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اندلس، عبرتی ارزشمند
واقعــه اندلــس، یکــی از نمونه هــای حرکــت و 
قیــام و نیــز پیــروزی و شکســت مســلمانان در 
کــه عبرت هــای زیــادی را در خــود  تاریــخ اســت 

ــت.  ــای داده اس ج
کنیم، رأس  گــر عوامــل پیــروزی در اندلس را بررســی  ا
هــرم ايــن عوامــل و آنچــه در ايــن پیــروزى اهمیــت 
ويــژه اى دارد، نقــش رهبــرى ايــن حرکــت اســامی 
کــه دشــمن  اســت. در ايــن نبــرد نابرابــر و در شــرایطی 
از امتیــاز آشــنابودن بــا منطقــه، پشــتیبانی نظامــی و 
تأمیــن غذايــى و تــدارکات برخــوردار بــود، »طــارق« 
بــه عنــوان فرمانــده و رهبــر مســلمانان توانســت بــا 
ایفــای نقــش رهبــری،  ســربازان مســلمان را بــه رغــم 
کنــد  کامــا آمــاده   کمــی تعدادشــان، از لحــاظ روحــی 
کــم جنگجویــان اســام، بیشــترين بهــره را  و از تعــداد 

 ببرد...
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فرمودند: اين فیلم بسیار خوب بود. همه اجزای فیلم عالی بود، کارگردانی 

عالــی بــود، بازی هــا عالــی و قصــه عالی بود؛ فیلم خوش ســاخت بود.
به گزارش کیمیای وطن به نقل از پایگاه مرکز اسناد...
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مجرمانه های تلگرامی
کشور خبر داد کانال تلگرامی با محتوای مجرمانه در  کشور از فعالیت 8 هزار  کل  معاون دادستان 
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ــان  ــر درد بی درم ــر ه ــده ب ــه خن ــت ک ــل اس در مث
ــده  ــد ش ــه و تاکی ــم توصی ــات ه ــت. در روای دواس
حتــی  باشــند؛  خوشــرو  انســان ها  اســت کــه 
ــی پیوســته ُترشــرو باشــد  ــه آدم ــوم اســت ک مذم
کــه مــردم از او متنفــر باشــند. مؤمــن می بایــد 
و  خوش طبعــی  و  باشــد  متبســم  و  گشــاده رو 

مــزاح، قــدری از آن مطلــوب اســت. 
خدمــت  معمربن خــاد  کــه  اســت  روایــت  در 
ــت  ــرد: گاه هس ــرض ک ــا)ع( ع ــام رض ــرت ام حض
کــه شــخصی در میــان جماعتــی اســت کــه مــزاح 

می خندنــد.  و  می کننــد 
فرمودند: باکی نیست تا به فحش نرسد. 

پــس از آن فرمودنــد: اعرابــی ای بــود و بــه خدمــت 
ــد و  ــه می آم ــه و آل ــی هللا علی ــول صل ــرت رس حض
هدیــه مــی آورد و می گفــت: یــا رســول هللا! قیمــت 

هدیــه مــا را بــده )یعنــی تبســم فرمــا(. 
حضــرت می خندیدنــد و وقتــی کــه غمــی روی 
مــی آورد، می فرمودنــد: اعرابــی کجاســت؟ کاش 

را می خندانیــد.  مــا  و  می آمــد 
از حضــرت صــادق علیه الســام منقــول اســت: 
هیــچ مؤمنــی نیســت مگــر آنکــه در او دعابــه 

هســت. 
پرسیدند: دعابه چیست؟ 

فرمودند: مزاج و خوش طبعی. 
از یونــس شــیبانی نقــل شــده کــه  همچنیــن 
حضــرت صــادق علیه الســام از مــن پرســیدند: 
ــا  چــون اســت ُمداعبــه و مطایبــه شــما شــیعیان ب

یکدیگــر؟ 
گفتم: کم است. 

و  خوش طبعــی  مکنیــد کــه  چنیــن  فرمودنــد: 
ــه  ــه مداعب ــو ب ــت و ت ــق اس ــن خل ــه از ُحس مداعب
ســرور و خوشــحالی در دل بــرادر مؤمــن خــود 

می کنــی.  داخــل 
حضــرت رســول صلــی هللا علیــه و آلــه بســیار بــود 
ــه او را  ــد ک ــی می فرمودن ــی خوش طبع ــا کس ــه ب ک
مســرور ســازند. در حدیــث دیگــر فرمودنــد: خنــده 

مؤمــن، تبســم اســت. 
از حضــرت امــام محمــد باقــر علیــه الســام منقــول 
ــارغ  ــده، چــون ف ــی در خن ــه کن اســت: چــون قهقه
شــوی بگــو: الّلهــم ال تمقتنــی؛ یعنــی خداونــدا، مــرا 

دشــمن مــدار. 
علیه الســام  کاظــم  موســی  امــام  حضــرت 
بســیار  یحیی بن زکریــا  حضــرت  فرمودنــد: 
عیســی  حضــرت  و  نمی خندیــد  و  می گریســت 
ــی  ــه عیس ــد و آنچ ــت و گاه می خندی گاه می گریس
یحیــی می کــرد. آنچــه  از  بــود  بهتــر  می کــرد، 

ــوده  ــه فرم ــه و آل ــی هللا علی ــالت صل ــرت رس حض
شیرین ســخن  و  مزاح کننــده  »مؤمــن  اســت: 
باشــد و مــرِد دورو، ترشــرو و گــره بــر ابــرو باشــد.«

امیرالمؤمنیــن علــی علیه الســام فرمودنــد: »هیــچ 
ــه  ــد ک ــزاح کن ــدان م ــر کســی چن ــاک نیســت اگ ب
ــد؛  ــرون آی ــرویی بی ــره ترش ــی و دای ــد بدخوی از ح
ــا و  ــه بدی ه ــه اصــل هم ــود ک ــب ب ــد مراق ــا بای ام
ــن کار  ــت؛ از ای ــردن بیجاس ــوخی ک ــوب ها، ش آش
بپرهیــز؛ هرچنــد شــوخی کــردن درســت، نــه عیــب 

ــاه. ــه گن اســت و ن

بینالملل
کری طی یادداشتی درخواست کرد: 

برای حفظ برجام تالش کنید 
جــان کــری بــه مناســبت دومیــن ســالگرد حصــول توافــق 
ــروه ۱+۵ یادداشــتی منتشــر  ــران و گ ــان ای هســته ای می

کــرد.
ــد از  ــن یادداشــت نوشــته اســت: »دو ســال بع وی در ای
برجــام شــواهدی ـ و نــه صرفــا وعده هایــی ـ وجــود دارنــد 

مبنــی بــر اینکــه دیپلماســی، کارگــر اســت.«
کــری نوشــته اســت: »مــن از بابــت دســتاوردهای زیــادی 
کــه در دوران چهــار ســاله ام در کســوت وزیــر امــور خارجــه 
رســیدیم،  آن  بــه  همدیگــر  بــا  اوبامــا  رئیس جمهــور 
ــن  ــا یافت ــه ت ــس گرفت ــّوی پاری ــق ج ــرم؛ از تواف مفتخ
ــا  ــرای تشــکیل دولــت متحــد در افغانســتان ت راه هایــی ب
ــراز پرچــم کشــورمان در   ــر ف ــکا ب برافراشــتن پرچــم آمری
هاوانــا بــرای اولیــن بــار در شــش دهــه گذشــته؛ امــا فکــر 
ــی  ــه توافق ــیدن ب ــر از رس ــا اهمیت ت ــزی ب ــم چی نمی کن
تاریخــی باشــد کــه از دســتیابی ایــران به ســاح هســته ای 

ــرده اســت.« ــری ک جلوگی
ــیدن  ــه رس ــان اینک ــا بی ــکا ب ــابق آمری ــه س ــر خارج وزی
ــت«  ــوده اس ــان  نب ــران »آس ــا ای ــته ای ب ــق هس ــه تواف ب
می نویســد: »ایــن اقــدام نیازمنــد ایمــان راســخ بــه 
قــدرت دیپلماســی قاطــع بــود؛ در زمانــی کــه عــده 
ــاده  ــا آم ــد ی ــا رد می کردن ــد ی ــادی آن را نمی پذیرفتن زی

رهاکردنــش بودنــد.«
»مــا مجبــور بودیــم از بی اعتمــادی آغــاز کنیــم؛ از ســفری 
در ســال ۲۰۱۱ کــه رئیس جمهــور اوبامــا مــن را کــه رئیــس 
کمیتــه روابــط خارجــی ســنا بــودم، بــه مســقط فرســتاد 
تــا اولیــن دیــدار رودررو بیــن یــک وزیــر خارجــه آمریــکا 
و یــک وزیــر خارجــه ایــران از زمــان قبــل از انقــاب ســال 

۱۹۷۹ )ایــران(«
وی خاطرنشــان کــرده اســت: »هنگامــی کــه توافــق 
هســته ای حاصــل شــد، ایــران ذخائــر کافــی بــرای 
ــت.  ــار داش ــته ای در اختی ــاح هس ــن س ــاخت چندی س
ــرای بیــش از یــک  برنامــه تســلیحات هســته ای آن هــا ب
دهــه، رو بــه جلــو حرکــت کــرده بــود. بــا ایــن توافــق آن هــا 
را متقاعــد کردیــم کــه همــه بــا همــه، ایــن مســیر را تغییــر 

ــم.« دهی
کــری اضافــه کــرد: »مــا خواســتیم کــه ایــران بــا تعهداتــی 
ســختگیرانه و قابــل راســتی آزمایی روبــه رو شــود و آن هــا 
چنانکــه حتــی دولــت جدیــد آمریــکا و همچنیــن آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی اذعــان می کننــد، بــه ایــن  

ــد.« ــد بوده ان ــد پایبن تعه
وزیــر خارجــه ســابق آمریــکا در پایــان ایــن یادداشــت ابراز 
امیــدواری کــرده اســت کــه همــه بــه ایــن توافــق افتخــار و 

بــرای حفــظ آن تــاش کننــد. 
ــه  ــد شــما ب ــی مانن ــرده اســت: »صداهای ــد ک ــری تأکی ک
مــا بــرای رســیدن بــه ایــن دســتاورد دیپلماتیــک تاریخــی 
ــم و  ــک کنی ــظ آن کم ــه حف ــد ب ــس بیایی ــرد؛ پ ــک ک کم

ــیم.« مهــر ــد باش ــی پایبن ــی اصول ــه دیپلماس ــد ب بیایی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

اندلس، عبرتی ارزشمند
وى ابتــدا در برابــر دیــدگان وحشــت زده  ســربازان 
دســتور داد تــا کشــتى هایى را کــه بــا آن از دریــا 
اندوخته هــاى  همچنیــن  و  بودنــد  کــرده  عبــور 
انــدازه   بــه  تنهــا  و  بزننــد  آتــش  را  غذایى شــان 
یــک وعــده، غــذا نگــه دارنــد. آنــگاه در حالــى 
کــه انبــوه لشــکر دشــمن از یــک ســو و فاصلــه 
ــان  ــت آن ــان مســلمانان و مرکزی ــه می ــن تنگ انداخت
 در شــمال آفریقــا از ســوى دیگــر، بــر ســختى 
ــزود، در  ــمن مى اف ــع دش ــه نف ــگ ب ــرى جن و نابراب
ــدن  ــس از فراخوان ــز پ ــک ســخنرانى هیجان برانگی ی
ــداکارى و پــس از حمــد  ــاد و ف ــه جه نیروهایــش ب
ــت:  ــکریانش گف ــه لش ــاب ب ــروردگار خط ــاى پ و ثن
اى لشــکریان! از ایــن جزیــره بــه کجــا خواهیــد 
ســر  پشــت  در  دریــا  حالــى کــه  در   گریخــت، 
و دشــمن در برابــر شماســت؟ پــس بــه خــدا قســم 
ــت...     ــکیبایى نیس ــدارى و ش ــز پای ــاره اى ج ــه چ ک
ــز  ــد و ج ــى نداری ــیرهایتان، پناه ــز شمش ــما ج ش
آنچــه از دشــمن بگیریــد، غذایــى نداریــد... شــما بــا 
ــد، شــجاعت  ــه در دل دشــمنان انداخته ای هراســى ک
و جرئــت را در خــود پرورده ایــد... مــن شــما را از 
چیــزى بــر حــذر نمــى  دارم کــه خــود از آن دور باشــم؛ 

مگــر آنکــه مــن پیشــرو شــما باشــم. 
ایــن ســخنان و پیش قراولــی طــارق توانســت لشــکر 
را قــوی و بــا روحیــه نگــه دارد. از طــرف دیگــر عــاوه 
بــر وجــود فرمانــده قــوى و شــجاع و باکفایــت، 
همچــون طارق بن زیــاد، مســلمانان مبــارز بــا روحیــه  
ایثــار و شــهادت طلبى و بــا انگیــزه  معنــوى در انجــام 
دادن تکلیــف و اطاعــت محــض از فرماندهــى خویش 
ــد؛  ــت آوردن ــه دس ــروزی را ب ــل، پی ــرعت در عم و س
ــن  ــی ای ــه عوامل ــت ک ــری نگذش ــفانه دی ــا متاس ام
پیــروزی را بــه شکســت کشــاند؛ یکــی از زمینه هــاى 
شکســت مســلماناِن اندلــس رخت بربســتن فرهنگ 
برابــر  در  خودباختگى شــان  و  آنــان  ملی مذهبــى 

فرهنــگ بیگانــه بــود. 
ــر زمینه هــاى داخلــى و خارجــى  ــا تکیــه ب دشــمن ب
نخســت بــه تهاجــم فرهنگــى علیــه مســلمانان 
ــتگى  ــه وابس ــلمانان را ب ــه مس ــگاه ک ــت و آن پرداخ
فرهنگــى گرفتــار کــرد، ضربه هــاى پایانــى را بــر آنــان 

ــاخت.  وارد س
روحیــه  القــاى  روش هــاى  بــه  تهاجــم  ایــن 
خودباختگــى، ترویــج فحشــا و بى بنــد و بــارى، 
ــران و  ــت وزی ــى و خیان ــاى آموزش ــوذ در میدان ه نف

حاکمــان و ...تحقــق یافــت. 
ــم  ــس بگیری ــرایط اندل ــد از ش ــا بای ــه م ــی ک درس
ــام  ــظ نظ ــاده حف ــاوم و آم ــا را مق ــرت م ــن عب و ای
ــه  ــاوری ب ــه خودب ــت ک ــن اس ــد، ای ــامی مان کن اس
ــت  ــامی را تقوی ــاب اس ــس از انق ــده پ ــود آم وج
ــد باشــیم؛  ــه شــدت معتق ــم ب ــا می توانی ــم و م کنی
زیــرا در واقــع مــا از قوی تریــن اســتعدادهای انســانی 
و نیــز طبیعــی برخورداریــم کــه می توانــد پاســخگوی 
ــه خــارج  ــازی ب همــه نیازهایمــان باشــد و اصــوال نی
نداریــم و نیــز مراقــب تهاجــم فرهنگــی دشــمن کــه 
ــا عمــق  شــدت زیــادی دارد، باشــیم؛ ســعی کنیــم ب
ــا  ــان آن ه ــی فرزندانم ــادات دین ــه اعتق ــیدن ب بخش
ــازه  ــم و اج ــه کنی ــه بیم ــم بی رحمان ــن تهاج را از ای
ندهیــم فســاد پایه هــای ایمــان و اعتقــاد جامعــه را 
ــن  ــه ای ــد ک ــاری رواج یاب ــد و ب ــد و بی بن سســت کن

ــود.  ــد ب ــمن خواه ــه دش ــن حرب خطرناک تری
همچنیــن مراقــب طرح هــای آموزشــی دشــمن کــه 
در قالب هایــی نظیــر ۲۰3۰ و ... بــه میــدان می آورنــد، 
باشــیم و هوشــیارانه مراقبــت کنیــم کــه آمــوزش مــا 
ــا اعتقــادات دینــی و ملــی خودمــان  بایــد منطبــق ب
باشــد؛ زیــرا مــا ملتــی بــا ســابقه فرهنگــی چنــد هزار 
ســاله هســتیم و هیــچ کجــای دنیــا نمی توانــد بــرای 

مــا الگــوی آموزشــی مناســبی ارائــه کنــد. 
ــوذ دشــمن در  ــد خطــر دیگــر نف ــه بای ــه ک صــد البت
دســتگاه حکومتــی و خیانــت وابســتگان بــه او و 
ورود او بــه عرصــه اقتصــادی و فشــارهای غیرمعمــول 
اقتصــادی و قراردادهــای خانمان برانــداز و واردات 
ــت و از  ــردن مل ــی ک ــگ و مصرف ــر فرهن ــذار ب تاثیرگ
ــرا  ــم؛ زی ــدی بگیری ــدن و ... را ج ــه ش ــود بیگان خ
همیــن عامــل ســبب وابســتگى فرهنگــى نیــز 
بــا ورود کاالهــاى تجــارى،  می شــود؛ چــرا کــه 
فرهنــگ اســتفاده  از آن نیــز وارد مى شــود و ایــن 
نخســتین ضربــه  شــکننده بــه فرهنــگ ملى مذهبــى 

ــود.  ــد ب ــت  خواه مل
امــروزه در سیاســت جهانــى نفــوذ در سیاســت 
ــز  ــورها نی ــزى کش ــى و برنامه ری ــى و مدیریت خارج
دولت هــاى  نابــودى کشــاندن  بــه  شــیوه هاى  از 
چهره هــاى  پــرورش  بــا  آنــان  اســت.  مســتقل 
وابســته و نفــوذ دادن آن هــا بــه بدنــه  حکومتــى 
ــا سیاســت ترســاندن و تهدیــد نظامــى  دولت هــا و ب
ــداف  ــت اه ــورها را در جه ــى، کش ــزاران حکومت کارگ

خــود بــه کار مى گمارنــد. 
نکتــه دیگــر، اختــاف حاکمــان مســلمان اســت؛ اگــر 
ــاالی حکومــت اختافــی معنــادار داشــته  رده هــای ب
ــرش  ــد و خط ــام می انجام ــف نظ ــه تضعی ــند، ب باش
نیــز بســیار ســنگین اســت. بــزرگان فرموده انــد 
ــن خــارج مى شــود،  ــه از دل مؤم ــزى ک ــن چی آخری

ــّب ریاســت اســت.  ُح
ــل  ــه دلی ــى ب ــه خون های ــه چ ــت ک ــواه اس ــخ گ تاری
مقام خواهــى برخــى از خــواص و ســران ملت هــا 
ــال  ــت پایم ــدان جه ــه ب ــى ک ــه آبروهای ــه و چ ریخت

شــده اســت. 
انــدوه  و  درد  داســتان  اندلــس،  تلــخ  شکســت 
ــه هــر چــه کشــیده اند، از دســت  ــى اســت ک مردمان
و  مقام طلــب  و  دنیاپرســت  بى لیاقــت  حاکمــان 
ــد روز  ــل چن ــه دلی ــه ب ــت ک ــوده اس ــى ب خودخواه

ریاســت زودگــذر، امتــى را در ســوگ نشــاندند. 
بى تردیــد از نقــش اساســى حاکمــان و وزیــران 
حکومــت اســامى اندلــس، در شکســت مســلمانان 
ــوان چشــم پوشــید. شــاید یــک وجــه آتــش  نمى ت
ــد  ــاب فرمودن ــه انق ــر فرزان ــه رهب ــاری ک ــه اختی ب

ــد. ــدن باش ــی ش ــگیری از اندلس پیش

عبدالصمــد خرم آبــادی در جمــع خبرنــگاران 
ــرا  ــه چ ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب در پاس
ــدام  ــه اق ــی ک ــای تلگرام ــی کانال ه ــوز برخ هن
بــه انتشــار مطالــب علیــه امنیــت ملــی کشــور، 
می کننــد،  اســامی  مقدســات  و  ارزش هــا 
ــود  ــه خ ــت مجرمان ــه فعالی ــدند و ب ــر نش فیلت
جمهــوری  آیــا  اینکــه  و  می دهنــد  ادامــه 
اســامی ایــران توانایــی انســداد ایــن کانال هــا 
ــدارد، اظهــار  و جلوگیــری از فعالیــت آن هــا را ن
کــرد: بلــه، درســت اســت؛ تاکنــون حــدود 
ــه  ــه علی ــه ک ــی مجرمان ــال تلگرام ــزار کان 8 ه
امنیــت کشــور و نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران و علیــه مقدســات و هویــت ملــی، دینــی 
ــتند  ــت هس ــغول فعالی ــردم مش ــی م و فرهنگ
شناســایی شــده و فهرســت ایــن کانال هــا 
بارهــا بــا دســتور قضایــی جهــت فیلتــر شــدن 
ــت؛  ــده اس ــال ش ــات ارس ــرای وزارت ارتباط ب

ــده اند. ــر نش ــون فیلت ــی تاکن ول
ــی  ــور حت ــتان کل کش ــاون دادس ــه مع ــه گفت ب
دســتور انســداد برخــی از ایــن کانال هــا بیــش 
از 4۰ مرتبــه بــرای وزارت ارتباطات ارســال شــده 

اســت.
دبیــر کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای 
مجرمانــه افــزود: بــا توجــه بــه اینکه مســئولیت 
تهیــه و تأمیــن زیرســاخت ارتباطــات اینترنتــی 
ــه لحــاظ  ــا وزارت ارتباطــات اســت و ب کشــور ب
را  اینترنــت کشــور  تأمیــن  ذاتــی،  وظایــف 
بــه عهــده دارد، ایــن وزارتخانــه مکلــف بــه 
اجــرای دســتورهای قضایــی و کارگــروه تعییــن 
مصادیــق محتــوای مجرمانــه درخصــوص فیلتر 

ــت. ــه اس ــوای مجرمان ــق محت مصادی
ــای  ــام نامه نگاری ه ــادی از انج ــی خرم آب قاض

زیــاد بــا وزارت ارتباطــات خبــر داد و گفــت: 
عــاوه بــر اینکــه دســتورهای قضایــی و کارگــروه 
تعییــن مصادیــق درخصــوص فیلتــر مــوارد 
رایانــه ای  از طریــق سیســتم های  مجرمانــه 
بــرای اجــرا بــه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و 
وزارت ارتباطــات ابــاغ می شــود، دادســتان کل 
ــی  ــرر نامه نگاری های ــور مک ــه ط ــز ب ــور نی کش
ــرات الزم  ــته و تذک ــات داش ــر ارتباط ــا وزی را ب
بــرای اجــرای قانــون دربــاره کانال هــای  را 
ــی  ــر چندان ــی تاثی ــرام داده؛ ول ــه تلگ مجرمان

ــت. ــته اس نداش
ــای  ــور فض ــور در ام ــتان کل کش ــاون دادس مع
ــام  ــات اع ــرد: وزارت ارتباط ــه ک ــازی اضاف مج
بــه  مربــوط  قضایــی  دســتورهای  می کنــد 
انســداد کانال هــای مجرمانــه تلگرامــی را بــرای 
مدیــر تلگــرام ارســال کــرده، ولــی مدیــر تلگــرام 
اول اینکــه از اجــرای بســیاری از دســتورها 
ــا برخــی از کانال هــای  اســتنکاف کــرده و صرف
ــا تعریفــی کــه خودشــان  مســتهجن آن هــم ب
ــا  ــه م ــی ک ــه تعریف ــد و ن از »مســتهجن« دارن

ــد.  ــر می کنن ــم را فیلت داری
اینکــه کانال  هــای مســتهجن مســدود  دوم 
شــده نیــز بافاصلــه بــا تغییــر جزئــی در 
ــی منتشــر  ــوای قبل ــا همــان محت ــام خــود ب ن
می شــوند؛ بنابرایــن همــکاری تلگــرام بــا وزارت 
ارتباطــات دربــاره انســداد محتواهــای مجرمانــه 

ــچ! ــا هی ــا مســاوی اســت ب تقریب
دبیــر کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای 
ــوان  ــه عن ــات ب ــزود: وزارت ارتباط ــه اف مجرمان
بایــد  کشــور،  مجــازی  فضــای  مرزبــان 
حساســیت بیشــتری درخصــوص مســدود 
ــه امنیــت  ــه  کــه علی کــردن کانال هــای مجرمان

کشــور، علیــه مقدســات و فرهنــگ کشــور 
ــا  ــی عم ــد؛ ول ــته باش ــد، داش ــت دارن فعالی
تاکنــون در ایــن خصــوص تســلیم تصمیــم 

ــت. ــده اس ــرام ش ــر تلگ مدی
قاضــی خرم آبــادی گفــت: همــه ایــن مشــکات 
بــدان جهــت اســت کــه شــبکه ملــی اطاعــات 
علی رغــم تاکیــدات مکــرر رهبــر معظــم انقــاب 

در کشــور مــا تحقــق پیــدا نکــرده اســت.
ــا وجــودی کــه دوســوم ترافیــک  ــزود: ب وی اف
ــواع شــبکه های  ــه ان اطاعــات کشــور مربــوط ب
اجتماعــی خارجــی اســت، وزارت ارتباطــات 
از  مــردم  ارتباطــات  انتقــال  بــرای  تاشــی 
ــبکه های  ــه ش ــه ب ــی بیگان ــبکه های اجتماع ش
ــاورده  ــل نی ــه عم ــی ب ــی و محل ــی مل اجتماع

ــت. اس
ــای  ــور فض ــور در ام ــتان کل کش ــاون دادس مع
مجــازی اظهــار کــرد: مســئولین وزارت ارتباطات 
ــات و  ــی اطاع ــبکه مل ــتمر از ش ــور مس ــه ط ب
افتتــاح فازهــای مختلــف آن صحبــت می کنند؛ 
ولــی بیــش از دوســوم فضــای مجــازی کشــور 

ــگان اســت. در اشــغال بیگان
ــی  ــازی از شــبکه مل ــون هــر ف وی گفــت: تاکن
اطاعــات افتتــاح شــده، عمــا نفوذ شــبکه های 
اجتماعــی بیگانــه گســترده تر شــده اســت. 
ــگان در  ــرای بیگان ــات ب ــع وزارت ارتباط در واق
فضــای مجــازی اتوبان کشــی کــرده اســت؛ 
ــال  ــه در ح ــت ک ــن اس ــا ای ــن مدع ــل ای دلی
ــد فضــای  ــای بان حاضــر بیــش از دوســوم پهن
ــت. ــگان اس ــغال بیگان ــور در اش ــازی کش مج

اطاعــات  شــبکه  اگــر  افــزود:  خرم آبــادی 
ــرا  ــت، چ ــی اس ــور مل ــازی کش ــای مج و فض
دســتورهای قضایــی در دوســوم ایــن فضــا 
اجــرا نمی شــود؟ چــرا وزارت ارتباطــات بــا 
اجــرا نکــردن دســتورهای قضایــی بــه مجرمیــن 
ــه  اجــازه می دهــد در فضــای مجــازی کشــور ب
ــد. ــا بپردازن ــه ارزش ه ــت ب عربده کشــی و اهان

ــتان کل  ــازی دادس ــای مج ــور فض ــاون ام مع
ــدی  ــام قدرتمن ــرای نظ ــرد: ب ــار ک ــور اظه کش
ماننــد جمهــوری اســامی کــه ابرقدرت هــا 
ــان  ــر جاش ــوار را س ــکای جهانخ ــژه آمری به وی
نشــانده اســت، زیبنــده نیســت کــه مســئولین 
ــف  ــوی اراجی ــد جل ــازی آن نتوانن ــای مج فض
چنــد کانــال را کــه ســر در آخــور بیگانــگان دارنــد 

ــد. بگیرن
دبیــر کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای 
ــر  ــه اگ ــن ســوال ک ــه ای ــه در پاســخ ب مجرمان
ــور  ــل کش ــه داخ ــود را ب ــرورهای خ ــرام س تلگ
بیــاورد، مشــکاتی کــه اشــاره کردیــد حــل 
ــر، گفــت: در فضــای مجــازی  ــا خی می شــود ی
ــای  ــزت و اعت ــی ع ــای فیزیک ــد فض ــز مانن نی
کشــور در گــرو اســتقال و عــدم وابســتگی بــه 
ــی  ــط در صورت ــن فق ــت؛ بنابرای ــگان اس بیگان
ــرام  ــه تلگ ــدون وابســتگی ب ــم ب ــا بتوانی ــه م ک
ــور را اداره  ــازی کش ــای مج ــتاگرام فض و اینس
کنیــم، عــزت و منافــع ملــی و امنیــت مــا حفــظ 

ــد. ــد ش خواه

خرم آبــادی ادامــه داد: اگــر از در اســتیصال 
ــل  ــه داخ ــرام را ب ــرورهای تلگ ــتگی س و وابس
ــت  ــال حاکمی ــر اجــازه اعم ــی اگ ــم، حت بیاوری
وفــق مقــررات قانونــی را بــه مقامــات قضایــی و 

امنیتــی ایــران بــرای حــذف محتــوای مجرمانــه 
ــط  ــد، فق ــن بده ــریع مجرمی ــایی س و شناس
مقــدار اندکــی از مشــکات حــل خواهــد شــد و 
بســیاری از مشــکات بــاز هــم بــه قــوت خــود 
ــرام ســرورهای خــود را  ــر تلگ ــی اســت. اگ باق
ــران بیــاورد و اجــازه اعمــال حاکمیــت را  ــه ای ب
ــن یــک  ــران ندهــد، ای ــی ای ــه مقامــات قانون ب
نــوع کاپیتاالســیون اســت کــه نه تنهــا مشــکلی 
را حــل نخواهــد کــرد، بلکــه موجبــات خفــت و 
ــم  ــازی فراه ــای مج ــور را در فض ــواری کش خ

می کنــد.
وی گفــت: حتــی اگــر تلگــرام بــه فــرض انتقــال 
ســرورهای خــود بــه داخــل ایــران بــه مقامــات 
ســرورهای  بــه  دسترســی  اجــازه  ایرانــی 
ــت  ــه فعالی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد، ب ــود را بده خ
کشــور  در  خارجــی  اجتماعــی  شــبکه های 
ایــن امــکان را بــه خارجی هــا می دهــد کــه 
اطاعــات کشــور را جمــع آوری و یــک نســخه از 
آن را بــه خــارج انتقــال دهنــد، ایــن اقــدام فــی 
نفســه موجبــات نفــوذ اطاعاتــی و جاسوســی 
بیگانــگان را در کشــور فراهــم خواهــد کــرد. 
بنابرایــن مصوبــه اخیــر شــورای عالــی فضــای 
مجــازی کــه بــه پیام رســان های اجتماعــی 
خارجــی اجــازه فعالیــت در ایــران را بــه شــرط 
انتقــال ســرورهای خــود بــه داخــل کشــور 

ــت. ــه اس ــدی مواج ــاد ج ــا انتق ــد، ب می ده
خرم آبــادی تصریــح کــرد: معتقــدم بــه همــان 
جهــت کــه اجــازه ندادیــم شــرکت »ترک ســل« 
داخــل  در  تلفــن  اپراتــور  یــک  عنــوان  بــه 
کشــور مــا فعالیــت کنــد، نبایــد اجــازه داد کــه 
ــادل  ــتر تب ــی بس ــی خارج ــبکه های اجتماع ش
ــه  ــرا ک ــند؛ چ ــورمان باش ــردم کش ــات م اطاع
ــا  ــاس تر و ب ــیار حس ــی بس ــات اینترنت ارتباط
اهمیت تــر از ارتباطــات تلفنــی هســتند کــه 
ــه  ــراری آن را ب ــازه برق ــش اج ــال پی ــد س چن

خارجی هــا ندادیــم. میــزان

معاون دادستان کل کشور خبر داد:

 فعالیت 8 هزار کانال تلگرامی 
با محتوای مجرمانه در کشور

دستور انسداد برخی از این کانال ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده

ادامه از صفحه اول

ســید حســین نقــوی  حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت   خارج ــی و سیاس ــت   مل امنی
ــور  ــی وزارت ام ــزارش برجام ــه گ ــاره ارائ ــامی، درب اس
خارجــه بــه مجلــس اظهــار داشــت: وزارت امــور خارجــه 
۲۷ تیــر گــزارش 3 ماهــه ششــم را دربــاره نحــوه 
اجــرای برجــام بــه کمیســیون امنیــت   ملــی و سیاســت 

ــد. ــه می ده ــس ارائ ــی مجل   خارج
وی افــزود: گزارش هــای 3 ماهــه پنجــم و ششــم 
وزارت امــور خارجــه دربــاره نحــوه اجــرای برجــام 
مبنــای گــزارش 6 ماهــه ســوم کمیســیون امنیــت   ملــی 

ــت. ــام اس ــرای برج ــوه اج ــاره نح درب
ــح  ــی مجلــس تصری ســخنگوی کمیســیون امنیــت  مل
ــی  ــزارش نهای ــه گ ــتای تهی ــده در راس ــرر ش ــرد: مق ک

کمیســیون امنیــت  ملــی مجلــس از رونــد اجــرای 
برجــام، ضمــن بازدیــد از تأسیســات و ســایت های 
ــان در  ــا متخصص ــت هایی را ب ــور، نشس ــته ای کش هس

ــیم. ــته باش ــوزه داش ــن ح ای
ــی  ــزارش نهای ــه گ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــینی ب ــوی  حس نق
کمیســیون امنیــت  ملــی مجلــس دربــاره نحــوه اجــرای 
ــد ابتــدا در ایــن کمیســیون تصویــب شــود،  برجــام بای
ــزارش در  ــن گ ــب ای ــس از تصوی ــرد: پ ــان ک خاطرنش
کمیســیون امنیــت  ملــی، گــزارش دربــاره نحــوه اجــرای 

ــود. ــه می ش ــس ارائ ــه مجل ــه هیئت  رئیس ــام ب برج
ــه از  ــزارش ســه ماه ــون ۵ گ ــه تاکن ــور خارج وزارت ام
نحــوه اجــرای برجــام را تقدیــم هیئت رئیســه مجلــس 

شــورای اســامی کــرده اســت. تســنیم

ــنی اژه ای  ــین محس ــلمین غامحس ــام و المس حجت االس
گفــت:  مؤسســه کاســپین، مجموعــه ای از چنــد تعاونــی بــود 

کــه در ایــن مؤسســه تجمیــع شــد.
وی گفــت: کاســپین متعهــد شــد مطالبــات مــردم را 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــد ک ــت کن ــن و پرداخ ــی تامی ــه صورت ب
کوتاهی هــا از طــرف برخــی افــراد منجــر بــه طــرح شــکایات 
مــردم شــده اســت.هم اکنون ایــن شــکایات در دســت 

ــت.  ــیدگی اس رس
محســنی اژه ای در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه 
انتقــادات ســپرده  گذاران کاســپین از بانــک مرکــزی کــه بــه 
تعهــدات خــود مبنــی بــر بازگردانــدن وجــوه ســپرده تاکنــون 
ــا  ــا در آنج ــتگاه قض ــر دس ــده ناظ ــا نماین ــرده، آی ــل نک عم
ــه  ــپرده گذاران در موسس ــت: س ــر،  گف ــا خی ــور دارد ی حض

ــپرده گذاری  ــارد س ــا میلی ــون ت ــی از میلی ــپین مبالغ کاس
ــا ســقف  ــر ۱ میلیــون ت ــغ زی ــد کــه قــرار اســت مبال کرده ان

ــود. ــت ش ــپرده گذاران پرداخ ــه س ــان ب ــون توم ۲۰ میلی
وی تصریــح کــرد:  بــه عنــوان نمونــه فــردی کــه یــک 
 میلیــون تومــان در ایــن موسســه گذاشــته تــا ســود بگیــرد 
و حــاال درگیــر گرفتــاری شــده، بایــد پولــش را بگیــرد؛ چــون 
تامیــن یــک تــا دو ســه میلیــون آن قــدر هم دشــوار نیســت.

ــا در  ــن پیگیری ه ــاره آخری ــه درب ــوه قضائی ــاون اول ق مع
ایــن زمینــه افــزود: قــرار شــده بانــک مرکــزی ســپرده هایی 
ــه  ــن اینک ــردازد؛ ضم ــان بپ ــون توم ــقف  ۲۰ میلی ــا س را ت
بایــد بــرای ســپرده گذاری های بیــش از ایــن مبلــغ تامیــن 
ــت  ــپرده گذاران پرداخ ــه س ــج ب ــه تدری ــه ب ــود ک ــار ش اعتب

شــود. ایســنا

سخنگوی کمیسیون امنیت  ملی مجلس مطرح کرد:

۲۷ تیر، زمان ارائه گزارش برجامی وزارت امور خارجه 
معاون اول قوه قضائیه خبر داد:

پرداخت وجوه سپرده گذاران کاسپین تا سقف ۲۰ میلیون تومان 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:

آمریکا، بازنده اصلی 
آزادسازی موصل است

سیاســت  و  ملــی  امنیــت  رئیــس کمیســیون 
خارجــی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه »آزادی 
موصــل، بلندتریــن گام در طــول چنــد ســال گذشــته 
ــکا و  ــت: آمری ــود«، گف ــراق ب ــتی ع ــران تروریس بح
ــن  ــی اش بزرگ تری ــه ای و اروپای ــان منطق هم پیمان

بازنــده در آزادی موصــل بودنــد.
عاءالدیــن بروجــردی بــا تبریــک بــه ملــت، دولــت 

و ارتــش عــراق و نیروهــای حشدالشــعبی و آیــت هللا 
سیســتانی کــه نقــش کلیــدی در تحــوالت داشــتند، 
ــش  ــکا و هم پیمانان ــوالت آمری ــن تح ــت: در ای گف

بازنــده میــدان بودنــد.
ــش  ــکا و هم پیمانان ــی آمری ــح داد: طراح وی توضی
حکومــت  شــکل گیری  بعــد  و  عــراق  تجزیــه 
ــا  ــود ت ــا همــان داعــش ب اســامی عــراق و شــام ی
ــش  ــا داع ــود؛ ام ــی ش ــا اجرای ــت های آن ه سیاس
ــه درک واصــل شــد و شکســت خــورد؛ شکســت  ب
داعــش بــه معنــای شکســت آمریــکا و رژیــم 

صهیونیســتی اســت.
از  نفــر  هــزاران  آمریــکا  داد:  ادامــه  بروجــردی 

ــتان هایش  ــان در بیمارس ــام درم ــه ن ــی ها را ب داعش
ــا او  ــی کمک ه ــم تمام ــه علی رغ ــرده ک ــتری ک بس
و هم پیمانــان منطقــه ای و اروپایــی اش شکســت 

ــد. ــدی خوردن ج
ــوریه  ــش در س ــه داع ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
 نیــز از مرحلــه تهدیــد تمامیــت ارضــی خــارج شــود 
و ســوریه نیــز جشــن بــزرگ پیــروزی نهایــی را برگزار 
کنــد و افــزود: از ایــن رو تحــوالت موصــل از دو منظر 
پیــروزی ملــت عــراق و شکســت آمریکایی هــا 
 مهــم اســت. رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی 
ــا  ــت: آمریکایی ه ــس گف ــی مجل ــت خارج و سیاس
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــل ب ــت در موص ــا شکس ب

ــای شــوم  ــد گذشــته توطئه ه ــد همانن ــه نمی توانن ک
ــد. بروجــردی آزادی  ــه انجــام دهن خــود را در منطق
ــوری اســامی  ــرای جمه ــروزی ب ــک پی موصــل را ی
ایــران دانســت و توضیــح داد: مــا از روز اول در 
ــرده  ــتادگی ک ــتی ایس ــوم تروریس ــده ش ــر پدی  براب
و بــرای کمــک بــه ملت هــای عــراق و ســوریه جهــت 
ــه  ــم؛ ب ــع کردی ــام موض ــت ها اع ــت تروریس شکس
همیــن دلیــل آزادی موصــل تحولــی بســیار مهــم و 

ــران محســوب  می شــود. ــرای ای ــن ب غرورآفری
وی در پایــان اظهــار داشــت: آزادی موصــل بلندتریــن 
گام در طــول چنــد ســال گذشــته بحــران تروریســتی 

ــت. ایســنا عراق اس

امنیت
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،،
تاکنون حدود 8 هزار کانال تلگرامی 
مجرمانــه کــه علیــه امنیــت کشــور 
ایــران  اســامی  جمهــوری  نظــام  و 
و علیــه مقدســات و هویــت ملــی، 
مشــغول  مــردم  فرهنگــی  و  دینــی 
فعالیــت هســتند، شناســایی شــده 

اســت

ــی و سیاســت خارجــی مجلــس  عضــو کمیســیون امنیــت مل
ــاری و  ــه مشــکات حــوزه آب چهارمحــال و بختی ــا اشــاره ب ب
اصفهــان گفــت: برداشــت های غیرقانونــی از آب، یکــی از 
ــا همــکاری  ــت و مجلــس ب ــه اســت کــه دول معضــات منطق

ــد. ــیدگی می کنن ــه آن رس ــم ب ه
ــر اعضــای  ــه ســفر اخی ــا اشــاره ب ــزی ب ــاری نطن مرتضــی صف
مجلــس  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
 شــورای اســامی بــه اســتان های چهارمحــال و بختیــاری 
و اصفهــان گفــت: ایــن ســفر بــا هــدف رســیدگی بــه مســائل و 

مشــکات آب منطقــه انجــام شــد.
نماینــده مــردم نطنــز و قمصــر در مجلــس شــورای اســامی بــر 
همیــن اســاس تصریــح کــرد: در حــوزه آب منطقــه کشــاورزی 
ــی ایجــاد  ــان تنش های ــاری و شــرق اصفه چهارمحــال و بختی
شــده کــه پیگیری هــا از گذشــته آغــاز شــد؛ لــذا کمیســیون بــه 
ــا،  ــد پیگیری ه ــه رون ــه و ادام ــی از منطق ــد میدان ــور بازدی منظ
ســفری بــه منطقــه داشــت و راهکارهایــی در ایــن زمینــه ارائــه 

شــد.
ــاره  ــاورزان اش ــی کش ــی و ناراحت ــراز نگران ــه اب ــه ب وی در ادام
ــاس  ــر اس ــان آب ب ــه اصفه ــت: در منطق ــار داش ــرد و اظه ک
ــع  ــه ثبــت رســیده، توزی برخــی حق آبه هایــی کــه در گذشــته ب
ــی  ــه برخ ــود آب، ب ــل کمب ــه دلی ــت ب ــا در نهای ــود؛ ام می ش
مناطــق شــرق و جنــوب اصفهــان آبــی نمی رســد و مــردم 
منطقــه کــه صرفــا کشــاورزی می کننــد، اکنــون درآمــدی 

ــدند. ــکاتی ش ــار مش ــد و دچ ندارن

ــر  ــن ســفر ب ــه در ای ــان اینک ــا بی ــه ب ــزی در ادام ــاری نطن صف
رعایــت حق آبه هــا تأکیــد شــد، عنــوان کــرد: مقــرر شــد 
ــه  ــی شــوند ک ــع از برداشــت های آب دســتگاه های مربوطــه مان
خــاف قانــون اســت و توزیــع بــه گونــه ای باشــد کــه اگــر آبــی 
وجــود دارد، یکســان توزیــع شــود و اگــر کمبــودی هســت بــرای 

ــده شــود. هــر دو طــرف دی
ــه داد: از گذشــته  ــس دهــم ادام ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــرو  ــه وجــود داشــته و وزارت نی ــای تاریخــی در منطق حق آبه ه
ــه دو  ــه ای دارد ک ــی آب مصوب ــورای عال ــی ش ــا هماهنگ ــز ب نی
ســال قبــل بــه تصویــب رســیده؛ امــا مفــاد ۹ مــاده ای آن هنــوز 

