانن ــاد آنه زی
ــوند  ــانه ای می ش ــع رس ــر مواق ــه در اکث ــا ک ــث و جدل ه ــن بح ای
ــدا نمی شــوند. ــوادث پی ــی ح ــا مقصــران اصل ــچ گاه مقصــر ی هی

مســئوالن حــوادث در ســمت های خــود همچنــان پابرجــا می ماننــد 
و تنهــا پرســش بــزرگ در خصــوص حــوادث، علــل و مقصــران آنهــا 

ــد. ــی می مان ــردم باق ــان م در اذه

 آیا خلبان پرواز تهران - یاسوج سکته 
کرده بود؟

کنش    وا

رئیس سازمان حج و زیارت   
نزدیک به ۶۰ هزار نفر از زائران ایرانی از ۲۷ تیرماه 

تاکنون وارد سرزمین وحی شده اند. در حال حاضر 
حدود ۷ هزار و ۵۰۰ زائر در مدینه منوره حضور دارند 

که در روزهای آتی عازم مکه می شوند. تاکنون حدود 
۲۳ هزار زائر ایرانی نیز از طریق فرودگاه جده وارد 

عربستان شده و پس از احرام بستن در جحفه، عازم 
مکه مکرمه شده اند.

سازمان هواشناسی 
به دلیل نفوذ جریان های شمالی و وزش باد شدید 
طی روزهای آینده دریای خزر به ویژه مناطق غربی، 

مواج و طوفانی خواهد بود؛ از این رو توصیه می شود 
طی این مدت برای تردد ایمن قایق های تفریحی، 

شناورهای سبک و نیمه سنگین احتیاط الزم به عمل 
آید. همچنین به شهروندان و مسافرین محترم توصیه 

می شود از شنا کردن در دریا خودداری کنند.

وزیر آموزش و پرورش 
تغییرات در کتب درسی تقریبا از ۱۴ ماه پیش از سال 

تحصیلی تعیین تکلیف می شود و دیگر موضوعی را 
پس از آن نمی توانیم اضافه یا کم کنیم. برای سال 

بعد در کتب درسی تغییرات خواهیم داشت، فعال برای 
امسال هیچ گونه کتابی اضافه نشده است؛ اما برای 

سال بعد این اتفاق رخ خواهد داد.

 سمانه محمدی 
مشاور و روانشناس کودک و نوجوان 
والدین به دلیل شرایط خاص کاری یا خانوادگی 

مجبور به فرستادن کودک خود به مهد یا کودکستان 
هستند؛ اما باید دقت کنند که سن مهد کودک برای 
شروع، به محیا شدن برخی از حاالت در فرزندشان 

نیاز دارد. تا پیش از ۳ سالگی مهد برای کودک 
مناسب نیست و توصیه هم نمی شود؛ زیرا کودک 
زیر ۳ سال نیاز به توجه و تمرکز در خانواده دارد. 

اغلب مادرانی که شاغل هستند، نگرانند که مبادا این 
محدوده زمانی که از کودک خود دور هستند، موجب 

فاصله افتادن میان آن ها شود یا از میزان دلبستگی و 
عاطفه آن ها به یکدیگر کاسته شود، این مادران باید 
توجه داشته باشند که آنچه تعیین کننده این میزان 
دلبستگی است، به هیچ وجه ربطی به مهد کودک 

رفتن یا نرفتن کودک ندارد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گل جزء ترکیبات روانگردان است. ممکن است 
عوارض جسمی اش پایین تر باشد؛ ولی عوارض 

روانی و تخریب های مغزی اش بسیار شدید است. 
هیچ ماده اعتیادآوری در دنیا ایمن نیست و اینکه 
برخی تبلیغ می کنند که عوارض گل نسبت به مواد 

کمتر است، درست نیست. گل سرشاخه گیاه ماری 
جوآنا است و ماده مؤثره اش از خود ماری جوآنا ۴ 
تا ۸ برابر بیشتر است و حتی برخی از نمونه هایش 

تراریخته است.
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مــرد شــیطان صفتــی کــه ۹۰ کــودک یاســوجی را هــدف 
تجــاوز قــرار داده و از آنهــا فیلــم تهیــه کــرده بــود بــه قتــل 
رســید. هنــوز راز ۱۱ ســاله قتــل ایــن مــرد متجــاوز فــاش 

نشــده اســت.
بــه گــزارش گــروه جنایــی رکنــا، عصر ســیزدهم اســفندماه 
ســال ۸۶ جنــازه متعفــن مــردی جــوان در پــارک جنگلــی 

یاســوج پیــدا شــد. 
شــواهد نشــان مــی داد زمــان زیــادی از مــرگ ایــن 
مــرد گذشــته و حیوانــات قســمت هایی از بــدن وی را 
ــی  ــکی قانون ــه پزش ــناس ب ــرد ناش ــازه م ــد. جن خورده ان
منتقــل و در بررســی ها روشــن شــد، حــدود ۱۴ روز از 
ــه  ــو ب ــات چاق ــا ضرب ــرد ب ــن م ــته و ای ــرگ وی گذش م

ــت. ــده اس ــا درآم ــینه اش از پ ــه س ــردن و قفس گ
ــی  ــت قربان ــایی هوی ــرای شناس ــالش ب ــه ت ــی ک در حال
ــد روز  ــد چن ــن ش ــی ها روش ــود در بررس ــده ب ــاز ش آغ
پیــش خانــواده پســر ۲۶ ســاله ای بــه نــام پرویــز ناپدیــد 
شــدن وی را بــه پلیــس اطــالع داده بودنــد. نشــانی هایی 
ــا  ــد ب ــه داده بودن ــس ارائ ــه پلی ــز ب ــواده پروی ــه خان ک
نشــانی های جنــازه مــرد ناشــناس مطابقــت داشــت. بــه 
ایــن ترتیــب جنــازه شناســایی و تحویــل خانواده اش شــد.

ــو از  ــه پرس وج ــات ب ــتین گام از تحقیق ــس در نخس پلی
دوســتان و خانــواده پرویــز پرداخت و دریافــت وی قبال در 
بهــار ســال ۸۶ بــه اتهــام ربــودن و ایجــاد مزاحمــت بــرای 
ــوم  ــدان محک ــه زن ــوز بازداشــت و ب ــد پســر دانش آم چن
شــده بــود. در حالــی کــه فرضیــه جنایــت ناموســی قــوت 
ــرنخ  ــز س ــتان پروی ــی از دوس ــارات یک ــود اظه ــه ب گرفت

مهمــی را بــه پلیــس داد.
پســر ۱۸ ســاله گفــت: مــن از یکســال پیــش وقتــی کــه 
۱۷ ســاله بــودم پرویــز را می شــناختم. او پســر خالفــکاری 
بــود. او بــدون اطــالع خانــواده اش خانــه ای را در حاشــیه 
شــهر بــرای خــودش اجــاره کــرده بــود و عصرهــا بــه آنجــا 
می رفــت. یــک بــار مــرا بــه خانــه اش دعــوت کــرد و آنجــا 

آزارم داد.
پــس از ایــن ماجــرا پرویــز مــدام از مــن اخــاذی می کــرد. 

او حتــی مجبــورم کــرده بــود وقتــی پســر بچه هــای 
ــا را  ــی آورد و آنه ــیطانی اش م ــه ش ــه خان ــوز را ب دانش آم
آزار می دهــد از جنایــت ســیاه فیلــم تهیــه کنــم. مــن هــم 
ــود  ــی ب ــام دادم. مدت ــن کار را انج ــار ای ــرس او چندب از ت
ــه شــنیدم  ــا اینک ــردم ت ــی می ک ــز مخف خــودم را از پروی
جنــازه او در پــارک جنگلــی پیــدا شــده اســت. مــن گمــان 
ــته  ــز او را کش ــت پروی ــان جنای ــی از قربانی ــم یک می کن