عملیاتــی نشــده اســت.
ــرق  ــاری و ش ــال و بختی ــرب چهارمح ــه غ ــزود: منطق وی اف
اصفهــان منطقه ای کوهســتانی اســت کــه رودخانــه ای از البه الی 
دره هــای آن هــا می گــذرد؛ لــذا بــه طــور کامــل نمی تــوان حــوزه 
ــدون  ــه صــورت ب ــه را کنتــرل کــرد و در قســمت هایی ب رودخان

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــت های غیرقانون ــوز برداش مج
ــی و سیاســت خارجــی مجلــس  عضــو کمیســیون امنیــت مل
ــت  ــه امنی ــه کمیت ــان اینک ــا بی ــان ب ــامی در پای ــورای اس ش
ــا همــکاری وزارت  ــا ب ــن کمیســیون تشــکیل شــده ت آب در ای
ــن  ــرد: ای ــان ک ــد، خاطرنش ــی کن ــوق را اجرای ــه ف ــرو مصوب نی
مصوبــه دربــاره مدیریــت مشــترک حــوزه زاینــده رود اســت کــه 
ــان  ــده از اصفه ــال و دو نماین ــس از چهارمح ــده مجل دو نماین
همچنیــن اســتانداران ایــن دو اســتان و نماینــده کشــاورزان در 

ــد. خانــه ملــت ــور دارن آن حض

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد:

تالش برای جلوگیری از برداشت های غیرقانونی از آب
ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب ــی امنیــت ملــی ب دبیــر شــورای عال
بــه  ســوریه  بحــران  در  فعــال  احتــرام کشــورهای 
حاکمیــت ایــن کشــور بــر تمــام ســرزمین خــود تأکیــد 
ــن اصــل  ــده ای ــد مخدوش کنن ــچ توافقــی نبای کــرد: هی
ــه ســوریه باشــد. ــا زمینه ســاز تجزی ــل تغییــر ی غیــر قاب

رئیس جمهــور  ویــژه  نماینــده  الورنتیــف،  الکســاندر 
ــده  ــمخانی، نماین ــی ش ــا عل ــور ســوریه، ب ــیه در ام روس
ــت  ــی امنی ــورای عال ــر ش ــری و دبی ــم رهب ــام معظ مق
ملــی، دیــدار و دربــاره آخریــن تحــوالت ســوریه و 
ــرد. ــو ک ــور گفت  وگ ــن کش ــران در ای ــل بح ــای ح رونده

ــرام  ــزوم احت ــه ل ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــمخانی در ای ش
کشــورهای فعــال در بحــران ســوریه بــه حاکمیــت ایــن 
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــود تاکی ــام ســرزمین خ ــر تم کشــور ب
ــل  ــن اص ــده ای ــد مخدوش کنن ــی نبای ــه توافق هیچ گون
ــه ســوریه باشــد. ــا زمینه ســاز تجزی ــل تغییــر ی غیــر قاب

ــی صهیونیســم  ــت گســترده الب ــه فعالی ــا اشــاره ب وی ب
بــه  دادن  و جهــت  دولــت ســوریه  بــرای تضعیــف 
معــادالت سیاســی و امنیتــی در مســیر ضربــه زدن 
بــه جبهــه مقاومــت افــزود: رژیــم صهیونیســتی ضمــن 
بــا گروه هــای  و گســترده  عمیــق  پیونــد  برقــراری 
تروریســتی و کشــورهای حامــی آن هــا، بــه دنبــال 
ــاح  ــه اصط ــرای ب ــا ب ــن گروه ه ــزاری از ای ــتفاده اب اس
ــداوم ســرکوب  امــن نگهداشــتن مرزهــای اســرائیل و ت

ــت. ــطین اس ــوم فلس ــردم مظل م

ــر  ــی عناص ــتفاده برخ ــمخانی سوء اس ــان ش ــر دریاب امی
و  سیاســی  گفت وگوهــای  فرصــت  از  تروریســت 
ــول و  ــل قب ــرای بازســازی خــود غیــر قاب آتش بــس را ب
ــات  ــه اثب ــرد: تجرب ــوان و خاطرنشــان ک ــده عن نگران کنن
ــد  ــچ پیمــان و توافقــی پایبن ــه هی ــن عناصــر ب کــرده ای
ــاه  ــرای کشــتار مــردم بی گن نیســتند و از هــر فرصتــی ب
و پیگیــری اهــدف غیرانســانی خــود اســتفاده خواهنــد 

کــرد. 
ــکار  ــوان کــرد: ابت ــی عن ــی امنیــت مل ــر شــورای عال دبی
سیاســی ســه جانبه و برگــزاری اجــاس آســتانه، روش 
ــان  ــوان الگــوی پای ــه عن ــد ب موفقــی اســت کــه می توان
از  بهره گیــری  بــا  منطقــه ای  بحران هــای  بــه  دادن 

ــرد.   ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای بوم ظرفیت ه
رئیس جمهــور  ویــژه  نماینــده  الورنتیــف،  الکســاندر 
ــن  ــات ضم ــن ماق ــز در ای ــوریه، نی ــور س ــیه در ام روس
آمریــکا  و  اردن  روســیه،  تفاهــم  از  ارائــه گزارشــی 
ــرب  ــوب غ ــش در جن ــش تن ــه کاه ــوص منطق درخص
ســوریه بــه ســؤاالت مطرح شــده در ایــن خصــوص 
ــرد  ــش و کارک ــر نق ــد ب ــا تاکی ــف ب ــخ داد. الورنتی پاس
و  روســیه  ایــران،  اســامی  جمهــوری  تعیین کننــده 
ســوریه در موضــوع مبــارزه واقعــی بــا تروریســم افــزود: 
رونــد همکاری هــای راهبــردی مشــترک بیــن ســه 
ــت  ــا جدی ــه تروریســم ب ــل جبه ــودی کام ــا ناب کشــور ت

ــارس ــت. ف ــد یاف ــه خواه ادام

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

هیچ توافقی نباید زمینه ساز تجزیه سوریه باشد



کوتاه اخبار 

آرامش در بازار طال حاکم است
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر ضمــن تحلیــل بــازار طــا 
و جواهــر در هفتــه گذشــته عنــوان کــرد: بــازار طــا و ســکه 
ــا  ــه و تقاض ــت عرض ــرار دارد و وضعی ــی ق ــرایط آرام در ش

متعــادل اســت. 
محمــد کشــتی آرای گفــت:  در هفتــه گذشــته قیمــت 
جهانــی طــا تــا اوایــل هفتــه تغییــر محسوســی نداشــت؛ 
ولــی دو روز آخــر هفتــه بــا ۱۱ دالر افزایــش همــراه شــد و 
ایــن افزایــش در حالــی بــود کــه قیمــت ارز تغییــر چندانی 

پیــدا نکــرده بــود. 
وی ادامــه داد:  قیمــت ارز در هفتــه قبلــی افزایــش پیــدا 
ــری  ــود و تغیی ــده ب ــت مان ــته ثاب ــه گذش ــرده و در هفت ک
ــودن  ــان ب ــم نوس ــه ک ــه ب ــا توج ــا ب ــن روزه ــت. ای نداش
قیمــت ارز و نوســان کمــی کــه قیمــت طــا داشــت، قیمت 
ســکه در بــازار داخلــی در هفتــه گذشــته هــم بیــن ۱۰۰۰ تــا 
۴۰۰۰ تومــان نوســان داشــت و تغییــر محسوســی نداشــته 

اســت. 
ــه طــا و جواهــر افــزود: قیمــت ســکه در  رئیــس اتحادی
ــان  ــزار توم ــون و ۲۱۰ ه ــک میلی ــته ی ــه گذش ــل هفت اوای
ــون و  ــک میلی ــور متوســط ی ــه ط ــه ب ــود و در آخــر هفت ب
ــوع  ــت. در مجم ــده اس ــتد ش ــان داد و س ــزار توم ۲۱۲ ه
می تــوان گفــت هفتــه آرامــی را بــرای طــا و ســکه 

ــتیم.  داش
کشــتی آرای اضافــه کــرد:  قیمــت هــر گــرم طــای ۱۸ عیــار 
نوســانی بیــن ۱۰۰ تــا ۳۰۰ تومــان داشــته و شــاهد تغییــر 
ــی  ــای جهان ــت ارز و ط ــرا قیم ــم؛ زی ــی نبودی محسوس
تغییــر و نوســان چندانــی در هفتــه گذشــته نداشــته اســت. 

اتحادیــه طال

صادرات تخم مرغ متوقف شد
دبیــر کل کانــون سراســری مــرغ تخم گــذار ایــران از 
ــه  ــا ادام ــت: ب ــر داد و گف ــرغ خب ــادرات تخم م ــف ص توق
ــد، پیش بینــی صــادرات ۵۰ هــزار تــن تخم مــرغ  ایــن رون

ــق نخواهــد شــد.  ــان ســال محق ــا پای ت
ســید فــرزاد طاکــش دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات 
تخم مــرغ از کشــور اظهــار داشــت: در مجمــوع مــا حــدود 
ــه  ــم ک ــادر کردی ــر ص ــور قط ــه کش ــرغ ب ــر تخم م ۴ کانتین
ــاده  ــاق افت ــر اتف ــا ۳ نف ــط ۲ ت ــز توس ــادرات نی ــن ص ای

اســت. 
لحــاظ کیفیــت  بــه  قطری هــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــتند،  ــی هس ــرغ ایران ــد تخم م ــه خری ــل ب ــول، مای محص
گفــت: امــا وضعیــت قیمــت و رقابتــی نبــودن محصــول، 
ــرغ  ــم تخم م ــه بتوانی ــداد ک ــا ن ــه م ــن کار را ب ــازه ای اج

ــم.  ــادر کنی ــر ص ــه قط ــتری ب بیش
دبیــر کل کانــون سراســری مــرغ تخم گــذار اســتان تهــران 
ــون  ــه اینکــه از هفتــه گذشــته تاکن ــا اشــاره ب همچنیــن ب
ــه افغانســتان صــادر نشــده  ــه تخم مرغــی ب هیــچ محمول
اســت، افــزود: از ابتــدای ســال تاکنــون میــزان صــادرات 
ــه کشــور  ــه ب ــوده ک ــن ب ــر ۱۷۰۰ ت ــران حداکث تخم مــرغ ای

افغانســتان صــادر شــده اســت. خبــر فارســی

کوتاه از اقتصاد
تولید چند خودرو سواری در کشور 

متوقف شد
ــواری در  ــدل س ــد م ــد چن ــاری تولی ــال ج ــاه س خردادم
ــدت  ــن م ــف شــد. در ای ــی متوق خودروســازی های داخل
تولیــد ولیکــس C۳۰ بــا کاهــش ۱۰۰ درصــدی همــراه بــوده 
و از ۸ دســتگاه در خردادمــاه ســال گذشــته، هم اکنــون بــه 

صفــر رســیده اســت. 
تولیــد MT VELA V۵ نیــز متوقــف شــده و از ۹ دســتگاه 
در خردادمــاه ۱۳۹۵، هم اکنــون بــه صفــر رســیده اســت. 

خردادمــاه امســال تولیــد ام وی ام ۵۳۰ نیــز ۱۰۰ درصــد 
کاهــش یافتــه و از ۳۲ دســتگاه در خردادمــاه ســال 

گذشــته، هم اکنــون بــه صفــر رســیده اســت. 
ــا کاهــش ۱۰۰ درصــدی همــراه  ــز ب ــد ام وی ام ۵۵۰ نی تولی
ــون  ــاه ۱۳۹۵، هم اکن ــتگاه در خردادم ــوده و از ۵۶۶ دس ب
ــز  ــد ام وی ام ۴CYL ۱۱۰ نی ــر رســیده اســت. تولی ــه صف ب
متوقــف شــده و از ۳۲ دســتگاه در خردادمــاه ســال 
گذشــته، هم اکنــون بــه صفــر رســیده اســت. تولیــد 
ــوده  ــراه ب ــدی هم ــش ۱۰۰ درص ــا کاه ــز ب  ام وی ام ۳۱۵ نی
و از ۲۴۹ دســتگاه در خردادمــاه ســال گذشــته، هم اکنــون 

بــه صفــر رســیده اســت. 
در ایــن مــدت تولیــد لیفــان ۶۲۰ نیــز ۱۰۰ درصــد کاهــش 
یافتــه و از ۶۰ دســتگاه در خردادمــاه ۱۳۹۵، هم اکنــون بــه 

صفــر رســیده اســت. عصــر خــودرو

 حذف اوراق و اسناد کاغذی 
در گمرک

دســتورکار حــذف کلیــه اوراق و اســناد کاغــذی در تشــریفات 
گمرکــی و مکاتبــات اداری ابــاغ شــد. بر اســاس بخشــنامه 
گمــرک جمهــوری اســامی ایــران بــه ناظــران، مدیــران کل و 
مدیــران گمــرکات، از ایــن پــس کلیــه اوراق و اســناد کاغــذی 
ــدازی  ــه راه ان ــه ب ــا توج ــات اداری ب ــریفات و مکاتب در تش

سیســتم متمرکــز اتوماســیون اداری حــذف می شــود. 
گمــرک جمهــوری اســامی بــا ابــاغ دســتورکاری بــه 
دریافت نامــه،  کــرد:  اعــام  کشــور  سراســر  گمــرکات 
درخواســت مراجعه کننــدگان )اشــخاص حقیقــی و حقوقــی( 
ــن  ــیون اداری و همچنی ــز اتوماس ــامانه متمرک ــق س از طری
ــال  ــق پرت ــن از طری ــط مراجعی ــده توس ــات ثبت ش مکاتب
گمــرک جمهوری اســامی ایــران بــه آدرس www.irica.ir در 
قســمت ثبــت نامــه و پیگیــری مکاتبــات انجــام می شــود. 
از  تاکیــد شــده کــه حتی المقــدور  ایــن دســتورکار  در 

پذیــرش درخواســت های کاغــذی خــودداری شــود. 
ــه حضــور  ــد گمــرک، الزامــی ب ــر اســاس بخشــنامه جدی ب
مراجعیــن در اماکــن گمرکــی وجــود نــدارد؛ بایــد گمــرکات 
اجرایــی نیــز از هدایــت مراجعه کننــدگان بــه دفاتــر ســتادی 

جهــت پیگیــری مکاتبــات خــودداری کننــد.
 الزم بــه ذکــر اســت کــه در صــورت مراجعــه اربابــان 
رجــوع غیرمســتمر )غیــر از کارگــزاران امــور گمرکــی و 
وکای شــرکت های ترخیــص کاری( هماننــد مســافرین 
ــب  ــت مرات ــرش درخواس ــن پذی ــی، ضم ورودی و خروج
ــرای درج  ــتادی ب ــر س ــرک، اداره کل و دفات ــط گم آن توس
درخواســت در ســامانه اقــدام کننــد و بــا ارائــه شناســه بــه 
درخواســت کننده، ادامــه تشــریفات و پیگیــری درخواســت 

ــد. گمــرک ــام دهن ــتم را انج ــق سیس از طری

محمــود اکبــری، معــاون فــروش و بازاریابــی 
برگــزاری  از  اصفهــان،  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
ــدن و  ــت، مع ــی وزارت صنع ــام عال ــت مق نشس
تجــارت بــا مدیــر عامــل و معاونــان شــرکت فــوالد 
مبارکــه و اعضــای ســندیکای لولــه و پروفیــل خبر 
داد و گفــت: در ایــن نشســت، نحــوه  تأمیــن مــواد 
اولیــه  شــرکت های لولــه و پروفیــل پایــش و 

بررســی شــد.
معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه افــزود: 
در جلســه ای بــا وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه و  ــف لول ــی صن ــد واقع ــدار تولی ــد مق ــرر ش مق
پروفیــل در ســه ســال گذشــته دقیقــا اعــام 
شــود تــا امــکان برنامه ریــزی تأمیــن آن از منابــع 

ــد. ــم آی ــف فراه مختل
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــه داد: وزی وی ادام
یــادآور شــد کــه پــس از دریافــت اطاعــات واقعی 
تولیــد در ایــن زمینــه تصمیم گیــری خواهنــد کــرد.

معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه افــزود: 
ــد ســال گذشــته درخواســت های مکــرر  طــی چن
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از ســندیکا بــرای 
ــی  ــل نامعلوم ــه دالی ــده ب ــات یادش ــه اطاع ارائ

ــت. ــده اس ــخ مان بی پاس
ــن  ــی شــدن صورت جلســات ای ــر اجرای ــری ب اکب
شــرکت بــا ســندیکا پــس از وصــول نیــاز واقعــی 

ــه  ــرد و ادام ــد ک ــور تأکی ــل کش ــای داخ کارخانه ه
ــرای  ــدی ب ــزم ج ــه ع ــوالد مبارک ــرکت ف داد: ش
ــاز  ــن نی ــون تأمی ــل دارد و تاکن ــاز داخ ــن نی تأمی
ــن  ــت تجــاری ای ــن دســتی در اولوی ــع پایی صنای

ــت. ــوده اس ــرکت ب ش

ــی  ــاز واقع ــون نی ــه تاکن ــوالد مبارک ــزود: ف وی اف
تأمیــن  اولویــت  بــا  را  داخــل  تولیدکننــدگان 
نمــوده اســت. اکبــری خاطرنشــان کــرد: شــرکت 
فــوالد مبارکــه اصفهــان توســعه  ســبد محصــوالت 
کیفــی را بــا هــدف تأمیــن مــواد اولیــه  مــورد نیــاز 
ــود  ــات خ ــرلوحه  اقدام ــی در س ــای صنعت واحده

داشــته اســت.

 پیشتازی فوالد مبارکه برای خرید برق 
از بورس انرژی

از  انــرژی  و  اولیــه  مــواد  خریــد  کارشــناس 
پیشــتازی فــوالد مبارکــه در خریــد بــرق از بــورس 
انــرژی بــرای اولیــن بــار خبــر داد و گفت: بــا خرید 
ــی  ــر صرفه جوی ــاوه ب ــرژی، ع ــورس ان ــرق از ب ب
ــکان  ــه، ام ــوالد مبارک ــرکت ف ــرای ش ــادی ب اقتص
حمایــت از بخــش خصوصــی بــرای تولیــد بــرق، 
رونــق بــورس انــرژی و همچنیــن شفاف ســازی و 

ــم شــد. ــی ســالم فراه ــاد فضــای رقابت ایج
بشــیر صادقــی افــزود: بــا توجــه بــه تفــاوت 
چشــمگیر قیمــت بــرق در بــورس انــرژی نســبت 
بــه قیمــت فــروش دیگــر منابــع تأمیــن، شــامل 
ــوالد  ــی، ف ــرکت های خصوص ــرق و ش ــرکت ب ش
مبارکــه بــرای اولیــن بــار در کشــور مقــدار ۱۰ 
مــگاوات بــرق مصرفــی خــود را از طریــق بــورس 
خریــداری کــرد. ایــن امــر کاهــش هزینــه ای 
بیــش از ۳۶ درصــد بــرای فــوالد مبارکــه بــه همراه 
داشــت و باعــث دلگرمــی بخــش خصوصــی برای 
فــروش مســتقیم بــرق نیــز شــده کــه ان شــاءهللا 
ــد  ــز خواه ــرژی نی ــورس ان ــتر ب ــق بیش ــه رون ب

ــد. انجامی
ــتگذاری  ــه سیاس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــدگان  ــرق مصرف کنن وزارت نیــرو جهــت تأمیــن ب

بــا  دوجانبــه  قراردادهــای  طریــق  از  بــزرگ 
نیروگاه هــا، شــرکت فــوالد مبارکــه از همــان ابتــدا 
ــود؛  ــن قراردادهــا ب ــی کــردن ای ــال عملیات ــه دنب ب
ــن  ــوان اولی ــه عن ــرکت ب ــن ش ــه ای ــوری ک ــه ط ب
شــرکت عمــده  مصرف کننــده  بــرق، اولیــن قــرارداد 
دوجانبــه  بــرق را در ســال ۹۴ بــه امضــا رســاند و 
متعاقــب آن قــرارداد دیگــری را نیــز جهــت تأمیــن 

ــرد. ــد ک ــرق خــود منعق ب
کارشــناس خریــد مــواد اولیه و انرژی خاطرنشــان 
کــرد: بــه دلیل مزایــای ثبــت قراردادهــای دوجانبه  
ــترک  ــات مش ــام جلس ــا انج ــورس و ب ــرق در ب ب
و  انــرژی  بــورس  کارگــزاری مبیــن ســرمایه، 
تاریــخ  در  ســرانجام  مبارکــه،  فــوالد  شــرکت 
ــرق  ــد ب ــه  خری ۹۶/۰۴/۱۲، اولیــن قــرارداد دوجانب
ــه   ــوالد مبارک ــرای شــرکت ف ــرژی را ب ــورس ان از ب
ــد  ــرمایه، منعق ــن س ــزاری مبی ــا کارگ ــان، ب اصفه
کردنــد و شــرکت فــوالد مبارکــه مثــل گذشــته در 
ــان داد. ــود را نش ــتازی خ ــم پیش ــه ه ــن زمین ای

ــا اشــاره  ــن قرارداده ــای ای ــه مزای ــه ب وی در ادام
ــا  ــن قرارداده ــای ای ــه مزای ــت: از جمل ــرد و گف ک

می تــوان انعطاف پذیــر بــودن و امــکان تأمیــن 
بــرق بازه هــای مختلــف زمانــی را نــام بــرد؛ 
قراردادهــا  ایــن  در  پرداخــت  اینکــه  ضمــن 
مســتقیما بــا نیــروگاه در ارتبــاط اســت؛ بنابرایــن، 
طبیعتــا انعطاف پذیــری بیشــتری در قیمــت و 
نحــوه  پرداخــت وجــود دارد و در صــورت خریــد بــا 
ــادی  ــی زی ــد صرفه جوی ــب می توان ــت مناس قیم
در هزینه هــای مصرف کننــدگان بــزرگ بــه همــراه 
داشــته باشــد؛ مضــاف بــر اینکــه بــرای فروشــنده 
نیــز بــه دلیــل معافیــت ۱۰ درصــدی مالیاتــی بابت 
فــروش بــرق در بــورس می تــوان قیمت هــای 
ــت. ــار داش ــروگاه انتظ ــم از نی ــب تری را ه مناس

صادقــی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه مزایــای 
متعــدد انجــام معامــات دوجانبــه در بــورس 
انــرژی، بــه نظــر می رســد در آینــده  نزدیــک، 
بــرای  بیشــتری  جذابیت هــای  بــازار  ایــن 
و  ایجــاد کنــد  بــرق  بــزرگ  مصرف کننــدگان 
ــق  ــا ازطری ــی آن ه ــرق مصرف ــی از ب ــش بزرگ بخ
ــن  ــرژی تأمی ــورس ان ــه در ب ــای دوجانب قرارداده

ــود. ش

معاون فروش و بازاریابی گروه فوالد مبارکه عنوان کرد:

تأمین نیاز واقعی مشتریان داخلی 
در اولویت کاری فوالد مبارکه

قبــل از پیش فــروش پــژو ۲۰۰۸ نقــش ســازمان حمایــت 
ــس از  ــا ۱۵ روز پ ــود؛ ام ــگ ب ــیار کم رن ــدگان بس از مصرف کنن
ــاره وارد  ــک ب ــه ی ــازمان ب ــن س ــودرو، ای ــن خ ــروش ای پیش ف
میــدان شــد و از بازگردانــدن بخشــی از مبلــغ پیش فــروش 
ــه  ــه گفت ــه ب ــده ای ک ــان آورد؛ وع ــه می ــان ســخن ب ــه متقاضی ب
ــدارد.  ــود ن ــرای آن وج ــکان اج ــت اندرکاران، ام ــیاری از دس بس
حــال بــا گذشــت حــدود ۱۵ روز از پیش فــروش خــودروی 
پردردســر و اعــام قیمــت آن از ســوی مدیــر عامــل ایران خــودرو 
ــان  ــزار توم ــون و ۹۰۰ ه ــا ۹۸ میلی ــژو ۲۰۰۸ ب ــل پ ــاز تحوی )آغ
ــز  ــی در اقدامــی تعجب برانگی ــود(، ســید محمــود نواب خواهــد ب
ــرد مشــتریان  ــام ک ــای آن اع ــن پیامده ــدون در نظــر گرفت و ب
ــاز  ــروش را از خودروس ــت پیش ف ــاوت قیم ــد مابه التف می توانن

ــد.  ــس بگیرن پ
ایــن اقــدام رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان را اگــر 

ــوان  ــم، می ت ــام نگذاری ــهراب ن ــرگ س ــس از م ــداروی پ نوش
ــه  ــا ب ــی تنه ــت. نواب ــات نگریس ــران ماف ــوان جب ــه عن ــه آن ب ب
ــی را  ــغ اضاف ــد مبال ــه مشــتریان می توانن ــه ک ــن نکت ــر همی ذک
از شــرکت پــس بگیرنــد، اکتفــا کــرد و هیــچ توضیحــی دربــاره 
ســاز و کار پــس گرفتــن آن ارائــه نــداد و ایــن توضیــح را بــه مدیر 

روابــط عمومــی خــود واگــذار کــرد. 
ــت  ــن اضافه پرداخ ــت ای ــز دریاف ــازمان نی ــی س ــط عموم رواب
توســط مشــتریان  از خودروســاز  بــه شــکایت  را مشــروط 
عنــوان کــرده اســت. پرســش مهــم از ســازمان حمایــت از 
مصرف کننــدگان ایــن اســت کــه بــا وجــود تبلیغــات فراوانــی کــه 
درخصــوص پیش فــروش ایــن خــودرو منتشــر شــد، چــرا ایــن 
ــام هیــچ واکنشــی مبنــی بــر  ســازمان پیــش از روزهــای ثبت ن
ــاره قیمــت و دریافــت ۵۰ درصــد رقــم  تخلــف خودروســاز و درب

ــر ــداد؟ مه ــان ن ــود نش ــروش از خ پیش ف

ــا بیــان اینکــه تنهــا  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد ایــام ب
راهــکار عملــی پیــش  روی وزارت نیــرو تأمیــن بــرق از راه 
ــت:  ــت، گف ــیدی اس ــرژی خورش ــه ان ــو از جمل ــای ن انرژی ه
ــب  ــر مکع ــون مت ــدود ۶۰۰ میلی ــی ح ــای آب ــرف آب کولره مص
در ســال در کشــور، یعنــی ۳ برابــر ظرفیــت ســد مخزنــی کــرج 
اســت کــه از لحــاظ فنــی، اقتصــادی و زیســت محیطی توجیــه 
نــدارد و بایــد کولرهــای گازی در بیشــتر اســتان های کشــور 

ــی شــوند. ــای آب ــن کولره جایگزی
حمیدرضــا لطفــی زاده اظهــار کــرد: آمــار مصــرف آب در کولرهــای 
آبــی در ســال های اخیــر، یکــی از موضوعــات مطــرح در محافــل 
علمــی و تصمیم گیــر در زمینــه تأمیــن آب شــرب اســت و طبــق 
ــر  ــای معتب ــگاه های برنده ــده در آزمایش ــری انجام ش اندازه  گی
تولیدکننــده، یــک کولــر آبــی بــا ظرفیــت ۳۵۰۰ فــوت در دقیقــه 
در دمــای ۳۵ درجــه ســانتیگراد و در رطوبــت حــدود ۱۵ درصــد 

در هــر ســاعت حــدود ۳۰ لیتــر آب مصــرف می کنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه اندازه گیــری میدانــی انجام شــده مشــخص 
کــرده کــه در تیرمــاه و مردادمــاه در هــر شــبانه روز و در دمــای 
ــا ایــن  ــر آبــی ب ــا ۳۷ درجــه ســانتیگراد یــک کول حــدود ۳۵ ت
ــد،  ــر آب در شــبانه روز مصــرف می کن ــا ۳۰۰ لیت ــت ۲۵۰ ت ظرفی
ــال های  ــابقه در س ــای بی س ــه گرم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
ــی موجــود در کشــور، اســتفاده از کولرهــای  ــر و بحــران آب اخی
ــب  ــر مکع ــون مت ــدود ۶۰۰ میلی ــالیانه ح ــرف س ــا مص ــی ب آب
ــرج( از  ــی ک ــد مخزن ــت س ــر ظرفی ــور )۳ براب ــال در کش در س
لحــاظ فنــی، اقتصــادی و زیســت محیطی توجیــه نــدارد و 
ــن  ــور جایگزی ــتان های کش ــتر اس ــای گازی در بیش ــد کولره بای
کولرهــای آبــی شــوند. وی تاکیــد کــرد: وزارت نیــرو بایــد بــا در 
اولویــت قــرار دادن مصــرف آب نســبت بــه بــرق، یــک تصمیــم 

ــد. ایســنا ــاذ کن ــاره اتخ ــی در این ب عمل
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،،
اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت   
توســعه  ســبد محصــوالت کیفــی را 
بــا هــدف تأمیــن مــواد اولیــه  مــورد 
نیــاز واحدهــای صنعتــی در ســرلوحه  

اســت اقدامــات خــود داشــته 

م الف 59335

F.Mostajeran@eskimia.ir
فرزانه مستاجرانگروه اقتصاد

ــبت  ــه مناس ــری ب ــت خب ــری در نشس ــاس امی عب
ــارد  ــزار میلی ــز ه ــرد: واری ــار ک ــات اظه ــه مالی هفت
تومــان از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه 
ــال  ــان در س ــتان اصفه ــهرداری های اس ــاب ش حس
ــه  ــرای اینک ــما ب ــت و ش ــده اس ــام ش ــته انج گذش
ــده از  ــرف ش ــا مص ــا کج ــد مالیات ه ــری کنی پیگی
آقایانــی کــه ایــن پــول بــه حســاب ارگانشــان واریــز 

ــید.  ــده، بپرس ش
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان بــا تاکیــد 

ــان تیرمــاه  ــا پای ــرای اشــخاص حقوقــی ت ــه اظهارنامــه ب ــر اینکــه آخریــن مهلــت ارائ ب
ــا در  ــت، کافی نت ه ــر پس ــخوان، دفات ــر پیش ــکاری دفات ــا هم ــت: ب ــت، گف ــاری اس ج
ســطح اســتان و همچنیــن بــا تعامــل رســانه ها تــا پایــان خــرداد امســال ۲۲۶ هــزار و 

۱۰۷ اظهارنامــه الکترونیکــی از مشــاغل اســتان دریافــت شــد. 
ــال  ــاغل را ارس ــای مش ــردم اظهارنامه ه ــد م ــتیم صددرص ــار داش ــا انتظ ــزود: م وی اف
کننــد؛ امــا خوشــبختانه مطابــق آمــار بــه دســت آمــده ۱۰۲ درصــد و ۲ درصــد بیــش از 
ســال گذشــته مشــاغل حقیقــی اظهارنامه هــای خــود را تکمیــل و بــه بیانــی خوداظهــاری 

کردنــد. 
امیــری بــه مــردم اطمینــان داد مالیات هــای وصولــی در جــای بهینــه اســتفاده می شــود 
ــور از  ــف کش ــای مختل ــا و طرح ه ــرای پروژه ه ــا اج ــن مالیات ه ــورت نپرداخت و در ص

ــل می شــود.  ــان مخت ــی و بهداشــت و درم ــای عمران ــه طرح ه جمل
ــان  ــم مودی ــت: جرائ ــر داد و گف ــی خب ــم مالیات ــودگی جرائ ــن از بخش ــری همچنی امی
مالیاتــی به ویــژه شــرکت های تولیــدی، صنعــت و معــدن بــه صــورت ۱۰۰ درصــد 
بخشــوده شــده و در صورتــی کــه فعــاالن تولیــد و معــدن اصــل مالیــات خــود را بپردازنــد 

از ایــن بخشــودگی بهره منــد می شــوند. 
ــا بیــان  مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان ب
اینکــه درخصــوص تقســیط مالیاتــی نیــز همــکاری 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــده، گف ــام ش ــل انج کام
امســال از طــرف مقــام معظــم رهبــری ســال 
»اقتصــاد مقاومتــی، اشــتغال و تولیــد« نامگــذاری 
شــده، امیدواریــم از طــرف اداره امــور مالیاتــی نیــز 

ــیم.  ــرده باش ــی ک ــد کمک ــر تولی در ام
امیــری افــزود: خوشــبختانه بیشــتر درآمدهــای 
ــای دارای  ــای پرونده ه ــل درآمده ــال ۹۵ از مح س
ــن  ــاف بی ــع اخت ــا رف ــتیم ب ــود و توانس ــاف ب اخت

ــم.  ــل کنی ــاف را ح ــان اخت ــر مودی ــد نظ ــی و تأیی ــان مالیات ــی و مودی اداره مالیات
ــه ادارات مالیاتــی ارســال  ــا بیــان اینکــه در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اباغیه هــا ب وی ب
ــه  ــت: مصوب ــم، گف ــام دهی ــل انج ــورت کام ــه ص ــم آن را ب ــعی می کنی ــا س ــد و م ش
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی درخصــوص واحدهــای کوچــک و متوســط را بــه نحــوی اجــرا 
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــد ب ــود. ادارات کل بای ــظ ش ــتغال حف ــد و اش ــا تولی ــرد ت ــم ک خواهی
صنعــت و درنظــر گرفتــن نــکات فنــی، قوانیــن مالیاتــی را بــه نحــو احســن اجــرا کننــد. 
ــا  ــی ب ــات هماهنگ ــت: در جلس ــان داش ــان بی ــتان اصفه ــی اس ــور مالیات ــر کل ام مدی
مامــوران مالیاتــی دســتور داده شــد میــزان مالیــات تســلیمی بــرای واحدهــای تولیــدی 
کوچــک و متوســط مــورد رســیدگی قــرار بگیــرد و آن مودیانــی کــه کتمــان درآمــد دارنــد، 

ــد.  ــدام کنن ــد اق ــراس می توانن ــورت علی ال ــه ص ب
امیــری راجــع بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده طافروشــان نیــز توضیــح داد: طافروشــان 
بــه ایــن علــت از اظهارنامــه مالیاتــی شــکایت دارنــد کــه بــه ایــن وســیله اصــل ســرمایه 
آن هــا مشــخص می شــود؛ وگرنــه مالیــات عملکــرد بــرای طافروشــان آنقــدر ســنگین 

نیســت کــه موجــب تعطیلــی ایــن واحدهــا شــود.

بزرگ تریــن شــرکت ســوپرمارکت های زنجیــره ای کــره جنوبــی اعــام کــرد قــراردادی 
بــا یــک شــرکت ایرانــی بــرای راه انــدازی شــعب ایــن فروشــگاه زنجیــره ای در ایــران 

بــه امضــا رســانده اســت. 
ســوپرمارکت های  بزرگ تریــن  اداره کننــده  ریتیــل،  بی جــی اف  شــرکت 
ــک شــرکت  ــا ی ــراردادی ب ــرد ق ــام ک ــد ســی یو اع ــا برن ــی ب ــره جنوب ــره ای ک زنجی
ایرانــی بــه امضــا رســانده کــه اولیــن قــرارداد یــک ســوپرمارکت زنجیــره ای 
ــمار  ــه ش ــور ب ــن کش ــارج از ای ــش در خ ــعه فعالیت های ــرای توس ــی ب ــره جنوب  ک

می رود. 
ایــران مســئولیت  لــوازم خانگــی  یــک شــرکت  قــرارداد،  ایــن  اســاس  بــر 
ــده  ــر عه ــران را ب ــره ای در ای ــرکت ک ــن ش ــگاه های ای ــرمایه گذاری و اداره فروش س

ــت.  ــد گرف خواه
ایــن قــرارداد در شــرایطی منعقــد می شــود کــه رقابــت در بــازار کــره جنوبــی میــان 
 فروشــگاه های زنجیــره ای کــه عمدتــا بیــن ۳ شــرکت ســی یو، جــی اس 25 
و 7الــون در جریــان اســت، بــا افزایــش شــعبه های فروشــگاهی ایــن شــرکت ها در 

سراســر ایــن کشــور در حــال شــدت گرفتــن اســت. 
بــر اســاس آمارهــای صنعتــی، حجــم بــازار فروشــگاه های زنجیــره ای ســوپرمارکتی 
در کــره جنوبــی ســال گذشــته از مــرز ۲۰ تریلیــون وون )۱۷.۵ میلیــارد دالر( گذشــت 

کــه ۱۸.۶ درصــد نســبت بــه ۱۷.۲ تریلیــون ســال قبــل از آن رشــد داشــت. 
ــت  ــدن جمعی ــالخورده ش ــره و س ــای تک نف ــش خانواره ــون افزای ــد مره ــن رش ای

ــوده اســت. تســنیم ــی ب ــره جنوب ک

مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه مدیریــت تقاضــای متقاضیــان وام 
ازدواج از ســوی بانــک مرکــزی گفــت: در ۳ ماهــه اول امســال، بانک هــا ۲۸۰ هــزار 

ــد.  ــت کرده ان ــره وام ازدواج پرداخ فق
علی اصغــر میرمحمدصادقــی درخصــوص علــت عــدم ابــاغ ســهمیه تســهیات 
ــه بانک هــا اعــام کردیــم فعــا  ــه بانک هــا، اظهــار داشــت: ب قرض الحســنه ازدواج ب
ــاغ می کنیــم.  ــه زودی ســهمیه بانک هــا را اب ــد و ب تســهیات ازدواج را پرداخــت کنن
ــی  ــرا برخ ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــزی در پاس ــک مرک ــارات بان ــر کل اعتب مدی
ــا  ــد، ام ــت می کنن ــود را دریاف ــه وام خ ــک هفت ــدت ی ــان وام ازدواج در م متقاضی
برخــی دو مــاه در نوبــت معرفــی بــه شــعبه می ماننــد، گفــت: ایــن اتفــاق بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه تعــداد زیــادی از متقاضیــان در ســامانه، یــک بانــک خــاص را بــرای 

دریافــت وام ازدواج انتخــاب می کننــد. 
وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال در اصفهــان اغلــب متقاضیــان بانــک ملــی و صادرات 
را انتخــاب می کننــد و ایــن دو بانــک بــا حجــم وســیعی از تقاضــا روبــه رو می شــوند 

کــه ایــن پدیــده افزایــش زمــان انتظــار دریافــت وام را بــه دنبــال دارد. 
ــامانه  ــا، س ــت تقاض ــرای مدیری ــزی ب ــک مرک ــرد: بان ــح ک ــی تصری میرمحمدصادق
را بــرای بعضــی بانک هــا می بنــدد و ثبت نام هــا را بــه دیگــر بانک هــا هدایــت 

می کنــد. 
ــم  ــک ک ــک بان ــه در ی ــردی ک ــود ف ــث می ش ــئله باع ــن مس ــرد: همی ــه ک وی اضاف
متقاضــی ثبت نــام کــرده در مــدت یــک هفتــه وام ازدواج را بگیــرد و فــرد دیگــر یــک 

یــا دو مــاه در نوبــت بمانــد. ایــران جیــب

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد:

بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی

کره جنوبی در ایران سوپرمارکت می زند

اعطای 280 هزار وام ازدواج در بهار 96

وزارت نیرو در حذف کولرهای آبی تعلل نکندنوشداروی دیرهنگام سازمان حمایت

آگهی مناقصه
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصات زیر را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صاحیت، توان 

مالی و تجهیزات جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

1- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
2- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۶/۴/۲۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۹۶/۴/۲۷ و از طریق مراجعه به 
پایگاه اینترنتی  WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر - میدان ولی عصر، تلفن: ۰۳۱۵-۲۶۳۰۱۶۱-۳

3- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 
۹۶/۵/۷ و محل تحویل دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت 

در تاریخ ۹۶/۵/۸ در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.

سوی  از  صادره  نامه های  ضمانت  یا  و  بانکی  نامه  ۱-ضمانت  کار:  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  سپرده  نوع   -4
هستند  ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  فعالیت  مجوز  دارای  که  بانکی  غیر  اعتباری  موسسات 

ماه  سه  مدت  به  تمدید  قابل  و  ماه  سه  اعتبار  حداقل  دارای  فوالدشهر  جدید  شهر  عمران  شرکت  وجه   در 

۲- فیش واریزی به حساب شماره ۲۱۷۳۶۹۰۲۰۵۰۰۴ سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر 

جدید فوالدشهر 

5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر م الف 61947

گواهینامه 
صالحیت )از 

سازمان برنامه و 
بودجه(

نحوه پرداخت مبلغ برآورد )ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در 
مناقصه)ریال(

موضوع 
مناقصه

شماره و تاریخ 
مناقصه ردیف

داشتن حداقل 
پایه پنج در گرایش 

ساختمان وابنیه

هشتاد درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیت های تایید شده از 
طریق تهاتر با اراضی و واحدهای  
موجود با کاربری مختلف در شهر 

جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی 
روز و بیست درصد به صورت نقدی 

یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه 
اسالمی در صورت تخصیص

8.764.875.796 ریال بر اساس 
فهرست بهای ابنیه، تاسیسات برقی 
و مکانیکی سال 96 با احتساب کلیه 
ضرایب متعلقه و ضریب بهنگام تا 
متوسط زمان اجرای پروژه و مبلغ 
تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت 

مقطوع

438.243.789

تکمیل 
سفت کاری و 

اجرای نازک کاری 
مسجد محله 

فرهنگ چهار شهر 
جدید فوالدشهر

تجدید 
مناقصه شماره 
96/2856/ص 
مورخ96/4/19

1

داشتن حداقل 
پایه پنج در گرایش 

ساختمان و ابنیه

هشتاد درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیت های تایید شده از 
طریق تهاتر با اراضی و واحدهای  
موجود با کاربری مختلف در شهر 

جدید فوالدشهر به قیمت کارشناسی 
روز و بیست درصد به صورت نقدی 

یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه 
اسالمی در صورت تخصیص

8.109.787.111 ریال بر اساس 
فهرست بهای ابنیه، تاسیسات برقی 
و مکانیکی سال 96 با احتساب کلیه 
ضرایب متعلقه و ضریب بهنگام تا 
متوسط زمان اجرای پروژه و مبلغ 
تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت 

مقطوع

405.489.355

تکمیل 
سفت کاری و 

اجرای نازک کاری 
مسجد محله 

فرهنگ پنج شهر 
جدید فوالدشهر

تجدید 
مناقصه شماره 
96/2857/ص 
مورخ96/4/19

2

کت سهامی عمران   �ش
شهر جدید فوالدشهر



هشتبهشت
کسب لوح تقدیر دومین جشنواره 

 بین المللی کارتون ایتالیا 
توسط یک اصفهانی

مدیــر خانــه کاریکاتــور و طنــز حــوزه هنــری اصفهــان گفت: 
یــک کاریکاتوریســت اصفهانــی در دومیــن جشــنواره 
ــت  ــر دریاف ــوح تقدی ــا ل ــون kite ایتالی ــی کارت بین الملل

کــرد. 

ــه برگــزاری دومیــن جشــنواره  ــا اشــاره ب پیــام پورفــاح ب
بین المللــی کارتــون kite ایتالیــا اظهــار داشــت: آیــت 
ــنواره  ــن جش ــی، در دومی ــت اصفهان ــادری، کاریکاتوریس ن
ــت  ــر دریاف ــوح تقدی ــا ل ــون kite ایتالی ــی کارت بین الملل

کــرد.
ــزاری  ــال برگ ــی در ح ــنواره به تازگ ــن جش ــزود: ای وی اف
ــپری  ــود را س ــزاری خ ــن دوره از دوره برگ ــت و دومی اس

می کنــد.
مدیــر خانــه کاریکاتــور و طنــز حــوزه هنــری اصفهــان گفت: 
ــن  ــه ای ــود ک ــادک ب ــوع بادب ــا موض ــزاری ب ــن دوره برگ ای
هنرمنــد کودکــی را بــه تصویــر کشــیده بــود کــه در میــان 
برج هــای مســکونی بــر روی یکــی از آن هــا بادبــادک خــود 

را در آســمان رهــا کــرده اســت.
وی بیــان کــرد: کاریکاتــور در اصفهــان در وضعیــت خوبــی 
قــرار دارد؛ چنــدی پیــش نیــز یــک کاریکاتوریســت دیگــر 
ــزه  ــن دوغــان جای ــی آدی ــی در جشــنواره بین الملل اصفهان
ویــژه را از آن خــود کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه یکــی 
دیگــر از بانــوان لــوح افتخــار جشــنواره معتبــر ورلدپــرس 
بخــش  در  سانســور  موضــوع  بــا  را  پرتغــال  کارتــون 
ــه دســت آورد. تســنیم ــور موضوعــی مطبوعاتــی ب کاریکات

90 درصد روستاهای اردستان 
اینترنت دارند

ــت: 90  ــتان گف ــتان اردس ــرات شهرس ــس اداره مخاب رئی
درصــد روســتاهای ایــن شهرســتان کــه دارای تلفــن ثابــت 
هســتند، از اینترنــت پرســرعت ADSL برخــوردار هســتند.
 حمیدرضــا ترکیــان افــزود: 23 روســتای شهرســتان دارای 
ــن مرکزهــا  ــی هســتند کــه هــر کــدام از ای مرکــز مخابرات
ــرار  ــوار را تحــت پوشــش ق ــدادی از روســتاهای هم ج تع

داده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا چهــار روســتای ماربیــن، مارچوبه، 
ADSL هســتند،  اینترنــت  فاقــد  و ســفیده  مزدآبــاد 
تصریــح کــرد: ایــن روســتاها نیــز تــا پایــان شــهریورماه 96 

ــوند. ــل می ش ــت متص ــبکه اینترن ــه ش ب
رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان اردســتان گفــت: ســال 
 4G 3 وG گذشــته بــا احــداث و ارتقــای ســایت های
در شــهرهای اردســتان، زواره و مهابــاد، پوشــش مناســبی 
در حــوزه اینترنــت همــراه اول در منطقه هــای شــهری 
شهرســتان ایجــاد شــد و درخواســت بــرای بررســی 
پوشــش شــبکه همــراه اول در روســتاهای شهرســتان در 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــرات شهرس ــه کاری اداره مخاب برنام
ــت  ــود کیفی ــا و بهب ــرای ارتق ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب ترکی
از  شهرســتان  روســتاهای  در  اول  همــراه  اینترنــت 
ابتــدای ســال 96 طرحــی تهیــه و بــه اســتان ارائــه شــد، 
خاطرنشــان کــرد: طــرح پیشــنهادی مــورد موافقــت 
ــی  ــار داخل ــا اعتب ــرح ب ــن ط ــت و ای ــرار گرف ــتان ق اس

شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان اجــرا شــد.
ــداث  ــا اح ــه اول ب ــتا و در مرحل ــن راس ــزود: در ای وی اف
ســایت 3G همــراه اول در دهســتان موغــار، ایــن منطقــه 
از اینترنــت پرســرعت برخــوردار شــد.رئیس اداره مخابــرات 
ــرح  ــن ط ــه ای ــرد: در ادام ــراز ک ــتان اب ــتان اردس شهرس
احــداث چنــد ســایت دیگــر در مناطــق روســتایی در برنامه 
ــا  ــود ت ــی می ش ــه و پیش بین ــرار گرفت ــرکت ق ــده ش آین
پایــان ســال جــاری اجرایــی شــود. ترکیــان همچنیــن از 
شــروع عملیــات اجرایــی طــرح فیبــر نــوری شــهر مهابــاد 
از مرکــز اردســتان بــه طــول قریــب بــه 30 کیلومتــر حفاری 
ــزود: اجــرای  ــر داد و اف ــز خب ــر فیبرکشــی نی و 60 کیلومت
ایــن طــرح بــا اعتبــاری بالــغ بــر 10 میلیــارد ریــال از محــل 
اعتبــارات شــرکت مخابــرات اســتان در دســت اجراســت.
ــی  ــعه ارتباط ــرای توس ــرح ب ــن ط ــرای ای ــت: اج وی گف
ــر  ــوده و عــاوه ب ــا اردســتان ب ــاد ت زیرســاخت شــهر مهاب
ــد از  ــی، ســرویس های جدی ــد انتقال ــای بان ــش پهن افزای

قبیــل 4G را شــامل می شــود. ایرنــا 

جوان غرق شده در رودخانه پارک 
ساحلی سده لنجان از مرگ نجات 

یافت
مــرد جــوان 23 ســاله ای کــه روز جمعــه  کیمیای وطن
در رودخانــه پــارک ســاحلی ســده لنجــان غــرق شــده بــود 
از مــرگ نجــات یافــت و بــه بیمارســتان منتقــل شــد.مدیر 
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح
ایــن حادثــه ســاعت 16 و 23 دقیقــه دیــروز بــه اورژانــس 
115 اعــام و امدادخواهــی شــد.دکتر غفــور راســتین افــزود: 
ــه  ــه، واحــد امــدادی اورژانــس ب پــس از اعــام ایــن حادث
ــان  ــا بی ــزام شــد. وی ب ــه محــل اع ــراه دو تکنســین ب هم
اینکــه هوشــیاری و دمــای بــدن ایــن جــوان کاهــش یافتــه 
ــات از  ــس از نج ــده پ ــرد غرق ش ــن ف ــه داد: ای ــود، ادام ب
اورژانســی و حمایــت  داخــل آب و دریافــت خدمــات 
ــه بیمارســتان شــهدای لنجــان منتقــل شــد. در  تنفســی ب
ســه ماهــه نخســت ســال جــاری، 2 هــزار و 603 ماموریــت 
فوریت هــای پزشــکی در شهرســتان لنجــان انجــام شــد کــه 
212 مــورد آن تنفســی بــوده اســت.همچنین در ایــن مــدت، 
پنــج ماموریــت احیــای موفــق توســط تکنســین های 

اورژانس  پیش بیمارستانی لنجان انجام شد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــورت  ــه ص ــر ب ــزار نف ــان 300 ه ــتان اصفه در اس
اســتفاده  بهزیســتی  خدمــات  از  مســتقیم 
ــتند  ــانی هس ــر از کس ــداد غی ــن تع ــد. ای می کنن

می گیرنــد. و...  مشــاوره ای  خدمــات  کــه 
هفتــه  مناســبت  بــه  صادقــی کــه  ســعید   
ــه  ــود ب ــده ب ــگاران آم ــع خبرن ــه جم ــتی ب بهزیس
ــه  ــروز دغدغ ــه  ام ــت ک ــاره داش ــه اش ــن نکت ای
ــه  ــوالن و تهی ــرای معل ــه ویلچــر ب بهزیســتی، تهی
عصــا بــرای نابینایــان نیســت، بلکــه دغدغــه 
اصلــی مــا، اســتفاده مطلــوب توانخواهــان از 

امکانــات شــهری اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قوانینــی در بحــث 
ــا  ــود دارد، ام ــهری وج ــر ش ــازی معاب مناسب س
متاســفانه مجــری و ضمانــت آن را نمی بینیــم 
صورت گرفتــه  تفاهم نامه هــای  طبــق  افــزود: 
قــرار اســت اصفهــان بــه شــهرهای دوســتدار 

بپیونــدد. ســالمندان 
ــه اشــتغال  ــرد: بهزیســتی نســبت ب ــد ک وی تاکی
پایــدار زنــان سرپرســت خانــوار نیــز دغدغــه 
ــز  ــراد در مراک ــکونت اف ــی آن س ــته و نگران داش
غیررســمی اســت کــه اگــر وضعیــت آن هــا بهبــود 
را  آنــان  اجتماعــی  آســیب های  نکنــد،  پیــدا 

فرامی گیــرد.
 صادقــی بــا اشــاره بــه تفــاوت واژه کــودک 
خیابانــی بــا کــودک کار متذکــر شــد: کــودک 

ــد و  ــم کار می کن ــه ه ــت ک ــی اس ــی، کودک خیابان
هــم در خیابــان زندگــی می کنــد؛ امــا کــودکان کار 
کــودکان کمتــر از 15 ســالی هســتند کــه در جامعــه 

می کننــد. کار 
 بهزیستی تنها خانه سالمندان 

نمی خواهد 
و  مردمــی  کمک هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اولویت هــای بهزیســتی اظهــار داشــت: مراجعــات 
هفتگــی زیــادی از طــرف خیــران بــرای احــداث و 
ــه ســالمندان در بهزیســتی وجــود  ــدازی خان راه ان
ــز  ــه مرک ــری از جمل ــای دیگ ــا اولویت ه دارد؛ ام
اعصــاب و روان در اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه 
ــه حوزه هــای دیگــر  ــا ب ــم ت از خیریــن تقاضامندی

ــد. ــز بپردازن نی
ــا اشــاره  ــان ب ــر کل بهزیســتی اســتان اصفه مدی
بــه اهمیــت بهزیســتی در اســناد باالدســتی عنــوان 
داشــت: در تاشــیم بــا غربالگــری شــنوایی و 
بینایــی کــودکان نقــص  عضــو را شناســایی کنیــم؛ 
ســالیانه 25 تــا 30 هــزار معلــول در کشــور بــه دنیا 
ــت می شــوند؛  ــرادی دچــار معلولی ــا اف ــد ی می آین
بــا برنامه هایــی کــه بــرای معلولیت هــای ژنتیکــی 
داریــم، ایــن بخــش از معلولیت هــا را کاهــش 

می دهیــم.
 بهبود پرداختی به افراد تحت پوشش 

بهزیستی
وی بــا اشــاره بــه بهبــود پرداختــی بــه افــراد زیــر 
پوشــش بهزیســتی عنــوان کــرد: مســتمری کــه در 
ــوده، از ابتــدای ســال  گذشــته 53 هــزار تومــان ب
جــاری بــه 192 هــزار تومــان افزایــش پیــدا کــرده 

و طبــق برنامــه ششــم، بایــد دســت کم 20 درصــد 
حقــوق پایــه اداره کار را دریافــت کننــد.

صادقــی بــا بیــان اینکــه 13 مرکــز اورژانــس 
فوریت هــای اجتماعــی در حــال فعالیــت هســتند، 
گفــت: مرکــز اورژانــس فوریت هــای اجتماعــی در 
شهرســتان تیــران و کــرون، ســمیرم و شــهر جدیــد 
ــا 150  ــان ب ــتی همزم ــه بهزیس ــتان در هفت بهارس

ــاح خواهــد شــد. ــز در کل کشــور افتت مرک
ــا اشــاره  ــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان  ب مدی
ــاه(  ــا 30 تیرم ــه بهزیســتی )24 ت ــه شــعار هفت ب
بــا نــام »بهزیســتی محــور مســئولیت و ســامت 
ــرح در  ــه 192 ط ــن هفت ــت: در ای ــی« گف اجتماع
ســطح اســتان اصفهــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 25 

ــود. ــاح می ش ــان افتت ــارد توم میلی
 متقاضیان فرزندخواندگی بیشتر دختر 

می خواهند
بهزیســتی  اجتماعــی  معــاون  نیــز  ادامــه  در 
ــزار  ــت: در حــال حاضــر 2 ه ــان گف اســتان اصفه
زوج در نوبــت فرزندخواندگــی هســتند؛ نکتــه 
جالــب اینکــه تمــام در خواســت ها مبنــی بــر 

فرزندخواندگــی دختــر هســتند.
مرضیــه فرشــاد بــا بیــان اینکــه تنهــا خانواده هایــی 
می تواننــد کــودکان را بــه فرزنــدی قبــول کننــد کــه 
ــا توجــه  ــح کــرد: ب ــد نداشــته باشــند، تصری فرزن
ــالم،  ــودکان س ــرای ک ــاد ب ــت های زی ــه درخواس ب
تعــدادی از کــودکان شــیرخوارگاه هســتند کــه 
ــه  ــر ب ــا حاض ــوده و خانواده ه ــت ب دارای معلولی

قبــول کــردن آن هــا نیســتند.
وی در رابطــه بــا فــروش غیرقانونــی نــوزادان 

غیرقانونــی  بچــه  فــروش  و  خریــد  افــزود: 
ــد  ــود؛ خری ــوب می ش ــی محس ــت و آدم ربای اس
و فروش هایــی کــه بــه صــورت زیرزمینــی رخ 
می دهــد، بــه هیــچ عنــوان مــورد تأییــد نیســت و 

مشــکات عدیــده ای را بــه دنبــال دارد.
 هزینه درمان کودکان شیرخوارگاه 

نرجس روی زمین مانده
 وی بــا دعــوت از خیریــن بــرای کمــک بــه هزینــه 
درمــان کــودکان بی سرپرســت معلــول تأکیــد 
شــیرخوارگاه  بچه هــای  درمــان  هزینــه  کــرد: 
نرجــس اصفهــان روی زمیــن مانــده و تــوان 
پرداخــت بدهی مــان را بــه بیمارســتان ها نداریــم.

فرشــاد درخصــوص کــودکان تحــت پوشــش 
بهزیســتی عنــوان کــرد: در ســال گذشــته 73 
ــوده؛ ایــن  کــودک ورودی شــیرخوارگاه نرجــس ب
ــوه  ــی از ق ــا ارجاع ــده ی ــوزادان رهاش ــودکان، ن ک
قضائیــه هســتند کــه بــه هــر دلیــل والدیــن آن هــا 

نمی تواننــد کفالتشــان را بــر عهــده بگیرنــد.
نیــز  مجمــوع 43 کــودک  در  داد:  ادامــه  وی 
خروجــی شــیرخوارگاه بودنــد کــه  24 کــودک 
ــن  ــورت »امی ــه ص ــه ب ــی و بقی ــه فرزندخواندگ ب
موقــت« بــه خانواده هــای دارای شــرایط الزم داده 

ــدند. ش
ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــی بهزیس ــاون اجتماع مع
درخصــوص »امیــن موقــت« توضیــح داد: در ایــن 
ــودک  ــی ک ــواده اصل ــه خان ــان ک ــر زم ــت، ه حال
صاحیــت الزم را کســب کنــد، بچــه از امیــن موقت 
ــده  ــواده خــودش بازگردان ــه خان ــه شــده و ب گرفت

می شــود.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

صف طوالنی برای فرزندخواندگی در اصفهان
نیاز مبرم بهزیستی برای حضور خیران در احداث مراکز اعصاب و روان  

شــهردار نطنــز گفــت: ســومین جشــنواره تئاتــر اســتانی کوثــر 
ــزار  ــی برگ ــه ای و خیابان ــش صحن ــاه در دو بخ ــز مردادم نطن

می شــود.
ســید محســن تجویــدی اظهــار داشــت: امســال هم شــهرداری 
نطنــز ماننــد ســال های گذشــته بــا همــکاری انجمــن هنرهــای 
نمایشــی شهرســتان نطنــز، ســومین جشــنواره تئاتــر اســتانی 

کوثــر را برگــزار می کنــد. 
ــه  ــال 94 ب ــهرداری از س ــن ش ــد: ای ــادآور ش ــز ی ــهردار نطن ش
طــور جــدی و قــوی جشــنواره تئاتــر اســتانی را آغــاز و در ادامــه 
ــم و کاســتی اجــرا  ــچ ک ــدون هی ــر را ب ــن جشــنواره تئات دومی
کــرد؛ امســال نیــز ســومین جشــنواره تئاتــر را بــا قــوت بیشــتر 
ــا هــدف ارتقــای فرهنــگ عمومــی، ایجــاد شــور و نشــاط  و ب
ــبک  ــول س ــردن اص ــردی ک ــهر و کارب ــطح ش ــی در س فرهنگ

زندگــی اســامی، برگــزار خواهــد کــرد. 
وی بــا اشــاره بــه موضوعــات آثــار جشــنواره افــزود: گروه هــای 
ــار خــود را در دو بخــش تئاتــر صحنــه ای   هنــری می تواننــد آث
و خیابانــی بــا موضوعــات آموزه هــای دینــی و اخاقــی، فرهنگ 
 ایثــار و شــهادت، ســبک زندگــی اســامی ایرانی، حقــوق 
و فرهنــگ شهرنشــینی و شــهروندی، مضامیــن تربیتــی 

کــودک و.... بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد.
ــز از 4  ــر نطن ــتانی کوث ــر اس ــنواره تئات ــت: جش ــدی گف  تجوی
ــز  ــا دهــه کرامــت در باغ شــهر نطن ــان ب ــاه همزم ــا 6 مردادم ت
ــود را  ــار خ ــد آث ــری می توانن ــای هن ــود و گروه ه ــزار می ش برگ
تــا 23 تیرمــاه بــه آدرس نطنــز، فرهنگســرای کوثــر، دبیرخانــه 
ــدوق  ــه صن ــز ب ــر نطن ــتانی کوث ــر اس ــنواره تئات ــومین جش س

ــد. مهــر ــال کنن ــتی ۸761654212 ارس پس

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــر آران  ــوالد کوی ــع ف ــت: مجتم ــان گف اصفه
زمینــه  در  مثبتــی  اقدامــات  بیــدگل  و 
مصــرف بهینــه آب و رعایــت الزام هــای 
زیســت محیطی انجــام داده کــه بــا تکمیــل 
ــوری  ــه کش ــوان نمون ــه عن ــد ب آن می توان

ــود.  ــی ش معرف

حمیــد ظهرابــی اظهــار کــرد: شــرکت فــوالد 
ــه  ــاب ب ــتفاده از پس ــمت اس ــه س ــر ب کوی
عنــوان آب مــورد اســتفاده خــود رفتــه 
اســت کــه ایــن اقــدام و تکیــه نکــردن بــه 

ــت. ــت اس ــی مثب ــازه، اقدام آب ت
وضعیــت  بــا  ارتبــاط  در  همچنیــن  وی 
ــر آران  ــوالد کوی ــرکت ف ــت محیطی ش زیس

ــار  ــی آث ــات ارزیاب ــت: مطالع ــدگل گف و بی
انجــام  شــرکت  ایــن  زیســت محیطی 
ارزیابــی  اســتانی  کارگــروه  در  و  شــده 
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــت محیطی م ــار زیس آث

گرفتــه اســت.
ــوالد  ــرکت های ف ــرای ش ــه داد: ب وی ادام
کــه ظرفیت هــای آن هــا بیــش از 300 هــزار 

ــی  ــات ارزیاب ــت، مطالع ــال اس ــن در س ت
می شــود  انجــام  زیســت محیطی  آثــار 
بررســی های  بــا  زمینــه  ایــن  در  کــه 
کویــر  فــوالد  شــرکت  انجام شــده 
ــرده  ــت ک ــت محیطی را رعای ــات زیس  الزام

است.
ــوز  ــت مج ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ظهراب

زیســت محیطی احــداث فــاز ذوب مجتمــع 
فــوالد کویــر اظهــار کــرد: در کارگروه اســتانی 
مجــوز زیســت محیطی، احــداث ایــن طــرح 
تصویــب شــده و در نوبــت تصویــب کارگــروه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــی اس ــاده 2 مل م

مشــکلی بــرای تصویــب آن نباشــد.
مجتمــع فــوالد کویــر آران و بیــدگل بــا 
ظرفیــت 350 هــزار تــن در ســال 13۸6 
ــا  ــون ب ــه هم اکن ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــمی  ــت اس ــه ظرفی ــط دوم ب ــدازی خ راه ان
900 هــزار تــن در ســال رســیده اســت.ایرنا

ــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان  مدی کیمیای وطن

اصفهــان گفــت: اصفهــان طــی ســال های اخیــر، میزبــان 
جمعیت های ملی اروپایی، آسیایی و آفریقایی بوده است.

محســن مؤمنــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ظرفیت هــا 
ــتان  ــر اس ــال احم ــت ه ــدادی جمعی ــوان ام ــات و ت و امکان
اصفهــان، در ســال های اخیــر بســیاری از مقامــات و مســئوالن 
جمعیت هــای ملــی کشــورهای اروپایــی، آســیایی و آفریقایــی 
بــه منظــور بازدیــد از ایــن امکانــات و توانمندی هــا بــه اصفهــان 

ــد. ســفر کردن
ــر  ــال احم ــت ه ــئوالن جمعی ــد مس ــت: بازدی ــان داش وی بی
کشــورهای مختلــف از اصفهــان و بازدیــد از رونــد عملکــرد 
جمعیــت هــال احمــر اصفهــان باعــث شــد کــه خواهــان 
ــن  ــه از مهم تری ــند ک ــترک باش ــای مش ــترش همکاری ه گس

ــن  ــی بی ــه خواهرخواندگ ــاد توافقنام ــه انعق ــوان ب ــا می ت آن ه
ایــن جمعیــت و صلیــب ســرخ فلورانــس ایتالیــا اشــاره کــرد.

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهان از ســفر فین 
ــب  ــی صلی ــیون بین الملل ــر کل فدراس ــاون دبی ــارل رود، مع ج
ــر داد و گفــت: در ایــن  ــه اصفهــان خب ســرخ و هــال احمــر، ب
بازدیــد معــاون دبیــر کل فدراســیون بین المللــی صلیــب ســرخ 
و هــال احمــر، یکــی از مهم تریــن وظایــف جمعیت هــای ملــی 
ــه مــردم و آموزش هــای تخصصــی  ــه آموزش هــای الزم ب را ارائ
بــه تیم هــای امــدادی جهــت پاســخگویی بــه ســوانح دانســت.

ــن ســفر اشــاره کــرد  ــان داشــت: فیــن جــارل رود در ای وی بی
ــز  ــه مرک ــان از جمل ــر اصفه ــال احم ــت ه ــای جمعی ظرفیت ه
ــیار  ــات بس ــداد و نج ــی ام ــای تخصص ــی آموزش ه بین الملل

ــی اســت. عال

 سومین جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز 
مردادماه برگزار می شود

مدیر کل محیط زیست اصفهان:

تکمیل اقدامات زیست محیطی، فوالد کویر را به نمونه کشوری تبدیل می کند

 اصفهان، میزبان جمعیت های ملی 
اروپایی، آسیایی و آفریقایی است

سروش منتشر کرد:
کتاب »جامعه، موسیقی، رادیو«  

چــاپ نخســت کتــاب »جامعــه، موســیقی، رادیــو« تألیــف حســن خجســته از ســوی 
انتشــارات ســروش منتشــر و وارد بــازار نشــر شــد.

 موســیقی، یکــی از پرکاربردتریــن مــواد در تولیــدات رســانه ای اســت؛ امــا همــواره 
نــگاه اهــل رســانه بــه موســیقی بــا آنچــه اهــل موســیقی می پندارنــد، تفــاوت بــارز 
دارد. ایــن تفــاوت تــا انــدازه ای ناشــی از ماهیــت موســیقی اســت کــه هنــوز در میــان 
اهــل نظــر دربــاره معنــا داشــتن یــا فاقــد معنــا بــودن آن اتفاقــی حاصــل نشــده و 
ــم  ــه برنامه ســازی و پخــش ه ــه انتخــاب موســیقی ب ــه مباحــث آن در صحن دامن

کشــیده اســت. 
ــا اســتفاده از فناوری هــای جدیــد و  گســترش مصــرف موســیقی در عصــر جدیــد ب
حضــور رســانه های جمعــی کــه بســتر آمــاده ای بــرای تولیــد و مصــرف موســیقی اند 
در زوایــای حیــات فــردی و اجتماعــی انســان، موجــب شــده کــه موضــوع کارکردهــای 

موســیقی در حــوزه اجتماعــی نیــز وارد مباحــث علــوم اجتماعــی شــود.
ایــن کتــاب از دو بخــش تشــکیل شــده اســت؛ در بخــش اول، ابتــدا دربــاره اصــل 
ــدگاه  ــیقی و دی ــفه موس ــاره فلس ــری درب ــپس مختص ــده و س ــث ش ــیقی بح موس
برخــی فیلســوفان نوشــته شــده و بعــد از اشــاره بــه ایدئولوژی سیاســی در موســیقی، 

دیــدگاه دین هــای مســیحیت و اســام دربــاره موســیقی بــه اختصــار بیــان شــده و 
ــواع مطالعــات اجتماعــی موســیقی و دیدگاه هــای برخــی مردم شناســان و  ــگاه ان آن
ــد  ــه تولی ــاره موســیقی از جمل ــد درب ــای جدی جامعه شناســان موســیقی و دیدگاه ه

موســیقی بــه عنــوان عنصــر هنــری آمــده اســت.
بخــش دوم شــامل ســه مقالــه دربــاره موســیقی رادیوســت کــه ســعی شــده رابطــه 
متقابــل موســیقی بــر رادیــو و رادیــو بــر موســیقی و اســتفاده هایی کــه از ایــن وضــع 

صــورت گرفتــه اســت، شــرح داده شــود.
ــی از  ــت و یک ــر اس ــا بی نظی ــر ی ــی کم نظی ــان فارس ــه زب ــود ب ــوع خ ــر در ن ــن اث ای
دســت اندرکاران پرســابقه رســانه ملــی بــا رویکــرد دانشــگاهی و همزمــان بــا چشــم 
داشــتن بــه مســائل اجرایــی رســانه آن را بــه رشــته تألیــف و تحریــر درآورده اســت. 
چــاپ نخســت کتــاب »جامعــه، موســیقی، رادیــو« در 320 صفحه از ســوی انتشــارات 

ســروش در اختیــار عاقه منــدان بــه هنــر موســیقی قــرار گرفــت. 
مشــتاقان بــرای تهیــه کتــاب بــه صــورت تک جلــدی و کلــی بــه فروشــگاه مطهــری 
ســروش بــه نشــانی: خیابــان شــهید مطهــری، نرســیده بــه خیابــان شــهید مفتــح، 
ــزی  ــگاه مرک ــه فروش ــا ب ــن ۸۸310610 - 021 ی ــروش، تلف ــاختمان س ــب س جن
ــع  ــد از تقاط ــاب، بع ــان انق ــانی: خیاب ــه نش ــروش( ب ــتان س ــروش )ترنجس س
ابوریحــان، بیــن خیابــان وصــال و فلســطین، فروشــگاه ترنجســتان ســروش، تلفــن 

ــد. ــه کنن 66493620 - 021 مراجع

گفــت:  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــرای  ــی ب ــگاه رانندگ ــد آموزش ــی مانن ــا اقدام قطع
ماشــین های صنعتــی گــروه مهندســی پدافنــد 
در  صاحب الزمان)عــج(  ســپاه   40 غیرعامــل 
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــای مق ــتای فرمایش ه راس

انقــاب اســت. 
ــی افــزود: همیــن امــروز  ســردار عبدالرضــا آقاخان
هــم بســیاری از شــناخت ســپاه پاســداران غافــل 
هســتند؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه عظمت ســپاه 
را بایــد از ســخنان امــام راحــل)ره( و رهبــر معظــم 

انقــاب شــناخت.
ــروم  ــق مح ــا در مناط ــر ج ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
و مناطــق ســخت پــا می گذاریــد جــای پــای 
ســپاه پاســداران و نیروهــای بســیج اســت، تأکیــد 
ــا گذاشــتند کــه بهتریــن  کــرد: کســانی در ســپاه پ

ــز  ــد؛ امــروز نی ــن بوده ان انســان های روی کــره زمی
ــا شــهدایی هســتند  پاک هــای افتخــار جامعــه م
کــه بیشــتر آن هــا از ســپاه پاســداران تقدیم بــه این 

نظــام شــده اند.
آقاخانــی بــا بیــان اینکــه عظمــت کشــور بــه 
حقوق هــای  بــه  عظمــت کشــور  و  شهداســت 
رنگیــن  ســفره های  میلیونــی،  میلیــاردی، 
داد:  ادامــه  نیســت،  پــوچ  جایگاه هــای  و 
صحنه هایــی را می بینیــم کــه بــه طــور مثــال یــک 
دختــر دریافــت حقــوق 65 میلیونــی پــدرش را 
افتخــار می دانــد؛ امــروز زمانــی کــه وارد یــک خانــه 
ــد و  ــرش می پرس ــال رهب ــوید، از ح ــهید می ش ش
ــه  ــرش ب ــه در دفت ــی ک ــا کس ــاوت دارد ب ــن تف ای
ــال ماشــین حســاب و ســودهای کان اســت. دنب

وی اضافــه کــرد: امــروز مجموعــه نیروهــای مســلح 

ــر  ــا رهب ــده م ــه فرمان ــوده ک ــن ب ــان ای افتخارش
ــن را  ــق ای ــیاری توفی ــت؛ بس ــاب اس ــم انق معظ
نداشــتند و در میــان مــا راه بریدنــد و ارزش آن 
ــن  ــه ارزش ای ــانی ک ــتین کس ــتند. نخس را ندانس
مســئله را دانســتند، شــهدا بودنــد؛ فرمانــده قــرارگاه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 26 ه ــت ک ــا گف خاتم االنبی
از دولــت طلــب داریــم، امــا اهمیتــی برایــش 
ــرش و  ــه کام رهب ــه ب ــل ک ــن دلی ــه ای ــت؛ ب نداش
ــه  ــود را ادام ــت خ ــور فعالی ــازندگی کش ــرای س ب

می دهــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: در 
بعضــی مناطــق امکانــات اولیــه هــم نیســت، امــا 
ــن مســائل  ــود ای ــرای بهب ــن مناطــق ب ســپاه در ای
حضــور می یابــد و ایــن کمتــر از خــود دفــاع 
مقــدس نیســت؛ ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 

ــور در  ــف کش ــق مختل ــا در مناط ــوریه و ناج در س
ــتند. ــاش هس ــال ت ح

وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: پــدران شــهدایی کــه 
فرزنــدان خــود را تقدیــم ایــن نظــام کردنــد باعــث 
ــده اند؛  ــامی ش ــام اس ــن نظ ــت ای ــت و عظم برک
پیــام شــهدا جلــوی راه مــا قــرار داده شــده اســت، 
امــا بایــد امیــدوار باشــیم کــه در ایــن مســیر پــای 

مــا نلغــزد.
فعالیــت  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  آقاخانــی 
ایــن  بــه  خدمــت  و  انقــاب  صحنه هــای  در 
مــردم خــوب، ســرعت کار و تحقق بخشــی بــه 
باعــث  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایش هــای 
افتخــار اســت، عنــوان کــرد: قطعــا اقدامــی ماننــد 
ــی  ــین های صنعت ــرای ماش ــی ب ــگاه رانندگ آموزش
غیرعامــل 40 ســپاه  پدافنــد  مهندســی  گــروه 

فرمایش هــای  راســتای  در  صاحب الزمان)عــج( 
مقــام معظــم رهبــری و انقــاب اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن آموزشــگاه رانندگــی 
ــج( 37  ــپاه صاحب الزمان)ع ــی س ــروه مهندس گ
نــوع گواهینامــه صــادر می شــود، گفــت: بایــد 
دســت بــه دســت هــم دهیــم و در این گونــه 
امــروز  کمــک کنیــم؛  یکدیگــر  بــه  مســیرها 
صدوهفتادوچهــار آموزشــگاه رانندگــی در ســطح 
اســتان اصفهــان داریــم کــه ایــن آموزشــگاه، 
اســتان  ایــن  آموزشــگاه  صدوهفتادوپنجمیــن 

ــت. اس
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
در کشــور از نظــر امکاناتــی و رقــم مالیاتــی کــه در 
نظــر گرفتــه شــده ایــن میــزان آموزشــگاه رانندگــی 
ــا  ــم ب ــر اســت، گفــت: امیدواری ــان بی نظی در اصفه
آموزشــگاه ها رونــق  ایــن  تدابیــر صورت گرفتــه 
ــن امــر  ــروی انتظامــی هــم در ای ــا نی ــد و قطع یاب

ــاری خواهــد کــرد. فــارس ارگان هــا را ی

#میراث-مکتوب
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 آغاز مرمت آسیاب سمیرم 
و حمام تاریخی نایین

ــه  ــگ ســیل شهرســتان ســمیرم و مرحل مرمــت آســیاب تن
ــن آغــاز شــد. اول حمــام تاریخــی نایی

  معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ــارات مرمتــی  ــه تخصیــص اعتب ــا توجــه ب ــان گفــت: ب اصفه
در ســال 96، مرمــت تعــدادی ازبناهــای تاریخــی شهرســتان 
ســمیرم از جملــه مرمــت تنــوره آســیاب آبــی تنــگ ســیل در 

دســتورکار قــرار گرفتــه اســت. 
ناصــر طاهــری ترمیــم دیواره هــا، ســنگ چینی دیــوار و 
همچنیــن مرمــت بندکشــی های دیــواره ســنگی تنــوره ایــن 
آســیاب را از جملــه مراحــل مرمتــی ایــن اثــر تاریخــی عنــوان 
کــرد و افــزود: آســیاب تنــگ ســیل شهرســتان ســمیرم در 
مــدت دو مــاه بــا 200میلیــون ریــال هزینــه مرمــت می شــود.

بــه گفتــه وی بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ســمیرم و 
ــی  ــرس و بارندگ ــای زاگ ــای کوه ه ــن در دامنه ه ــرار گرفت ق
ــن شهرســتان وجــود  مناســب، آســیاب های متعــددی در ای
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می دارد. مع
ــن  ــان همچنی ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
 از مرمــت مرحلــه اول حمــام تاریخــی ناییــن خبــر داد 
و گفــت: ایــن حمــام حــدود نیــم قــرن بــدون اســتفاده بــوده 
و بــه همیــن دلیــل بــه پشــت بــام و بدنه هــای داخــل حمــام 

و نماهــا آســیب هایی وارد شــده اســت.  
ــازار تاریخــی ناییــن،  ــا احیــای ب طاهــری افــزود: همزمــان ب
مرحلــه اول مرمــت حمــام تاریخــی شــامل مرمــت اضطراری 
کاهــگل و اجــرای آجرفــرش در بــام حمــام بــا 300 میلیــون 

ریــال در مــدت یــک مــاه اجــرا می شــود.
ــی از  ــام شــامل بخش هــای مختلف ــن حم ــه وی ای ــه گفت ب
جملــه ســردرهای ورودی، داالن هــای ارتباط دهنــده، تــون 

ــه اســت. صداوســیما ــن و خزین ــام، ســربینه، رختک حم

دستگیری متهمان حفاری غیرمجاز 
در میمه

9 متهــم بــه حفــاری غیرمجــاز در میمــه  کیمیای وطن
شناسایی و دستگیر شدند. 

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
گفــت: دیشــب مامــوران حفاظــت محیــط زیســت منطقــه 
حیــات وحــش موتــه، هنــگام گشــت زنی در منطقــه 
تاریخــی تخــت محمدجعفــر متوجــه حضــور 9 فــرد 

ــدند. ــه ش ــن منطق ــکوک در ای مش
طــور  بــه  مامــوران  افــزود:  جمشــیدیان  مرتضــی 
نامحســوس، متهمــان را هنــگام حفــاری زیــر نظــر گرفتنــد 
و ســرانجام دســتگیر کردنــد و بــه کانتــری میمــه تحویــل 
دادنــد. وی گفــت: ایــن متهمــان کمتــر از یــک مــاه پیــش 
بــه علــت حفــاری در همیــن منطقــه دســتگیر و بــه مراجع 
قضایــی تحویــل داده شــده بودنــد؛ امــا بــه دلیــل نداشــتن 
مــدارک کافــی، از اتهــام تبرئــه شــدند. از متهمــان موتــور 
ــک  ــق، ماس ــد حری ــاس ض ــور، لب ــور کمپرس ــرق، موت ب
ــط  ــف و ضب ــاری کش ــزات حف ــر و تجهی ــیمیایی، باالب ش

شــد.

تبادل تجربیات هیئت قضایی تایلند 
و دادگستری اصفهان

در دیــدار هیئــت عالــی رتبــه دادگاه قانــون  کیمیای وطن
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــات قضای ــا مقام ــد ب ــی تایلن اساس
تبــادل تجربیــات قضایــی دو طــرف، رونــد قضایــی ایــران و 

تایلند بررسی شد.
ــه  ــد ب ــون اساســی تایلن ــن نشســت رئیــس دادگاه قان در ای
تشــریح نحــوه فعالیــت دســتگاه قضایــی کشــور پادشــاهی 
تایلنــد پرداخــت و گفــت: چهــار نــوع دادگاه قانــون اساســی، 
عمومــی، دیــوان عدالــت اداری و دادگاه نظامــی، در ایــن 

ــال اســت. کشــور فع
ــد را  ــی تایلن ــون اساس ــه دادگاه قان ــل، وظیف ــوراک ماپران ن
ــه ای  ــه گون ــزود: ب ــت و اف ــی دانس ــون اساس ــت از قان حمای
اســت کــه هــم مــردم و هــم مقامــات دولتــی نتواننــد آن را 
نقــض کننــد. وی گفــت: یکــی دیگــر از وظایــف دادگاه قانــون 
اساســی ایــن کشــور ایــن اســت کــه قــوای مقننــه و مجریــه 

ــد. ــون اساســی را نقــض نکنن قان
ــه  ــدار ب ــن دی ــم در ای ــان ه ــتری اصفه ــس کل دادگس رئی
ــت:  ــت و گف ــران پرداخ ــی ای ــن قضای ــی قوانی ــرح بعض تش

ــت.  ــام اس ــرع اس ــه از ش ــا برگرفت ــن م قوانی
احمــد خســروی وفــا همچنیــن در ایــن نشســت درخصــوص 
ــواالتی  ــد س ــی تایلن ــون اساس ــای دادگاه قان ــب اعض ترکی
ــه از  ــدی شــامل قضــات عالی رتب ــت تایلن ــرد. هیئ مطــرح ک
دیــوان عدالــت اداری و عالــی ایــن کشــور و حــدود 20 نفــر 
از مشــاوران از حوزه هــای مختلــف هســتند کــه پــس از 

ــد کــرد. ــه شــیراز ســفر خواهن ــان ب اصفه

 برگزاری دوره تربیت مربی 
کالس های مهدالرضا)ع(

ــت  ــان دوره تربی نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در اصفه
ــد. ــزار می کن ــا)ع( را برگ ــای مهدالرض ــی کاس ه مرب

در ایــن راســتا نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی اصفهــان از 
ــتن  ــه داش ــد ک ــام می کن ــن دوره ثبت ن ــرایط ای ــدان ش واج
ــدن  ــا گذران ــم ب ــوق دیپل ــا ف ــانس ی ــی لیس ــدرک تحصیل م
دوره هــای قرآنــی و داشــتن مــدرک روخوانــی و روان خوانی و 
تجویــد در ســطح یــک و ســن زیــر 30 از شــرایط ثبت نــام در 
ــی  ــا داشــتن کپ ــد ب ــدان می توانن ــن دوره اســت. عاقه من ای
شناســانه، کارت ملــی، مــدرک تحصیلــی و دو قطعــه عکــس 
از 24 تــا 2۸ تیرمــاه از ســاعت ۸ صبــح تــا 14 بعدازظهــر بــه 
محــل اداره آســتان قــدس رضــوی اصفهــان واقــع در خیابــان 
ــن  ــد. همچنی ــه کنن ــر مراجع ــع اداری غدی ــن مجتم 22 بهم
شــماره تلفــن 326724۸5 در خدمــت داوطلبــان اســت کــه 
ــا  ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــام و کس ــت ثبت ن ــد جه می  توانن

ایــن شــماره تمــاس بگیرنــد. فــارس

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

فعالیت 175 آموزشگاه رانندگی در استان اصفهان
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رخداد
گردشگری کرمان می تواند بیش از 

کشاورزی درآمد داشته باشد
نماینــده مــردم بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر در مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: در حــوزه گردشــگری اســتان 
ــم درآمــدی بیــش از کشــاورزی داشــته  ــان می توانی کرم

باشــیم.

ــزی  ــعه و برنامه ری ــورای توس ــزادی در  ش ــب هللا نیک حبی
ــان در ســایه  ــار داشــت: توســعه اســتان کرم اســتان اظه
شــرقی  شهرســتان های  و  می گیــرد  صــورت  امنیــت 
ــتند  ــور هس ــرق کش ــی ش ــاس امنیت ــاط حس ــی از نق یک
ــژه  ــی به وی ــای امنیت ــور نیروه ــم حض ــت داری و درخواس
 نیــروی انتظامــی در ایــن منطقــه بیشــتر از گذشــته 

باشد.
شــرق  منطقــه  در  بالقــوه ای  امکانــات  افــزود:  وی 
ــده  ــل نش ــت تبدی ــه فعلی ــه ب ــم ک ــان داری ــتان کرم اس
امکانــات  ایــن  از  بــا ظرفیــت کامــل  نتوانســته ایم  و 

اســتفاده کنیــم.  خــدادادی 
نیکــزادی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه گردشــگری اســتان 
می توانیــم  شــرقی  شهرســتان های  جملــه  از  کرمــان 
درآمــدی بیــش از کشــاورزی داشــته باشــیم، اضافــه 
ــرای اســتفاده از بخــش  ــد در بودجــه منابعــی ب کــرد: بای

ــود. ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ گردش
ــگاه کان  ــتانی ن ــران شهرس ــد مدی ــرد: بای ــوان ک وی عن
ــران کل در  ــعه ای مدی ــای توس ــند و دیدگاه ه ــته باش داش
راســتای تدویــن طرح هــای جامــع در شهرســتان ها موثــر 

واقــع شــود. فــارس

73 درصد اردکانی ها زیر پوشش 
بیمه تامین اجتماعی هستند

رئیــس اداره تأمیــن اجتماعــی اردکان گفــت: بیــش از 73 
درصــد جمعیــت ایــن شهرســتان زیــر پوشــش بیمــه ایــن 

اداره هســتند. 
ســید علــی میرقانعــی تصریــح کــرد: تعــداد افــراد 
ــزار و 676  ــتان اردکان 25 ه ــی در شهرس ــده اصل بیمه ش
ــا  ــل آن ه ــراد تحــت تکف ــا احتســاب اف ــه ب ــر اســت ک نف
ــد  ــش از 73 درص ــی بی ــر یعن ــزار و 244 نف ــداد 76 ه تع
از جمعیــت شهرســتان تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن 

ــد. ــرار دارن ــی ق اجتماع
ایــن مســئول افــزود: از ایــن تعــداد افــراد بیمه شــده 
تولیــدی،  نفــر در کارگاه هــای  اصلــی 20 هــزار و 159 
صنعتــی و فنــی اشــتغال دارنــد و هــزار و 490 نفــر از آن هــا 

نیــز بیمه شــدگان مشــاغل آزاد و اختیــاری هســتند.
رئیــس تأمیــن اجتماعــی بیــان داشــت: تامیــن اجتماعــی 
ایــن شهرســتان 55 نفــر از کارفرمایــان صنعتــی، 733 نفر 
ــزار و 301  ــدگان، ه ــر از رانن ــزار و 618 نف ــان، ه از قالی باف
نفــر از کارگــران ســاختمانی و 62 نفــر از خادمیــن مســاجد 

را تحــت پوشــش بیمــه ای خــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه تــا پایــان ســال 95 تعــداد 258 نفــر 
ــزود:  ــد، اف ــتفاده می کردن ــکاری اس ــه بی ــرری بیم از مق
هزینــه پرداختــی بابــت بیمــه بیــکاری بــه ایــن افــراد در 

ــال اســت. ــارد ری ــر 39 میلی ــغ ب ســال گذشــته بال
ــط  ــده توس ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب میرقانع
ــام  ــت: انج ــال 95 گف ــی در س ــن اجتماع ــازمان تأمی س
4 هــزار و 622 فقــره بازرســی از کارگاه هــا، 115 فقــره 
ــر  ــرای 465 نف ــتمری ب ــراری مس ــفی، برق ــی کش بازرس
از بازنشســتگان، از کار افتــادگان و بازمانــدگان، صــدور 
ــا 20  ــان آور ب ــخت و زی ــاغل س ــتگی مش ــم بازنشس حک
ســال ســابقه متوالــی یــا 25 ســال ســابقه متنــاوب 
ــرای 201 نفــر و افزایــش تعــداد بیمه شــدگان شــاغل در  ب
 بخــش ســاختمانی از اهــم اقدامــات ایــن ســازمان بــوده 

است.
رئیــس تأمیــن اجتماعــی اردکان گفــت: هزینــه تعهــدات 
 27 بــر  بالــغ   95 ســال  در  بیمه شــدگان  کوتاه مــدت 
میلیــارد ریــال شــامل غرامــت دســتمزد، غرامــت روزهــای 
ــه ازدواج،  ــارداری، غرامــت روزهــای بیمــاری، کمک هزین ب
ــزار و 974  ــه 4 ه ــه ب ــوده ک ــکی و ... ب ــه پزش کمک هزین

ــده اســت. ایرنــا  نفــر پرداخــت گردی

 افزایش سطح زیر کشت چغندرقند 
در چهارمحال و بختیاری

ســطح زیــر کشــت چغنــدر قنــد در اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری 30 درصــد افزایــش یافــت.