باشــد.
در حالــی کــه تحقیقــات ادامــه داشــت روشــن شــد پرویز 
ــن در  ــود. همچنی ــوز را آزار داده ب ــر دانش آم ــن پس چندی
ــره ای از  ــامی ۹۰ نف ــت اس ــرات وی، لیس ــه خاط دفترچ
پســران کــم ســن و ســال پیــدا شــد کــه پرویــز از خاطرات 
ــن  ــرا چندی ــن ماج ــای ای ــا افش ــود. ب ــته ب ــا نوش آزار آنه
مظنــون بازداشــت شــدند؛ امــا پلیــس مدرکــی علیــه آنهــا 
بــه دســت نیــاورد. بــه ایــن ترتیــب و بــا گذشــت ۱۱ ســال 
ــه  ــز ب ــادر پروی ــدر و م ــکار، پ از کشــته شــدن پســر خالف
ــون  ــد چ ــالم کردن ــد و اع ــوج رفتن ــعبه ۱۰۴ دادگاه یاس ش
ــد  ــل پسرشــان شناســایی نشــده اســت تقاضــا دارن قات
 تــا دیــه او از صنــدوق بیت المــال بــه آنهــا پرداخــت 

شود.
ــا  ــی ب ــد قربان ــن ش ــات دادگاه روش ــرای قض ــی ب وقت
ــا سوءاســتفاده  ــوده و از آنه ــاط ب ــوان در ارتب پســران نوج
ــی  ــای دم مبن ــرده اســت، درخواســت اولی جنســی می ک
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــال را را رد کردن ــه از بیت الم ــت دی ــر دریاف ب
ــک  ــری ی ــه دادگاه کیف ــده ب ــای دم پرون ــراض اولی اعت

ــد. ــتاده ش ــران فرس ــتان ته اس
قضات شــعبه چهــارم پــس از بررســی موشــکافانه پرونده 
اعــالم کردنــد بــا توجــه بــه ســابقه بــد قربانــی، پرویــز بــه 
لحــاظ شــرعی محقوق الحــق نیســت و خانــواده اش نیــز 

بــه تبــع آن، حــق مطالبــه دیــه از بیت المــال را ندارنــد. 
ــر  ــی ب ــای دم مبن ــت اولی ــا درخواس ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
دریافــت دیــه از صنــدوق بیت المــال موافقــت نشــد. 
دیــروز ایــن رأی در شــعبه ۲۸ دیــوان عالــی کشــور مهــر 

ــد. ــی ش ــورد و قطع ــد خ تأیی

بازخوانی جنایتی سیاه

گفت وگوی کیمیای وطن با ریحانه شجاعی مشاور و روانشناس خانواده

نگـــــو بـــــدرود



پیامرباعظم)ص(میفرمایند:
والخاِئٌن. الَیدُخُلاجَلّنَةِخٌبّ

هيچحيلهگروخيانتكارىبههبشتمنیرود.
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 با حضور رهبر معظم انقالب و جمعی از علما انجام شد:
غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا)ع(

همزمان با ماه ذی القعده و روزهای زیارت مخصوص رضوی، مراسم 
غبارروبی مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، 
صبح روز پنجشنبه با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد.

در این مراسم معنوی مراجع تقلید آیات عظام مکارم شیرازی و وحید 
خراسانی و آیت هللا مصباح یزدی به همراه جمعی از علما، مسئوالن 

و خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران استان خراسان حضور 
داشتند.

حدیث روز

 کنزالعمال، 43777
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   سالم باشیم
 چرا در گذشته مردم 
سرطان نمی گرفتند؟

از خوراکی هــای حــاوی  مــردم  گذشــته  در 
نمی کردنــد؛  اســتفاده  مجــاز  افزودنی هــای 
همچنیــن محصوالتــی مثــل برنــج پاکســتانی، 
روغــن مایــع، سوســیس، کالبــاس و ... وجــود 

ــت. نداش
قلیــان میــوه ای و ســیگار بی کیفیــت نبــود؛  
ــدگاری  ــرای مان ــد؛ ب ــد نمی خوردن ــردم فلورای م
آب معدنــی و آب میوه هــای شــرکتی بــه آن 