  مدیــر زراعــت چهارمحــال و بختیــاری پیش بینــی کــرد: 
در ســال زراعــی جــاری، بیــش از 80 هــزار تــن محصــول  
از 2 هــزار و 170 هکتــار مزرعــه زیــر کشــت چغنــدر قنــد 
ــط در  ــت فق ــزان برداش ــن می ــه  ای ــود ک ــت ش برداش

کارخانــه قنــد اســتان فــرآوری مــی شــود.
ــه قنــد هفشــجان  ــکان، ظرفیــت کارخان ســیروس بیک ب
را 100 هــزار تــن اعــام کــرد و افــزود: بــرای تکمیــل 
ــن  ــد حــدود 20 هــزار ت ــه خری ــه  ب ــن کارخان ظرفیــت ای
ــه طــوری  ــاز اســت؛ ب ــدر از اســتان های همجــوار نی چغن
کــه بهــار امســال بیــش از 54 هــزار تــن چغنــدر قنــد از 
خوزســتان و کهگیلویــه و بویــر احمــد  وارد اســتان شــد.

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی چهارمحــال و بختیــاری 
هــم گفــت: در ســال گذشــته بــرای نخســتین بــار طــرح 
کشــت پاییــزه چغندرقنــد در یــک هکتــار از مــزارع 
شهرســتان لــردگان اجــرا و  37 تــن  چغنــدر قنــد 
ــل داده  ــجان تحوی ــد هفش ــه قن ــه کارخان ــت و ب برداش

شــد.
ــرف آب در  ــی مص ــل صرفه جوی ــه دلی ــزود: ب ــش اف دان
ــد و  ــت چغندرقن ــر کش ــطح زی ــاری س ــی ج ــال زراع س

ــت. ــه اس ــش یافت ــه ای افزای ذرت علوف
وی گفــت: پارســال 62 هــزار تــن چغنــدر قنــد در اســتان 
ــار  ــن عی ــد شــد کــه باالتری ــاری تولی چهارمحــال و بختی
ایــن محصــول در کشــور را بــه خــود اختصــاص داده بــود. 

صداوســیما

ــام  ــهید گمن ــر 20 ش ــییع پیک ــم تش مراس
از میــدان بســیج کاشــان بــا اســتقبال 
ــانی  ــهروندان کاش ــئوالن و ش ــور مس پرش

ــد. ــزار ش برگ
از زمانــی کــه خبــر حضــور شــهدا در کاشــان 
 بــه گــوش همــگان رســید، عطــر شــهادت 
و شــور و شــوق رســیدن بــه آن در دل هــر 
ــه زد و مــردم بــرای حضــور  کاشــانی جوان
در مراســم تشــییع و بدرقــه شــهدا ســر از 

ــناختند. ــا نمی ش پ
ــوان،  ــر و ج ــید و پی ــود فرارس ــان موع زم
زن و مــرد، کــودک و بزرگســال منتظــر 
ــهدایی  ــد؛ ش ــهدا بودن ــه راه ش ــم ب و چش
ــتبداد  ــل اس ــان در مقاب ــای ج ــا پ ــه ت ک
ــد و آخریــن قطــره خــون  ایســتادگی کردن
خــود را در راه اســام و نظــام اســامی نثــار 

ــد. کردن
 عزت، افتخار و تمامیت ارضی 

مدیون شهداست
مراســم  حاشــیه  در  کاشــان  فرمانــدار 
ــام در کاشــان  تشــییع پیکــر شــهدای گمن
اظهــار داشــت: امــروز بــار دیگــر عطــر 
شــهدا در شهرســتان کاشــان پیچیــده و 
بــا اســتقبال خــوب مــردم مواجــه شــدیم؛ 

مقــدس  دفــاع  یــادگاران  افــراد  ایــن 
ــور  ــهری حض ــر ش ــرگاه در ه ــتند و ه هس
پیــدا کننــد، خاطــرات دفــاع مقــدس در آن 

شــهر را زنــده می کننــد.

اینکــه  بیــان  بــا  مومنیــان  حمیدرضــا 
ــام را  ــدگان اس ــای رزمن ــهدا دالوری ه ش
ــهدا  ــرد: ش ــان ک ــد، خاطرنش ــده می کنن زن
ــای  ــداف و آرمان ه ــه اه ــازه ای ب ــان ت ج
انقــاب اســامی می بخشــند و خوشــحال 
ــور  ــان حض ــهدا در کاش ــن ش ــتیم ای هس

ــد. ــدا کردن پی
ــپاه  ــه در س ــی  فقی ــی ول ــئول نمایندگ مس

و  شــور  داشــت:  اظهــار  نیــز  کاشــان 
هیجانــی کــه در شهرســتان کاشــان وجــود 
ــام  ــهدای گمن ــور ش ــت حض ــه برک دارد، ب
ــرا  ــتند؛ زی ــه کاره هس ــهدا هم ــت و ش اس
ــون  ــت ارضــی مدی عــزت، افتخــار و تمامی

شهداســت.
 حرکت در مسیر والیت و امامت 

تنها راه سعادت است
عضــو شــورای شــهر کاشــان نیــز بــا بیــان 
ــون خــون شــهدا هســتیم،  اینکــه مــا مدی
پیــام شــهید آن اســت  امــروز  گفــت: 
ــت  ــعادت حرک ــات و س ــا راه نج ــه تنه ک
و  اســت  امامــت  و  والیــت  مســیر  در 
باشــیم  فقیــه  والیــت  پشــتیبان  بایــد 
تــا بــه مملکــت آســیبی نرســد؛ زیــرا 
ــتند و  ــده هس ــه آفرین و زن ــهدا حماس ش
اســتقبال مــردم از آنــان گــواه ایــن مطلــب 

ــت. اس
حجت االســام مهــدی بصیرتــی گفــت: 
ــا،  ــه م ــان ب ــی آن شــهدا و ســر زدن ناگهان
پیام هایــی دارد و بــه مــا یــادآوری می کنــد 
ــام و  ــام اس ــت آوردن نظ ــه دس ــرای ب ب
اســتقرار نظــام اســامی چــه خون هــا 
ریختــه شــده و چــه زحمت هایــی کشــیده 

شــده اســت؛ لــذا اگــر ســختی اســت بایــد 
تحمــل کــرد و فشــار مشــکات باعــث 
ــا رهبــری ضعیــف شــود و  نشــود رابطــه ب
همــه حــرف شــهدا آن اســت کــه در مســیر 

ــم. ــری حرکــت کنی رهب
دیگــر عضــو شــورای شــهر کاشــان اظهــار 
ــهدا  ــر ش ــر مطه ــه پیک ــی ک ــت: زمان داش
ــادت ها و  ــادآور رش ــد، ی ــهرها می آی ــه ش ب
دالوری هــای شــهدا و ازخودگذشــتگی های 
ــون  ــار خ ــا نث ــه ب ــت ک ــران اس ــت ای مل
ــه  ــان خــود اســام و قــرآن را جاودان جوان

ــد. کردن
علــی  هاشــمی طاهــری افــزود: بــرای 
ــاد  ــه ی ــه ب ــد ک ــه باش ــد این گون ــه بای هم
داشــته باشــند ایــن انقــاب را رایــگان 
ــا ادامــه دادن راه  ــم و ب ــه دســت نیاوردی ب
ــن  ــه ای ــد و ب ــاری کنن ــام را ی ــهدا، اس ش
بــه  اســامی  نظــام جمهــوری  ترتیــب 

انقــاب اســامی امــام زمان)عــج( متصــل 
ــود. ش

 پیام شهدا، استقامت و 
ایستادگی است

اظهــار  کاشــان  شــورای شــهر  رئیــس 
انقــاب و کشــور مــا مدیــون  داشــت: 
شــهدا هســتند و امــروز کاشــان یــک روز 
ــا  ــرا شــهدا ب ــد؛ زی تاریخــی را ثبــت می کن
ــار و شــهادت و از  حضــور خــود نســیم ایث
ــد و  ــهر می پراکنن ــتگی را در ش ــود گذش خ

رفاقــت را در شــهر توســعه می دهنــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــان نی ــین حیدری حس
ایســتادگی  و  اســتقامت  شــهدا  پیــام 
بــا  مبــارزه  امیدواریــم  افــزود:  اســت، 
ــکا  ــی و در راس آن هــا آمری اســتکبار جهان
را مــردم کشــور درک کــرده و خــط مشــی 
رهبــر انقــاب اســامی را دربــاره مبــارزه بــا 
کفــر و اقتصــاد در پیــش بگیریــم. تســنیم 

میهمانی الله ها در کاشان

 مردم کاشان در غربت 
شهدای گمنام گریستند

رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال وبختیــاری گفت: 
پیش بینــی می شــود امســال نخســتین کارگاه نیمه صنعتــی 

فــرش در اســتان راه انــدازی شــود.
ــار داشــت: یکــی از محورهــای اشــتغال زایی  ــم امامــی اظه نعی
ــرش  ــه ف ــرش اســت؛ چــرا ک ــا در ســال جــاری در حــوزه ف م
بختیــاری، گلمــه و فــرش چالش تــر مــا نشــان جهانــی دریافــت 
کرده انــد و می توانیــم در ایــن حــوزه بهتــر از گذشــته ورود پیــدا 

کنیــم.
وی افــزود: در همیــن راســتا امســال پیش بینــی می شــود 
نخســتین کارگاه نیمه صنعتــی فــرش اســتان بــا تعــداد زیــادی 
دار قالــی راه انــدازی شــود کــه زنــان و حتــی مــردان نیــز 

ــوند. ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــن کارگاه مش ــد در ای می توانن
ــا  ــاری ب رئیــس صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختی

اشــاره بــه بیمــه قالی بافــان اســتان بیــان کــرد: نقطــه ضعفــی 
کــه همــه دســتگاه های اجرایــی دارنــد، بیمــه اســت؛ بــه ویــژه 
ــد و  ــه نمی کنن ــان را بیم ــی قالی باف ــه راحت ــه ب ــرش ک ــه ف بیم
ــت وجــود داشــته  ــی ثاب ــد دار قال ــا بای ــه حتم ــد ک ــد دارن تأکی
ــار بیمه شــدگان فــرش در اســتان  ــل آم ــن دلی ــه همی باشــد؛ ب
کاهــش یافتــه اســت. امامــی خاطرنشــان کــرد: تأمیــن 
اجتماعــی نیــز در ایــن حــوزه تنهــا تــوان بیمه کــردن حــدود 20 
ــد  ــن ح ــش از ای ــه بی ــد ک ــازه نمی ده ــر را دارد و اج ــزار نف ه
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــش دهی ــار را افزای ــم آم بتوانی
همایــش فــرش در اســتان گفــت: همایــش ملــی فــرش 
دســتباف بــا محوریــت تولیــد و صــادرات، 24 تیرماه در شــهرکرد 
بــا حضــور مســئوالن کشــوری و اســتانی ســاعت 8:30 دقیقــه 

ــزار شــد. تســنیم ــی اســتان برگ ــاق بازرگان ــح در ات صب

رئیــس دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی کشــور 
بــا اشــاره بــه اشــتغال محور و مهارتــی بــودن 
از 70  رشــته های علمی کاربــردی گفــت: بیــش 
دارای  دانشــگاه  ایــن  دانش آموختــگان  درصــد 

ــتند. ــغل هس ش
محمدحســین امیــد در چهارمحــال و بختیــاری بــا 
ــف در  ــه انجــام ســفرهای اســتانی مختل اشــاره ب
ــوزش  ــای آم ــایی نیازه ــرد: شناس ــار ک ــور اظه کش
اســتان ها در حــوزه مهارتــی و تربیــت نیــروی 

انســانی در ایــن زمینــه از اهــداف ایــن سفرهاســت.
وی افــزود: تــاش ایــن اســت بــا کمــک 12 مرکــز 
فعــال علمی کاربــردی در ایــن اســتان و بــا نظــارت 
ــای  ــاری، نیازه واحــد اســتانی چهارمحــال و بختی

اســتان بــه نیروهــای مهارتــی شناســایی شــود.
امیــد ادامــه داد: بــرای نیازهــای مذکــور دوره هــای 
متناســب تعریــف و رشــته های مرتبــط شناســایی 
ــرد. ــام می گی ــوزش انج ــت آم ــود و در نهای می ش

در  تصریــح کــرد: رشــته های شــغلی کــه  وی 

ــتان ها  ــف اس ــق مختل ــته در مناط ــال های گذش س
ــده  ــوخ ش ــی منس ــه دالیل ــا ب ــته و بن ــود داش وج
ــرای  ــه شــغلی، ب ــا داشــتن زمین ــه ب و رشــته ای ک
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد، م ــر نگرفتن ــوزش در نظ آن آم
تعــداد  افزایــش  از  امیــد  شــد.  خواهــد  داده 
ــر داد و  ــگاه خب ــن دانش ــی ای ــته های تحصیل رش
ــون 800 رشــته در دانشــگاه جامــع  ــان کــرد: اکن بی
ــه در راســتای  ــردی کشــور وجــود دارد ک علمی کارب
ــداد  ــن تع ــتانی، ای ــفرهای اس ــداف س ــق اه تحق

ــگاه  ــس دانش ــد. رئی ــته می رس ــزار رش ــه دو ه ب
کــرد:  تاکیــد  کشــور  علمی کاربــردی  جامــع 
ــت و  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــردی ب ــز علمی کارب مراک
ماموریــت، رشــته های جدیــد تعریــف کننــد و ایــن 
ــف  ــد و تعری ــای شناســایی مشــاغل جدی ــه معن ب
تــک درس و مقطــع دار  دوره هــای تک پودمــان، 

ــت. ــاغل اس ــن مش ــرای ای ب
ــل  ــرای تحصی ــن صــورت ب ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــرایط  ــک ش ــور ی ــردی در کش ــز علمی کارب در مراک

ــتغال و  ــی آن اش ــود و در پ ــم می ش ــد فراه جدی
ــا اشــاره  کارآفرینــی حاصــل خواهــد شــد. امیــد ب
رشــته های  مهارتی بــودن  و  اشــتغال محور  بــه 
ــد  ــش از 70 درص ــرد: بی ــار ک ــردی اظه علمی کارب
شــغل  دارای  دانشــگاه  ایــن  دانش آموختــگان 

ــتند.  هس
وی از جوانــان اســتان خواســت بــا توجــه بــه 
خالــی بــودن ظرفیــت رشــته های مهارتــی، بــه 
جــای تحصیــل در رشــته هایی کــه در جامعــه 
ــی  ــته های مهارت ــت، در رش ــا نیس ــه آن ه ــازی ب نی

ــد.  ــل کنن تحصی
ــطح  ــد در س ــه بای ــن زمین ــرد: در ای ــوان ک وی عن

کشــور فرهنگ ســازی شــود. ایســنا

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: اگــر نقــل و 
ــرد  ــورت گی ــت ص ــارت حاکمی ــا نظ ــد و ب ــمی باش ــاالت رس انتق

بیگانــگان نمی تواننــد بخشــی از کشــور را تملــک کننــد.
ــتان  ــاک اس ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــزود: س ــد اف ــدهللا موح ی
ــره وری  ــای به ــی، ارتق ــی مل ــت از اراض ــت صیان ــان در جه کرم
تثبیــت  تثبیــت مالکیت هــای فکــری و معنــوی،  انفــال،  از 
مالکیت هــای ملکــی و رفــع تعارضــات ملکــی دولتــی بــا امــاک 

ــت. ــته اس ــی برداش ــای اساس ــردم گام ه م
رئیــس شــورای قضائــی اســتان کرمــان نظــارت دولــت بــر اراضی 
ــت اســناد و امــاک  ــی را از اهــداف شــکل گیری ســازمان ثب مل
دانســت و اظهــار کــرد: حاکمیــت نظــم قانونــی در حــوزه امــاک 
کشــور، وصــول درآمدهــای دولــت و کاهــش حجــم پرونده هــای 
ــات ملکــی از دیگــر  ــاره اختاف ــی درب ــه دســتگاه قضای ورودی ب

ــوده اســت. اهــداف شــکل گیری ایــن ســازمان ب
وی یکــی از کارکردهــای اصلــی اســناد رســمی را تاثیــر شــگرف 
آن در امنیــت ملــی دانســت و افــزود: در فلســطین چــه اتفاقــی 
افتــاد؟ یــک عــده صهیونیســت بــا نقشــه قبلــی بــا فریــب و دغل 
ــه  ــد و ب ــردم فلســطین را خریدن ــاک م اراضــی و بخشــی از ام

راحتــی بخشــی از ایــن ســرزمین را تملــک کردنــد.
وی ادامــه داد: حــال اینکــه اگــر نقــل و انتقــاالت رســمی باشــد و 
بــا نظــارت حاکمیــت صــورت گیــرد و حکومــت بــه نوعــی مداخلــه 
داشــته باشــد، ایــن اتفــاق رخ نخواهــد داد کــه بیگانــگان بخشــی 
از کشــور را بگیرنــد. موحــد تصریــح کــرد: تثبیــت مالکیــت اتبــاع 
ایرانــی و نظــارت بــر معامــات امــوال غیرمنقــول از چنیــن عارضــه 
ــرزمینی  ــی و س ــت مل ــد و در امنی ــری می کن ــدی جلوگی و تهدی

اثرگــذار اســت. باشــگاه خبرنــگاران

استانها

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور: 

70 درصد دانش آموختگان دانشگاه های علمی کاربردی مشغول به کار هستند 

رئیس کل دادگستری کرمان:

نقش اسناد رسمی در حفظ امنیت ملی برجسته است
 راه اندازی نخستین کارگاه نیمه صنعتی فرش 

در چهارمحال و بختیاری

 ناگفته های »سربازان نیار« 
در یک کتاب

خاطــرات کام الــه اکبــرزاده، از رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع 
ــربازان  ــوان »س ــا عن ــق ب ــان ناط ــم ساس ــه قل ــدس، ب مق

ــر منتشــر شــد. ــار« از ســوی انتشــارات ســوره مه نی
ــده،  ــردآوری ش ــن و گ ــل تدوی ــه در 15 فص ــر ک ــن اث در ای
ــاش  ــدس و ت ــاع مق ــال های دف ــرزاده از س ــرات اکب خاط
رزمنــدگان اردبیلــی در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی روایــت 
شــده اســت. نویســنده در مقدمــه ایــن کتــاب دربــاره 

ــت: ــته اس ــر نوش ــن اث ــردآوری ای ــی گ چگونگ
»قبــل از ظهــر ســومین روز از مهرمــاه 1391 بــه محــل 
ــناختم.  ــودم و نمی ش ــده ب ــش از آن او را ندی ــد. پی کارم آم
نشســت و قبــل از خــوردن چــای، حــرف دلــش را زد: 
ــم  ــا دل ــد؛ ام ــم را بنویس ــتم خاطرات ــی می گش ــال کس »دنب

می خواهــد شــما ایــن کار را بکنیــد.«
ــخ  ــت پاس ــر آن داش ــرا ب ــادگی او م ــت و س ــه ، صراح عاق
مثبــت بــه درخواســتش بدهــم. قــرار گذاشــتیم و در روزهــای 

بعــد او را بیشــتر شــناختم.
 کام الــه اکبــرزاده چهارمیــن فرزنــد مرحــوم کریــم اکبــرزاده، 
ــل  ــع اردبی ــاز از تواب ــتای نی ــفند 1345 در روس ــد 7 اس متول
اســت. او در 15 ســالگی بــه جبهــه رفتــه بــود و  حــاال کارمنــد 

شــهرداری و پــدر ســه دختــر اســت.
مصاحبه هایــم بــا او تــا عصــر آخریــن روزهــای زمســتان آن 
ســال ادامــه یافــت و اکبــرزاده از خانــواده،  انقــاب، روزهــا و 
ــه  ــرف زد؛ آنگون ــی ح ــگ تحمیل ــورش در جن ــای حض ماه ه

کــه نــه ســرما را حــس کردیــم و نــه گــذر زمــان را.
ــات  ــه جزئی ــیدن ب ــرای رس ــؤال های الزم ب ــه س ــرزاده ب اکب
و دقــت بیشــتر در صحــت وقایــع پاســخ داد و بــرای شــکل 
گرفتــن »ســربازان نیــار« 77 ســاعت حــرف زد. حیــن 
ــردم و  ــت ک ــش را یادداش ــان زادگاه ــام همرزم ــه ن مصاحب

ــم.« ــان رفت ــه سراغش ــه ب ــن اولی ــس از تدوی پ
بخــش پایانــی ایــن کتــاب بــه ارائــه تصاویــری از راوی 
در هشــت ســال دفــاع مقــدس ســوره مهــر اختصــاص 
یافتــه اســت. اخیــرا کتــاب دیگــری نیــز از ناطــق بــا عنــوان 

»نامه رســان« منتشــر شــده اســت.

#میراث_مقاومت

روزنه
راه اندازی مرکز تخصصی، آموزشی 

سی نما در چهارمحال و بختیاری
ــال و  ــامی چهارمح ــاد اس ــگ و ارش ــر کل اداره فرهن مدی
بختیــاری از راه انــدازی مرکــز تخصصــی، آموزشــی ســی نما 
ــز آموزش هــای  ــن مرک ــر داد و گفــت: در ای در اســتان خب
ــه  ــدان ارائ ــه عاقه من ــا فیلم ســازی و عکاســی ب ــط ب مرتب

می شــود.
ــی  ــز تخصص ــدازی مرک ــردی از راه ان ــران دهک ــواد کارگ ج
ــر داد  ــاری خب ــال و بختی ــی نما در چهارمح ــی س و آموزش
و اظهــار کــرد: در ایــن مرکــز آموزش هــای مرتبــط بــا 
ــود  ــه می ش ــدان ارائ ــه عاقه من ــی ب ــازی و عکاس فیلم س
و در پایــان دوره هــای برگزارشــده گواهینامــه معتبــر از 
ــه آن هــا اعطــا  ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب

می شــود.
ــال و  ــامی چهارمح ــاد اس ــگ و ارش ــر کل اداره فرهن مدی
بختیــاری ادامــه داد: دوره هــای آموزشــی ایــن مرکز شــامل 
ــال،  ــی دیجیت ــی، عکاس ــر عکاس ــی هن ــات مبان موضوع
فیلــم،  صدابــرداری  تصویربــرداری،  پرتــره،  عکاســی 
صدابــرداری اســتودیویی، فیلمنامه نویســی، تدویــن فیلــم 

ــت. ــت اس و افترافک
گفتنــی اســت ایــن دوره هــا بــا همــکاری انجمن ســینمای 
ــزار  ــر برگ ــری غدی ــع فرهنگی هن ــران در مجتم ــان ای جوان

می شــود. فــارس

عزتمندی مردم در پرداخت یارانه 
نیست

ندانســت  افتخــار  را  یارانــه گرفتــن   اســتاندار کرمــان 
ــردم در توانمندســازی اقتصــادی  ــزت م ــرد: ع ــوان ک و عن
اســت و بــا پرداخــت یارانــه، عــزت مــردم افزایــش 

بــد. نمی یا
علیرضــا رزم حســینی در جشــنواره روســتای خیرآبــاد 
ــش  ــه و چال ــن دغدغ ــادی، مهم تری ــث اقتص ــت: بح گف
امــروز نظــام و جمهــوری اســامی اســت. وی ادامــه داد: 
ــت یازدهــم ایجــاد شــد،  ــه در دول ــات اقتصــادی ک ــا ثب ب
ــث  ــی، باع ــر روحان ــه دکت ــود ب ــاره خ ــا رای دوب ــردم ب م
ــه  ــم ادام ــت دوازده ــز در دول ــات نی ــن ثب ــه ای ــدند ک ش
یابــد. دولــت یازدهــم ســرمایه گذاران زیــادی را بــه اســتان 
کرمــان و ســایر اســتان ها آورد و همچنــان مصمــم اســت 
ــتر،  ــادی بیش ــق اقتص ــز رون ــم نی ــت دوازده ــه در دول ک

ــد. ــاد کن ــد و اشــتغال را در کشــور ایج تولی
اســتاندار کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه یکــی از 
سیاســت های مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم اشــتغال را در 
خانــه و توســعه اقتصــادی را در روســتاها بیاوریــم، افــزود: 
در ســال گذشــته بیــش از 200 میلیــارد تومــان وام خــرد و 

ــم. ــت کرده ای ــت را پرداخ ــی ارزان قیم خانگ
وی بــا تاکیــد بــر آنکــه نبایــد در ایــن منطقــه بیــکار وجــود 
ــات  ــد خدم ــوم ارجمن ــرد: مرح ــوان ک ــد، عن ــته باش داش
زیــادی در اســتان کرمــان انجــام داده اســت؛ بــه گونــه ای 
کــه فــرش کرمــان را در عرصــه بین المللــی خوشــنام کــرد 

و در بســیاری از جاهــای دنیــا ایــن فــرش را پهــن کــرد.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود در 6 مــاه گذشــته 
از ایــن منطقــه، مطــرح کــرد: در آن بازدیــد مقــرر شــد کــه 
ــورت  ــز ص ــد نی ــاورزی در زرن ــی کش ــازی اراض یکپارچه س
گیــرد کــه اکنــون  ایــن طــرح در 3 هــزار هکتــار از اراضــی 
ــد در حــال اجراســت؛ شــایان ذکــر اســت  کشــاورزی زرن
کــه هــدف از یکپارچه ســازی اراضــی کشــاورزی مدیریــت 

مصــرف آب هــای زیرزمینــی اســت.
ــت  ــه اینترن ــزار روســتای اســتان ب ــودن 2 ه ــز ب وی مجه
فــروش  درخصــوص  روســتاییان  بــرای  فرصتــی  را 
تولیداتشــان دانســت و بیــان کــرد: یکــی از وظایــف دولــت 
اجتماعــی  تــا ســرمایه های  ایجــاد زیرساخت هاســت 

ــد. ــتغال کنن ــروت و اش ــق ث ــد خل بتوانن
ــا  ــه شــوراهای تکای ــح کــرد: وظیف اســتاندار کرمــان تصری
و مســاجد ایــن اســت کــه ظرفیت هــای مختلــف را 
ــل  ــتغال تبدی ــای اش ــه فرصت ه ــا را ب ــایی و آن ه شناس
ــد اشــتغال در  ــز تولی ــا مرک ــد مســاجد و تکای ــد و بای کنن
حــوزه اقتصــاد مقاومتــی باشــند. وی اعــام کــرد: در 
ــتا،  ــن روس ــد در ای ــردی ارجمن ــدازی بوم گ ــورت راه ان ص
ــتا  ــن روس ــی از ای ــگر خارج ــت کم 500 گردش ــاالنه دس س
دیــدن خواهنــد کــرد. رزم حســینی بــا اعــام ایــن مطلــب 
ــان  ــه جوان ــره ب ــهیات کم به ــت تس ــی پرداخ ــه آمادگ ک
ــن  ــکاری، بدتری ــزود: بی ــم، اف ــرای ایجــاد شــغل را داری ب
ــا آن  ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــواده ای اســت ک ــه در هــر خان زلزل

ــم. ایســنا ــت کنی ــردم را تقوی ــاد م ــد اقتص بای

2 هزار و 200 ملک وقفی در محدوده 
بافت تاریخی شهر یزد قرار دارد

کیمیــای وطــن مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
ــزد در  ــهر ی ــی ش ــک وقف ــزار و 200 مل ــت: 2 ه ــزد گف ی
محــدوده بافــت تاریخــی یــزد کــه اخیــرا بــه ثبــت جهانــی 
ــان خیراندیــش  ــادگار کهــن واقف ــرار دارد کــه ی رســیده، ق

ــار اســت.  ــن دی ای

ــت  ــت باف ــک ثب ــا تبری حجت االســام حســین زارع زاده ب
تاریخــی شــهر یــزد در یونســکو و جهانــی شــدن ایــن بافت 
زنــده افــزود: وقــف، یکــی از بارزتریــن صدقه هــای جاریــه 
ــود  ــزد وج ــاز در ی ــه از دیرب ــت ک ــی اس ــراث فرهنگ و می
ــات  ــه لحــاظ تعــداد موقوف ــگاه اســتان را ب داشــته و جای
ــه داد:  ــت. وی ادام ــرار داده اس ــور ق ــم کش ــه پنج در رتب
ــردم  ــه م ــی عام ــی و مذهب ــگ دین ــه فرهن ــه ب ــا توج ب
دارالعبــاده یــزد، قریــب بــه نیمــی از موقوفــات اســتان بــا 
نیــات مرتبــط بــا پاسداشــت فرهنــگ عاشــورا و عــزاداری 

ــه ثبــت رســیده اســت. حضــرت ســید الشــهدا)ع( ب
وی اضافــه کــرد: قدیمی تریــن ســند وقفــی موجــود 
موقوفــه  بــه  مربــوط  اســتان  اوقــاف  کل  اداره  در 
جامع الخیــرات ســید رکــن الدیــن اســت کــه قدمتــی 710 

دارد. ســاله 
کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو روز 18 تیرمــاه در چهــل و 
یکمیــن نشســت خــود در کراکــوف لهســتان، بــا اکثریــت 
آرا بافــت تاریخــی شــهر یــزد را در فهرســت میــراث جهانــی 

ثبــت کــرد.

ــان  ــا بی ــران ب ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
ــاری  ــال ج ــرای س ــغل ب ــزار ش ــه 20 ه اینک
شــد،  گرفتــه  نظــر  در  فــرش  حــوزه  در 
گفــت: ایجــاد  یــک  هــزار و 40 شــغل بــرای 
چهارمحــال و بختیــاری پیش بینــی شــده 

ــت. اس
  حمیــد کارگــر در نخســتین همایــش ملــی 
ــا  ــاری ب فــرش دســتباف چهارمحــال و بختی
رویکــرد تولیــد و صــادرات، بــا اشــاره بــه اینکه 
فــرش دســتباف ارزش افــزوده زیــادی دارد، 
تصریــح کــرد: فــرش نیــاز بــه ســرمایه گذاری 
اندکــی دارد؛ ولــی بــا همیــن حداقــل ســرمایه 

در ایجــاد اشــتغال حائــز اهمیــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم تحقــق اهــداف شــعار 
ســال گفــت: مقــرر شــده تــا در ســال جــاری 
ــرش  ــوزه ف ــتغال در ح ــد و اش ــای تولی فض

ایجــاد شــود.

وی افــزود: فــرش در صــادرات غیرنفتــی 
و ســنتی نقــش خطیــری دارد و بیــش از 
ــر  ــه دیگ ــران ب ــدی ای ــرش تولی ــوم ف دوس

کشــورها صــادر می شــود.
ــروز کفپوش هــای صنعتــی،  ــور و ب کارگــر ظه
فرش هــای ماشــینی و تغییــر ســایق مــردم 
را عامــل افــت صــادرات فــرش عنــوان کــرد و 
ــا وجــود ایــن عوامــل فــرش ایــران  گفــت: ب
از صــادرات ســاالنه 500 میلیــارد دالری خــود 

فاصلــه گرفــت.
ــه اینکــه پیــش از تحریم هــا  ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــران ب ســاالنه 16 درصــد فــرش تولیــدی ای
ارزش ریالــی 80 میلیــون دالر بــه آمریــکا 
صــادر می شــد، تصریــح کــرد: متاســفانه 
از ســال 2010 بــه بعــد ورود فــرش ایــران 
بزرگ تریــن  و  پایتخــت  آمریــکا کــه  بــه 

ــد. ــوع ش ــود، ممن ــرش ب ــده ف واردکنن

کارگــر در ادامــه گفــت: در دوره تحریم هــا 
و  رســید  صفــر  بــه  فــرش  صــادرات 
صــادرات  برجــام  از  پــس  خوشــبختانه 
ــد  ــوس ش ــوس و محس ــاره ملم ــرش دوب ف
ــا توافــق برجــام، صــادرات  و از دی مــاه 94 ب

فــرش از ســر گرفتــه شــد.
 360 ســال گذشــته  در  اضافــه کــرد:  وی 
میلیــون دالر صــاردات فــرش بــه دیگــر 
کشــورها وجــود داشــت کــه از ایــن میــزان 90 
میلیــون دالر آن مربــوط بــه صــادرات فــرش 

ــود. ــکا ب ــه امری ب
ــا اشــاره  ــران ب رئیــس مرکــز ملــی فــرش ای
بــه اینکــه ایــران صدرنشــین تجــارت فــرش 
دســتباف اســت، افــزود: هم اکنــون بایــد 
ســلیقه  و  داد  رونــق  را  فــرش  تبلیغــات 
ــداران داخلــی و خارجــی را  مشــتریان و خری

ــرد. رصــد ک

کارگــر بــا اشــاره بــه اینکــه نــام فــرش ایرانــی 
نه تنهــا در بــازار آمریــکا بلکــه در بــازار جهانــی 
ــرش  ــرد: ف ــح ک ــت، تصری ــده اس شناخته ش
ایرانــی نیازمنــد شــناخت و آگاهــی بــه ایــن 
ــا  ــک کاالی ب ــن کاال ی ــه ای موضــوع اســت ک

ــت. ــرمایه گذاری اس ــاد س ابع
ــرای  ــغل ب ــزار ش ــه 20 ه ــان اینک ــا بی وی ب
ســال جــاری در حــوزه فــرش در نظــر گرفتــه 
شــد، گفــت: ایجــاد  یــک  هــزار و 40 شــغل 
بــرای چهارمحــال و بختیــاری پیش بینــی 

شــده اســت.
ــار و  ــران معی ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
ــت  ــی دانس ــرش را دارای ایرادات ــنجش ف س
و تاکیــد کــرد: بایــد نــگاه بــه فــرش، نگاهــی 

ــی و پژوهشــی باشــد. علم
ــای  ــاری را از قطب ه ــال و بختی وی چهارمح
ــت  ــران دانس ــتباف در ای ــرش دس ــد ف  تولی
ــه  ــه، یلم ــتر، فرادنب ــرش چالش ــزود: ف  و اف
و بختیــاری بــه عنــوان یــک برنــد در کشــور و 

جهــان شــناخته شــده اســت.

رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد:

پیش بینی ایجاد 20 هزار شغل در حوزه فرش دستباف

،،
اهــداف  بــه  تــازه ای  جــان  شــهدا 
اســامی  انقــاب  آرمان هــای  و 
می بخشند و خوشحال هستیم این 
شــهدا در کاشــان حضور پیدا کردند



دکتــر احمــد مافــی، دبیــر اجرایــی کنگــره کلینیــکال انکولوژی، 
در ارتبــاط بــا برگــزاری دومیــن کنگــره بین المللــی کلینیــکال 
انکولــوژی و دوازدهمیــن کنگــره ســالیانه کلینیــکال انکولــوژی 
ــن  ــرای دومی ــال ب ــالیانه، امس ــره س ــن کنگ ــت: ای ــران گف ای
ــا حضــور اســتادان  ــی و ب ــه صــورت بین الملل ــی ب ســال پیاپ
بنــام بین المللــی از کشــورهای مختلــف جهــان و بــا همــکاری 

جامعــه اروپایــی رادیوتراپــی انکولــوژی برگــزار می شــود.
ــرد و  ــاره ک ــده اش ــرطان مع ــوع س ــه موض ــه ب ــی در ادام ماف
ــه، ســرطان معــده معمــوال  گفــت: متأســفانه در مراحــل اولی
هیــچ عالمتــی ایجــاد نمی کنــد و بــه همیــن دلیــل، معمــوال 
وقتــی ایــن ســرطان تشــخیص داده می شــود کــه در مراحــل 

ــرار دارد. پیشــرفته ق
ــش  ــردن، کاه ــرش ک ــوءهاضمه و ت ــه س ــان اینک ــا بی وی ب

اشــتها، کاهــش وزن، خســتگی و ضعــف طوالنی مــدت بــدون 
توجیــه و دفــع مدفــوع ســیاهرنگ از جملــه نشــانه های 
ســرطان معــده اســت، گفــت: در بیشــتر مــوارد بــرای درمــان 

ــه جراحــی اســت. ــاز ب ــده نی ســرطان مع
ــه  ــتی ادام ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتادیار دانش اس
ــاد  ــبب ایج ــدت س ــن در درازم ــده همچنی ــتن مع داد: برداش
ــامل  ــا ش ــی از آن ه ــه بعض ــود ک ــی می ش ــوارض گوناگون ع
ســیری زودرس پــس از صــرف مقــدار کمــی غــذا، ضعــف و 
ــذا  ــدن غ ســرگیجه، اســتفراغ، ســوء هاضمه، اشــکال در بلعی
ــر جراحــی،  ــوارد عــالوه ب و کاهــش وزن اســت. در بیشــتر م
ــز  ــی نی ــا رادیوتراپ ــیمی درمانی ی ــت ش ــه دریاف ــاز ب ــار نی بیم
ــن  ــار ممک ــرایط بیم ــب ش ــر حس ــا ب ــن درمان ه ــه ای دارد ک

ــس از جراحــی انجــام شــوند. مهــر ــا پ ــش ی اســت پی

کل  مدیــر  اظهــارات  درخصــوص  امینی فــرد  محمدنعیــم 
ــه  ــر اینکــه ب ــی ب ــر داروی ســازمان غــذا و دارو مبن نظــارت ب
ــم داروی داخلــی بحــران  دلیــل مشــکل نقدینگــی در ۵۳ قل
وجــود دارد، گفــت: فرآینــد تولیــد دارو در تمامــی کشــورهای 
دنیــا از جملــه جامعــه مــا از پیچیدگی هایــی برخــوردار اســت 
کــه بــه طــور حتــم بایــد تــدارکات مالــی آن بــه موقــع انجــام 

شــود.
و گســترده  وســیع  بدهــی  زمانــی کــه  تــا  افــزود:  وی 
بیمارســتان ها بــه شــرکت های پخــش و ایــن مراکــز بــه 
ــه  ــرایط ب ــود، ش ــف نش ــن تکلی ــی تعیی ــرکت های داروی ش
ــی در  ــم داروی ــن قل ــه چندی ــت ک ســمتی پیــش خواهــد رف
ــن  ــد ای ــن بای ــد؛ بنابرای ــرار می گیرن ــران ق ــرز بح ــی م نزدیک
زنجیــره معیــوب را درحــوزه دارو قطــع کــرد؛ زیــرا مشــکالت 

در حــوزه دارو آرامــش و امنیــت روانــی را میــان مــردم تحــت 
ــد. ــرار می ده ــر ق تاثی

امینی فــرد گفــت: ضمــن اینکــه تمامــی فرآیندهــای درمانــی 
ــی  ــر تمام ــن اگ ــت؛ بنابرای ــاط اس ــا دارو در ارتب ــی ب ــه نوع ب
ــا در  ــود، ام ــام ش ــع انج ــه موق ــم ب ــخیصی ه ــات تش اقدام
ــی  ــم تمام ــه طــور حت حــوزه دارو مشــکالتی ایجــاد شــود، ب

ــود. ــل می ش ــی مخت ــخیصی و درمان ــای تش فرآینده
وی بــا بیــان اینکــه بــا وضعیــت فعلــی بدهــی بیمه هــا 
بــود،  قابــل پیش بینــی  دارو  بحرانــی در حــوزه  شــرایط 
تصریــح کــرد: ســازمان های بیمه گــر مشــکالت بســیاری 
ــد؛ یعنــی نپرداختــن بدهی هــا از ســوی بیمه هــا و عــدم  دارن
ــه  ــد ماه ــای چن ــا تاخیره ــتان ها ب ــب  بیمارس ــت طل دریاف

ــت. ایســنا ــرده اس ــه  رو ک ــکل روب ــا مش ــز ب ــوزه دارو را نی ح

دبیر اجرایی کنگره کلینیکال انکولوژی:

نشانه های سرطان معده را بشناسیم
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

بدهی بیمه ها منجر به بروز بحران دارویی در کشور می شود

بهترین نان از نظر طب سنتی 
ــا  ــواع تخمه ه ــز ان ــا مغ ــه ب ــی ک ــنتی، نان های ــب س ــدگاه ط از دی
ــن  ــیر و روغ ــا ش ــا ب ــب ی ــی ترکی ــای روغن ــا دانه ه ــبزی ها ی  و س
و شــیره میوه هــا تهیــه شــده باشــند، بهتریــن نان هــا بــرای تغذیــه 
محســوب می شــوند. ویژگی هــا و دالیــل ایــن مزیــت و برتــری را 

در ادامــه بخوانیــد. 
در منابــع طــب ایرانــی آمــده اســت کــه اگــر آرد را بــا شــیر و روغــن 
مخلــوط و ترجیحــا از شــیره، شــکر، دوشــاب و زرده تخم  مــرغ هــم 
در آن اســتفاده کننــد، نانــی مطلــوب  و مغــذی بــه دســت می آیــد 
کــه بــه نــان شــیرمال معــروف اســت. ایــن نــان اگــر بــا همیــن 
ــود،  ــخ ش ــی طب ــت خوب ــا کیفی ــه و ب ــا تهی ــات در نانوایی ه ترکیب

ــه شــود. ــان صبحان ــد جایگزیــن ن می توان
ــای  ــه در نانوایی ه ــت ک ــی اس ــر از نان های ــی دیگ ــا، یک ــان خرم ن
ســنتی پختــه می شــود. در البــه الی خمیــر ایــن نــان، خرمــا 
می گذارنــد و همزمــان بــا پخــت خمیــر، خرمــا هــم پختــه 

می شــود. 
ــی مشــکل  ــن نان ــی، خــوردن چنی از نظــر متخصصــان طــب ایران

ــر می شــود و  ــا وارد خمی ــت خرم ــا چــون رطوب ــدارد؛ ام خاصــی ن
ــاده روی در خــوردن  ــد، زی ــان را خمیری شــکل و دیرهضــم می کن ن
آن مطلــوب نیســت؛ مگــر اینکــه نــان خرمــا در فرآینــد پخــت کامال 

خشــک شــده باشــد.
ــا شــیره  نان هایــی کــه از شــیره میوه هایــی چــون انگــور، خرمــا ی
انجیــر تهیــه شــده باشــند، ارزش تغذیــه ای بیشــتری دارنــد و اغلب 
نان هــای محلــی کــه بــه واســطه افــزودن دانه هایــی چــون کنجــد، 
ــوند،  ــزه دار می ش ــره م ــه و زی ــیاه دان ــان، س ــان، بادی ــه، زنی رازیان
ــده  ــه مصرف کنن ــد، بلک ــم دار می کنن ــوی و طع ــان را مق ــا ن نه تنه
را از عــوارض گوارشــی و کبــدی اغلــب نان هایــی کــه بــا آرد ســفید 

ــد. ــگاه می دارن ــز، دور ن ــه می شــوند نی ــدون ســبوس تهی ب
بــر ایــن اســاس پیشــنهاد می شــود همچــون گذشــته در نان هــای 
شــیرین بــه جــای شــکر از شــیره میوه هــا و در خمیــر نــان عــالوه 
ــن  ــی اســتفاده شــود. همچنی ــای روغن ــر کنجــد از ســایر دانه ه ب
توصیــه شــده کــه پیــش از مصــرف چنیــن نان هایــی، اجــازه دهیــد 
نــان کمــی خنــک شــود و بعــد آن را میــل کنیــد؛ چــون از دیــدگاه 
طــب ســنتی، نــان گــرم و تــازه از تنــور درآمــده، دیرهضــم اســت و 

ســبب افزایــش تشــنگی می شــود. ســالمت آنالیــن

ســرگیجه،  عالئــم  بــا  عفونــی  بیماری هــای 
ــه واســطه فصــل تابســتان و  تهــوع و اســتفراغ ب
ــا  ــد و نه تنه ــتری دارن ــیوع بیش ــرم، ش ــوای گ ه
بیماری هــای  بلکــه  عفونــی،  بیماری هــای 
غیرعفونــی نیــز در ایــن فصــل بــر اثــر گرمــا 
ایجــاد  تابســتانه  مســافرت های  همچنیــن  و 

 . ند می شــو
عضــو  و  عفونــی  بیماری هــای  متخصــص 
هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  
به ویــژه  بیماری هــا  ایــن  اغلــب  می گویــد: 
مســمومیت های غذایــی، واگیــردار هســتند و 
ممکــن اســت ترشــحات اســهال و اســتفراغ فــرد 
ــث  ــخصی باع ــا ش ــاس ب ــورت تم ــال در ص مبت

ــود. ــت ش ــال عفون انتق
 آب و سبزیجات آلوده، بیشترین عامل 

انتقال بیماری 
بــه دنبــال خــوردن  مســمومیت های غذایــی 
اتفــاق می افتــد و   از مــواد غذایــی  بســیاری 
معمــوال دوره درمــان کوتاهــی دارنــد؛ بــه عبارتــی 
ــه نشــده  ــه صــورت بهداشــتی تهی ــی ب اگــر غذای
باشــد، ممکــن اســت در عــرض ۶ ســاعت عالئــم 
مســمومیت ماننــد دل درد، اســهال و اســتفراغ و... 
ظاهــر شــود؛ البتــه در برخــی مــوارد دوره درمــان 
ــا  ــک روز ت ــت ی ــن اس ــت و ممک ــر اس طوالنی ت

ــم طــول بکشــد. ــک روز و نی ی
دکتــر کیانــا شــیرانی می گویــد: بســیاری از مــواد 

ــت  ــال بیماری هــا و عفون ــه باعــث انتق ــی ک غذای
ــاب، ماکیــان،  ــه آب، جوجــه کب می شــوند از جمل
ــتی  ــوده، گوش ــبزیجات آل ــرغ، س ــرغ و تخم م م
ــات  ــد، لبنی ــده باش ــه نش ــی پخت ــه خوب ــه ب ک
ــال بیمــاری را آب و  ــی بیشــترین انتق اســت؛ ول

ــد. ــوده دارن ســبزیجات آل
ــه  ــوان ب ــه بیماری هــای فصــل گرمــا می ت از جمل
گلــودرد، گرمازدگــی، عفونت هــای ادراری، کــم 
آب شــدن بــدن، یبوســت، تب خــال، زگیــل و 
ــورم  ــی، ت ــوش خارج ــای گ ــا و عفونت ه ــارچ پ ق
و مســمومیت غذایــی اشــاره کــرد کــه بــرای 
پیشــگیری و درمــان هریــک از آن هــا بایــد عالئــم 

ــت. ــر گرف ــگیری را در نظ ــوارد پیش و م
 تاثیر نداشتن آنتی بیوتیک در 

بیماری های ویروسی
ویروس هــا در گرمــا فعال تــر شــده و شــیوع 

بیماری هــای عفونــی نیــز در فصــل تابســتان 
بیشــتر می شــود؛ عفونــت ادراری از شــایع ترین 
مصــرف  و  اســت  کــودکان  در  بیماری هــا 
آنتی بیوتیک هــای قــوی در بیماری هــای ویروســی، 
به ویــژه مســمویت غذایــی، توصیــه نمی شــود؛ 
ــای  ــتر بیماری ه ــه بیش ــل اینک ــه دلی ــن ب همچنی
تنفســی فوقانــی ویروســی هســتند، بــه هیچ وجــه 
توصیــه بــه مصــرف خودســرانه دارو نمی شــود.
 »وبا« و »بوتولیسم« از خطرناک ترین 

بیماری ها
همچنیــن  عفونــی  بیماری هــای  متخصــص 
اظهــار می کنــد: از بیــن عفونت هــای گوارشــی 
از  یکــی  »وبــا«  غذایــی،  مســمومیت های  و 
ــه  ــی اســت ک ــای عفون ــن بیماری ه خطرناک تری
بــه دنبــال آب و ســبزی آلــوده منتقــل می شــود 
اســت.  بســیار شــدید  اســهال  بــا  و همــراه 

ــی  ــای خطرناک ــر بیماری ه ــم« از دیگ »بوتولیس
ــرد  ــوده، ف ــا مصــرف کنســرو های آل ــه ب اســت ک

دچــار آن می شــود.
پلک هــا  افتادگــی  درد،  اســتفراغ،  و  تهــوع    
ــاری  ــن بیم ــم ای ــر، از عالئ ــی از س ــج نزول و فل
ــن  ــگیری از ای ــرای پیش ــد و ب ــمار می آی ــه ش ب
بیمــاری حتمــا بایــد هــر کنســرو دســت کم 
جوشــیده  درجــه   ۱۰۰ دمــای  در  دقیقــه   ۱۰ 

شود.
در مســافرت ها نیــز بایــد حتمــا از آب تصفیه شــده 
و کلــرزده اســتفاده شــود و بــه هیــچ عنــوان آب 
رودخانــه و چــاه اســتفاده نشــود؛ همچنیــن 
ــرا  ــید؛ زی ــته بپوش ــم و بس ــش محک ــا کف حتم
ــا  ــت پ ــاز، پوس ــای نیمه ب ــیدن کفش ه ــا پوش ب
آســیب می بینــد و جســم خارجــی بــه پــا وارد و 

باعــث ورود انگل هــا می شــود. ایمنــا

#طب_سنتی
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تابستان و مشکالت شایع آن 

گرما، عامل شیوع بیماری های عفونی

تازههایپزشکی
محققان عنوان می کنند:

گوجه فرنگی ریسک ابتال به سرطان 
پوست را کاهش می دهد

نــر  اوهایــو موش هــای  ایالتــی   محققــان دانشــگاه 
را روزانــه بــا رژیــم غذایــی حــاوی ۱۰ درصــد پــودر 
گوجه فرنگــی بــه مــدت ۳۵ هفتــه تغذیــه کردنــد؛ ســپس 
آن هــا را در معــرض نــور ماوراءبنفــش قــرار دادنــد. آن هــا 
دریافتنــد ایــن موش هــا در مقایســه بــا موش هایــی 
ــور  ــه ط ــود، ب ــی نب ــان گوجه فرنگ ــم غذایی ش ــه در رژی ک
ــای ســرطان  ــن ۵۰ درصــد کاهــش ایجــاد توموره میانگی

ــد. ــه کردن ــت را تجرب پوس
ــا  ــه م ــد: »فرضی ــاره می گوی ــق در این ب ــم تحقی ــو تی عض
ــت  ــن اس ــرطان ای ــی و س ــن گوجه فرنگ ــه بی ــاره رابط درب
رنــگ  ایجادکننــده  رنگدانه هــای  کاروتنوئیدهــا،  کــه 
ــور  ــی از ن ــیب ناش ــل آس ــت در مقاب ــی از پوس گوجه فرنگ

ماوراءبنفــش حفاظــت می کننــد.«
ــد هیــچ تفــاوت چشــمگیری در تعــداد  محققــان دریافتن
تومورهــا در موش هــای مــاده مشــاهده نشــد؛ از ایــن 
ــگام بررســی  ــه هن ــد ب ــه بای ــد ک ــد دارن ــان تاکی رو محقق
شــیوه های متفــاوت پیشــگیرانه جنســیت را در نظــر 

ــت. گرف
ــد  ــن، کاروتنوئی ــد: »لیکوپ ــه می افزای ــتون در ادام کاپراس
نــوع  موثرتریــن  گوجه فرنگــی،  در  موجــود  اولیــه 
آنتی اکســیدان در ایــن رنگدانه هاســت.« مــواد غذایــی 
دارو نیســتند؛ امــا مصــرف آن هــا می توانــد موجــب تغییــر 

ــود. مهــر ــا ش ــی بیماری ه ــه بعض ــال ب ــال ابت در احتم

فوتبال موجب تقویت رشد 
استخوان پسران می شود

ــه  ــه ای ب ــتان در مطالع ــتر انگلس ــگاه اکس ــان دانش محقق
ــان شــناگر،  ــا نوجوان ــال ب ــان بازیکــن فوتب مقایســه نوجوان
دوچرخه ســوار و پســران گــروه کنتــرل کــه بــه طــور منظــم 
بــه  ورزش نمی کردنــد، پرداختنــد و دریافتنــد فوتبــال 
شــکل جالــب توجهــی بعــد از یــک ســال تمریــن منجــر بــه 

ســالمت بهتــر اســتخوان ها می شــود.
ــد  ــت و رش ــد استخوان هاس ــی رش ــان طالی ــی، زم نوجوان
ــتخوان،  ــم اس ــش تراک ــا کاه ــه ب ــن مرحل ــف در ای ضعی
ــنین  ــتخوان در س ــی اس ــتگی و پوک ــر شکس ــش خط افزای

ــت. ــراه اس ــر هم باالت
اگرچــه اثبــات شــده کــه شــناکردن و دوچرخه ســواری 
ــه  ــا ب ــتند، ام ــالمت هس ــرای س ــددی ب ــد متع دارای فوای
انــدازه فوتبــال بــرای ســالمت اســتخوان ها مفیــد نیســتند.

ــد: »مــا  ــاره می گوی پژوهشــگر ارشــد تیــم تحقیــق در این ب
ــد رشــد استخوان هاســت؛  ــه ورزش کــردن کلی ــم ک می دانی
امــا در ایــن تحقیــق تعییــن کردیــم کــه کــدام نــوع ورزش 

دارای بیشــترین فایــده اســت.«
ــاله  ــا ۱۴ س ــر ۱۲ ت ــامل ۱۱۶ پس ــاله ش ــه یکس ــن مطالع ای
ــان  ــی استخوان(ش ــاده معدن ــزان م ــه BMC )می ــود ک ب

شــد.  اندازه گیــری 
نتایــج نشــان داد بازیکنــان فوتبــال در مقایســه بــا شــناگران 
ــی  ــال ورزش تخصص ــک س ــس از ی ــواران پ و دوچرخه س

دارای BMC بیشــتری بودنــد. شــهر خبــر

تغذیه

تغذیه ای که علت افسردگی 
شماست 

برلیانــت بزرگمهــر، متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی 
شــایع ترین  از  یکــی  افســردگی،  کــرد:  بیــان 
مشــکالت بهداشــت روان اســت. تغذیــه همان طــور 
کــه نقــش عمــده ای روی جســم انســان دارد، روی 
ــه  ــت. ب ــر نیس ــز بی تاثی ــراد نی ــاب و روان اف اعص
عبارتــی دیگــر تغذیــه مناســب باعــث ســالمت 

جســمی و روانــی می شــود. 
ــز در مشــکالت روحــی و  ــه عوامــل دیگــری نی البت
ــی  ــا برخــی از فاکتورهــای غذای ــد؛ ام ــی موثرن روان
تاثیرپذیــری بیشــتری را روی اعصــاب و روان افــراد 

می گذارنــد.
ــدن انســان  ــه بزرگمهــر تمــام ســلول های ب ــه گفت ب
عمدتــا از پروتئیــن تشــکیل شــده اند و نقشــی 
اساســی در ســاختمان بــدن دارنــد؛ همچنیــن 
ترشــحاتی کــه در بــدن ایجــاد می شــوند و بســیاری 
از آن هــا روی اعصــاب و روان تاثیــر دارنــد، از جنــس 
پروتئیــن،  بنابرایــن کمبــود  هســتند؛  پروتئیــن 
اختــالالت عصبــی شــدیدی را بــه همــراه دارد. البتــه 

ــدن برســد. ــه ب ــدازه ب ــه ان ــد ب ــز بای پروتئیــن نی
اظهــار  رژیم درمانــی  و  تغذیــه  متخصــص  ایــن 
داشــت: انــواع گوشــت ســفید، گوشــت قرمــز، 
ــای  ــه پروتئین ه ــات از جمل ــرغ، شــیر و لبنی تخم م
حیوانــی بــا باالتریــن کیفیــت را دارا هســتند و تاثیــر 
مهمــی را روی ســالمت جســمی و سیســتم عصبــی 

انســان می گــذارد.
نیاســین،   ،۶ ۱، ب  ویتامین هــای ب  وی گفــت: 
و  امــگا-۳  چــرب  اســیدهای  فولیــک،  اســید 
ــای  ــن ویتامین ه ــروه ب ۱۲ از مهم تری ــن گ ویتامی
ــاب و روان  ــتم اعص ــذار روی سیس ــد و تاثیرگ مفی
از ویتامین هــا  ایــن دســته  هســتند؛ چــرا کــه 
ــدن  ــی در ب ــای عصب ــد انتقال دهنده ه ــث تولی باع
ســالمت  در  انتقال دهنده هــا  ایــن  می شــود؛ 
ــود  ــوده و در کمب ــم ب ــیار مه ــی بس ــتم عصب سیس
ــی  ــای عصب ــار ناراحتی ه ــد دچ ــرد می توان ــا ف آن ه

ــود. ــردگی ش ــل افس از قبی
ــرب  ــیدهای چ ــود اس ــرد: کمب ــریح ک ــر تش بزرگمه
امــگا-۳ در رژیــم غذایــی می توانــد فــرد را مســتعد 
ــع غذایــی ایــن اســید چــرب  ــد. مناب افســردگی کن
ــای  ــژه ماهی ه ــی به وی ــای دریای ــد از: غذاه عبارتن
امــگا-۳،  بــا  غنی شــده  تخم مرغ هــای  چــرب، 
ــدق،  ــردو، فن ــان، گ ــذر کت ــن ب ــوال، روغ ــن کان روغ

ــبز. ــرگ س ــبزیجات ب ــویا و س ــد، س کنج
آهــن  خاطرنشــان کــرد: کمبــود  پایــان  در  وی 
ــه  ــون الزم ب ــود و خ ــی می ش ــث کم خون ــون باع چ
ســلول های عصبــی نمی رســد، درنتیجــه ایجــاد 
ــری  ــی، ضعــف، کاهــش یادگی ــی حال خســتگی، ب

می کنــد.  بی اشــتهایی  و  عصبانیــت  و 
ــدار  ــه مق ــه ب ــی ک ــم غذای ــه، رژی ــور خالص ــه ط ب
اســیدهای  معدنــی،  عناصــر  ویتامیــن،  کافــی 
آمینــه و اســیدهای چــرب نداشــته باشــد، موجــب 

جــم می شــود.جام  افســردگی 

زیبایی

مراقبت روزانه از صورت 
پوســت چندیــن نیــاز پایــه دارد. نخســت آنکــه تــا 
جایــی کــه ممکــن اســت تمیــز نگهداشــته شــود. 

ســایر  و  خورشــید  نــور  برابــر  در  آنکــه  دوم 
شــود.  محافظــت  محیطــی  نامالیمــات 

پوســت صــورت بــه مراقبــت بیشــتری از پوســت 
ــرا صــورت،  ــاز دارد؛ زی ــدن نی ســایر بخش هــای ب
به ویــژه در پیشــانی مرکــزی، مناطــق چشــم، 

ــی بیشــتری دارد.  ــدد چرب ــه غ ــی و چان بین
یــک فــرد بایــد رژیــم مراقبتــی مختصــری بــرای 
پوســت صــورت خــود در صبــح و رژیــم مراقبتــی 
رختخــواب  بــه  رفتــن  از  پیــش  طوالنی تــری 

داشــته باشــد. 
هنگامــی کــه در ایــن مراقبــت پوســتی بــه مهــارت 
ــه در روز  ــا ده دقیق ــج ت ــط پن ــد، فق دســت یافتی

ــرد. ــما را می گی ــت ش وق
 مراقبت ایده آل صبحگاهی صورت

 در صبــح شــما بایــد صــورت خــود را بــا آب ولــرم 
شست وشــوی  ژل  یــا  کرمــی  پاک کننــده  و 

تمیزکننــده پــاک کنیــد. 
ــی  ــل طبیع ــرا عوام ــد؛ زی ــرف نکنی ــون مص صاب
و  می بــرد  میــان  از  را  پوســت  مرطوب کننــده 
موجــب می شــود تــا احســاس کشــیدگی در 
صــورت داشــته باشــید و پوســت آن خشــک 
شــود. پوســت خشــک را مالــش ندهیــد. در 
ــاک  ــی آن را پ ــه آرام ــه و ب ــک حول ــا ی ــوض ب ع
ــد  ــما بای ــت ش ــی پوس ــت صبحگاه ــد. مراقب کنی
زیــر دوش یــا در ســینک دستشــویی انجــام 

ــود. ش
شــما بایــد پوســت روی صــورت را پــاک کنیــد تــا 
ــان  ــده از می ــی باقی مان ــا آرایش ــوینده ی ــواد ش م
برونــد. ســپس، یــک مرطوب کننــده یــا کــرم 

ــد.  ــه کار ببری ــرم روز  را ب ــد ک خشــک مانن
 مراقبت ایده آل شبانگاهی از صورت

شــروع  صبــح  مثــل  شــبانه  مراقبت هــای 
می شــود. ابتــدا صــورت خــود را بــا آب ولــرم 
یــا ژل شست وشــو  یــک پاک کننــده کــرم  و 
ــاک  ــما پ ــورت ش ــش روی ص ــا آرای ــویید ت بش

ــود. ش
ســپس از یــک تونــر اســتفاده شــود تــا هــر گونــه 
ــده پــاک شــود؛  ــاری از مــواد آرایشــی باقی مان آث
)ســاده تریــن روش کاربــرد تونــر بــا پــد پنبــه ای 

اســت.(
اکنــون در حالــی کــه صــورت شــما هنــوز مرطــوب 
اســت، پوســت را الیه بــرداری کنیــد. تشــکیل 
ســلول های مــرده اجــازه نفــوذ محصــوالت پوســتی 
و تاثیــر کامــل آن هــا را نمی دهــد، الیه بــرداری 
درخشــش  و  می کنــد  شــفاف تر  را  پوســت 
ســالم تری بــه آن می دهــد. پوســت را بــه آرامــی 
ماســاژ دهیــد و خــوب آبکشــی کنیــد. ایــن کار را 
ــار در هفتــه انجــام  ــا ۲-۱ ب ــوان هــر شــب ی می ت
ــتفاده  ــورد اس ــردار  م ــه الیه ب ــتگی ب ــه بس داد ک

نســخه دارد. 

اصولتربیت
انواع نیازهاى انسان 

انســان موجــودى اســت کــه بالفعــل حیــوان و بالقــوه 
ــس  ــد ح ــگام تول ــى هن ــود؛ یعن ــد مى ش ــان متول انس
ــا  ــل دارا نیســت؛ ام ــه صــورت بالفع ــم انســانى را ب مه
قــوه و توانایــى ایــن را دارد کــه انســان شــود؛ بــه همیــن 
ــا نیازهــاى ســایر موجــودات  ــل نیازهــاى انســان ب  دلی
و حیوانــات متفــاوت اســت. انســان مثل همــه حیوانات 
ــمى  ــاى جس ــا نیازه ــت ت ــادى اس ــه م ــد تغذی  نیازمن
و بدنــى خــود را برطــرف کنــد و ایــن تشــابه انســان بــا 
ســایر حیوانــات اســت؛ امــا یــک جنبــه انســان نیــز کــه 
مربــوط بــه بعــد خــاص انســانى اوســت، نیازمنــد تغذیه 
ــوى اســت؛  ــه روحــى و معن ــرى اســت و آن تغذی دیگ
ــارف  ــذاى او مع ــب گرســنه اســت و غ روح انســان مرت

حقیقــى اســالم اســت.
 مأمــوران تغذیــه روحــى انســان پیامبــران، امامــان 
و کســانى هســتند کــه مأمــور تربیــت او هســتند و 
ــه بشــر برســانند. ــا غــذاى روح را ب ــد ت مســئولیت دارن
ــوال  ــت، س ــى اس ــاده اله ــذاى آم ــرآن غ ــه ق ــال ک ح
ایــن اســت کــه چــرا همــه بــا اشــتیاق بــه ســراغ قــرآن 
ــد؟  ــرآن ندارن ــا ق ــى ب ــى ارتباط ــرا بعض ــد؟ چ نمى رون
چــرا روح خــود را بــا ایــن غــذاى لذیــذ و آمــاده الهــى 

ســیراب نمى کننــد؟
ــه  ــون ب ــد؟ چ ــرآن نمى رون ــراغ ق ــه س ــى ب ــرا بعض چ
ــا  ــد، ام ــواد غیرمفی ــا م ــده اند؛ ب ــغول ش ــالت مش تنق
ظاهــرا خوش طعــم و جــذاب ســیر شــده اند؛ زیــرا 
بــه دنیــا مشــغولند؛ دائمــا در پــى کســب و کارنــد. فکــر 
مى کننــد اگــر شــبانه روز بدونــد و بدونــد مى تواننــد رزق 
بــه دســت بیاورنــد و ایــن مانــع ارتبــاط آن هــا بــا قــرآن 
اســت. ایمــان بــه رزاقیــت خــدا ندارنــد و بــه دنبــال رزق 

هســتند؛ آن وقــت فرصــت ندارنــد بیندیشــند.
ــد،  ــوش بده ــرآن گ ــه ق ــدارد ب ــش را ن ــرد حال ــر ف اگ
ــن اســت کــه ذهنــش را از چیزهــاى دیگــر  علتــش ای

ــرده اســت. ــر ک پ
زیــرا  نیســت؛  بــراى بعضــى دلپذیــر  چــرا قــرآن 
ــاه،  ــوع گن ــزار ن ــه ه ــوده ب ــت. آل ــده اس ــاه ش ــرق گن غ
چپــاول، کالهبــردارى،  دزدى،  رشــوه،  حرام خــوارى، 
گرانفروشــى، کم فروشــى، کــم کارى، فــرار از مســئولیت 

. و... 
اینجاســت کــه امــر تزکیــه روح و پاالیــش روح از 
ــاه برطــرف  آلودگى هــا ضــرورت پیــدا مى کنــد؛ بایــد گن
شــود و خــار و خاشــاکى کــه روى فطــرت قــرار گرفتــه از 

ــا قــرآن دلپذیــر شــود. بیــن بــرود ت
و مــا پــدران و مــادران اولیــن وظیفه مــان همیــن اســت؛ 
ــاندن  ــم در رس ــا بتوانی ــم ت ــاک کنی ــه و پ ــود را تزکی خ
ــذاى  ــویم و غ ــق ش ــان موف ــه فرزندانم ــذاى روح ب غ
پــاک و پاکیــزه و بى آالیــش بــه آن هــا بخورانیــم؛ 
وگرنــه اگــر مــا پــاک نشــویم، چــه بهتــر کــه نخواهیــم 
خــار و خاشــاک خــود را بــه فطــرت پــاک آن هــا انتقــال 
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ــی(  ــه  العال ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ مق
بــه  تعهــد  بــا  شــما  »امــروز  فرموده انــد: 
خدمــت  در  اســالمى  جمهــورى  و  اســالم 
بنــدگان خــدا و مســتضعفان باشــید و بیشــتر 
ــد  ــه کنی ــروم را مالحظ ــات مح ــه، طبق از هم
ــه  ــت ک ــراى شماس ــزرگ ب ــى ب ــن عبادت و ای
ــت  ــر از خدم ــى باالت ــم خدمت ــان نمى کن گم

ــد.« ــان باش ــه محروم ب
۲۵ تیرمــاه هــر ســال در کشــورمان ایــران 
اجتماعــی«  تأمیــن  و  بهزیســتی  »روز 
ــذاری شــده اســت. ســازمان بهزیســتی  نامگ
کشــور بــه موجــب الیحــه قانونــی ســال ۱۳۵۹ 
در جهــت تحقــق مفــاد اصــول ۳، ٢١ و ٢۹ 
 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران 
و در زمینــه تحقــق عدالــت اجتماعــی تشــکیل 

شــده اســت.
 عرصه های خدمت

رســیدن  منظــور  بــه  بهزیســتی  ســازمان 
تدابیــر الزم  اتخــاذ  بــا  اهــداف خــود   بــه 
در جهــت حمایت هــای گوناگــون از کــودکان 
نیازمنــد، زنــان و کــودکان بی سرپرســت و 
ــوالن  ــه معل ــز عرضــه خدمــات توانبخشــی ب نی
ــای  ــه بیماری ه ــان ب ــی، مبتالی ــمی و ذهن جس
صعب العــالج، معتــادان و ناســازگاران اجتماعــی 
و  معلولیت هــا  از  پیشــگیری  همچنیــن  و 
آســیب های اجتماعــی و...  بــا توجــه بــه 

ــانی و  ــات واالی انس ــا و کرام ــظ ارزش ه حف
ــوکار  ــردم نیک ــاری م ــاون و همی ــر تع ــه ب تکی
و همکاری هــای نزدیــک روحانیــون متعهــد و 
ســایر طبقــات دلســوز کشــور تــالش می کنــد.

 سالمت جسم و روان
بی تردیــد ســالمت جســم و روان، زیربنایی تریــن 
یــک جامعــه  تکامــل  و  پیشــرفت  عامــل 
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــروزه ب ــت و ام اس
پیشــرفته  برنامه هــای  اجــرای  بــا  هــدف 
از  بســیاری  در  بهزیســتی  و  بهداشــتی 
کشــورهای توســعه یافته، افــراد جامعــه از 
ــت  ــی تح ــان زندگ ــا پای ــیرخوارگی ت دوران ش
ســازمان های  و  می گیرنــد  قــرار  مراقبــت 
ــا دقــت در مــواد غذایــی و تغذیــه،  ذی ربــط ب
توســعه  زندگــی،  محیــط  سالم ســازی 
ــع  ــگیری و ... مان ــف، پیش ــای مختل برنامه ه
معلولیت هــا  و  امــراض  از  بســیاری  بــروز 
ــود. ــن ش ــردم تأمی ــالمت م ــا س ــوند ت می ش

 پیشگیرى از فروپاشى زندگى
برنامه هــاى  و  فعالیت هــا  اصلــى  کانــون 
ســازمان بهزیســتى، پیشــگیرى از فروپاشــى 
ــه  ــه ب ــى اســت ک ــراد و خانواده های زندگــى اف
ــت مشــکالت اقتصــادى و ناهنجاری هــاى  عل
اجتماعــى و فرهنگــى دچــار آســیب پذیرى 
از  یــا  شــده اند  مختلــف  ناتوانى هــاى  و 
رنــج  روانــى  و  جســمى  معلولیت هــاى 

مى برنــد. 
بــدون تردیــد خدمت رســانى بــه ایــن گروه هــا 

بــا کیفیــت مطلــوب هنگامــى امکان پذیــر 
ــوردار  ــژه برخ ــاد وی ــک نه ــه ی ــود ک ــد ب خواه
اجرایــى و  اقتصــادى،  تــوان تخصصــى،  از 
سیاســى قــوى بــه شــکل منســجم جنبه هــاى 
ــان و  ــاز محروم ــورد نی ــات م ــون خدم گوناگ

ــود. ــده دار ش ــتضعفان را عه مس
 سالمت اجتماعی و پیشگیری از 

معلولیت ها
ــتان  ــتی اس ــر کل بهزیس ــی، مدی ــر صادق دکت
اصفهــان در گفتگــو بــا کیمیــای وطــن، اظهــار 
کــرد: خدمــت بــه خلــق و رفــع نیازهــا و 
مشــکالت آن هــا مــورد تأکیــد تعالیــم الهــی، 
توصیه هــای پیامبــر)ص( و ائمــه)ع( اســت و 
باعــث دوری از عــذاب الهــی می شــود و خــدا 
را شــاکریم کــه افتخــار خدمتگــزاری در چنیــن 

ــد. ــت فرموده ان ــا عنای ــه م ــتگاهی را ب دس
ــه  ــان ادام ــر کل بهزیســتی اســتان اصفه مدی
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــتی اس داد: اداره کل بهزیس
عنــوان دســتگاه اجرایــی بــا تنــوع فعالیت هــا 
حوزه هــای  در  فــراوان  موضوعــات  و 
اجتماعــی، توانبخشــی، پیشــگیری و اشــتغال 
تــالش می کنــد تــا مســئولیت خــود را در 
حــوزه ســالمت اجتماعــی و پیشــگیری از 
ــواده  ــه خان ــو ب ــن نح ــه بهتری ــا ب معلولیت ه

ــاند. ــام برس ــه انج ــتی ب ــزرگ بهزیس ب
فعالیت هــای  افــزود:  صادقــی  دکتــر 
بهزیســتی در قالــب چهــار معاونــت اجتماعــی، 
مشــارکت های  و  پیشــگیری  توانبخشــی، 
انجــام  بــا  تولــد  از  پیــش  از  مردمــی 
ــه منظــور پیشــگیری  آزمایش هــای ژنتیــک ب
از تولــد نــوزادان معلــول تــا مراقبت هــای 

اســت. ســالمندی گســترده  دوران 
 10 هزار زن سرپرست خانوار تحت 

پوشش بهزیستی اصفهان
ــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان تصریــح  مدی
ــای  ــی فعالیت ه ــور اجتماع ــوزه ام ــرد: در ح ک
کــودک آزاری،  طــالق،  حیطــه  در  ســازمان 
همســرآزاری، کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت 
خانــوار،  سرپرســت  زنــان  بدسرپرســت،  و 
آســیب های اجتماعــی، آمــوزش کــودکان در 

مهدهــای کــودک و ... گســترده اســت. 
ــه کــودک و نوجــوان اســتان  بیــش از ۴۰ خان
و  بی سرپرســت  کــودک   ۴۵۰ از  مراقبــت 

ــد.  ــده دارن ــر عه ــت را ب بدسرپرس
همچنیــن اورژانــس اجتماعــی بــا شــماره 
تلفــن ۱۲۳ در تمامــی ســاعات شــبانه روز 
ــل  ــیب هایی از قبی ــرض آس ــراد در مع ــه اف ب
ــات  ــه خدم ــرآزاری ارائ ــودک آزاری و همس ک

. می کنــد
 120 هزار نفر دارای معلولیت در 

استان اصفهان
اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار  صادقــی  دکتــر 
آخریــن آمــار نزدیــک بــه ۱۲۰ هــزار نفــر 
بــا  اصفهــان  اســتان  در  معلولیــت  دارای 
معلولیت هــای مختلــف شــنوایی، بینایــی، 
تحــت  جســمی حرکتی  و  روان  و  اعصــاب 
پوشــش حــوزه توانبخــش بهزیســتی اســتان 
ــون  ــق قان ــراد طب ــن اف ــه ای ــد. هم ــرار دارن ق
ــد. ــت می کنن ــتی دریاف ــی را از بهزیس خدمات

وی ادامــه داد: هرچنــد ایــن خدمــات الزم 
ــت.  ــی نیس ــا کاف ــت، ام اس

بــه  نتوانســته اند  هنــوز  مــا  معلــوالن 
اســتان  و  شــهر  در  الزم  اســتانداردهای 
ــت  ــع حمای ــون جام ــوز قان ــد. هن ــت یابن دس
ــه درســتی اجــرا نشــده و پــس  ــوالن ب از معل
ــون،  ــن قان ــب ای ــال ها از تصوی ــت س از گذش
اجرایــی  دســتگاه های  از  بعضــی  هنــوز 
ــق و  ــه ح ــبت ب ــان نس ــوص وظایفش درخص

حقــوق معلــوالن همتــی ندارنــد.
 سالمندان نیازمند برنامه ریزی 

مناسب
ــه  ــان ادام ــر کل بهزیســتی اســتان اصفه مدی
ــزار  ــش از ۴۵۰ ه ــان بی ــتان اصفه داد: در اس
ــد  ــه نیازمن ــد ک ــی می کنن ــالمند زندگ ــر س نف

برنامه ریــزی و دریافــت خدمــات مناســب 
هســتند؛ هرچنــد مــا طرفــدار گســترش مراکــز 
ــه  ــم ک ــالش می کنی ــتیم و ت ــالمندان نیس س
ــل  ــه داخ ــالمندان را ب ــت از س ــم مراقب بتوانی
ــت و  ــم و فرهنــگ مراقب خانه هــا انتقــال دهی
حفــظ کرامــت و شــأن ســالمندان را در جامعــه 

ــم. ــه کنی نهادین
 مشاوره رایگان ژنتیکی در مراکز 

بهزیستی
امــور  معاونــت  گفــت:  صادقــی  دکتــر 
ــای  ــی از معاونت ه ــوان یک ــه عن پیشــگیری ب
بهزیســتی در حــوزه پیشــگیری از اعتیــاد، 
از  پیشــگیری  اجتماعــی،  آســیب های 
ارائــه خدمــات مشــاوره ای،  معلولیت هــا و 
ــواهدی  ــر ش ــی ب ــی و مبتن ــات تخصص خدم
ارائــه می دهــد. بــا توجــه بــه پیشــگیری 
وراثتــی،  معلولیت هــای  از  توجــه  جالــب 
ســطح  در  ژنتیــک  مشــاوره  مرکــز   ۳۲
ــه  ــان ارائ ــه مراجع ــگان ب ــات رای اســتان خدم

 . هنــد می د
 چالش های پیش رو

در حــال حاضــر، ســازمان بهزیســتى و تأمیــن 
خــود  فعالیــت  حوزه  هــاى  در  اجتماعــى 
در  روبه روســت؛  مختلفــى  بــا چالش هــاى 
زمینــه گســترش پدیده  هــاى مختلفــى کــه 
ــوان آســیب هاى اجتماعــى مطــرح  تحــت عن
هســتند: افزایــش اعتیــاد و معتــادان، کــودکان 
خیابانــى،  بى سرپرســت،  یــا  بدسرپرســت 
ــران  ــرار دخت ــان، افزایــش بزهــکارى، ف زندانی
 و پســران، گســترش روزافــزون ســالمندى 
و تعــداد ســالمندان، افزایــش تعــداد معلــوالن 
و  آنــان  درخواســت هاى  و  شناخته شــده 
خدمــات  دریافــت  بــراى  خانواده هایشــان 
مناسب ســازى  اجتماعــى،  و  توانبخشــى 
محیطــى و نگرشــى بــراى پذیــرش ایــن 
موضــوع  جامعــه،  در  معلــوالن  از  گــروه 
ــرى و  ــاى غربالگ ــوالن، برنامه ه ــتغال معل اش
ــنوایى،  ــى، ناش ــاى نابینای ــرى در زمینه ه پیگی
ــوادث و  ــگیرى از ح ــى و پیش ــى ذهن کم  توان
نیــز پیشــگیرى از کــودک آزارى، فــرار دختــران 
و پســران، اعتیــاد، بزهــکارى و طــالق ...؛ 
ــد  ــه بای این هــا موضوعــات مهمــى هســتند ک

ــود. ــه ش ــا توج ــه آن ه ــدى ب ــور ج ــه  ط ب

،،
کانون اصلى فعالیت ها و برنامه هاى 
از  پیشــگیرى  بهزیســتى،  ســازمان 
فروپاشى زندگى افراد و خانواده هایى 
مشــکالت  علــت  بــه  کــه  اســت 
اقتصــادى و ناهنجاری هاى اجتماعى 
و  آســیب پذیرى  دچــار  فرهنگــى  و 

ناتوانى هــاى مختلــف شــده اند

کیمیای وطن گزارش می دهد:

بهزیستی، محور مسئولیت و سالمت اجتماعی 
قانون جامع حمایت از معلوالن به درستی اجرا نشده است
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واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی«
برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و 

چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 

ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات  در واحــد 

مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 

ــا  ــورد تقاض ــالک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش . ل

ــت  ــوم در دو نوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــه شــرح زی ب

ــه  ــی ک ــود درصورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب

ــان  ــت متقاضی ــه صدورســند مالکی اشــخاص نســبت ب

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

ــه  ــراض خــود را ب ــه مــدت دو مــاه اعت اولیــن آگهــی ب

ــس از  ــلیم و پ ــل تس ــالک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب

اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 

ــد. ــم نماین تقدی

1.رای شــماره 54367-1394/12/22 هیــأت دوم اقــای 

مصطفــی عباســی بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 

10  کدملــی 1289920931  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــگ  ــه-هفتم دان ــگ وس ــه دان ــه س ــبت ب ــن  نس حس

ــه مســاحت  384    مشــاع از  ششــدانگ ســاختمان  ب

مترمربــع از پــالک شــماره 81 فرعــی از 9  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  

ازموردثبــت صفحــه 364و73و494 دفتــر  اصفهــان 

امــالک 749و356و825  

دوم  هیــأت   1394/12/22-54368 شــماره  2.رای 

خانــم زهــرا مکتوبیــان بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 

3  کدملــی 1290084025  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــگ  ــم دان ــگ وچهار-هفت ــه دو دان ــبت ب ــین  نس حس

ــه مســاحت  384    مشــاع از  ششــدانگ ســاختمان  ب

مترمربــع از پــالک شــماره 81 فرعــی از 9  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  

اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 557 دفتــر 340  امــالک

3.رای شــماره 12540-1395/05/25 هیــأت اول خانــم 

صدیقــه جانقربــان الریچــه  بــه شناســنامه شــماره 

22  کدملــی 5129790138  صــادره دهاقــان  فرزنــد 

ــتثنابهاثمنیه  ــه اس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــینقلی  شش حس

اعیانــی ان  بــه مســاحت 193  مترمربــع از پــالک 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 27  اصل ــماره 220  فرع ش

اصفهــان  غــرب   ملــک  ثبــت  حــوزه   14 بخــش 

ازموردثبــت صفحــه 383و408 دفتــر 414و668 امــالک

ــأت اول اقــای  4.رای شــماره 16484-1395/06/21 هی

مرتضــی نصــر کارالدانــی  بــه شناســنامه شــماره 11234  

کدملــی  1292040424  صــادره اصفهــان فرزنــد رســول 

ــی ان   ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش

بــه مســاحت 160/82  مترمربــع از پــالک شــماره 143 

فرعــی از 37  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازســند 91/6/21-83448 

دفترخانــه 25 اصفهــان

اول  هیــأت   1395/09/30-25974 شــماره  5.رای 

ــه شناســنامه شــماره  آقــای حســن رضائــی ســودانی ب

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290165971 47 کدملــی 

ــاحت 307  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر شش باق

ــی  ــی از34 اصل ــماره 266  فرع ــالک ش ــع پ ــر مرب مت

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان بموجــب ســند شــماره 81965 مــورخ 69/1/20 

ــان ــه 73 اصفه دفترخان

اول  هیــأت   1395/09/29-25854 شــماره  6.رای 

خانــم بشــری محمــدی بــه شناســنامه شــماره 55612 

کدملــی 4720707343 صــادره عــراق فرزنــد قربانعلــی 

ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت  173 متــر مربــع پــالک شــماره 34  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ســودانی ــت حســن رضائ ــان از مالکی اصفه

7.رای شــماره 25856-1395/09/29 هیــأت اول آقــای 

ــماره 47  ــنامه ش ــه شناس ــودانی ب ــی س ــن رضائ حس

ــگ  ــر ســه دان ــد باق ــی 1290165971 صــادره فرزن کدمل

ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش

ــع در  ــی واق ــماره 34  اصل ــالک ش ــع پ ــر مرب 173 مت

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ســودانی ــت حســن رضائ از مالکی

ســوم  هیــأت   1395/09/23-25503 شــماره  8.رای 

ــه شناســنامه شــماره 1109  ــی اشــرف   ب ــای قربانعل آق

کدملــی  6219232062 صــادره فریــدن فرزنــد محمــود  

ســه دانــگ از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  

123.15 مترمربــع از پــالک شــماره 67 فرعــی از 27  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــران غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عــزت دلب

ســوم  هیــأت   1395/09/23-25515 شــماره  9.رای 

خانــم جمیلــه کریمــی   بــه شناســنامه شــماره 23 

ــت  ــن و میاندش ــادره بوئی ــی  6219827589 ص کدمل

ــک  ــدانگ ی ــگ از شش ــه دان ــی      س ــد امیرقل فرزن

ــالک  ــع از پ ــاحت 123.15 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  27 اصل شــماره  67    فرع

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــاطعی ــی س ــمی عل رس

10.رای شــماره 25271-1395/09/22 هیــأت چهــارم 

ــه شناســنامه شــماره 47  ــای ناصــر شــاه ســنایی ب آق

کدملــی 1290675821 صــادره اصفهــان فرزنــد عزیزالــه 

ــاحت 124.43  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب در شش

مترمربــع پــالک شــماره 224 فرعــی از 21 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 75 ــت ص 284 دفت ــورد ثب م

دوم  هیــأت   1395/10/28-28335 شــماره  11.رای 

خانــم شــیرین مــوری هرمــزی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اهــواز  صــادره   1754107486 676 کدملــی 

ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــن شش حس

76/87    مترمربــع پــالک شــماره    67   اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــینی ــر حس ــید جعف ــت س ــان  ازمالکی اصفه

12.رای شــماره 31067-1395/11/28 هیــأت چهــارم 

آقــای جــالل افشــاری بــه شناســنامه شــماره  200 

کدملــی 1159908427  صــادره فریــدن  فرزنــد نادرقلــی 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 78مترمربــع 

از پــالک شــماره  فرعــی از 67 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــادی رســمی حســین امینــی عاشــق آب

ســوم  هیــأت  13.رای شــماره 1395/11/27-31044 

ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــی رنان ــن فاطم ــید حس ــای س آق

ــی  ــادره خمین ــی 1283210894 ص ــماره 10155 کدمل ش

شــهر فرزنــد ســید مهــدی ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 147.28 مترمربــع از پــالک شــماره 

3578 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  

ــه 91  ــورخ 71/10/10 دفترخان ــماره 32230 م ــند ش از س

ــان اصفه

ســوم  هیــأت   1395/11/27-31045 شــماره  14.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی برزان ــای شــکراله رضائ آق

ــی  ــد عل ــان فرزن ــی 1290140812 صــادره اصفه 60 کدمل

ــاحت  ــه مس ــاب کارگاه  ب ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش محم

84.12 مترمربــع از پــالک شــماره 99 فرعــی از 27 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــه  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــالک ــر 513  ام 385 دفت

دوم  هیــأت   1395/12/03-31666 شــماره  15.رای 

خانــم صدیقــه جــوادی الیادرانــی بــه شناســنامه شــماره 

387 کدملــی 1284401601 صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــه  ــاب ســاختمان ب عبدالحســین در  ششــدانگ یــک ب

ــی  ــالک شــماره 209فرع ــع پ مســاحت 137.82مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 15اصل

ــر  ــت صفحــه 592 دفت ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه مل

ــالک 954 ام

دوم  هیــأت   1395/12/04-31817 شــماره  16.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــان گورتان ــم آزاده محققی خان

87 کدملــی 1290840555 صــادره  خمینــی شــهر 

فرزنــد یدالــه در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

مســاحت 154.18مترمربــع پــالک شــماره  411 فرعــی 

ــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  از 15 اصل

ــر  ــت صفحــه 232 دفت ــان مــورد ثب ــک غــرب اصفه مل

ــالک 382 ام

17.رای شــماره 32266-1395/12/10 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 1130034380  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ماهران عل

ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1130034380 ص کدمل

ــه  ــاختمان ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــد در      شش احم

اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی   بــه مســاحت   304/10   

ــی  ــی از  16  اصل ــالک شــماره 302     فرع ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــق  ســامانه امــالک ــان طب اصفه