ــد. ــه می کنن ــد اضاف فلورای
المــپ کم مصــرف وجــود نداشــت؛ چــون جیــوه 
سرطان زاســت؛   کم مصــرف  المــپ  داخــل 
چــون  نبــود؛  پارازیــت  و  موبایــل  امــواج 
ــه  ــود؛ ب ــرطان می ش ــث س ــت و باع سودازاس
نمی کردنــد؛  اضافــه  پالــم  روغــن  لبنیــات 
ظــروف اســتیل و آلومینیومــی نبــود و مــردم در 
ظرف هــای مســی، چدنــی، ســنگی و ... پخــت 
و پــز می کردنــد. ظــروف یک بــار مصــرف 

ــت. ــود نداش ــذا وج ــای و غ ــرای چ ب
در گذشــته تحــرک مــردم بیشــتر بــود و زندگی 
ماشــینی نشــده بــود؛ ایــن ماشینی شــدن 
نیــز باعــث تنبلــی مــردم و آلودگــی آب و هــوا  

نشــده بــود. 

   سبک زندگی
 امام خمینی)ره( 

از منظر اندیشمندان مسلمان
ــر و  ــی ژرف نگ ــوان فقیه ــه عن ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام حض
حکیمــی خردمنــد و سیاســتمداری دوراندیــش و عارفــی الهی، 
توانســته بــود در پرتــو مناجات هــای شــبانه و تــوکل و معرفــت 
و اخــاص، بــه منبــع نورانیت الهــی و اقیانــوس بیکــران عرفان 
و معنویــت متصــل شــود؛ بــه همیــن دلیــل دســتیابی بــه افق 
اندیشــه های ایــن شــخصیت بــزرگ بــرای اندیشــمندان اگــر 

غیرممکــن نباشــد، آســان نخواهــد بــود.
 نمونه ای از رهبری صدر اسالم

موالنــا کوثــر نیــازی، سیاســت دان و عالم دیــن، می گویــد: امام 
خمینــی رحمــة هللا این مســئله را ثابت کردنــد که برای اســتقرار 
حکومــت اســامی الزم نیســت تمامــی عوامــل کامــل و مهیــا 
باشــد. تمــام آنچــه بــرای برپایــی اســامی »توحیــدی« الزم 
ــه الهام بخــش  ــد اســت ک ــدی« متعه اســت، وجــود »مجته
ــد.  ــر« باش ــان »کف ــان« و جه ــل »منافق ــلمانان در مقاب مس
روش سیاســی و شــخصی امــام خمینــی مثالی بــرای رهبری 
ــه قــدرت، هیــچ کــدام  ــروت و ن ــه ث اســامی شــده اســت. ن
نتوانســتند وی را فریــب دهنــد.روش زندگی وی قابل مقایســه 
بــا رهبــران صــدر اســام اســت. امــام خمینــی بــه عنــوان معلم 
و مشــعل داری بــزرگ در زمــان معاصــر و آینده مســلمین ظاهر 
شــده اند. وجــود امــام بــرای مســلمین برکــت و اعمــال و گفتار 

ایشــان چــون منبــع ابــدی وحــی بــرای مســلمین اســت. 

   ترفندهای خانه داری
 بطری آب دارای زمان

شــما بــا اســتفاده از ایــن روش می توانیــد میــزان 
ــط  ــد. توس ــری کنی ــود را اندازه گی ــی خ آب دریافت
مارکــر روی بطــری خطوطــی ترســیم کنیــد و زمان 
را کنــار خــط کشیده شــده بنویســید. اکنــون بطــری 
هماننــد دســتگاه یــادآوری بصــری عمــل می کنــد.