دوم  هیــأت   1395/12/04-31697 شــماره  18.رای 

آقــای رمضــان شــریفی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 

12 کدملــی 1289877807 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح 

الــه در   ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

 36 از  271فرعــی  شــماره  پــالک  234.20مترمربــع 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت فتــح الــه شــریفی ولدانــی

دوم  هیــأت   1395/12/04-31833 شــماره  19.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــای ســید مرتضــی میرحــاج ب آق

ــد  ــان  فرزن ــی 1286769981 صــادره اصفه 3074 کدمل

ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــینعلی در  س ــید حس س

ــع  ــه مســاحت 208/40 مترمرب ــاب ســاختمان ب یــک ب

پــالک شــماره  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســهم االرث ناصــر 

ــده زارع   ــاری و زبی غف

دوم   هیــأت   1395/12/04-31834 شــماره  20.رای 

ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــد آب ــمی محم ــرا قاس ــم زه خان

ــان   ــادره  اصفه ــی 1286978408 ص ــماره 125 کدمل ش

فرزنــد اکبــر ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 208/40 مترمربــع پــالک 

شــماره  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســهم االرث ناصــر 

ــده زارع ــاری و زبی غف

اول  هیــأت   1395/12/25-33781 شــماره  21.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتم زاده ب ــه رس ــب ال ــای حبی آق

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290162026 186 کدملــی 

ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان خــداداد در  ششــدانگ یــک ب

ــی  ــماره  3144 و 3145 فرع ــالک ش ــع پ 132 مترمرب

ــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  از 18 اصل

ــان   ــهرداری اصفه ــت ش ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک ــامانه ام ــق س طب

اول  هیــأت   1395/12/25-33779 شــماره  22.رای 

ــماره 121  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی عباس ــای مصطف آق

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290682305 ص کدمل

ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب شــعبانعلی ششــدانگ ی

140 مترمربــع پــالک شــماره  558 فرعــی از 36 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــی عباس ــرزا عل ــت می ــان از مالکی اصفه

اول  هیــأت   1395/12/25-33798 شــماره  23.رای 

آقــای محمــد نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 

55 کدملــی 1290021953 صــادره اصفهــان فرزنــد کریــم 

ــک  ــدانگ ی ــه  شش ــاع از 72 حب ــه مش در 43/2  حب

ــالک  ــع پ ــاحت  290.96 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره  85 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــند  ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــان ــه 5 اصفه ــورخ 60/2/22 دفترخان 57589 م

اول  هیــأت   1395/12/25-33799 شــماره  24.رای 

خانــم اشــرف نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283493098 ص 2071 کدمل

مرتضــی در  28/8 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  290.96 مترمربــع پــالک 

شــماره  85 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــند  ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــان ــه 5 اصفه ــورخ 60/2/22 دفترخان 57589 م

اول  هیــأت   1395/12/17-33126 شــماره  25.رای 

آقــای ســیف الــه مقــدم عاشــق آبــادی بــه شناســنامه 

شــماره 3288 کدملــی 1283331128 صــادره اصفهــان 

فرزنــد مهــدی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــع در  ــی واق ــماره  66 اصل ــالک ش ــع پ 212.40 مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت  ــورد ثب ــادی م ــق آب ــدم عاش ــدی مق ــت مه از مالکی

ــالک ــر 149 ام صفحــه 582 دفت

اول  هیــأت   1395/12/21-33319 شــماره  26.رای 

خانــم شــکوه صحتــی اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1285629566 ص 707 کدمل

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر در  شش ناص

176.53 مترمربــع پــالک شــماره   68 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــر گلشــیرازی و مرتضــی کشــانی ــت اکب مالکی

اول  هیــأت   1395/12/18-33148 شــماره  27.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــدی رنان آقــای براتعلــی کرون

ــد  8870 کدملــی 1283198037 صــادره  اصفهــان فرزن

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدی در  ششــدانگ ی مه

ــی از 18  ــماره  3837 فرع ــالک ش ــع پ 157.90مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــی ــدی رنان ــدی کرون ــت مه ــان از مالکی ــرب اصفه غ

اول  هیــأت   1395/12/10-32284 شــماره  28.رای 

ــماره 54  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــی جدی ــای مجتب آق

فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره   1129562417 کدملــی 

ــاب   ــک ب ــگ مشــاع از    ششــدانگ ی محمــد ســه دان

خانــه    بــه مســاحت    189/70  مترمربــع پــالک 

ــع در  ــی واق ــی از  40  اصل ــماره  207 و 208    فرع ش

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت علــی کیقبــادی پــالک 40/207 ثبــت در 

ــر 182 امــالک و ســید حســن احمــد  صفحــه 202 دفت

زاده پــالک 40/208 مــورد ثبــت صفحــات 388 و 417 

دفتــر 169 و 215 امــالک

29.رای شــماره 32285-1395/12/10 هیــأت اول آقــای 

ــی  ــماره 66 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــن جدی حس

1129548686 صــادره فریدونشــهر فرزنــد محمــد ســه 

ــه  ــه    ب ــاب  خان دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک ب

ــماره  207 و  ــالک ش ــع پ ــاحت    189/70  مترمرب مس

ــان بخــش   ــی واقــع در اصفه 208    فرعــی از  40  اصل

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت علــی 

ــر  ــه 202 دفت ــت در صفح ــالک 40/207 ثب ــادی پ کیقب

182 امــالک و ســید حســن احمــد زاده پــالک 40/208 

مــورد ثبــت صفحــات 388 و 417 دفتــر 169 و 215 

امــالک

اول   هیــأت   1395/12/11-32430 شــماره  30.رای 

 52 شــماره  شناســنامه  بــه  نصــری  قاســم  آقــای 

ــن  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289903190 ص کدمل

در  62 و شــش، هشــتاد و هفتــم حبــه مشــاع از 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــه   ششــدانگ ی 72 حب

169.70مترمربــع پــالک شــماره 114فرعــی از 5  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 490 و 334 دفاتــر 307 

و 338 امــالک

31.رای شــماره 32429-1395/12/11 هیــأت اول خانــم 

فاطمــه امیدعلــی همدانــی بــه شناســنامه شــماره 373 

ــد عبــاس  کدملــی 0491036906 صــادره شــهر ری فرزن

ــه مشــاع  در  9 و هشــتاد و یــک، هشــتاد و هفتــم حب

از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

169.70مترمربــع پــالک شــماره 114فرعــی از 5  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 490 و 334 دفاتــر 307 

و 338 امــالک

دوم  هیــأت   1395/12/03-31637 شــماره  32.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــادری بن ــی ن ــای محمدعل آق

ــد  ــهرکرد فرزن ــادره  ش ــی 4621053701 ص 4080 کدمل

ــه  ــاختمان   ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــا در  شش غالمرض

ــی از  ــالک شــماره 425 فرع ــع پ مســاحت 147مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 16 اصل

ــماره 20409  ــند ش ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ مل

مــورخ 50/4/12 دفترخانــه 36 اصفهــان

اول  هیــأت   1395/12/11-32395 شــماره  33.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی زهران ــس کیان ــم نرگ خان

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284773515 ص 1270 کدمل

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــه در  ششــدانگ ی نصرال

ــی  ــی از 12اصل ــماره 676 فرع ــالک ش ــع پ 105مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــت متقاض ــان از مالکی اصفه

اول  هیــأت   1395/12/10-32332 شــماره  34.رای 

بــه شناســنامه شــماره 3  آقــای محســن خلیلــی 

ــد رضــا  کدملــی 1129870979 صــادره  فریونشــهر فرزن

ــاحت   51/02    ــه مس ــه  ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع پــالک شــماره   67  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت اســداله زارع

اول  هیــأت   1395/12/18-33168 شــماره  35.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــق ب ــادات بح ــب الس ــم زین خان

ــد  ــان فرزن ــی 1283260239 صــادره  اصفه 1552 کدمل

کریــم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 56.70 

مترمربــع پــالک شــماره 400 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــرک زهران از مالکیــت جعفــر ت

36.رای شــماره 33010-1395/12/16 هیــأت چهــارم 

آقــای محمدرضــا چرمــی  بــه شناســنامه شــماره 

29  کدملــی 0651657911  صــادره بیرجنــد  فرزنــد 

بــه  مغــازه   بــاب  یــک  ازششــدانگ  محمدعلــی  

ــی  ــماره  فرع ــالک ش ــع از پ ــاحت 17.58 مترمرب مس

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 67 اصل

ــدی خــراط ــک رســمی مه ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

37.رای شــماره 33545-1395/12/23 هیــأت چهــارم 

ــماره 320   ــنامه ش ــه شناس ــان  ب ــه انصاری ــم فاطم خان

کدملــی 1090939329  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

نصرالــه  دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

ــالک  ــع از پ ــه مســاحت  113.76 مترمرب ســاختمان  ب

شــماره     3406 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــالک ــر 369 ام ــه 1 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف رس

38.رای شــماره 33542-1395/12/23 هیــأت چهــارم 

بــه شناســنامه شــماره 730   عباســی  زهــرا  خانــم 

کدملــی 1091297398  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

عبدالحســین  دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

ــالک  ــع از پ ــاحت  113.76 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره     3406 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــالک ــر 369 ام ــه 1 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف رس

39.رای شــماره 33544-1395/12/23 هیــأت چهــارم 

ــماره 8740   ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــته عباس ــم فرش خان

کدملــی 1092171975  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

بــاب  یــک  ازششــدانگ  دانــگ  دو  عبدالحســین  

ــالک  ــع از پ ــاحت  113.76 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 3406 فرع ش

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــالک ــر 369 ام ــه 1 دفت ــت صفح ــمی  ثب رس

چهــارم  هیــأت   1395/12/3299416 شــماره  40.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــان ســودانی  ب ــای تیمــور مانی آق

1142 کدملــی 1284624145  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاس  ازشش عب

از پــالک شــماره  فرعــی از 34  168.48 مترمربــع 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عبــاس مانیــان  ثبــت 

ــالک ــر 193 ام ــه 395 دفت صفح

دوم  هیــأت   1395/12/23-33590 شــماره  41.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــه ب ــم کوکــب هوشــنگی طام خان

7 کدملــی 1291283315 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  281.70 

مترمربــع پــالک شــماره  875 فرعــی از 12 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت فــوق بشــماره ســند 20385 مــورخ 

ــان ــه 160 اصفه 95/11/30 دفترخان

42.رای شــماره 0448-1396/01/08 هیــأت دوم آقــای 

رســول کاظمــی بــه شناســنامه شــماره 1271002116 

ــر  ــد اصغ ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1271002116 ص کدمل

در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  

ــی از  9   ــماره   9   فرع ــالک ش ــع پ 144/50    مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــر 35 ــت    صفحــه 303 دفت ــورد ثب ــان م غــرب اصفه

ــم  ــأت دوم خان ــماره 470-1396/01/08 هی 43.رای ش

بتــول علــی آبــادی خیــر آبــادی بــه شناســنامه شــماره 

ــد احمــد  1 کدملــی 5499525986 صــادره تیــران فرزن

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  

69/68    مترمربــع پــالک شــماره  39   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــی احمــدی فروشــانی از مالکیــت رجبعل

44.رای شــماره 33543-1395/12/23 هیــأت دوم 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــن صمیمــی لنبان ــم مهی خان

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284592979 ص 932 کدمل

ــاب ســاختمان  ــان یــک ب ــه در  ششــدانگ اعی فتــح ال

شــماره  پــالک  مترمربــع   218.40 مســاحت    بــه 

1578فرعــی از 6 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــه در   ــه عرص ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

صفحــه 283 دفتــر 875 امــالک بنــام موقوفــه آزمــا بــه 

نمایندگــی اداره اوقــاف دارای ســابقه ثبــت مــی باشــد 

ــان  ــدار اعی ــان مــی باشــد و مق ــک اعی و متقاضــی مال

ــد( ــا ش ــی ب ــع م ــر مرب ــی 466 مت احداث

دوم  هیــأت  شــماره 1395/12/23-33552  45.رای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران ــاه س ــان ش ــای رمض آق

اصفهــان  صــادره   1289946221 16 کدملــی  شــماره 

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــین شش ــد حس فرزن

ــع پــالک شــماره 238/1 فرعــی  مســاحت 302 مترمرب

ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 21 اصل

ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق بموجــب 

ســند شــماره 98637 مــورخ 74/8/4 دفترخانــه 5 

اصفهــان بــه میــزان 72 متــر مربــع و بقیــه از مالکیــت 

ــی ــم جوالئ ــهدی رحی مش

46.رای شــماره 32087-1395/12/07 هیــأت ســوم 

خانــم فرشــته شــیران بــه شناســنامه شــماره 2510 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285155890 کدملــی 

احمدرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی از 16  ــماره  939 فرع ــالک ش ــع از پ 94.70  مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی بتــول ابراهیمــی ثبــت 

ــالک ــر 501 ام ــه 196 دفت صفح

47.رای شــماره 32460-1395/12/12 هیــأت ســوم 

ــه شناســنامه شــماره 1259   ــوری   ب ــای ســعید تیم آق

کدملــی 1283060541  صــادره اصفهــان  فرزنــد مرتضی  

ــاحت  135.10  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش

مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 44 اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــی ازمالــک رســمی عبدالرحیــم تیمــوری جروکان

48.رای شــماره 32459-1395/12/12 هیــأت ســوم 

ــه شناســنامه شــماره 1259   ــوری   ب ــای ســعید تیم آق

کدملــی 1283060541  صــادره اصفهــان  فرزنــد مرتضی  

ــه مســاحت  143.27  ــه  ب ــاب خان ازششــدانگ یــک ب

مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 44 اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ازمالــک رســمی عبدالرحیــم تیمــوری جروکانــی

49.رای شــماره 32444-1395/12/12 هیــأت ســوم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــریفی ولدان ــا ش ــای رض آق

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283509687 ص 1260 کدمل

غالمحســین  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 

ــی از  ــماره 274    فرع ــالک ش ــع از پ 339.39 مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 36 اصل

ــین  ــمی غالمحس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

ــی ــریفی ولدان ش

50.رای شــماره 32492-1395/12/12 هیــأت ســوم 

ــه شناســنامه شــماره  ــار  ب ــه انصــاری تب ــی ال آقــای ول

ــد  577  کدملــی 1060715333  صــادره نیشــابور  فرزن

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش محم

263.61 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 31 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان ازمالــک رســمی فتــح الــه ابراهیمــی بابوکانــی

51.رای شــماره 32494-1395/12/12 هیــأت ســوم 

ــه شناســنامه  ــی ب ــورداری ناغان ــی برخ ــد عل ــای امی آق

ناغــان  صــادره   4689726078 40 کدملــی  شــماره 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  ازشش ــد داود عل فرزن

مســاحت153.97 مترمربــع از پــالک شــماره  535 

فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــد  ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر  105  ــه 467  دفت ــت صفح ــاهی ثب ــادری درباغش ن

ــالک ام

52.رای شــماره 32443-1395/12/12 هیــأت ســوم 

خانــم عفــت محققیــان گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 

1209 کدملــی 1288727021 صــادره اصفهــان فرزنــد 

محمــد  ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه نجــاری  بــه 

  508 شــماره  پــالک  از  مترمربــع   44.50 مســاحت 

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــوق  از  ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ســند شــماره 39267 مــورخ 61/6/1 دفترخانــه 95 

ــان اصفه

53.رای شــماره 1971-1396/01/28 هیــأت ســوم آقــای 

صفرعلــی خطابخــش کولــه پارچــه  بــه شناســنامه 

شــماره 108  کدملــی 1289260206  صــادره اصفهــان  

فرزنــد مصطفــی  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 151.95 مترمربــع از پــالک شــماره 364  

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــالک ــر 41 ام ــه 331 دفت صفح

54.رای شــماره 1627-1396/01/21 هیــأت ســوم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 257  کدمل ــی ب ــره مجتبائ زه

1290901724  صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد نوروزعلــی  

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه و مغــازه 

متصلــه  بــه مســاحت 185.00مترمربــع از پــالک شــماره  

3310  فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق 

از ســند شــماره 5848 مــورخ 81/2/25 و ســند شــماره 

ــان ــه 112 اصفه 8812 مــورخ 81/12/28 دفترخان

55.رای شــماره 1631-1396/01/21 هیــأت ســوم  خانــم 

ــی  ــماره 1327  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــم کبی اعظ

1290524572  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمدعلــی  

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه و مغــازه 

از پــالک  بــه مســاحت  185.00 مترمربــع  متصلــه 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل ــماره  3310  فرع ش

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

رســمی فــوق  از ســند شــماره 5848 مــورخ 81/2/25 

ــه 112  و ســند شــماره 8812 مــورخ 81/12/28 دفترخان

ــان اصفه

چهــارم   هیــأت   1396/01/28-1996 شــماره  56.رای 

ــه شناســنامه شــماره  خانــم فاطمــه شــریفی ولدانــی ب

11 کدملــی 1289991715 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 206.42 

ــی  ــی از 36 اصل ــماره  271 فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــه شــریفی ــه و یدال ــح ال ــک رســمی فت ــان ازمال اصفه

57.رای شــماره 2544-1396/02/04 هیــأت دوم خانــم 

ــی  ــماره 1118 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــجادیه ب ــول س بت

ــد سیداســماعیل  ــان فرزن 1286539668 صــادره اصفه

در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــی  ــی از 11اصل ــماره 7808 فرع ــالک ش ــع پ 97 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــر 370  ــه 318 و 509 دفات ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــالک و 701 ام

دوم  هیــأت   1396/02/04-2559 شــماره  58.رای 

خانــم صدیقــه میراســمعیل زاده فخیــم بــه شناســنامه 

تبریــز  شــماره 225 کدملــی 1379040094 صــادره  

ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش ــد میرعل فرزن

ــالک شــماره 17 فرعــی  ــع پ ــه مســاحت 185 مترمرب ب

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 7اصل

ــی  ــه نصراصفهان ــت طیب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

مــورد ثبــت صفحــه 589 و 464 دفتــر 510 و 13 امــالک

59.رای شــماره 2443-1396/02/03 هیــأت اول آقــای 

غالمعبــاس قاســمی بــه شناســنامه شــماره 19 کدملــی 

5499713571 صــادره تیــران و کــرون  فرزنــد مســیب 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 77 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره 67 اصل ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

صغــری یزدخواســتی

ــای  ــأت اول آق ــماره 2183-1396/01/30 هی 60.رای ش

ــماره 12  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــی برندگ رجبعل

ــه  ــد یدال ــان  فرزن ــی 1290096643 صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 155.21 

از 16 اصلــی  مترمربــع پــالک شــماره 597 فرعــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت یدالــه برندگــی برزانــی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 64 ام ــه 384 دفت صفح

ــای  ــأت اول آق ــماره 2084-1396/01/29 هی 61.رای ش

اصغــر خدنگــی جوانــی بــه شناســنامه شــماره 21 

ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290098034 ص کدمل

ــه مســاحت  23/40     ــازه ب ــاب    مغ ــک ب ششــدانگ ی

مترمربــع پــالک شــماره  442/1    فرعــی از  25  اصلــی 

ــه پــالک 25/3155 تبدیــل شــده اســت(  واقــع در  )ب

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــی ــت رضــا خدنگ از  مالکی

ــای  ــأت اول آق ــماره 2027-1396/01/29 هی 62.رای ش

شــماره  شناســنامه  بــه  قهفرخــی  مردانــی  احمــد 

ــد  ــی 4620670782 صــادره شــهرکرد فرزن 8466 کدمل

خدامــراد در    ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه 

ــماره   2509    ــالک ش ــع پ ــاحت   98/65   مترمرب مس

فرعــی از 18   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 48281 

مــورخ 1377/4/11 دفترخانــه 91 اصفهــان

ــم  ــأت اول خان ــماره 2179-1396/01/30 هی 63.رای ش

ــی  ــماره 470 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاهی ب ــن ش پروی

1286533198 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمدرضــا 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 41.82 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره 68 اصل ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــادی ــرام آب ــزت زارع به ع

64.رای شــماره 2011-1396/01/28 هیــأت اول آقــای 

بهــزاد مالئــی بــه شناســنامه شــماره 3890 کدملــی 

خدارحــم  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1292191708

ــاحت   192    ــه مس ــه   ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع پــالک شــماره   31      اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت شــهرداری اصفهــان

65.رای شــماره 2463-1396/02/03 هیــأت اول خانــم 

زهــرا بحرینیــان بــه شناســنامه شــماره 50591 کدملــی 

ــیدمهدی در  ــد س ــان فرزن ــادره اصفه 1280931531 ص

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 159.38 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره 28 اصل ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی 271  ــات 268 ال ــت صفح ــورد ثب ــی  م ــده واعظ زبی

دفتــر 54 امــالک

ــای  ــأت اول آق ــماره 2164-1396/01/29 هی 66.رای ش

ــماره 884  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی کوجان ــن رضائ حس

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1283380404 ص کدمل

کریــم در    ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   

146/50   مترمربــع پــالک شــماره      28 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــی کوجان ــم رضائ ــت کری ــان  از مالکی اصفه

ــم  ــأت اول خان 67.رای شــماره 2158-1396/01/29 هی

میتــرا گودینــی بــه شناســنامه شــماره 35418 کدملــی 

مجتبــی  فرزنــد  باختــران  صــادره    3250352217

ــه مســاحت   107/50    ــه ب ــاب    خان ششــدانگ یــک ب

مترمربــع پــالک شــماره   438   فرعــی از    17 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت زهــره قربانــی صفحــه 356 دفتــر 

130 امــالک

68.رای شــماره 2155-1396/01/29 هیــأت اول  آقــای 

ــماره 12  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــی برندگ رجبعل

ــه  ــد یدال ــان فرزن ــی 1290096643 صــادره  اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت  125/71  

ــی  ــی از   16 اصل ــالک شــماره    471  فرع ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت علــی رضائــی برزانــی  مــورد ثبــت 

ــر 61 امــالک صفحــه 89 دفت

ــای  ــأت اول آق ــماره 2035-1396/01/29 هی 69.رای ش

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــن ج ــن العابدی زی

ــان  ــادره  اصفه ــی 1283451441 ص ــماره 1210 کدمل ش

ــه  ــازه ب ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی ــان شش ــد رمض فرزن

ــماره   346    ــالک ش ــع پ ــاحت  110/45    مترمرب مس

فرعــی از  13  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

ــر  ــت اصغ ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــر 378 ــه 154 دفت ــت     صفح ــورد ثب ــیر دره  م ش

دوم   هیــأت   1396/02/26-4538 شــماره  70.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــزت علیجان ــم ع خان

32 کدملــی 1290073422 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا 

ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت  367.72    

ــی  ــی از  17  اصل ــالک شــماره   761   فرع ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 446 دفتــر 483 امــالک

71.رای شــماره 4541-1396/02/26 هیــأت دوم خانــم 

ــماره 3893  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــرا رضائ زه

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین ــی 1282999184 ص کدمل

ــاب   ســاختمان    محمدحســین در    ششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت  79.57      مترمربــع پــالک شــماره 

1904     فرعــی از 27   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــی ــی برزان ــین رضائ غالمحس

72.رای شــماره 4618-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 

ــماره 9  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوروزی خرزوق ــه ن صدیق

ــد  ــهر فرزن ــاهین ش ــادره ش ــی 5110441715 ص کدمل

حاجــی ابراهیــم در  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

بــه مســاحت   170.83   مترمربــع پــالک شــماره    68 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان  از مالکیــت ســید حســن رضــوی بهــرام 

آبــادی

دوم   هیــأت   1396/02/31-4868 شــماره  73.رای 

آقــای جــالل شــهبازی بــه شناســنامه شــماره 805 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1285733630 کدملــی 

ــاب   ســاختمان نجــاری     رمضانعلــی ششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت   150.30   مترمربــع پــالک شــماره   88   

فرعــی از  27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت از ســهم 

االرث حســن پــور اعتصــام )زاری(   فرزنــد محمــد زاری 

ــالک ــر 297 ام ــه 315 دفت صفح

دوم  هیــأت   1396/02/31-4835 شــماره  74.رای 

خانــم فاطمــه ســلطانی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1282950371 ص 1931 کدمل

ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــدر در    شش حی

ــماره  447     ــالک ش ــع پ ــاحت   155.60   مترمرب مس

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ســند 11175 مــورخ 

1356/1/21 دفترخانــه 426 اصفهــان

75.رای شــماره 4540-1396/02/26 هیــأت دوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــین رضائ محمدحس

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290008566 93 کدملــی 

نعمــت الــه در   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

بــه مســاحت   124.16   مترمربــع پــالک شــماره 

1904     فرعــی از 27   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــورث متقاضــی نســبت  ــی م ــی برزان غالمحســین رضائ

ــهم االرث وی ــه س ب

اول  هیــأت   1396/03/03  -5256 شــماره  76.رای 

خانــم زهــرا جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1290260680 13 کدملــی 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد در  شش احم

از 25  فرعــی  پــالک شــماره 841  166.87مترمربــع 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــورد  ــی م ــی جوان ــت محمدعل ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ــالک ــر 428 ام ــه 593 دفت ــت صفح ثب

ــم  ــأت اول خان ــماره 5082-1396/03/02 هی 77.رای ش

ــی  ــماره 87 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرم آقابابای محت

1290114625 صــادره اصفهــان  فرزنــد رمضان ششــدانگ 

یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت   69   مترمربــع پــالک 

شــماره  2636    فرعــی از   18  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیت 

محمــد حاتمــی  مــورد ثبــت    صفحــه    574 دفتر 684 

ــا  صــدور  ــک ب ــرار دارد و بان ــک ق ــن بان ــالک )در ره ام

ســند بــه شــرط حفــظ رهــن موافقــت نمــوده اســت (

ــای  ــأت اول آق ــماره 5186-1396/03/03 هی 78.رای ش

محمــد حســین بهرامــی نوغــان علیائــی بــه شناســنامه 

شــماره 3 کدملــی 6219841727 صــادره فریــدن  فرزنــد 

غالمحســین ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

102.68 مترمربــع پــالک شــماره 2620فرعــی از 18 اصلی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان از مالکیــت نــوروز رضایــی آدریانــی مــورد ثبــت 

صفحــه 428 دفتــر 309 امــالک

اول  هیــأت   1396/03/03-5197 شــماره  79.رای 

ــه شناســنامه شــماره 140  آقــای ابوالفضــل معصومــی ب

ــی  ــد عبدالعل ــق فرزن ــادره ده ــی 1092032592 ص کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ســه دان

ــی از  ــماره 236فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 212مترمرب مس

27اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه572 و  575 

ــالک ــر 891 ام دفت

ــم  ــأت اول خان 80.رای شــماره 5198-1396/03/03 هی

زهــرا علــی خانــی بــه شناســنامه شــماره 6014 کدملــی 

ــم  ــد ابوالقاس ــاد فرزن ــف آب ــادره  نج 1090577389 ص

ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب ســه دان

ــی از  ــماره 236فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 212مترمرب مس

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 27اصل

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه572 و  575 

ــر 891 امــالک دفت

اول   هیــأت   1396/03/03-5158 شــماره  81.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــی صادق ــای عل آق

ــهر  ــی ش ــادره خمین ــی 1282998684 ص 3942 کدمل

فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء 

بــه مســاحت  اعیانــی دو دانــگ آن  بهــای ثمنیــه 

202.90مترمربــع پــالک شــماره 105 و 106فرعــی از 

16اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند شــماره 129935 

مــورخ 74/2/2 دفترخانــه 14 اصفهــان

82.رای شــماره 4671-1396/02/28 هیــأت اول خانــم 

بتــول مســتاجران گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 1411 

فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1283431351 کدملــی 

ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــادق ششــدانگ یــک ب ص

50.46 مترمربــع پــالک شــماره  980 فرعــی از 16اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــق ســامانه امــالک ــان  طب اصفه

اول  هیــأت   1396/02/28-4674 شــماره  83.رای 

آقــای عبدالــه مهــر علیــان بــه شناســنامه شــماره 

168 کدملــی 1290841365 صــادره اصفهــان فرزنــد 

محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

از  384فرعــی  شــماره  پــالک  225.31مترمربــع 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25اصل

ــر  ــه 209 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

امــالک  841

اول   هیــأت   1396/02/28-4677 شــماره  84.رای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــورداری ناغان ــاء برخ ــم گل نس خان

شــماره 2163 کدملــی 4689375135 صــادره  اردل 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش ــد داودعل فرزن

 535 شــماره   پــالک  114.27مترمربــع  مســاحت 

فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد نــادری 

ــالک ــامانه ام ــق س ــاهی  طب درباغش

اول  هیــأت   1396/02/30-4748 شــماره  85.رای 

 9 شــماره  شناســنامه  بــه  اعرابــی  حســین  آقــای 

کدملــی 1289931021 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 

ششــدانگ یــک بــاب کارگاه چــوب بــری بــه مســاحت 

ــع در  ــی واق ــماره  32 اصل ــالک ش ــع پ 40.70 مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــان ــر قانعی ــی اکب ــت عل از مالکی

86.رای شــماره 4736-1396/02/30 هیــأت اول آقــای 

ــی  ــماره 3013 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــد حاجی نوی

1290873682 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ 

یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 35.15 مترمربــع پــالک 

شــماره 1425 فرعــی از 4 اصلــی واقــع در اصفهــان 

از  اصفهــان  غــرب  ملــک  ثبــت  بخــش 14 حــوزه 

مالکیــت طیبــه گرجــی مــورد ثبــت صفحــه 513 دفتــر 

ــالک 466 ام

87.رای شــماره 4697-1396/02/28 هیــأت اول خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 11852 کدملــی  ــان ب زهــرا صباغی

ــی در  2/5  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1283227851 ص

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 113.85مترمربــع  تجــاری مســکونی 

در  واقــع  18اصلــی  از  1300فرعــی  شــماره  پــالک 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــه 279  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرا صباغی ــت زه از مالکی

ــالک ــر 951 ام دفت

اول   هیــأت   1396/02/28-4698 شــماره  88.رای 

شــماره  شناســنامه  بــه  عســگری  ابراهیــم  آقــای 

340 کدملــی 1290662703 صــادره اصفهــان فرزنــد 

غالمرضــا در 2/5 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 

بــه مســاحت  بــاب ســاختمان تجــاری مســکونی 

113.85مترمربــع پــالک شــماره 1300فرعــی از 18اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت زهــرا صباغیــان مــورد ثبــت صفحــه 

279 دفتــر 951 امــالک

ــای  ــأت اول آق ــماره 4699-1396/02/28 هی 89.رای ش

ســید کاظــم میــر حســینی رنانــی بــه شناســنامه 

شــماره 243 کدملــی 1290046794 صــادره اصفهــان 

ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــک دان ــا در  ی ــد امیرآق فرزن

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان تجــاری مســکونی ب یــک ب

113.85مترمربــع پــالک شــماره 1300فرعــی از 18اصلــی 

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

اصفهــان از مالکیــت زهــرا صباغیــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــالک ــر 951 ام 279 دفت

ــای  ــأت اول آق ــماره 4685-1396/02/28 هی 90.رای ش

ناصــر مــرادی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 12688 

ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1283236631 ص کدمل

صفرعلــی در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

197.38مترمربــع پــالک شــماره 1241فرعــی از 18اصلــی 

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

ــالک ــر 1091 ام ــت صفحــه 356 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

ــای  ــأت اول آق ــماره 4755-1396/02/30 هی 91.رای ش

ــماره 71  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــل خان ــدی چه ــد مه وحی

کدملــی 1159718131 صــادره فریــدن  فرزنــد رضــا 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112 مترمربــع 

پــالک شــماره  67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت هوشــنگ 

ــری خوشــنود و نســرین جزای

ــم  ــأت اول خان 92.رای شــماره 4642-1396/02/28 هی

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتگردی ب ــم زاده دس ــری کاظ مه

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285379209 29 کدملــی 

عزیزالــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

170.31مترمربــع پــالک شــماره  547 فرعــی از 27 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت عباســعلی حســینی جعفرپور 

ــالک ــر 341 ام ــه 379 دفت ــت صفح ــورد ثب م

93.رای شــماره 4643-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

علــی اصغــر راســتی طالخونچــه بــه شناســنامه شــماره 

309 کدملــی 1284513270 صــادره اصفهــان فرزنــد 

صــادق ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــع در  ــی واق ــماره 66 اصل ــالک ش ــع پ 178.38مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــادی ــق آب ــد عاش ــدی هنرمن ــت مه از مالکی

ادامه در صفحه 8
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اول  هیــأت   1396/02/28-4644 شــماره  94.رای 

خانــم مریــم نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290774961 ص 1772 کدمل

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان حســن در  ششــدانگ یــک ب

 235/2 و   235/1 شــماره  پــاک  مترمربــع   151.05

فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 535 

ــاک ــر 751 ام دفت

95.رای شــماره 4758-1396/02/30 هیــأت اول آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــن ج حس

1393 کدملــی 1283453118 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر در شش باق

از  فرعــی   614 شــماره  پــاک  مترمربــع   258.70

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 13اصل

ــر  ــان مــورد ثبــت صفحــه 158 دفت ملــک غــرب اصفه

927 امــاک بنــام فرزانــه فــرزان  و صفحــه 155 دفتــر 

ــی ــام متقاض ــاک بن 927 ام

96.رای شــماره 4759-1396/02/30 هیــأت اول آقــای 

علــی شــیخ بهائــی بــه شناســنامه شــماره 568 کدملــی 

ــر  ــد محمدجعف ــان فرزن ــادره اصفه 1286463564 ص

ــاحت 202  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در   شش

مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت اســماعیل مزروعــی از مالکی

اول  هیــأت   1396/02/28-4687 شــماره  97.رای 

خانــم بتــول مســتاجران گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 

1411 کدملــی 1283431351 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــادق س ص

خانــه بــه مســاحت 117.15مترمربــع پــاک شــماره  81 

فرعــی از 9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــان مــورد ثبــت صفحــه 254  ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــر 552 امــاک دفت

98.رای شــماره 4688-1396/02/28 هیــأت اول خانم 

هاجرالســادات انصــاری چهارســوقی بــه شناســنامه 

شــماره 12554 کدملــی 1292053641 صــادره  اصفهــان 

ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــیدحمید س ــد س فرزن

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 117.15مترمربــع پــاک 

شــماره  81 فرعــی از 9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــر 552 امــاک صفحــه 254 دفت

ــای  ــأت دوم آق 99.رای شــماره 4041-1396/02/20 هی

محمــد جــان نثــاری بــه شناســنامه شــماره 34 کدملــی 

ــد تقــی ششــدانگ  ــان فرزن 1290080216 صــادره اصفه

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   220.74   

ــی  ــی از  13  اصل ــاک شــماره    57  فرع ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 446 دفتــر 21 امــاک

ــای  ــأت دوم آق 100.رای شــماره 4076-1396/02/20 هی

ــماره 7  ــنامه ش ــه شناس ــبدانی ب ــی س ــادق نصرالله ص

ــی  ــد تق ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284821201 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب   مغــازه  بــه مســاحت 54     

مترمربــع پــاک شــماره    32   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــبدانی ــی س ــی رجب ــت تق از مالکی

101.رای شــماره 3877-1396/02/18 هیــأت چهــارم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی علویج ــر امین ــای امی آق

15721 کدملــی 1292685387 صــادره اصفهــان  فرزنــد 

داود  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــع از پــاک شــماره  120  فرعــی از 40  145.30  مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی محمــد لــری لمجیــری

دوم   هیــأت   1396/02/18-3872 شــماره  102.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی  ب ــی رنان ــاس صادق ــای عب آق

345  کدملــی 1290193436  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

محمــود  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه اســتثناء 

بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 234.45 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 396   فرع ــاک ش از پ

ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ازمالــک رســمی عبــاس صاذقــی رنانــی و حســن 

صادقــی رنانــی ثبــت صفحــه 359و 520  دفتــر  1136 

ــاک و 36 ام

103.رای شــماره 3854-1396/02/18 هیــأت چهــارم 

آقــای حبیــب قائــدی  بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 

غامرضــا   فرزنــد  شــهرکرد  صــادره    4623144321

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 160 مترمربــع 

از پــاک شــماره 32  فرعــی از 27 اصلــی واقــع در 

ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه

از مالــک رســمی علــی ایروانــی ثبــت صفحــه 196 دفتــر 

ــاک 167  ام

104.رای شــماره 5147-1396/03/02 هیــأت چهــارم 

خانــم شــهناز ریاحــی بنــی  بــه شناســنامه شــماره 140 

کدملــی 4623077942  صــادره شــهرکرد فرزنــد امیــر 

پنــج دانــگ  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  

137.68 مترمربــع از پــاک شــماره 914   فرعــی از 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 14  اصل

ــورخ  ــان از ســند شــماره 39654 م ــرب اصفه ــک غ مل

ــان ــه 5 اصفه 51/10/24 دفترخان

105.رای شــماره 5148-1396/03/02 هیــأت چهــارم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــمی بن ــن هاش ــای امی آق

صــادره    1273243897 کدملــی   1273243897

اصفهــان فرزنــد محمــد  یــک دانــگ ازششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه 

مســاحت  137.68 مترمربــع از پــاک شــماره 914   

فرعــی از  14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــد  ــمی محم ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــی ــمی بن هاش

106.رای شــماره 3404-1396/02/16 هیــأت چهــارم 

آقــای محمــد علــی بنــدری زاده بــه شناســنامه شــماره 

1799 کدملــی 1292912103 صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــه مســاحت  ــاب مغــازه  ب ــی در ششــدانگ  یکب غامعل

13.78 مترمربــع پــاک شــماره 305فرعــی از17 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــه  اصفهــان  مــع الواســطه از مالــک رســمی  وراث یدال

عســکری کــه مطابــق پاســخ اســتعام مالــک یکدانــگ 

میباشــد

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3903 شــماره  107.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــان ب ــرا بهرامی ــه صغ ــم فاطم خان

263 کدملــی 1290214344 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ســیف الــه  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

 3129 و  پــاک شــماره 3128  از  مترمربــع   175.27

فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــر 883  ــاک وص170 دفت ــر 888 ام ــه 59  دفت صفح

امــاک

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3902 شــماره  108.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــژاد  ب ــتیان ن ــعید بهش ــای س آق

1185  کدملــی 1285776291  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

حســن  ازششــدانگ یــک واحــد تجــاری بــه مســاحت 

ــی از 36  ــاک شــماره 333  فرع ــع از پ 17.65 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی مرتضــی جعفــری 

ــاک ــر 511  ام ــه  134 دفت ــت صفح ــی ثب ولدان

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3909 شــماره  109.رای 

خانــم خدیجــه مانیــان  بــه شناســنامه شــماره 7 

ــی   ــد نادعل ــان فرزن ــی 1290216045 صــادره اصفه کدمل

ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی دو دان

250.61 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 34 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــی ــی رضائ ــمی رمضانعل ــک رس ــان ازمال اصفه

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3908 شــماره  110.رای 

آقــای محمــود رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 

34  کدملــی 1290148406  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

رمضانعلــی  چهــار دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 250.61 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی 

ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت  از 34 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی رمضانعلــی 

ــی رضائ

111.رای شــماره 3907-1396/02/18 هیــأت ســوم آقای 

ــماره 1513   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی نصراصفهان مجتب

کدملــی 1292908750  صــادره اصفهــان  فرزنــد اصغــر  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112.90  

ــع  ــی واق ــی از 44 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت  ــی ثب ــم تیمــوری جروکان ــک رســمی عبدالرحی ازمال

ــاک ــر 238  ام ــی 264 دفت صفحــات 243 ال

ســوم  هیــأت   1396/02/11-3039 شــماره  112.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی وانان ــود رئیس ــای بهب آق

42 کدملــی 4622027216  صــادره شــهرکرد  فرزنــد 

حیدرقلــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

157.53 مترمربــع از پــاک شــماره   فرعــی از 28 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــوادی ــن ج ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ســوم  هیــأت   1396/02/11-3036 شــماره  113.رای 

خانــم مینــا زادهــوش بــه شناســنامه شــماره 2310 

ــد عبــاس   ــی 1286116260  صــادره اصفهــان فرزن کدمل

دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه دوطبقــه 

ــع از پــاک شــماره 248  ــه مســاحت 202.95 مترمرب ب

فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  ثبــت 

ــاک ــر 461 ام صفحــه 247 دفت

ســوم   هیــأت   1396/02/11-3037 شــماره  114.رای 

ــه شناســنامه شــماره 707   ــم زادهــوش    ب ــم مری خان

کدملــی 1285857224 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس   

چهــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 

دوطبقــه بــه مســاحت  202.95 مترمربــع از پــاک 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 248  فرع ش

ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــاک ــر  461 ام ــه  247 دفت ــت صفح ــوق ثب رســمی ف

ســوم  هیــأت   1396/02/11-2997 شــماره  115.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جیانچ ــای محمدتق آق

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1291019723 20 کدملــی 

بــه  بــاب خانــه   یــک  ازششــدانگ  محمدمهــدی  

مســاحت 73  مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 28 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــفیعی ــی ش ــمی عل ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ســوم   هیــأت   1396/02/26-4446 شــماره  116.رای 

آقــای مهــدی عاصمــی اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 

1770 کدملــی 1293054968صــادره اصفهــان فرزنــد 

احمــد  14.4 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک 

ــاک  ــع از پ ــاحت  242.10 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره 710   فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــورخ 91/4/18  ــماره 10602 م ــند ش ــوق از س ــمی ف رس

دفترخانــه 371 اصفهــان باقیــد بــر اینکــه بموجــب 

شــماره هــای 20097 و20098 و20099 و20100 مــورخ 

ــک مســکن میباشــد ــر371 در رهــن بان 93/11/21 دفت

117.رای شــماره 4438-1396/02/26 هیــأت ســوم 

خانــم فاطمــه روفیگــر حقیقــت بــه شناســنامه شــماره 

48166 کدملــی 1281578711  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــدانگ  ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش ــعلی  14.4 حب عباس

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 242.10  مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  25 اصل ــماره 710  فرع ــاک ش از پ

ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه

ــورخ  ــماره10602 م ــند ش ــوق از س ــمی ف ــک رس از مال

91/4/18 دفترخانــه 371 اصفهــان را تأئیــد و رأی خــود 

را بــا حــدود ذیــل صادرمــی نمایــد. مشــروط بــر اینکــه 

ــای 20097 و20098 و20099 و20100  ــماره ه ــب ش بموج

ــکن  ــک مس ــن بان ــر371 در ره ــورخ 93/11/21 دفت م

ــد میباش

هیــأت   1396/02/26-4441 شــماره  118.رای 

شناســنامه  بــه  مرتضــوی  ســیدرضا  آقــای  ســوم 

ــان  ــادره اصفه ــماره20948کدملی 1292362642  ص ش

فرزنــد ســیداصغر  14.4 حبــه مشــاع از 72 حبــه 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  242.10 

ــی  ــی از 25 اصل ــماره 710  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان از مالــک رســمی فــوق از ســند شــماره 10602 

مــورخ 91/4/18 دفترخانــه 371 اصفهــان را تأئیــد و رأی 

خــود را بــا حــدود ذیــل صادرمــی نمایــد. مشــروط بــر 

ــای 20097 و20098 و20099  ــماره ه ــب ش ــه بموج اینک

بانــک  و20100 مــورخ 93/11/21 دفتــر371 در رهــن 

ــد ــکن میباش مس

هیــأت ســوم  119.رای شــماره 1396/02/26-4447 

آقــای امیــن عاصمــی اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان فرزن ــی 1284925072  صــادره اصفه 1497 کدمل

احمــد  14.4 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک 

ــاک  ــع از پ ــاحت 242.10  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره 710   فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــورخ 91/4/18  ــماره 10602 م ــند ش ــوق  از س ــمی ف رس