 تمیزکردن لکه های کاسه توالت
ــد  ــت بریزی ــک قوطــی نوشــابه را در کاســه توال ی
و بگذاریــد مایــع یــک شــب در آنجــا بمانــد. 
ســپس آن را بــا آب و صابــون بشــویید و ســیفون 

ــید. را بکش
 بازکردن راه  آب 

بــه مــدت یــک دقیقــه درون راه آب، آب گــرم 
بریزیــد. ســپس یــک پیمانــه جــوش شــیرین را 
بــه راه آب بریزیــد و پــس از آن یــک پیمانه ســرکه 
را بــه دو مــورد قبلــی اضافــه کنیــد. بــار دیگــر درون 

ــد. راه آب، آب گــرم بریزی
 تمیزکردن سردوش

ــا ســرکه ســفید  ــک کیســه را ب ــن کار، ی ــرای ای ب
پــر کنیــد و آن را بــا اســتفاده از کــش یــا طنــاب، 
ــب در  ــک ش ــد ی ــد. بگذاری ــردوش بپیچی دور س
ســرکه خیــس بخــورد و ســپس کیســه را برداریــد. 
ــد روز اولــش  ــد کــه ســردوش همانن ــد دی خواهی

شــده اســت.

 دو مانع اصلی 
پیشرفت و موفقیت شما

دو عامــل اصلــی کــه می تواننــد مانــع از پیشــرفت شــما در کار مــورد 
عاقه تــان شــوند، تــرس از شکســت و احســاس گنــاه از موفق بودن 

است.
 احساس گناه داشتن از موفق بودن

شــما نمی خواهیــد کســب وکاری راه انــدازی کنیــد و موفــق شــوید 
ــیاری از  ــا بس ــد؛ ام ــد کنن ــف و تمجی ــما تعری ــران از ش ــا دیگ ت
کارآفرینــان بــدون اینکــه بــه ایــن موضــوع واقــف باشــند، ایــن کار 
را انجــام می دهنــد. بهتریــن روش بــرای غلبــه بــر چنیــن افــکاری، 
ــه  طــوری کــه اجــازه  واقف بــودن و آگاهــی داشــتن از آن اســت؛ ب
ندهیــد این تفکرات روی تصمیمات کاری و شــخصی شــما اثرگذار 
ــد چــه  ــد تشــخیص دهی ــی می توانی ــان به خوب باشد.شــما خودت
زمانــی تحــت تأثیــر شــرایط گذشــته هســتید و چــه وقتــی بایــد از 
حرکــت بــه جلــو دســت برداریــد. همچنیــن به خوبــی می دانیــد 

کــی بایــد ســرعت خــود را کــم کنیــد یــا عقــب بکشــید.
ــان  ــه خودت ــود را ب ــدن خ ــل کارآفرین ش ــد دلی ــدم اول بای در ق
یــادآوری کنیــد. آیــا ایــن کار را فقــط بــرای موفقیت شــخصی انجام 
می دهیــد؟ اگــر این طــور اســت مطمئــن باشــید هرگــز بــه رضایــت 

قلبــی در ایــن رابطــه نخواهیــد رســید.
ســعی کنیــد دلیــل بزرگ تــری بــرای راه انــدازی یــک کســب وکار 
داشــته باشــید و بــا اهــداف درازمــدت قــدم در راه بگذاریــد و 

ــد. تصمیمــات اساســی بگیری

   خانواده

محمدامین جمالی - شهردار گلپایگان

زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر سطح  گلپایگان در نظر دارد عملیات  شهرداری 
گذار نماید. متقاضیان جهت  گلپایگان را از طریق مناقصه به متقاضی واجد شرایط وا شهر 
 WWW.Golpayegancity.ir کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی 

گلپایگان مراجعه نمایند.  یا به مدیریت امور مالی شهرداری 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/6/4 می باشد.

گهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( آ
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گهی مناقصه آ

جواد نصری - شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/408 مورخ 97/04/30 شورای اسالمی 
شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/06/03 می باشد.
کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. - جهت 
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پروژه پیاده روسازی خیابان امام خمینی)ره( فالورجان

محل پروژه: خیابان امام خمینی)ره( فالورجان مبلغ اعتبار پیش بینی شده: 3.500.000.000 ریال مدت پروژه: دو ماه

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجان تعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد نوع فهرست بها: ابنیه سال 1397
کلیات عملیات اجرایی شامل:

1-عملیات تخریب
کبرداری با دست و ماشین  2- خا

کانیو  3- تهیه و اجرای جداول بتنی و 
4- تهیه و اجرای بلوک فرش بتنی

5- موارد پیش بینی نشده مطابق دستورکارهای ابالغی

قتل عام ۴۷ کودک یمنی با حمله جنگنده های سعودی به اتوبوس حامل دانش آموزان در منطقه »ضحیان« و بی تفاوتی سازمان های بین المللی

فاتحه حقوق بشر را بخوانید!