دفترخانــه 371 اصفهــان را تأئیــد و رأی خــود را بــا 

حــدود ذیــل صادرمــی نمایــد. مشــروط بــر اینکــه 

ــای 20097 و20098 و20099 و20100  ــماره ه ــب ش بموج

ــکن  ــک مس ــن بان ــر371 در ره ــورخ 93/11/21 دفت م

ــد میباش

هیــأت ســوم  120.رای شــماره 1396/02/26-4445 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی آفاران ــدی فقیه ــید مه ــای س آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1282950851  ص ــماره 1971 کدمل ش

ــه  ــاع از  72 حب ــه مش ــیدمصطفی14.4 حب ــد س فرزن

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 242.10  

ــی  ــی از 25 اصل ــماره710   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره  10602 

مــورخ 91/4/18 دفترخانــه 371 اصفهــان را تأئیــد و رأی 

خــود را بــا حــدود ذیــل صادرمــی نمایــد. مشــروط بــر 

ــای 20097 و20098 و20099  ــماره ه ــب ش ــه بموج اینک

بانــک  و20100 مــورخ 93/11/21 دفتــر371 در رهــن 

ــد ــکن میباش مس

ســوم  هیــأت   1396/02/11-2968 شــماره  121.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی ولدان ــرا عباس ــم زه خان

57072  کدملــی 1280998164 صــادره اصفهــان  فرزنــد 

اســداله  ازششــدانگ یــک بــاب واحــد تجــاری و 

ــع از  ــه مســاحت  221.17 مترمرب ــی مســکونی  ب فوقان

ــع در  ــی واق ــی از 36 اصل ــماره 122/2    فرع ــاک ش پ

ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه

ــی ــی ولدان ــه خان ــمی عبدال ــک رس ازمال

ســوم  هیــأت   1396/02/11-2986 شــماره  122.رای 

ــماره 4925   ــنامه ش ــه شناس ــدری ب ــلم حی ــای مس آق

کدملــی 1293175641  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  

160 مترمربــع از پــاک شــماره 3790  فرعــی از 18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــت صفحــات  ــوق ثب ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه غ

388 و 182   دفاتــر 386 و 1081  امــاک

ســوم  هیــأت   1396/02/11-2982 شــماره  123.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــدری   ب ــین حی ــای عبدالحس آق

1336 کدملــی 1290524661  صــادره خمینــی شــهر  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان ــین  س ــد حس فرزن

ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت  160 مترمرب ــه مس ــه  ب خان

3790   فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق 

ثبــت صفحــات 388 و 182 دفاتــر 386 و 1081 امــاک

124.رای شــماره 27619-1395/10/18 هیــأت ســوم 

آقــای ابراهیــم ســرکه پوراصفهانــی بــه شناســنامه 

ــان  ــی 1280310480 صــادره اصفه شــماره 42175 کدمل

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــن شش ــد حس فرزن

پــاک شــماره  178  از  مســاحت  303  مترمربــع 

فرعــی از 3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــوق از  ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــه 5  ــورخ 93/12/16 دفترخان ــماره 135152 م ــند ش س

ــان اصفه

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3900 شــماره  125.رای 

خانــم فرزانــه تیمــوری جروکانــی  بــه شناســنامه 

شــماره 4 کدملــی 1290334110 صــادره اصفهــان فرزنــد 

عباســعلی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

174.20 مترمربــع از پــاک شــماره   فرعــی از 44 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان ازمالــک رســمی رضــا موســوی ثبــت صفحــات 

ــاک ــر 238  ام ــی 264  دفت 243 ال

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3890 شــماره  126.رای 

آقــای محمدعلــی نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 

715 کدملــی 1290391807 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب محســن  ازششــدانگ ی

152.14 مترمربــع از پــاک شــماره 134 فرعــی از 9 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 185  

ــاک ــر 940 ام دفت

127.رای شــماره 3898-1396/02/18 هیــأت ســوم 

آقــای ســید جــواد مدنــی مبارکــه بــه شناســنامه شــماره 

442 کدملــی 1755457138 صــادره اهــواز فرزنــد 

سیدقاســم  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 

ــع از پــاک شــماره    61  فرعــی از 27  131.65 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســین رضائــی

128.رای شــماره 3895-1396/02/18 هیــأت ســوم 

آقــای مســعود بحــق  بــه شناســنامه شــماره 1317 

کدملــی 1284892964 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی دو دان

307.00 مترمربــع از پــاک شــماره  1   فرعــی از 33 

ثبــت  حــوزه  بخــش14  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی 

ــند  ــوق از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

شــماره1868 مــورخ 93/8/10 دفترخانــه 431  اصفهــان

هیــأت ســوم   129.رای شــماره 1396/02/18-3897 

خانــم جمیلــه روحانــی قهســاره    بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــتان  فرزن ــادره اردس ــی 1189761696  ص 53  کدمل

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــن  دو دان حس

مســاحت 307.00  مترمربــع از پــاک شــماره    1  فرعــی 

از 33 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــوق  از ســند  ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

شــماره  1868 مــورخ 93/8/10 دفترخانــه 431 اصفهــان

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3896 شــماره  130.رای 

ــماره 2190   ــنامه ش ــه شناس ــرز  ب ــوره رنگ ــم منص خان

کدملــی 1287104401  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین  

ــه  بــه مســاحت   دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خان

ــی از 33  ــماره   1   فرع ــاک ش ــع از پ 307.00 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــوق از ســند شــماره  ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــان ــه 431  اصفه ــورخ 93/8/10 دفترخان 1868 م

131.رای شــماره 4376-1396/02/25 هیــأت ســوم 

ــه شناســنامه شــماره 123  ــی  ب ــی صادق ــای مصطف آق

آبــاد فرزنــد  کدملــی 1091957241  صــادره نجــف 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  شش رضاقل

از 28  از پــاک شــماره   فرعــی  138.60 مترمربــع 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــه  ــماعیل و آصف ــمی اس ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

پوراندخــت مســعود  ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر  

54 امــاک

132.رای شــماره 3899-1396/02/18 هیــأت ســوم 

خانــم طیبــه کاظمــی جروکانــی  بــه شناســنامه شــماره 

12  کدملــی 1290188505  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب حســین  ازششــدانگ ی

197.32 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 44 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان ازمالــک رســمی حســین تیمــوری ثبــت 

ــاک ــر 238  ام ــی 264  دفت ــه 243 ال صفح

دوم  هیــأت   1396/03/04-5390 شــماره  133.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ســودانی ب ــای جــال رضائ آق

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283292548 ص 1019 کدمل

ــه  ــاختمان    ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــر در    شش جعف

مســاحت  178/92    مترمربــع پــاک شــماره   34     

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از ســهم االرث متقاضــی مــورث مرحــوم 

ــی ــر رضائ جعف

دوم   هیــأت   1396/03/04-5406 شــماره  134.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی کوجان ــم رضائ ــم مری خان

59 کدملــی 1290584291 صــادره اصفهــان  فرزنــد 

غامعلــی در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره     28   ــاک ش ــع پ ــاحت  102.88    مترمرب مس

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت حــاج بابــا رضائــی کوجانــی 

ــاک ــر 1099 ام ــه 298 دفت صفح

دوم  هیــأت   1396/03/06-5423 شــماره  135.رای 

آقــای علیرضــا رضائــی بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی 

1142109445 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد نادعلــی 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت 

ــی از 40    ــماره   162   فرع ــاک ش ــع پ 118/27 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــتیان ــاب الدش ــرت ب ــت نص ــان از مالکی ــرب اصفه غ

دوم  هیــأت   1396/03/06-5422 شــماره  136.رای 

ــه شناســنامه شــماره 2852  ــود طاهــری ب ــای محم آق

فرزنــد  فریــدن  صــادره    1159402833 کدملــی 

حســینعلی در    ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه 

مســاحت   107.10    مترمربــع پــاک شــماره  68    

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــانی ــی کش ــت عل ــان از مالکی ــرب اصفه غ

137.رای شــماره 5411-1396/03/04 هیــأت دوم خانــم 

محتــرم بدیعیــان دارانــی  بــه شناســنامه شــماره 2622 

کدملــی 1158975597 صــادره فریــدن  فرزنــد حبیــب 

الــه در    ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت 

63.30     مترمربــع پــاک شــماره  68  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت مهــدی کریمــی بهــرام آبــادی

دوم  هیــأت   1396/03/06-5426 شــماره  138.رای 

آقــای محمدحســین محمدشــریفی بــه شناســنامه 

شــماره 1607 کدملــی 6219627601 صــادره  فریــدن  

ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــز در   شش ــد عزی فرزن

بــه مســاحت    152.63  مترمربــع پــاک شــماره  68   

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی ــماعیل زارع ــرزا اس ــت  می ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

دوم  هیــأت   1396/03/06-5425 شــماره  139.رای 

ــه شناســنامه شــماره 40  آقــای مصطفــی خورســندی ب

ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290036497 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

276   مترمربــع پــاک شــماره 1641  فرعــی از    اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 405 دفتــر 567 امــاک

علــی  آقــای   1396/03/06-5428 شــماره  140.رای 

بــه شناســنامه شــماره 566 کدملــی  پورعابدرنانــی 

1290664961 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ســعید 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان مغــازه   بــه مســاحت   

187   مترمربــع پــاک شــماره  3638    فرعــی از   18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی ــد رنان ــم پورعاب ــت کری ــان از مالکی ــرب اصفه غ

141.رای شــماره 11673-1393/05/27 هیــأت ســوم 

ــه شناســنامه  ــای ســیدرضا حســینی کوهانســتانی ب آق

شــماره 21 کدملــی 1290120171 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــن نس سیدحس

مســاحت 121/98 مترمربــع از پــاک شــماره 56 فرعــی 

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  ــی واقــع در اصفه از 14 اصل

ــر 41  ــت شــده در دفت ــان ازســند ثب ــک غــرب اصفه مل

ــاک صفحــه 208 ام

هیــأت ســوم  142.رای شــماره 1396/03/18-6499 

آقــای محمــد ابراهیــم تربتیــان بــه شناســنامه شــماره 

8 کدملــی 6219651804 صــادره فریــدن فرزنــد اســداله 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی دو دان

191.32 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 32  اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــی ــی افاران ــاز رمضان اصفهــان از مالــک رســمی مهن

143.رای شــماره 6498-1396/03/18 هیــأت ســوم 

خانــم ریحانــه موســوی  بــه شناســنامه شــماره 11 

فرزنــد  فاورجــان  صــادره   1111387508 کدملــی 

اســمعیل  چهاردانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــماره  فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت  191.32 مترمرب مس

از 32  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مهنــاز رمضانــی 

ــی آفاران

144.رای شــماره 4883-1396/02/31 هیــأت ســوم 

آقــای قربانعلــی رحیمــی ســبدانی بــه شناســنامه 

ــی 1283277662 صــادره ســبدان  شــماره 1435 کدمل

فرزنــد حیــدر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 313.13  مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی 

از 32  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حیــدر رحیمــی 

ســبدانی

ــوم  ــأت س ــماره 4897-1396/02/31 هی 145.رای ش

ــه شناســنامه شــماره  ــای ســیامک ســیدصالحی ب آق

ــلیمان  ــادره مسجدس ــی 1970365821 ص 585 کدمل

ــاب ســاختمان  ــد غامشــاه  ازششــدانگ یــک ب فرزن

بــه مســاحت 53.30 مترمربــع از پــاک شــماره 1018   

فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــوق  ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ثبــت صفحــه 11 دفتــر 972  امــاک

146.رای شــماره 5026-1396/03/01 هیــأت ســوم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی من ــه س ــم فاطم خان

3587 کدملــی 1292188707 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  ازشش عل

از پــاک شــماره  فرعــی از  68  66.70 مترمربــع 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مهــدی کریمــی بهــرام 

ــاک ــر  199 ام ــه 205 دفت ــت صفح ــادی ثب آب

اول  هیــأت   1396/03/23-6991 شــماره  147.رای 

خانــم اکــرم شــیرانی بیدآبــادی بــه شناســنامه شــماره 

اصفهــان   صــادره    1281066801 کدملــی   63943

ــه  ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــان در    شش ــد رمض فرزن

بــه مســاحت 60.50     مترمربــع پــاک شــماره   

990   فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

ــت  ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

ــی ــریفی ولدان ــمعلی ش قاس

ــارم   ــأت چه ــماره 6248-1396/03/17 هی 148.رای ش

ــماره 208  ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــا امین ــای علیرض آق

کدملــی 5499405514  صــادره تیــران و کــرون  فرزنــد 

ــاب  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی حســین  ســه دان

خانــه بــه مســاحت 293.78 مترمربــع از پاک شــماره 

532   فرعــی از 26 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  کــه در صفحــه 584 

و 587 دفتــر  1129 امــاک  مالــک میباشــد

ــارم  ــأت چه ــماره 6247-1396/03/17 هی 149.رای ش

آقــای مهــرداد دادخــواه تهرانــی بــه شناســنامه شــماره 

3769 کدملــی 1282785745  صــادره اصفهــان فرزنــد 

محمدرضــا ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت  293.78 مترمربــع از پاک شــماره 

532  فرعــی از 26 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در صفحــه 584 

و 587 دفتــر 1129 امــاک مالــک میباشــد

آرای اصاحی

1. رای شــماره 35860-1394/06/19 هیــأت چهــارم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــان عامل ــای احس آق

13508 کدملــی 1283245639 صــادره خمینــی شــهر 

فرزنــد شــجاع الدیــن نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب 

ــع از پــاک شــماره  ــه مســاحت 160/80 مترمرب ــه ب خان

506 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی 

وارث غامرضــا یاریــان ) علــی و نــوروز و رقیــه و آغابیگم 

یاریــان ( کــه طبــق ســوابق از مالکیــن مــی باشــد

ــا  ــوم ب ــأت س ــماره 6353-1396/03/17 هی 2.رای ش

ــه  ــت ب ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب توج

اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 

صــادر بــه شــرح زیــر اصــاح مــی گــردد: پــاک مــورد 

ــد. ــح میباش ــش 14 صحی ــا 16/62 بخ تقاض

3.رای شــماره 6360-1396/03/17 هیــأت ســوم بــا 

ــه  ــت ب ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب توج

اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 

ــه شــرح زیــر اصــاح مــی گــردد: پــاک مــورد  صــادر ب

ــد. ــح میباش ــش 14 صحی ــا 16/62 بخ تقاض

آراء صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل اجــرا 

میباشند.

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

10535 الــف   .م  صادرخواهدشــد 

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/04/25

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

 علیرضا حیدری 

آگهی حصر وراثت
ــان  دارای شناســنامه  آقــای احمــد رضــا انصاری
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   2055 شــماره 
ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   315/96 کاســه 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــین  ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
پلوئــی بــه شــماره شناســنامه 11 در تاریــخ 
1394/12/01  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه:1- بتــول احمدی ش شــاپور 
آبــادی فرزنــد حســن ش.ش 59 )همســر 
متوفــی(  )2( میثــم ش.ش 125 )3( علــی  
ش.ش 118 )4( اکبــر ش.ش 18 )5( یاســر 
ش.ش  احســان   )6(  6609971641 ش.ش 
576 )7( زهــرا ش.ش 1900 همگــی پلوئــی 
فرزنــد حســین )8( احمــد رضــا انصاریــان 
)فرزنــدان  حســین   فرزنــد   2057 ش.ش 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
اختــاف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/04/22 ــه تاری ــف ب 5/37/345/م ال

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد اکبــری  دارای شناســنامه شــماره 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1272853861
کاســه 317/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان حســین پلوئــی بــه 
شــماره شناســنامه 978 در تاریــخ 1396/02/25  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت

ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه:1- فاطمــه قمشــه نیــک آبــادی فرزنــد علــی 
ش.ش 1373 )همســر متوفــی(  )2( حســین 
ش.ش 759 )3( امیــد  ش.ش 1270214284 
)4( محمــد ش.ش 1272853861 )5( آزاده 
ش.ش 5242  همگــی اکبــری  فرزنــد محمــد 
ــام  ــا انج ــک ب ــی( این ــدان متوف ــی  )فرزن عل
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 
ــا  ــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر 
ــه دادگاه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه نخس

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
اختــاف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/04/22 ــه تاری ــف ب 5/37/346/م ال

آگهی حصر وراثت
آقــای حســینعلی طبســی دارای شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 76 ب ش
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   314/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مســیب 
طبســی بــه شــماره شناســنامه 3740 در تاریــخ 
1393/09/19  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه:1- معصومــه ســلطانیان 
ــر  ــد ش.ش 68 )همس ــد محم ــی فرزن خرزوق
 )3(  76 ش.ش  حســینعلی   )2( متوفــی(  
 10 ش.ش  فاطمــه   )4(  111 ش.ش  حیــدر  
ــدان  ــیب  )فرزن ــد مس ــی  فرزن ــی طبس همگ
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
اختــاف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/04/22 ــه تاری ــف ب 5/37/344/م ال

آگهی حصر وراثت
خانــم طیبــه هاشــمیان جــزی دارای شناســنامه 
شــماره 863 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   312/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان منصــور 
ــنامه 42 در  ــماره شناس ــه ش ــزی ب ــیبی گ مس
تاریــخ 1396/03/29  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- طیبــه هاشــمیان 
جــزی فرزنــد حســنعلی ش.ش 863 )همســر 
 )3(  13980 ش.ش  مهــدی   )2( متوفــی(  
ــه  ش.ش 1271182904  همگــی مســیبی  فتان
گــزی  فرزنــد منصــور  )فرزنــدان متوفــی( اینک 
بــا انجام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــزد او باشــد از  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن دارد و ی
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد.
اختــاف  اول شــورای حــل  رئیــس شــعبه 

برخــوار 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
ــخ  1396/04/22 ــه تاری ــف ب 5/37/343/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای ســعید باقــری دادخواســتی بــه خواســته 
ــه  ــایخ ب ــادر مش ــت به ــه طرفی ــند ب ــال س انتق
ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 96/71 ثبــت 
و بــرای تاریــخ 96/05/22 ســاعت 04:30 وقــت 

ــه  ــه اینک ــن شــده اســت نظــر ب رســیدگی تعیی
لــذا  میباشــد  المــکان  مجهــول  خوانــدگان 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده 
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه 
دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز 

ــت رســیدگی حاضــر شــود. جه
 دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

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

ــخ 96/04/21 ــه تاری ــف ب 5/37/339/م ال

دادنامه
 30/96 کاســه  پرونــده   96/03/27 تاریــخ 
شــماره دادنامــه 80 شــعبه 3 شــورای حــل 
اختــاف حبیــب آبــاد خواهــان: فرزانــه نظارتــی 
زاده فرزنــد کمــال بــه آدرس : جــاده دولــت 
آبــاد نمایندگــی ایــران خــودرو  خوانــده: پرویــن 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــن ب ــد حس ــلطانی فرزن س
المــکان خواســته : الــزام به تنظیم ســند رســمی 
ــرای  ــس از اج ــکار : پ ــودرو گردش ــت خ مالکی
تشــریفات قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده و اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر صــدور رای 
مــی گــردد.رای شــورادر خصــوص فرزانــه نظارتی 
زاده بــه طرفیــت پرویــن ســلطانی بــه خواســته 
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی مالکیــت خــودرو 
ــی 235-13  ــماره انتظام ــه ش ــد ب ــواری پرای س
ــی  ــارات دادرس ــت خس ــام پرداخ ل 27 ، انضم
بــا ایــن توضیــح کــه حســب قولنامــه 88/10/12 
فــی مــا بیــن خواهــان و خوانــده، خــودرو 
ســواری پرایــد مــدل 86 بــه شــماره موتــور 
ــل  ــه خواهــان منتق ــره ای ب ــگ نق 2064771 رن
ــه  ــتعام ب ــر اس ــا ب ــد بن ــر چن ــت . ه ــده اس ش

عمــل آمــده از اداره راهــور ناجــا بــه تاریــخ 
1396/02/03 و تصویــر بــرگ ســبز ســند مالکیت 
ــتم  ــان در سیس ــت خواه ــت از مالکی ــه حکای ک
راهــور دارد لکــن حســب قولنامــه فــی مــا بیــن 
تنظیــم ســند انتقــال رســمی در دفتــر خانــه نیــز 
ــی  ــت از طرف ــوده اس ــن ب ــق طرفی ــورد تواف م
ــده و  ــر نش ــیدگی حاض ــه رس ــده در جلس خوان
ایــرادی بــر قولنامــه وارد ننمــوده و یــا دلیلــی بــر 
ــراز ننمــوده اســت . علــی  انجــام مــورد تعهــد اب
هــذا بــا اســتحضار از صحــت، دعــوای خواهــان 
ــواد 198 و 519  ــه م ــتندا ب ــخیص مس راوارد تش
قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 219 و 
220 و 362 قانــون مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه حضــور در احــد دفاتــر اســناد رســمی 
و تنظیــم ســند  و انتقــال رســمی خــودرو خودرو 
ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 13-235 ل 
ــت  ــال باب ــغ 260000 ری ــت مبل ــز پرداخ 27 و نی
هزینــه دادرســی صــادر و اعــام مــی گــردد . رای 
صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از اباغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 20 روز پــس از 
آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان برخــوار مــی باشــد.
دفتــر شــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک 

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

ــخ 96/04/16 ــه تاری ــف ب 5/37/329/م ال

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آییــن 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون  تعیی ــه قان نام
واراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
برابــر رای شــماره 139660302007000939 هیــات 
ــون  تعییــن تکلیــف وضعیــت  دوم موضــوع قان
ثبتــی وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمان 

ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ه
ثبتــی حــوزه ثبــت فاورجــان تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض متقاضــی علیرضــا رهنمــا فاورجانــی 
 24335 شناســنامه  بشــماره  فرزندرســتم  
صــادره ازفاورجــان درســه دانــگ مشــاع از 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــع  ــی واق ــاک 411  اصل ــع پ ــر مرب 153.04 مت
درشــرودان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت .ل ــده اس ــرز گردی ــت مح اس
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم اط
صورتــی کــه  در  شــود  مــی  آگهــی  روز   15
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
ــد  ــندمی توانن ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

ــد . ــد ش خواه
تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/4/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/4/25
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بامع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
ــر رای شــماره 139660302018000110 کاســه  براب
آقــای   1391114402018003349 پرونــده 
ــد حســن  بشــماره  ــه صادقیــان فرزن حجــت ال
شناســنامه 6 صــادره از برخــوار  نســبت بــه 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  
23.80 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از 
پــاک 45  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از 

ــه ــی کتایونچ ــه کریم ــم معصوم خان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/25
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخوار   شــماره:297 

/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/04/07
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توپ و تور

کواچ، خواهان جذب ستاره والیبال 
ایران شد

ســرمربی اســبق تیــم ملــی والیبــال ایــران خواهــان جذب 
ســتاره ملی پــوش ایــران شــد. تیــم والیبــال  هالــک بانــک 
بــا هدایــت کــواچ، قهرمــان آخریــن دوره رقابت هــای لیــگ 

ــد.  ترکیه ش
شــاگردان کــواچ بــا پیــروزی 3 بــر 2 برابــر تیــم آرکاس در 
ــگ  ــی متوالی شــان در لی ــن قهرمان ــه دومی ــر ب ــازی آخ ب

رســیدند. 
ــال  ــی والیب ــم مل ــبق تی ــرمربی اس ــواچ، س ــلوبودان ک اس
ایــران، هم اکنــون در رأس تیــم  هالــک بانــک بــوده 
ــد  ــم تمدی ــن تی ــا ای ــم ب ــود را ه ــرارداد خ ــی ق و به تازگ
کــرده اســت. وی بــرای شــروع فصــل جدیــد رقابت هــای 
لیــگ ترکیــه خواهــان بــه خدمــت گرفتــن ســید محمــد 
ــده  ــران، ش ــال ای ــی والیب ــم مل ــرعتی زن تی ــوی، س موس
ــرمایه  ــک س ــم بان ــته در تی ــل گذش ــوی فص ــت. موس اس
حضــور داشــت و بــا ایــن تیــم توانســت عنــوان قهرمانــی 
ــه  ــای جــام باشــگاه های آســیا را ب ــر و رقابت ه ــگ برت لی
ــگاهش  ــخ باش ــک در تاری ــک بان ــم  هال ــت آورد. تی دس

ــه شــده اســت.  ــگ ترکی ــان لی ــار قهرم هشــت ب
حــال بایــد دیــد کــه توافقــات نهایــی بیــن طرفیــن صــورت 
ــال شــود  ــد والیب ــر جدی ــا موســوی هــم لژیون می گیــرد ت

یــا خیــر؟ فــارس

 پیشنهاد ایسلندی 
برای مهاجم پرسپولیس

مهاجــم جــوان پرســپولیس بــا پیشــنهادی از ســوی یکــی 
از تیم هــای لیــگ ایســلند مواجــه شــده تــا احتمــاال 

ــگ شــود.  ــن لی ــران در ای ــر ای ــن لژیون اولی
شــهاب زاهــدی، مهاجــم جــوان پرســپولیس کــه در فصــل 
ــه  ــط حمل ــود در خ ــک موج ــه ترافی ــه ب ــا توج ــته ب گذش
ــا  ــون ب ــود، اکن ــده ب ــازی ش ــی ماشین س ــم راه ــن تی ای
پیشــنهادی از ســوی یکــی از تیم هــای لیــگ ایســلند 
ــم فراهــم  ــن تی ــه حضــورش در ای ــا زمین مواجــه شــده ت
ــا  شــود. بازیکــن جــوان پرســپولیس ســه فصــل دیگــر ب
ــد  ــلند بای ــور در ایس ــرای حض ــرارداد دارد و ب ــم ق ــن تی ای

ــد. ورزش 3 ــب کن ــگاه را کس ــق باش تواف

نکونام در تمرینات اتلتیک بیلبائو
انتخــاب ســرمربی ســابق اوساســونا بــه عنــوان ســرمربی 
ــام  تیــم اتلتیــک بیلبائــو، فرصتــی تــازه بــرای جــواد نکون

اســت. 
ــادی در  ــه زی ــاره گفــت: مــن تجرب ــام در این ب جــواد نکون
دوران بــازی ام دارم و بــا مربیــان بزرگــی هــم کار کــرده ام؛ 
امــا مربیگــری در فوتبــال مثــل یــک دریاســت و هــر آنچــه 

در آن پیــش بــروی، بــاز هــم جــای کار دارد. 
او ادامــه داد: مــن بــا مربیــان چنــد فصــل پیــش خــودم 
ــاط هســتم. ســیگاندا در حــال  ــوز در ارتب در اوساســونا هن
حاضــر بــه اتلتیکــو بیلبائــو رفتــه اســت و مــن قصــد دارم 
ــات  ــپانیا دارم، در تمرین ــه اس ــه ب ــفری ک ــن س ــا در ای ت
ــا  ــوم ت ــر ش ــپانیا حاض ــر اس ــم دیگ ــد تی ــو و چن اتلتیک

ــم. ایســکا نیــوز ــب کن ــتری کس ــات بیش تجربی

کوتاه اخبار 
مدافع سپاهان مصدوم شد

پــس از مصدومیت هــای ســریالی بازیکنــان تراکتورســازی در 
دیدارهــای تدارکاتــی اخیــر، نوبــت بــه مدافــع ســابق ایــن تیم 
و فعلــی ســپاهان رســید کــه در بــازی دوســتانه قرمزپوشــان 

تبریــزی و طالیی پوشــان اصفهانــی مصــدوم شــود. 
ســعید آقایــی کــه ســابقه بــازی در تیــم تراکتورســازی را دارد 
در دیــدار تدارکاتــی ســپاهان و تراکتــور مصــدوم شــد. میــزان 
ایــن مصدومیــت و اینکــه آقایــی تــا چــه مــدت از تمریــن بــه 

دور خواهــد بــود، هنــوز مشــخص نشــده اســت. ایمنــا

دربی دوستانه یا شهرآورد نمادین؟
ســازمان لیــگ عزمــش را جــزم کــرده تــا پــس از شکســتن 
طلســم ســوپرجام کــه ســال گذشــته اتفــاق افتــاد، امســال 
نیــز بــا برگــزاری ایــن دیــدار نمادیــن بــه رونــد قبلــی خــود 
ادامــه دهــد. طلســم برگــزار نشــدن ســوپرجام فوتبال کشــور 
ــن  ــای ذوب آه ــدار تیم ه ــا دی ــته ب ــال گذش ــرانجام س س
اصفهــان و اســتقالل خوزســتان در ورزشــگاه فوالدشــهر 
شکســته شــد. برگــزاری دیــدار بیــن ســرخابی ها در آلمــان 
ایــن بــار بهانــه ای بــرای منتفــی شــدن احتمالــی ســوپرجام 
شــده اســت. بــا وجــود ایــن، آنچــه احتمــال لغــو آن بیشــتر 
ــه شــهرآورد دوســتانه  ــی ک ــه ســوپرجام تمام تهران اســت ن
پایتخــت اســت؛ زیــرا کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ بــه 
صــورت رســمی اعــالم کــرده دیــدار ســوپرجام ســی ام مــاه 
جــاری بیــن قهرمــان لیــگ برتــر )پرســپولیس( و قهرمــان 

جــام حذفــی )نفــت تهــران( برگــزار خواهــد شــد. 
ــع  ــی مناب ــوی برخ ــه از س ــالف آنچ ــاف، برخ ــن اوص ــا ای ب
اعــالم شــده امــکان برگزاری بــازی اســتقالل و پرســپولیس 
مگــر  نیســت؛  بیله فلــد  در  تیرمــاه  ســی ویکم  روز  در 
آنکــه ایــن مســابقه چنــد روز زودتــر از ایــن تاریــخ برگــزار                     

ــود. خبــر فارســی ش

صبا و هیئت فوتبال قم جریمه شدند
ــای  ــود را در خصــوص تیم ه ــای خ ــی رأی ه ــه انضباط کمیت
لیــگ برتــری فوتبــال و فوتســال صــادر کــرد کــه ایــن 
احــکام بــه شــرح زیــر اســت: دیــدار تیم هــای صبــای قــم و 
اســتقالل خوزســتان از هفتــه ســی ام رقابت هــای لیــگ برتــر 
ــی،  ــن رضای ــوی حس ــد و از س ــزار ش ــته برگ ــل گذش در فص
ــی،  ــر فحاش ــی ب ــی مبن ــم، تخلفات ــای ق ــم صب ــدارکات تی ت

ــت.  ــه داور رخ داده اس ــدن ب ــه ور ش ــت و حمل اهان
وی بــه مــدت یــک مــاه مفیــد از همراهــی تیــم خــود 
ــدی  ــه نق ــال جریم ــون ری ــت ۵۰ میلی ــه پرداخ ــروم و ب مح

ــت.(  ــر اس ــد نظ ــل تجدی ــن رأی قاب ــد. )ای ــوم ش محک
ــند  ــم و گیتی پس ــتان ق ــال اس ــت فوتب ــای هیئ ــدار تیم ه دی
ــه  ــا ب ــزار شــود؛ ام ــم برگ ــاه در ق ــود ۷ تیرم ــرار ب ــان ق اصفه
دلیــل اینکــه تیــم میزبــان )قــم( بــدون عــذر موجــه از انجــام 
مســابقه خــودداری کــرده، ایــن تیــم بــه پرداخــت ۵۰ میلیون 
ــه نتیجــه  ــن اینک ــوم شــد. ضم ــدی محک ــه نق ــال جریم ری
ایــن مســابقه ســه بــر صفــر بــه ســود گیتی پســند اصفهــان 

اعــالم شــد. )ایــن رأی قطعــی اســت.( مهــر

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــی و گرامیداشــت  ــه پهلوان ــه مناســبت هفت ب
ــام  ــرد تاریخــی ام روز 1۷ شــوال، ســالروز نب
علــی)ع( در جنــگ خنــدق بــا ســپاه کفــر، بــه 
ابتــکار علــی قاســمی رئیــس ســازمان ورزش 
ــه  ــور داوطلبان ــا حض ــان، ب ــهرداری اصفه ش
کارکنــان، مربیــان و جمعــی از فعــاالن ورزش 
محــالت  در  ورزش  نــذر  شــهر، جشــنواره 

ــان برگــزار شــد. محــروم اصفه
در ایــن آییــن کــه در مدرســه شــهید ولــی هللا 
ــه  ــین)ع( محل ــام حس ــهرک ام ــبکی ش مش
شــهرداری   14 منطقــه  در  واقــع  زینبیــه 
ــودکان،  ــدادی از ک ــد، تع ــزار ش ــان برگ اصفه
نوجوانــان و خانواده هــای ســاکن در ایــن 
منطقــه بــا شــرکت در برنامه هــای شــاد 
فرهنگی ورزشــی، طعــم شــیرین نشــاط و 

شــادابی بــا ورزش را چشــیدند.
علــی قاســمی، مدیــر عامــل ســازمان ورزش 
ایــن  در  بــا حضــور  اصفهــان،  شــهرداری 
مراســم باشــکوه بــا بیــان اینکــه خدمــت بــه 
شــهروندان مناطــق مختلــف اصفهــان، به ویژه 
اســت،  افتخــار  محــروم  مناطــق  اهالــی 
اظهــار داشــت: ایجــاد لحظه هــا، دقایــق و 
ســاعت های شــاد و پرنشــاط بــرای فرزنــدان 
ایــن ســرزمین مقــدس توفیــق الهــی اســت 
کــه شــامل حــال مــا و همکارانمــان در ایــن 

ــت. ــده اس ــازمان ش س
ــه ایــن مهــم کــه تمــام  ــا اشــاره ب قاســمی ب
مناطــق شــهری و شــهروندان ســاکن در 
ــف از بودجــه ســازمان ورزش  محــالت مختل
ــن  ــه همی ــزود: ب ــد، اف شــهرداری ســهم دارن
ــه  ــع عادالن ــال توزی ــا در قب ــه م ــل وظیف دلی

ــت. ــدان اس ــارات دوچن اعتب

ــال  ــازمان در س ــن س ــرد: ای ــح ک وی تصری
جــاری بــا نــگاه ویــژه بــه محــالت، بــا 
تشــکیل شــورای ورزش هــر محلــه، شــورای 
ورزش مناطــق، تشــکیل انجمــن رشــته های 
گوناگــون ورزشــی، تشــکیل کارگروه هــای 
اســتقرار  و  معرفــی  ورزش،  تخصصــی 
ورزش  ســازمان  ورزشــی  کارشناســان 
شــهرداری در مناطــق پانزده گانــه شــهری 

ــوت  ــف و ق ــاط ضع ــایی نق ــعی در شناس س
ــن  ــه ای ــهر دارد ک ــی ش ــای ورزش و ظرفیت ه
ــهروندان  ــهر و ش ــالمت ش ــن س ــر متضم ام

ــود. ــد ب خواه
مدیــر عامــل ورزش شــهرداری نقــش مــردم 
ــن  ــی ای ــای ورزش ــردن طرح ه ــی ک در اجرای
ــا اشــاره  ــد و ب ــر خوان ســازمان را بســیار مؤث
ــی در ورزش  ــام داوطلب ــت نظ ــاز نهض ــه آغ ب
شــهر گفــت: بــا توجــه بــه رهنمودهــای مکــرر 
ــه  ــد ب ــری کار مــردم را بای ــام معظــم رهب مق
دســت خــود مــردم ســپرد؛ چــرا کــه بــا 
ــزاری،  ــای فکراف ــردم در حوزه ه ــارکت م مش
ایده پــردازی و اجــرای برنامه هــا و حتــی 
تجهیــزات  و  زیرســاخت ها  ایجــاد  در 
مشــارکت  و  حضــور  بــا  و  ســخت افزاری 
ــوان  ــی می ت ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ س
ــل  ــر از قب ــهرداری را پویات ــازمان ورزش ش س
ســاخت و شــهری ســالم بــا شــهروندانی 

ــان آورد. ــه ارمغ ــاط را ب بانش
علــی قاســمی بــا گفتــن تبریــک روز فرهنــگ 
پهلوانــی بــه جامعــه ورزش و شــهروندان 
اصفهــان، پایتخــت فرهنــگ و تمدن اســالمی 
و پایتخــت فرهنــگ و خصلت هــای پهلوانــی، 
پیــروی و الگوپذیــری شــیعیان و ورزشــکاران 
را از خصائــل اخالقــی حضــرت علــی)ع( 
بــه عنــوان جوانمردتریــن جوانمــرد عالــم 
ایرانیــان  فرهنگــی  نشــانه  برجســته ترین 

خوانــد و گفــت: مــا بایــد در تمــام امــور 
ــام همــام  ــن ام بکوشــیم و رهــرو واقعــی ای
ــال  ــظ بیت الم ــد در حف ــژه بای ــیم؛ به وی باش
ــی  ــان اصل ــت صاحب ــه دس ــاندن آن ب و رس
عملکــرد  هرگونــه  از  و  بکوشــیم  مجدانــه 
ــم  ــردم فهی ــه م ــرا ک ــم؛ چ ــعاری بپرهیزی ش
ــام اســالمی  ــی نظ ــان واقع هســتند و صاحب

در کشــور را بــه خوبــی می شناســند.
مســتمر  برگــزاری  درخصــوص  قاســمی 
برنامــه نــذر ورزش در محــالت و مناطــق 
محــروم بــا دعــوت از همــه عالقه منــدان 

ــه  ــتضعف جامع ــرهای مس ــه قش ــت ب خدم
ــالم  ــا اع ــه ب ــر هفت ــازمان ه ــن س ــت: ای گف
ــه یکــی از محــالت محــروم خواهــد  قبلــی ب
رفــت تــا بــا ایجــاد لحظــات شــاد و بانشــاط 
ــران  ــان ای ــن عزیزم ــازان میه ــرای آینده س ب
ــی  ــف ورزش ــته های مختل ــوزش رش ــا آم و ب
فیزیــک  دارای  و  مســتعد  اســتعدادهای 
ــع  ــا توزی ــد و ب ــی خــوب را شناســایی کن بدن
جوایــز ورزشــی آن هــا را جــذب ورزش نمایــد 
تــا بســتر پیشــرفت، رشــد و ســالم زیســتن را 

ــازد. ــم س ــان فراه ــرای آن ب

به مناسبت گرامیداشت روز هفده شوال و فرهنگ پهلوانی:

جشنواره نذر ورزش شهرداری در محالت محروم

ــال اســتقالل مدتــی اســت کــه در ارمنســتان  تیــم فوتب
حضــور دارد و تمرینــات خــود را پشــت ســر می گــذارد. 
دور بــودن ایــن تیــم از فضــای رســانه های داخلــی 
باعــث شــده تــا آن هــا در ســکوت بــه تمریــن بپردازنــد 
و البتــه همیــن مســئله باعــث بــروز شــایعات مختلفــی 
ــل  ــا مث ــای آن ه ــد ت ــه چن ــد ک ــازی ش ــای مج در فض
ــد.  ــراه ش ــا هم ــب آبی ه ــا تکذی ــاری ب ــت جب مصدومی
ــاالی  ــه فهرســت ب ــخص نیســت ک ــال مش ــن ح ــا ای ب
ــد  23 ســال آبی هــای پایتخــت چــه سرنوشــتی خواه
ــون  ــال رابس ــه دنب ــتقالل ب ــن اس ــن بی ــت. در ای داش
جانواریــو اســت و اگــر ایــن بازیکــن جــذب شــود، 
فهرســت بــاالی 23 ســال اســتقالل بــه 21 نفــر می رســد 
ــا  ــد؛ ام ــط بخورن ــت خ ــن فهرس ــر از ای ــه نف ــد س و بای
راه حــل اســتقاللی ها بــرای حــل ایــن مشــکل چیســت؟ 

آن هــا در نامــه ای از فدراســیون خواســته اند مبنــای 
ســن بازیکنــان 23 ســال را بــه میــالدی محاســبه کنــد 
و در ایــن صــورت محســن کریمــی و احتمــاال رابســون 
جانواریــو سنشــان زیــر 23 ســال خواهــد شــد و در ایــن 
صــورت تنهــا یــک نفــر از فهرســت آبی هــا خــط خواهــد 
خــورد؛ امــا اگــر بــا درخواســت اســتقالل موافــق نشــود 
و رابســون هــم اســتقاللی شــود، ســه بازیکــن جداشــده 
چــه کســانی هســتند؟ از هرائــر مگویــان، یعقــوب 
ــید  ــی، فرش ــد ابراهیم ــی، امی ــن کریم ــی، محس کریم
باقــری، مجتبــی جبــاری و حتــی خــود جپــاروف در این 
ــان  ــا زم ــدام ت ــه هیچ ک ــود ک ــرده می ش ــام ب ــان ن می
ــاید  ــتند و ش ــد نیس ــل تأیی ــتقاللی ها قاب ــت اس بازگش
ــی دو  ــف یک ــارک تکلی ــا در ایفم ــکی آبی ه ــت پزش تس

ــد. ورزش 3 ــان روشــن کن ــن می ــر را در ای نف

هــادی ســاعی کــه یکــی از پرافتخارتریــن ورزشــکاران ایــران در 
ادوار مختلــف المپیــک محســوب می شــود، ایــن روزهــا دورادور 

عملکــرد تکوانــدوی ایــران را زیــر نظــر دارد. 
ــؤاالت  ــی و س ــای جهان ــی در رقابت ه ــم مل ــج تی ــس از نتای پ
متعــددی کــه بــه جهــت ناکامــی تکوانــدوکاران از وی پرســیده 
ــت پرداخــت.  ــه صحب ــی ب ــک نشســت مطبوعات می شــد، در ی
او گفــت: پوالدگــر در مقطعــی کار کــرد و افتخــارات زیــادی بــه 
ــه  ــدو ســهم دارد؛ امــا ب دســت آورد؛ پــس قطعــا در ایــن تکوان
ــک  ــادی ی ــان زی ــش مدت زم ــاک بودن ــام پ ــا تم ــرم آب ب نظ
ــام  ــا تم ــا ب ــر از این ه ــی زودت ــدد؛ او خیل ــد، می گن ــا بمان ج

ــت.  ــد در اوج می رف ــت آورده، بای ــه دس ــه ب ــی ک افتخارات
ــر  ــی نف ــدی خدابخش ــت: مه ــدو گف ــان تکوان ــاره قهرمان او درب
ــت. او  ــده اس ــین ش ــاال خانه نش ــود و ح ــا ب ــگ دنی اول رنکین
بــه گرانــد پریکــس دعــوت می شــود، امــا او را نمی برنــد و 

ــن  ــه همی ــرد؛ ب ــم ب ــو را نخواهی ــز ت ــدی نی ــد دوره بع می گوین
ــی  ــس از مدت ــم و پ ــر پنج ــود نف ــا می ش ــر اول دنی ــی نف راحت
ــام  ــر آن بهن ــه دیگ ــد. نمون ــقوط می کن ــم س ــر ده ــه نف ــز ب نی
ــا  ــوت شــده، ام ــف دع ــه مســابقات مختل اســبقی اســت. او ب
ــدو  ــه تکوان ــه ب ــت ک ــی اس ــا خیانت های ــد. این ه او را نمی برن
ــرار دارد و  ــا ق ــک دنی ــگ ی ــی در رنکین ــی جوان ــود. وقت می ش
خانه نشــین می شــود، ایــن خیانــت اســت. بــه هــر حــال یــک 

ــد.  ــورمان بده ــاوان آن را کش ــد ت ــی زده و نبای ــوان حرف ج
ــک را خانه نشــین  ــان المپی ــد، نایب قهرم ــری معتم ــد باق محم
کردیــم، چــون او می خواســت در مجمــع دوره قبــل بــه  هــادی 
ــتم؛  ــور نداش ــن حض ــه م ــی ک ــد، در مجمع ــاعی رأی بده س
این هــا غــرض ورزی شــخصی اســت. وقتــی اســم  هــادی 
ســاعی را از کمیتــه ورزشــکاران حــذف می کننــد، این هــا 
خیانــت و لطمــه زدن بــه کشــور عزیزمــان ایــران اســت. ایســنا