برگزاری مراسم باشکوه سالگرد شهادت محسن حججی 
مراسم سالگرد شهادت محسن حججی عصر پنجشنبه 19 مردادماه در گلزار شهدای 

نجف آباد و در جوار مزار شهید حججی با حضور پرشور مردم از سراسر کشور برگزار شد.

عکس از فارس

جنایــت هولنــاک و قــرون وســطایی رژیــم ســعودی علیه کــودکان 
ــر  ــری را ب ــزرگ دیگ ــگ ب ــه نن ــده«، لک ــی در »صع ــاه یمن بی گن
ــژه ســازمان  ــن آن به وی ــان دروغی ــوق بشــر و مدعی پیشــانی حق

ملــل متحــد حــک کــرد.
ــه گــزارش مهــر، رژیــم ســعودی روز پنجشــنبه جنایــت جدیــد  ب
دیگــری را در کارنامــه ســیاه و سراســر ننگیــن خــود طــی بیــش 
ــای  ــاند. جنگنده ه ــت رس ــه ثب ــن ب ــته در یم ــال گذش ــه س از س
ــی را  ــوزان یمن ــل دانش آم ــوس حام ــن روز اتوب ــم در ای ــن رژی ای
در منطقــه »ضحیــان« واقــع در اســتان »صعــده« بمبــاران کردنــد. 
ــر  ــن دیگ ــهید و ۷۷ ت ــی ش ــوز یمن ــه ۴۷ دانش آم ــن حمل در ای
به شــدت زخمــی شــدند کــه حــال شــماری از آنهــا وخیــم گــزارش 

شــده اســت.
ــه عنــوان یــک  ــوان ب ایــن جنایــت رژیــم ســعودی کــه از آن می ت
ــه محــور  ــا واکنــش قاطعان ــاد کــرد، ب جنایــت قــرون وســطایی ی
مقاومــت مواجــه شــد. در همیــن ارتبــاط، حــزب هللا لبنــان تأکیــد 
ــت یمــن  ــه مل ــاف ســعودی آمریکایی علی ــرد: جنایت هــای ائت ک
نشــان دهنده میــزان شکســت آنهــا در رســیدن به هدفشــان اســت. 
ــرای  ــعودی آمریکایی ب ــاف س ــرد: ائت ــوان ک ــان عن ــزب هللا لبن ح
ــه  ــن ب ــی خــود در یم ــر شکســت های نظام سرپوش گذاشــتن ب

ــت. ــونت روی آورده  اس ــم و خش تروریس
در همیــن حــال، دمشــق نیــز جنایــت وحشــیانه ائتــاف ســعودی 
در حملــه بــه اتوبــوس دانش آمــوزان یمــن در صعــده را کــه منجــر 
ــن  ــرد؛ ای ــوم ک ــر شــد، محک ــا نف ــه کشــته و زخمی شــدن ده ه ب
در حالــی اســت کــه وزارت دفــاع یمــن بــه جنایــت اخیــر رژیــم 
ــش  ــی واکن ــوزان یمن ــوس دانش آم ــه اتوب ــه ب ــعودی در حمل س
نشــان داد. ایــن وزارتخانــه اعــام کــرده اســت: مجازاتــی ســخت 
در انتظــار عامــان حملــه بــه اتوبــوس دانش آمــوزان یمنــی اســت. 
ــن کشــور در  ــاع یمــن اعــام کــرده اســت نیروهــای ای وزارت دف
زمــان و مــکان مناســب بــه این جنایــت پاســخ کوبنــده ای خواهند 

داد.
طنــز تلــخ روزگار آنجاســت کــه ترکــی المالکــی، ســخنگوی ائتاف 
تحــت ســرکردگی عربســتان، پــس از حمــات جنگنده هــای 
ســعودی بــه شــمال یمــن و قربانی شــدن ده هــا کــودک بی گنــاه 
در کمــال تعجــب مدعــی می شــود ایــن حملــه اقدامــی نظامــی و 

مشــروع بــوده اســت!
 دفاع آمریکا از جنایت سعودی ها

از  خبرنــگاران  جمــع  در  آمریــکا  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
ــل  ــوس حام ــه اتوب ــتان ب ــاف عربس ــه ائت ــردن حمل محکوم ک

کــودکان یمنــی خــودداری و حتــی از آن دفــاع کــرد.
ــه  ــخنگوی وزارت خارج ــرت، س ــر نوئ ــنیم، هیث ــزارش تس ــه گ ب
آمریــکا، در نشســت خبری روز پنجشــنبه در پاســخ بــه تاش های 
ــنگتن از  ــت واش ــتار حمای ــه خواس ــیتدپرس ک ــگار آسوش خبرن
تحقیقــات مســتقل بین المللــی دربــاره حملــه ائتــاف عربســتان 
ــه  ــوس حامــل کــودکان یمــن و محکوم کــردن ایــن حمل ــه اتوب ب
شــد، عربســتان را »شــریک راهبــردی مهــم« کشــورش توصیــف و 

در بخشــی از ســخنانش حتــی از ایــن حملــه دفــاع کــرد.

ــه پرســید:  ــن حمل ــاره ای ــرت درب ــگار آسوشــیتدپرس از نوئ خبرن
»اجــازه بدهیــد از شــما دربــاره حملــه هوایــی بپرســم کــه ظاهــرا 
باعــث کشته شــدن ده هــا کــودک شــده اســت. مشــخص اســت 
ــد؛  کــه ســعودی ها کســانی هســتند کــه ایــن کار را انجــام داده ان
ــکا،  ــا تســلیحات تأمین شــده توســط آمری ــن کار را ب ــا ای ــا آنه ام
آموزش هــای ارائه شــده توســط آمریــکا و بــا اطاعــات و آمارهــای 
ــزی  ــن چی ــور چنی ــد؛ چط ــام داده ان ــه انج ــرای حمل ــکا ب آمری

ــد؟« ــاق بیفت ــد اتف می توان
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا در حالــی کــه بســیاری از 
ــه را  ــن حمل ــل ای ــه ســازمان مل ــی ازجمل ســازمان های بین الملل
تأییــد و آن را محکــوم کرده انــد، گفــت: »مــا هنــوز جزئیــات کامــل 
آنچــه را در آنجــا اتفــاق افتــاده اســت، نداریــم. مطمئنــا گزارش هــا 
را دربــاره آنچــه می گوینــد اتفــاق افتــاده اســت، دیده ایــم؛ خــب؟ 
نمی توانــم جزئیــات را تأییــد کنــم؛ چــون مــا در آنجــا در صحنــه 

میدانــی نیســتیم.«
ــگار آسوشــیتدپرس کــه از او  ــه پرســش خبرن ــرت در ادامــه ب نوئ
پرســید آیــا آمریــکا نیــازی بــرای تحقیقــات مســتقل از اقدامــات 
ائتــاف ســعودی نمی بینــد، پاســخی بی ربــط داد؛ او گفــت: 
»ایــن اتفــاق تــازه ای اســت و همیــن حــاال رخ داده؛ بنابرایــن مــن 
نمی خواهــم دربــاره نــوع تحقیقــی کــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتد، 

پیشــاپیش اظهارنظر کنـــم.«
ــکا  ــه آمری ــخنگوی وزارت خارج ــه س ــیتدپرس ب ــگار آسوش خبرن
یــادآوری کــرد: »ولــی ایــن اتفــاق، تازه تریــن مــورد از مــوارد 
بســیاری زیــادی اســت کــه باعــث کشته شــدن شــمار زیــادی از 

ــت.« ــده اس ــا ش ــن عملیات ه ــان در ای غیرنظامی
نوئــرت ایــن بــار متهم کــردن ایــران را بــرای متقاعدکــردن خبرنــگار 
آسوشــیتدپرس و فــرار از محکوم کــردن عربســتان امتحــان کــرد. 
او گفــت: »بگذاریــد نگاهــی بیندازیــم بــه بعضــی از اتفاقاتــی که در 
یمــن بــه وقــوع پیوســته اند. ایــن حوثی هــا هســتند کــه همچنــان 
بــه حملــه علیــه عربســتان ادامــه می دهنــد. آن هــا ایــن کار را بــا 

ــد.« ــام می دهن ــران انج ــای ای ــک ها و راکت ه ــاح ها، موش س
ــه  ــی از حمل ــت و حت ــر گذاش ــن فرات ــا را از ای ــه پ ــرت در ادام نوئ
ــرد؛  ــاع هــم ک ــودکان یمــن دف ــل ک ــوس حام ــه اتوب عربســتان ب

وی گفــت: »آن هــا )اعضــای انصــارهللا( همچنــان تــاش می کننــد 
ــه کننــد و بخشــی از دالیلــی  ــه زیرســاخت های عربســتان حمل ب
کــه ایــن اقدامــات )حمــات عربســتان( انجــام می شــوند، همین 

است.«
ــاره  ــد ب ــان چن ــا بی ــه ب ــکا در ادام ســخنگوی وزارت خارجــه آمری
ایــن جملــه کــه »نکتــه دیگــری دربــاره ایــن موضــوع نــدارم کــه 
بگویــم«، تــاش کــرد از پاســخگویی بــه پرســش ها طفــره بــرود؛ 
ــر  ــش زی ــا پرس ــش از او را ب ــیتدپرس پرس ــگار آسوش ــا خبرن ام

ــه داد. ادام
ــث  ــته باع ــات گذش ــا اتفاق ــد ی ــاق جدی ــن اتف ــا ای ــر، آی »هیث
نمی شــوند آمریــکا در نقشــی کــه در ایــن اوضــاع بــازی می کنــد 

ــد؟« ــد نظــر کن ــا عربســتان ســعودی تجدی ــا روابطــش ب ی
نوئــرت در پاســخ گفــت: »ببیــن، مــا کمک هــای انســانی زیــادی 
بــه یمــن می کنیــم تــا از غیرنظامیــان در ایــن کشــور حمایــت کنیم 
ــم.  ــد، بکاهی ــار آمده ان ــه در آن کشــور ب ــی ک و از حجــم خرابی های

نکتــه دیگــری در این بــاره نــدارم کــه بــه شــما بگویــم.«
ــی  ــم عظیم ــما حج ــی ش ــت: »ول ــیتدپرس گف ــگار آسوش خبرن
ســاح و اطاعــات حملــه هــم بــه ســعودی ها می دهیــد؛ اشــتباه 

می کنــم؟«
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا گفــت: »متأســفم. ایــن خانم هــا 
در اینجــا دارنــد می خندنــد. دربــاره ایــن موضــوع، مــن شــما را بــه 
وزارت دفــاع ارجــاع می دهــم کــه بــا ایــن موضــوع مرتبــط اســت؛ 
ولــی همان طــور کــه می دانیــد عربســتان ســعودی شــریک 

راهبــردی مهــم ایــاالت متحــده در منطقــه اســت.«
گفتنــی اســت عربســتان ســعودی بــا حمایت هــای آمریــکا و بــا 
هزینه کــردن دالرهــای نفتــی تاکنــون جلــوی تمامــی تحقیقــات 
مســتقل بین المللــی دربــاره جنایت هــای انجام شــده علیــه 

ــه اســت. ــان یمــن را گرفت غیرنظامی
بــان کــی مــون، دبیــر کل ســابق ســازمان ملــل متحــد، خردادمــاه 
ســال 1395، پــس از عقب نشــینی از موضــع اولیــه بــرای قــراردادن 
نــام عربســتان در لیســت ســیاه ناقضــان حقــوق کــودکان، آشــکار 
کــرد کــه ریــاض، او را بــه قطــع حمایــت مالــی حیاتــی از ســازمان 

ملــل تهدیــد کــرده اســت.