ورزش

،،
و  پهلوانــی  هفتــه  مناســبت  بــه 
گرامیداشــت روز 17 شــوال، بــه ابتــکار 
علــی قاســمی، رئیــس ســازمان ورزش 
شهرداری اصفهان، با حضور داوطلبانه 
کارکنــان، مربیــان و جمعــی از فعــاالن 
ورزش شــهر، جشــنواره نــذر ورزش در 
محــات محــروم اصفهــان برگــزار شــد

آگهی حصر وراثت
ــتجردی دارای  ــفیعی دس ــول ش ــای عبدالرس آق
شناســنامه شــماره 6۵ بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــن دادگاه  ــت( از ای ــه 31۰/96 ش ح 1 )وراث کالس
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــه  توضیــح داده کــه شــادروان ســکینه صادقــی ب
شــماره شناســنامه 36۰9 در تاریــخ 1396/۰3/24  
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- 
ش.ش  زهــره   )2(   6۵ ش.ش  عبدالرســول 
صدیقــه   )4(  18۵ ش.ش  فاطمــه    )3(  111
دســتجردی  شــفیعی  همگــی   186 ش.ش 
ــک  ــی( این ــدان متوف ــم  )فرزن ــد عبدالرحی فرزن
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش تاری
 بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد.
اختــالف  حــل  شــورای  اول  شــعبه   رئیــس 
برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد 
تاریــخ   بــه  الــف  ۵/3۷/342/م  اســالمی 

1396 /۰4 /22

دادنامه
کالســه پرونــده : 349-9۵ شــماره دادنامــه ۷۵1-

حسن هاشــمیان  و  علــی  خواهــان   9۵/12/22
بــه نشــانی منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد خ 
ــه  ــی ب ــا اعراب ــده: رض ــی پ 12 خوان ــام خمین ام
نشــانی مجهــول المــکان بــه خواســته : الــزام بــه 
پرداخــت مبلــغ 1۰248۰۰۰ ریــال گردشــکار: پــس 
ــه  ــت آن ب ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده ب ــاع رون از ارج
ــذ  ــی و اخ ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف کالس
نظریــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد:رای شــورادر خصــوص 
دعــوی خواهــان علــی و حسن هاشــمیان بــه 
طرفیــت رضــا اعرابــی بــه خواســته مطالبــه وجــه 
دو فقــره فاکتــور بــه شــماره های 4۷4 و 328 
ــه،  ــر تادی ــه انضمــام خســارات دادرســی و تاخی ب
ــر  ــی و تصوی ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب نظ
ــز  ــده نی ــاء خوان ــه امض ــه ب ــدق فاکتور هاک مص
ــن  ــتقرار دی ــل اس ــر اص ــت ب ــت. دالل ــیده اس رس
بــر عهــده خوانــده داشــته و بقــاء اصــول مســتند 
اســت مذکــوردر یــد خواهــان داللــت بــر بقــاء دین 
، اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 
مطالبــه وجــه آن دارد ، از طرفــی خوانــده علیرغــم 
جلســه  در  یافتــه  انتشــار  روزنامــه  در  ابــالغ 
رســیدگی حضــور نیافتــه و الیحــه ای نیــز مبنی بر 
برائــت ذمــه خــود ارائــه نــداده ، لــذا شــورا دعــوی 
ــه  ــت دانســته و مســتندا ب مطروحــه را وارد و ثاب
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد 198 و ۵19 و ۵22 قان م
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 1۰248۰۰۰ ری مبل
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــاب خس احتس

ــه  ــم و هزین ــرای حک ــت اج ــی لغای ــار آگه انتش
دادرســی بــه مبلــغ 6۰3۷2۰ ریــال در حــق خواهان 
صــادر و اعــالم میــدارد . رای صــادره غیابــی اســت 
ــل  ــالغ قاب ــخ اب و ظــرف مــدت بیســت روز از تاری
واخواهــی در همیــن شــعبه و پــس از آن بــه 
مــدت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 
 محاکــم عمومــی دادگســتری شهرســتان برخــوار 

می باشد .
دفتــر شــعبه اول مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 
ارشــاد  و  اداره فرهنــگ  نامــه  برخــوار شــماره 
اســالمی ۵/3۷/329/م الــف به تاریــخ 96/۰4/19

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محســن عنایتــی فرزنــد 
شــکر الــه بــه نشــانی خــورزوق خ ابــوذر  محکــوم 
علیهــم : نازبــس کریمــی پنــاه  بــه نشــانی 
ــه موجــب رأی  ــه : ب مجهــول المــکان  محکــوم ب
ــخ 96/۰2/19 حــوزه 4برخــوار  ــه تاری شــماره ۵9 ب
شــورای حــل اختــالف برخــوار محکــوم علیــه 
محکــوم اســت بــه : حضــور در دفتــر خانــه اســناد 
ــدل  ــایپا 141 م ــد س ــند پرای ــال س ــمی و انتق رس
138۵ بــه شــماره انتظامــی 43-682 ی 28 و 
نیــز پرداخــت مبلــغ 123۷۵۰ ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــی باشــد هزین ــی م دادرســی رای صــادره غیاب

ــه مــی باشــد.  ــر عهدهــی محکــوم علی اجــرا ب
ــه  ــن ک ــکام : همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم 
ــه  ــرا ب علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب موقــع اجــرا بگــذارد  ی
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر بــه اجــرای مفاد 
اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــد.   ــدارد صریحــا اعــالم نمای ــی ن ــد و اگــر مال کن

یــک  شــماره  مجتمــع  چهــارم  شــعبه  دفتــر 
برخــوار شهرســتان 

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
96/۰4/2۰ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/3۷/281/م 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار در 
ــه 1222/9۵  ــده کالس ــوص پرون ــر دارد در خص نظ
اجــرا ش ح اجــرای احــکام بــه نفــع خانــم مریــم 
ــته  ــه خواس ــی ب ــد رفیع ــه: احم ــوردی و علی مال
ــروش  ــور ف ــه منظ ــده ای ب ــه مزای ــه جلس مطالب
ــکونی  ــزل مس ــگ من ــش دان ــگ از ش ــک دان ی
متعلــق بــه آقــای احمــد رفیعــی بــه پــالک 221 به 
آدرس دســتگرد خ قــدس کوچــه طــرح تفکیکــی 
ــا ســقف تیرچــه  ــی ب شــمال شــرق اســکلت بتن
بلــوک بــا دیوارهــای آجــری و مــالت ماســه 
ــه پــالک 21۰  ــه حــدود اربعــه شــماال ب ســیمان ب
اکبر هاشــمیان شــرقا بــه پــالک 222 برومنــد 
ــالک  ــه پ ــا ب ــری و غرب ــه کوچــه 8 مت ــا ب و جنوب
22۰ اکبــری در تاریــخ 96/۰۵/21 ســاعت ۰9:3۰ 

صبــح مــی باشــد  کــه توســط کارشــناس رســمی 
ریــال   362613333 مبلــغ  بــه  دادگســتری 
ارزیابــی گردیــده   و فعــال در تصــرف احمــد رفیعی 
ــد  ــی توانن ــن م ــد. طالبی ــی نمای ــزار م ــت برگ اس
پنــج روز قبــل از مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه 
دفتــر اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار مراجعــه 
نماینــد مزایــده در روز مقــرر در دفتــر اجــرا از 
ــه کســی  ــک ب ــی شــده شــروع و مل ــغ ارزیاب مبل
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه 
ــدار مــی  ــر اســت خری ــه ذک خواهــد شــد . الزم ب
بایســتی 1۰ درصد مبلــغ مــورد مزایــده را فــی 
ــد. ــز نمای ــه حســاب دادگســتری واری المجلــس ب

اجرای احکام شهرستان  برخوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

96/۰4/19 تاریــخ  بــه  الــف  ۵/3۷/326/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه خواســته  ــای حســن فتاحــی دادخواســتی ب آق
مطالبــه بــه طرفیــت داریــوش ذوالفقــاری بــه ایــن 
شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 9۵/6۰۵ ثبــت و بــرای 
ــیدگی  ــت رس ــاعت 1۷:3۰ وق ــخ 96/۰6/26 س تاری
تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده 
ــاده ۷3  ــذا حســب م ــکان میباشــد ل ــول الم مجه
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبت در 
ــع و نشــر  ــر االنتشــار طب یکــی از روزنامه هــای کثی
میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی 
ــی دادخواســت و  ــت نســخه ثان ــت دریاف ــد جه آی
ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر 

فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه دوم  مجتمــع شــماره یــک شهرســتان  
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره  برخــوار 
اســالمی ۵/3۷/293/م الــف بــه تاریــخ 96/۰4/1۷

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه  ــتی ب ــی دادخواس ــی رضای ــا حاج ــای علیرض آق
ــه  ــی ب ــد لگزای ــت امی ــه طرفی ــه ب ــته مطالب خواس
ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 9۵/86۵ ثبــت 
ــت  ــاعت 1۷:4۵ وق ــخ 96/۰6/2۵ س ــرای تاری و ب
ــه  ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی رس
ــب  ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم ــده مجه خوان
ــب  ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان م
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
ــوت  ــور دع ــده مذک ــع و نشــر میشــود و از خوان طب
ــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی  ب
ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ دادخواس
و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی 

ــود.  حاضرش
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم   شــعبه  دفتــر 
شهرســتان  برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنــگ و 
ــخ  ــه تاری ــف ب ارشــاد اســالمی ۵/3۷/333/م ال

96/۰4/2۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای محمــد قاســمی دادخواســتی بــه خواســته 
مطالبــه بــه طرفیــت حمیدرضــا نظــری علــی 

ــه  ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ــه ای ــادی ب آب
96/223 ثبــت و بــرای ظــرف ده روز فرصــت 
ــد وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر  دای
بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن حســب مــاده ۷3 قان
از روزنامه هــای  مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده 
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت 
ــر  ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 

ــود.  ــر ش ــیدگی حاض رس
دفتــر شــعبه چهــارم  مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

تاریــخ 96/۰4/22 بــه  الــف  ۵/3۷/34۷/م 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
ــه 9۵۰219   ــده کالس ــوص پرون ــر دارد در خص در نظ
ــاری و  ــرا خدای ــم زه ــع خان ــه نف ــکام ب ــرای اح اج
علیــه: علــی نریمانــی بــه خواســته مطالبــه مهریــه  
جلســه مزایــده ای  در تاریــخ 96/۰۵/21 ســاعت 
۰9:۰۰ صبــح بــه منظــور فــروش یــک قطعــه زمیــن 
ــان شــهید حســین  ــی خیاب ــزاده نرم ــع در امام واق
ــالک  ــات مجــاور پ ــم کوچــه بی ــده کوچــه قائ فهمی
2۵ بــه مســاحت طبــق بیــع نامــه 22۵ متــر مربــع 
ــال  ــغ 6۵۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــناس ب ــط کارش ــه توس ک
ــی  ــای عل ــرف آق ــال در تص ــده و فع ــی گردی ارزیاب
ــد.  ــی نمای ــزار م ــادی اســت برگ ــان آب ــی زم نریمان
طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده 
ــکام  ــرای اح ــر اج ــه دفت ــک ب ــد از مل ــت بازدی جه
دادگســتری برخــوار مراجعــه نماینــد مزایــده در روز 
مقــرر در دفتــر اجــرا از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع 
و ملــک بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد 
نمایــد فروختــه خواهــد شــد . الزم بــه ذکــر اســت 
خریــدار مــی بایســتی 1۰ درصــد مبلــغ مــورد مزایــده 
ــز  ــتری واری ــاب دادگس ــه حس ــس ب ــی المجل را ف

ــد. نمای
ــی   ــعبه اول دادگاه حقوق ــکام ش ــرای اح ــر اج مدی
برخوارشــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/۰4/21 ــه تاری ــف ب ۵/3۷/33۷/م ال

آگهی احضار متهم
در پرونــده شــماره 96۰9983۷۵24۰۰216 آقــای 
امیــر حســین کاملــی فرزنــد نجــف علــی بــه اتهــام 
توهیــن و تهدیــد تحــت تعقیــب مــی باشــد بــا تــوج 
بــه عــدم آدرس از نامبــرده بــه ایشــان ظــرف ســی 
ــام  ــاع از اته ــت دف ــود جه ــی ش ــت داده م روز مهل
ــر  ــردد. در غی ــر گ ــعبه حاض ــن ش ــابی در ای انتس
ــل  ــات الزم بعم ــررات اقدام ــق مق ــورت وف ــن ص  ای

می آید.
ــی و  ــرای عموم ــاری دادس ــعبه دوم دادی ــر ش دفت

ــوار ــالب برخ انق
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

96/۰4/21 تاریــخ  بــه  الــف  ۵/3۷/336/م 

آگهی فقدان سند 
ــد  ــی  فرزن ــی  رنان ــم صباغ ــه خان ــه اینک ــر ب نظ
ــهود   ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی ــا تس ــم ب رحی
 313 خانــه  دفتــر   96/4/4  –  1۵1۷۰ شــماره 
ــت   ــند مالکی ــدن س ــود ش ــی مفق ــان  مدع اصفه
از 144۰ ســهم ششــدانگ   11۰ ســهم  مشــاع 
در  واقــع  اصلــی   از 18  فرعــی  پــالک 38۰۵ 
ــت   ــل  ثب ــه در ذی ــان  ک ــت   اصفه ــش 14 ثب بخ
 3۰۰ جلــد  دفتــر   64 صفحــه   1۰۰۵8/32۷۵8
بشــماره چاپــی 4۰۷۵39 صــادر و تســلیم گردیــده  
و مالــک اظهــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  
مرقــوم  در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده  و 
نامبــرده تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  المثنــی 
نمــوده انــد  لــذا دفتــر چــه  ســند مالکیــت  مذکور  
ــه اســتناد  ــب ب ــذا مرات ــار ســاقط .ل از درجــه اعتب
تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه 
ــود  ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 
ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 
ــه اصــل  ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ ده روزاعت
ــن اداره  ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
ــب صــورت  ــا مرات ــد ت تســلیم و رســید اخــذ نمای
مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 
ــرف  ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه ــترد گ ــند مس س
ــورت  ــا در ص ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق / م
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ارائ

ــد .  ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب المثن
م الــف 11۷88 علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ســاختمان  باســتثنای بهــای ثمینــه  اعیانــی  
ــع  ــی از 4۰/81/1 واق ــماره  3849 فرع ــالک ش پ
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب در بخ
ثبتــی بنــام علیرضــا امینــی علویجــه  فرزنــد حیدر 
ــدم  ــت ع ــه عل ــت اســت وب ــان ثب ــی   در جری عل
حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا 
بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت 
و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک 
مرقــوم در روز یکشــنبه مــورخ 96/۵/1۵ ســاعت 9 
محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار 
میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
ــان  ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض ــور یابن حض
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 2۰ قان ــق م ــالک مطاب ام
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز 
ــاده  ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه پذیرفت
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونده هــای 
معتــرض ظــرف  یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــا تقدی ــتی ب ــا یس ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت  را اخــذ و بــه ایــن 

ــار :96/4/2۵ ــخ انتش ــد . تاری ــلیم نمای اداره تس
ــت  ــه ثب ــس منطق ــدری رئی ــف  حی 12222م ال

ــان ــرب اصفه ــناد  غ اس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
از  فرعــی   896۷ شــماره  پــالک  ســاختمان  
18/4۰38 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
ــری  ــد صف ــام حمی ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ک
ــت  ــت اس ــان ثب ــم    در جری ــد کری ــی فرزن رنان
ــل  ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل وب
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم یــک شــنبه 
ــد  ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــورخ 96/۵/1۵مح م
آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن 
و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاورین 
و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا 
ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونده هــای 
معتــرض ظــرف  یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــا تقدی ــتی ب ــا یس ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام 
و گواهــی تقدیــم دادخواســت  را اخــذ و بــه ایــن 
ــار :96/4/2۵ ــخ انتش ــد . تاری ــلیم نمای اداره تس
ــت  ــه ثب ــس منطق ــدری رئی ــف1222۷  حی م ال

ــان ــرب اصفه ــناد  غ اس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
پــالک شــماره 118۵ فرعــی از 13/3۰3 واقــع 
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه در بخــش  14 ثب
ــر  ــد نص ــور فرزن ــی پ ــین نفیس ــام حس ــی بن ثبت
ــدم  ــت ع ــه عل ــت وب ــت اس ــان ثب ــه    در جری ال
حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا 
بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قانــون 
ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
ملــک مرقــوم یکشــنبه مــورخ 96/۵/1۵ ســاعت 9 
محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار 
میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور 
ــالک  ــان ام ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض یابن
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 2۰ قان ــق م مطاب
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفته 
خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده 
ــرض  ــای معت ــف  پرونده ه ــن تکلی ــون تعیی قان
ــه  ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ظــرف  یــک م
ــه  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ــا یســتی ب ــن اداره ب ای
مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی تقدیــم 
 دادخواســت  را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم

 نماید . تاریخ انتشار :96/4/2۵
م الــف12228 حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت 

ــان ــرب اصفه ــناد  غ اس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی

ــع  ــی از 2۵/388 واق ــماره 34۵۷ فرع ــالک ش پ
ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه در بخــش  14 ثب
ثبتــی بنــام عبدالغفــار جــان نثــاری  الدانــی  
فرزنــد احمــد    در جریــان ثبــت اســت وبــه 
علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده 
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ 
قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود ملــک مرقــوم در روز یکشــنبه  مــورخ 
9۵/۵/1۵ ســاعت 9 صبــح محــل شــروع و بعمــل 
خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب 2۰ قان
تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهد شــد 
ــن  ــون تعیی ــده قان ــاده واح ــره 2 م ــق تبص و طب
تکلیــف  پرونده هــای معتــرض ظــرف  یــک 
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب ــا یس ب
تقدیــم  و گواهــی  اقــدام  قضایــی  ذیصــالح 
 دادخواســت  را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم

 نماید .
تاریخ انتشار :96/4/2۵

ــت  ــه ثب ــس منطق ــدری رئی ــف12229 حی م ال
ــان ــرب اصفه ــناد  غ اس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی
ــع در  ــی از 13/1۰۵ واق ــماره 1186 فرع ــالک ش پ
14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام 
ــه     محمــد کریــم   تــرک الدانــی  فرزنــد فتــح ال
در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم حضــور 
ــه  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــت بعم ــی ثب متقاض
ــت  ــون ثب ــاده 1۵ قان ــر از م دســتور قســمت اخی
ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر طب و ب
ــورخ 96/۵/1۵  ــنبه م ــوم در روز یکش ــک مرق مل
ســاعت 9 صبــح محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن 
و  روز  در  کــه  میگــردد  اخطــار  مجاوریــن  و 
ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب 2۰ قان
ــد  ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح تحدی
شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون 
ــرف   ــرض ظ ــای معت ــف  پرونده ه ــن تکلی تعیی
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب ــا یس ب
تقدیــم  و گواهــی  اقــدام  قضایــی  ذیصــالح 
دادخواســت  را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد .  نمای
تاریخ انتشار :96/4/2۵

ــت  ــه ثب ــس منطق ــدری رئی ــف1223۰ حی م ال
ــان ــرب اصفه ــناد  غ اس

خیانت، یعنی خانه نشین کردن قهرمانانخروجی های استقالل چه کسانی هستند؟



پیشهناد فیلم

در مدت معلوم

کارگردان: وحید امیرخانی
نویسنده: مهدی علی میرزایی

ــر  ــایش، گوه ــکا آس ــی، ویش ــواد عزت ــران: ج بازیگ
عبــدی،  اکبــر  ســیدی،  هومــن  خیراندیــش، 
اوســیوند،  علیرضــا  فقیه منفــرد،  محمدمهــدی 
ــور ــا گرگین پ ــر، صب ــهره قم ــهریاری، ش ــد ش مجی

فیلــم ســینمایی »در مــدت معلــوم« )فــی المــدت 
المعلــوم( اولیــن ســاخته وحیــد امیرخانــی اســت. 
ــات  ــی معض ــه بررس ــوم« ب ــدت معل ــم »در م فیل
ــردازد. ــا ســن ازدواج می پ ــوغ ت ــان از ســن بل جوان

ــزرگ  ــام ب ــم هــدف بزرگــی دارد؛ می خواهــد پی فیل
بــرای  منتقــل کنــد؛  بــه مخاطــب  را  مهمــی  و 
انتقــال درســت مقصــود خــود تــاش بســیاری 
ــگ  ــل گن ــه دلی ــا متاســفانه ب هــم کــرده اســت؛ ام
مانــدن بســیاری از ایــن اهــداف و همچنیــن عاجــز 
ماندنــش در ارائــه  راه حلــی اصولــی و اساســی، 
ــه  ــد و ب ــت می کن ــدت اف ــه ش ــای راه ب در نیمه ه
ــری  ــرف دیگ ــده دارش ح ــای نیمه خن ــز بخش ه ج
بــرای گفتــن نــدارد و بــه یــک فیلــم کمــدی صــرف 
بــدل می شــود کــه تــازه بــه عنــوان یــک اثــر کمــدی 
ــد و  ــب را نمی خندان ــد مخاط ــه بای ــدر ک ــم آن ق ه
ــده  ــدی در آن دی ــر کم ــلوب های ژان ــیاری از اس بس

نمی شــوند.
ــم  ــمندانه ای ه ــای هوش ــه دیالوگ ه ــه البت فیلمنام
ــورت  ــه ص ــه ک ــذل اونی ــل »مبت ــی مث دارد؛ دیالوگ
مســئله رو پــاک می کنــه« و دیالوگ هــای دیگــری 
می شــود؛  دیــده  زیــاد  کار  در  دســت،  ایــن  از 
ــخ  ــاز پاس ــوِد فیلمس ــه خ ــت ک ــم آن اس ــا مه ام
ــادات و مشــکات  ــن انتق ــه ای  درســت و روشــنی ب

نمی دهد.
ــای  ــم، بازی ه ــاع فیل ــل دف ــت و قاب ــکات مثب  از ن
آن هســتند؛ بــازی بســیار خــوب جــواد عزتــی 
ــه  ــه ب ــیدی ک ــن س ــش هوم ــر خوب ــار پارتن در کن
ــد و در  ــازی می کن ــی ب ــر از عزت ــده بهت ــر نگارن نظ
نقشــش بســیار خــوب جــا افتــاده. همچنیــن بــازی 
ــرگ  خــوب ویشــکا آســایش کــه این هــا همگــی ب
ــوم«  ــدت معل ــل »در م ــی مث ــرای فیلم ــده ای ب برن

محســوب می شــود.

حرف و نقل

 فاطمــه معتمدآریــا معتقــد اســت: هــر چقــدر 
ــه ســود  ــد، ب ــر بیاین ــه تماشــای تئات ــراد بیشــتری ب اف
ــا  ــه جوان ه ــرد ک ــکر ک ــدا را ش ــد خ ــت و بای ــه اس هم
ــواد مخــدر  ــال م ــه دنب ــا ب ــه در پارک ه ــه جــای اینک ب

ــد. ــر می بینن ــند، تئات باش
 بــر اســاس مصوبــه هیئــت مؤســس انجمــن عالی 
هنرهــا و فنــون ســینمایی ایــران،  هــارون یشــایایی بــه 
ــینمای  ــزرگ س ــن ب ــن جش ــس نوزدهمی ــوان رئی عن
ــران انتخــاب و معرفــی شــد. وی مؤســس شــرکت  ای
پخشــیران و از تهیه کننــدگان صاحب نــام و مطــرح 
ــزه،   ســینمای کشــور اســت. فیلم هــای ســینمایی جای
ــیر  ــون، در مس ــید،  هام ــدا خورش ــین ها، ناخ اجاره نش
تندبــاد، کیمیــا، ای ایــران، شــهر زنــان، دیــوار و ... 
بخشــی از آثــار بــزرگ ســینمای ایــران هســتند کــه در 
کارنامــه تهیه کنندگــی یشــایایی بــه چشــم می خورنــد.

 ســیروس الونــد کــه اخیــرا بــه تماشــای نمایــش 
»مفیســتو« بــه کارگردانــی مســعود دلخــواه رفتــه 
در گفت وگویــی بیــان کــرد: شــاید بافاصلــه پــس 
کمتــر  حرف هایــم  در  تعقــل  نمایــش  دیــدن  از 
ــی از آنجــا کــه  ــا احســاس؛ ول نقــش داشــته باشــد ت
ــه  ــوده ک ــی ب ــم، نمایش های ــا را می بین ــوال تئاتره معم
مدت زمــان آن یــک ســاعت بــود، امــا نتوانســتم همــان 
ــا  را هــم تحمــل کنــم؛ در حالــی کــه ایــن نمایــش را ب
وجــود تایــم طوالنــی )ســه ســاعت( خیلــی مشــتاقانه 
دنبــال کــردم و واقعــا جــادوی بازیگرهــا، میزانســن ها و 

ــود. ــتادانه ب ــی اس کارگردان
ــاره   ــون درب ــده تلویزی ــی، تهیه کنن ــاس عبداله  عب
ــراف ۴«  ــی »پاراگ ــه تلویزیون ــام برنام ــر ن ــت تغیی عل
اظهــار کــرد: بــه نــام برنامــه انتقاداتــی مبنــی بــر اینکــه 
پاراگــراف اســمی خارجــی اســت، وارد شــده و به همین 
دلیــل هــم چنــد قســمت برنامــه متوقــف شــد تــا نــام 
برنامــه تغییــر پیــدا کنــد. بــه احتمــال زیــاد نــام برنامــه 
»چارکتــاب« خواهــد شــد کــه بــه چهــار کتــاب آســمانی 

اشــاره دارد.
ــد«  ــر، صــد هنرمن  بیســت وپنجمین دوره »صــد اث
گالــری گلســتان عصــر روز ســی ام تیرمــاه آغــاز بــه کار 

می کنــد.
بــه کارگردانــی  »کوچک ســازی«  درام  کمــدی   
»الکســاندر پایــن« بــه عنــوان فیلــم افتتاحیه جشــنواره 
ونیــز، قدیمی تریــن رویــداد ســینمایی جهــان انتخــاب 

شــد.
 مدیــر رادیــو نمایــش از تولیــد و پخش ۷۵ ســریال 
ــتانی  ــدول تابس ــهریورماه در ج ــان ش ــا پای ــی ت رادیوی

ایــن شــبکه خبــر داد.
 مهــران مهدویــان، کارگــردان فیلــم ســینمایی 
»اگزمــا«، گفــت: از رؤیــا بــه رؤیــا رســیدن کمــی 
ــام  ــد تم ــم می توان ــک فیل ــران ی ــت و اک ــیرین اس ش
خســتگی ها و دوندگی هــای یــک کارگــردان را از تنــش 
ــودم  ــحالی خ ــم و خوش ــارف نمی کن ــد. تع ــرون کن بی
ــه  ــدوارم ک ــا امی ــم؛ ام ــران فیلمــم اعــام می کن را از اک
ماجــرای تلخــی کــه در جشــنواره ســی و پنجــم فجــر 
بــرای فیلم هــای »هنــر و تجربــه« پیــش آمــد، در 

اکران هــای عمومــی فیلم هــا تکــرار نشــود.

کوتاه اخبار 

 درخشش نقاش اصفهانی 
در جشنواره ترکیه

در ششــمین جشــنواره بین المللــی آبرنــگ کشــور ترکیــه، 
نــادر مهذب نیــا موفــق بــه دریافــت تندیــس این جشــنواره 
ــت  ــی اس ــاش اصفهان ــد نق ــا، هنرمن ــادر مهذب نی ــد. ن ش
کــه در فضــای هنــری اصفهــان بیشــتر بــا تکنیــک آبرنــگ 
شــناخته شــده اســت. ایــن هنرمنــد دانش آموختــه 
دانشــکده هنــر در ســال ۱۳۸۰ اســت و برگــزاری چندیــن 
نمایشــگاه گروهــی و انفــرادی را در کارنامــه اش دارد. 
وی همچنیــن برگزیــده نمایشــگاه اصفهــان پایتخــت 
فرهنگــی جهــان اســام، برگزیــده ســومین جشــنواره 
ــور و  ــر کش ــمی سراس ــای تجس ــگاه های آزاد هنره آموزش
عضــو انجمــن هنرمنــدان نقــاش اســتان اصفهــان اســت. 
مهذب نیــا دارای مــدرک ممتــاز انجمــن خوشنویســان 
ــاپ  ــه چ ــگ را ب ــک آبرن ــی در تکنی ــون کتاب ــوده و تاکن ب
رســانده اســت. وی نماینــده انجمــن بین المللــی آبرنــگ 
ایــران اســت کــه در ششــمین جشــنواره بین المللــی 
آبرنــگ کــه در کشــور ترکیــه برگــزار شــد، در میــان بیــش 
ــن  ــس ای ــت تندی ــه دریاف ــق ب ــرکت کننده موف از ۳۰ ش

جشــنواره شــد. ایمنــا

»آقای قلی حاکم شهر بغلی« 
تمدید شد

ــم  ــی حاک ــای قل ــش »آق ــرای نمای اج کیمیای وطن
ــا ۲۷  ــاگران ت ــتقبال تماش ــل اس ــه دلی ــی« ب ــهر بغل ش
تیرمــاه در فرهنگســرای کوثــر تمدیــد شــد. ایــن نمایــش 
ــا تــم نمایش هــای ایرانــی و موســیقی های شــاد و  کــه ب
ســنتی ایرانــی همــراه اســت، توانســت مــورد توجــه 
اســتقبال  بــا  و  گیــرد  قــرار  اصفهانــی  شــهروندان 
ــدان  ــود. عاقه من ــه ش ــان مواج ــوی آن ــمگیری از س چش
بــرای دیــدن ایــن نمایــش تــا ۲۷ تیرمــاه فرصــت دارنــد 
هــر شــب رأس ســاعت ۲۰ بــه فرهنگســرای کوثــر واقــع در 

خیابان جی، خیابان مسجد علی مراجعه کنند.

پخش دوباره سریال »رودخانه برفی«
ــی،  ــاول مالون ــی پ ــه کارگردان ــی« ب ــه برف ــریال »رودخان س
بیــن  مجموعــه  ایــن  استرالیاســت.  کشــور  محصــول 
ســال های ۱۹۹۳ تــا ۱۹۹۶ ســاخته شــد و در بســیاری از 
کشــورها از جملــه انگلیــس، آمریکا، فرانســه، لهســتان و نروژ 
پخــش شــده اســت. »رودخانــه برفــی« بــا الهــام از شــعری 
بــا همیــن نــام ســروده »بانجــو پترســون« ســاخته شــده و 
داســتان آن مربــوط بــه مــت مــک گرگــور معــروف بــه مــرد 
رودخانــه برفــی اســت؛ مزرعــه داری موفــق در پترســون ریــچ 
کــه بــه همــراه خانــواده خــود مشــغول کشــاورزی و گلــه داری 
ــور  ــریال حض ــن س ــه در ای ــی ک ــیاری از بازیگران ــت. بس اس
ــینما  ــناس س ــران سرش ــه بازیگ ــل ب ــروزه تبدی ــتند، ام داش
ــر  ــرس بازیگ ــه گای پی ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل شــده اند ک
فیلم هــای »یــادآوری« و »محرمانــه لــس آنجلــس« و هیــو 
جکمــن بازیگــر »مــردان ایکــس« و »بینوایــان« اشــاره کــرد. 
ــه برفــی« در ۳۹ قســمت ۴۵ دقیقــه ای از  ســریال »رودخان
ــح از شــبکه  ــر، هــر روز ســاعت ۱۰ صب ــردا یکشــنبه ۲۵ تی ف

یــک پخــش خواهــد شــد. صداوســیما

تئاتر

13 مردادماه در تاالر هنر روی صحنه می رود
 »پنجاه وچهارمین سالگرد تولد 

خسرو مرادی« 
نمایــش »پنجاه وچهارمیــن ســالگرد تولــد خســرو  کیمیای وطن
طراحــی  و  حمدی پــور  آرمیــن  نویســندگی  بــه   مــرادی« 
و کارگردانــی مســعود نریمانــی از ۳۰ تیــر تــا ۱۳ مردادمــاه در تــاالر 

هنر اصفهان روی صحنه می رود.
کارگــردان ایــن نمایــش دربــاره جزئیــات آن گفــت: ایــن نمایــش 
بــا زبانــی کامــا ســاده و روان بــه تضادهــای اجتماعــی، فکــری، 
ــک  ــدان ی ــن و فرزن ــن والدی ــادی موجــود بی شــخصیتی و اعتق

ــردازد. ــروزی می پ ــواده  ام خان
مســعود نریمانــی تصریــح کــرد: خاصــه  داســتان »پنجــاه  
و چهارمیــن ســالگرد تولــد خســرو مــرادی« از ایــن قــرار 
ــان  ــد پدرش ــن تول ــدارک جش ــترن در ت ــد و نس ــه نوی ــت ک  اس

هستند. 
ــل  ــه دلی ــش ب ــال پی ــد س ــه چن ــا ک ــر آن ه ــرادر بزرگ ت ــک ب باب
ــزل را  ــی من ــائل مال ــر مس ــر س ــدر ب ــا پ ــی ب ــاجره ای لفظ مش
تــرک کــرده، ناگهــان ســرزده برمی گــردد بــه امیــد اینکــه بتوانــد 
ــات  ــئله اتفاق ــن مس ــرد و ای ــود را از او بگی ــده خ ــق پایمال ش ح

ــد. ــم می زن ــواده رق ــن خان ــرای ای ــدی را ب جدی
ــک،  ــش باب ــی در نق ــاد فهیم ــش فرش ــن نمای ــزود: در ای وی اف
ــد و خاطــره حســینی در نقــش  احســان شــهبازی در نقــش نوی

ــد. ــش می کنن ــای نق ــترن ایف نس
ــه  ــا تهی ــد ب ــش می توانن ــن نمای ــدن ای ــرای دی ــدان ب عاقه من
ــر  ــرداد ه ــا ۱۳ م ــر ت ــت، از ۳۰ تی ــاک تیک ــایت پارت ــت از س بلی
شــب رأس ســاعت ۲۰:۳۰ بــه ســالن کوچــک تــاالر هنــر مراجعــه 

کننــد.

سینما

»کلوزآپ«، دومین فیلم برتر دهه ۹۰ میالدی
پایــگاه اینترنتــی ایندی وایــر فهرســتی از پنجــاه فیلــم برتــر دهــه ۹۰ 
ــاره ســینمای دهــه  ــر درب میــادی منتشــر کــرد. در مطلــب ایندی وای
ــینمای  ــگرف در س ــی ش ــان تحول ــه ۹۰، زم ــده: »ده ــادی آم ۹۰ می
ــان  ــه جری ــی علی ــش انقاب ــه پی ــک ده ــکا از ی ــود. در آمری ــان ب جه
ــه روی  ــوود آغــاز شــده و پنجــره ای ب خروجــی آرام و بی تاطــم  هالی
ســینمای مســتقل گشــوده بــود. در آن دوران کارگردانــان جــوان 
ــتند،  ــینما هس ــزرگ س ــای ب ــره نام ه ــروز در زم ــه ام ــان ک و پرهیج
ــن  ــدام چندی ــر ک ــد و ه ــدا کردن ــت پی ــازی دس ــع فیلمس ــه مناب ب
ــزرگ  ــان فیلم هــای تجــاری ب ــن می ــد. در ای ــق کردن ــدگار خل ــر مان اث
ــن  ــو، ورهوف ــی چــون اســپیلبرگ، بیگل ــوود در دســت کارگردانان  هالی
ــران  ــوی ســینمای ای ــی مــوج ن ــه بین الملل ــود. در صحن و دی پالمــا ب
گنجینــه ای از فیلم هــای تــازه را بــه جهــان ســینما عرضــه کــرد، 
ــف  ــوغ رســید، ســه فیلمســاز مؤل ــه اوج و بل ــگ ب ســینمای هنگ کن
در تایــوان شــیوه رایــج فیلمســازی تایــوان را دگرگــون کردنــد و 
ــون  ــن دگرگ ــازی را از ب ــتند فیلمس ــی می خواس ــان دانمارک کارگردان
کننــد. ایــن دهــه بیــش از هــر زمــان شــاهد ظهــور فیلمســازانی بــود 
ــت  ــه روی بی نهای ــازه ای ب ــای ت ــاص،  دره ــدگاه خ ــر دی ــاوه ب ــه ع ک
ــی  ــد؛ کارگردانان ــاز کردن ــینما ب ــرده س ــر پ ــتان ب ــت داس ــکان روای ام
ــن  ــچ و کوئنتی ــد لین ــگ کار وای، دیوی ــاس کیارســتمی، وون چــون عب
ــگاه  ــه جای ــن کار ب ــرای ای ــد و ب ــق کردن ــو خل ــو ســینما را از ن تارانتین

ــد.  ــک سوپراســتار دســت یافتن ی
پنــج فیلــم نخســت از پنجــاه فیلــم برتــر دهــه ۹۰ بــه انتخــاب 
اینــدی وایــر عبارتنــد از: ۱- »رفقــای خــوب« بــه کارگردانــی مارتیــن 
 اسکورســیزی ۲- »کلــوزآپ« بــه کارگردانــی عبــاس کیارســتمی 
تارانتینــو  کوئنتیــن  کارگردانــی  بــه  عامه پســند«  »داســتان   -۳ 
۴- »روز گراندهــاگ« بــه کارگردانی هارولــد رامیــس ۵- »چانــگ 

ــگ کار وای. خبرآنالیــن ــی وون ــه کارگردان ــپرس« ب ــگ اکس کین

کتاب

کتاب »خاتم عشق« منتشر شد
کتــاب »خاتــم عشــق« تألیــف ســید مجیــد پورطباطبایــی وارد بــازار 
نشــر شــد. در معرفــی ناشــر از ایــن کتــاب عنــوان شــده: دوران 
ــدن آن  ــگ و تم ــکوفایی فرهن ــر ش ــرب، عص ــه در غ ــی اندیش نوزای
ــه  ــر، از جمل ــرزمین های دیگ ــه س ــان ب ــا ورود غربی ــت. ب ــار اس دی
فرهنــگ  شــناخت  بــه  اندیشــمندان  از  گروهــی  مشــرق زمین، 
ــه  ــن کوشــش، دانشــی فرب ــت گماشــتند. دســتاورد ای شــرقیان هم
ــا برخــورداری از  به نــام »خاورشناســی« شــد. اولیــن خاورشناســان ب
ــی از  ــش ته ــوج و کم وبی ــای مع ــاص، گزارش ه ــای خ پیش فرض ه
مایــه عرضــه کردنــد. گروهــی از مأمــوران اندیشــمند، به ویــژه در قــرن 
۱۹، مطالعــات صادقانه تــری داشــتند و مســاعی دهه هــای اخیــر 

ــت.  ــته اس ــری داش ــل اعتنات ــتاوردهای قاب دس
ــم  ــه از قل ــر آنچ ــه ه ــا مطالع ــت ب ــیده اس ــر کوش ــن اث ــف ای مؤل
ــاره حیــات رســول اعظــم)ص(  ــی درب خاورشناســان و متفکــران غرب
ــاره ای از آنچــه  ــده شــده و پ ــه فارســی برگردان ــع رســیده و ب ــه طب ب
ترجمــه نشــده، امــا بــه  نقــل از نوشــته های دیگــر محققــان در 
ــته  ــا داش ــول دیدگاه ه ــد تح ــر رون ــی ب ــرور کامل ــوده، م ــترس ب دس
ــع و  ــه ای جام ــد و مجموع ــتدل کن ــد مس ــوارد الزم نق ــد و در م باش

ــدارد.  ــه ب ــی زبان عرض ــده فارس ــه خوانن ــد ب مفی
ــوی  ــه از س ــق« در ۱۴۰۰ صفح ــم عش ــاب »خات ــت کت ــاپ نخس چ
ــد  ــدان می توانن ــت. عاقه من ــده اس ــر ش ــروش منتش ــارات س انتش
ــگاه  ــه فروش ــی ب ــدی و کل ــورت تک جل ــه ص ــاب ب ــه کت ــرای تهی ب
ــیده  ــری، نرس ــهید مطه ــان ش ــانی: خیاب ــه نش ــروش ب ــری س مطه
بــه خیابــان شــهید مفتــح، جنــب ســاختمان ســروش، تلفــن 
۸۸۳۱۰۶۱۰-۰۲۱ یــا بــه فروشــگاه مرکــزی ســروش )ترنجســتان 
ــان،  ــع ابوریح ــد از تقاط ــاب، بع ــان انق ــانی: خیاب ــه نش ــروش( ب س
ــروش،  ــگاه ترنجســتان س ــال و فلســطین، فروش ــان وص ــن خیاب بی

تلفــن ۶۶۴۹۳۶۲۰-۰۲۱ مراجعــه کننــد. ایبنــا
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ســاخت چنــد ســریال پربازیگــر، چنــد وقتــی 
ــرار دارد.  ــی ق ــانه مل ــتورکار رس ــت در دس اس
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــرار اس ــریال ها ق ــن س ای
ــان  ــتی مخاطب ــه آش ــرح، زمین ــران مط بازیگ
ــد.  ــم کنن ــی را فراه ــریال های تلویزیون ــا س ب
ســاخت،  حــال  در  ســریال های  میــان  در 
ــه بیــش از ســایرین شــنیده  ــام دو مجموع ن

می شــود.
 گمشدگان

»گمشــدگان« بــه تهیه کنندگــی علــی حجــازی 
مهــر و کارگردانــی رضــا کریمــی آخریــن مراحــل 
ــذارد  ــر می گ ــت س ــود را پش ــرداری خ فیلمب
ــان  ــاه ســال جــاری پــس از پای ــا مردادم و ت
مجموعــه تلویزیونــی »پنجــره ای بــه گذشــته« 

ــود.  ــن می ش ــه آنت روان
موضــوع  حــول  ســریال  ایــن  داســتان 
ــواده  ــرد و خان ــر ف ــار آن ب ــدر و آث ــواد مخ م

 . می چرخــد
پژمــان بازغــی، کــوروش تهامــی، شــقایق 
ــکر،  ــام تش ــکندری، بهن ــتاره اس ــی، س فراهان
کتانــه  نــادری،  فریبــا  ضیایــی،  مهــرداد 
افشــاری نژاد، رامیــن ناصرنصیــر، روشــنک 
ــعیری،  ــن تس ــدوی، حس ــارا مه ــی، س گرام
ادویــن  ابــی زاده،  آرزو  جعفــری،  یاســر 
ــتمی،  ــا رس ــری، پاش ــود جعف ــتاد، محم راس
بازیگرانــی  جملــه  از   ... و  جهانــی  یاســر 
هســتند کــه در ســریال »گمشــدگان« ایفــای 
بازیگــران  ایــن  کنــار  در  نقــش کرده انــد. 
نقش آفرینــی  بــه  هــم  بایــگان  افســانه 
کوتاهــی پرداختــه اســت. قــرار اســت تیتــراژ 

ایــن ســریال را رضــا یزدانــی بخوانــد.
عبارتنــد  »گمشــدگان«  ســریال  عوامــل 
نویســندگان:  رضــا کریمــی،  از: کارگــردان: 
جوانمــرد،  احســان  و  مقصــودی  رضــا 
رنجبــران،  علیرضــا  تصویربــرداری:  مدیــر 
تدویــن:  حیــدری،  ســجاد  تصویربــردار: 

ــدی  ــد: مه ــر تولی ــزرگ، مدی ــدون جامه ب فری
ــز:  ــردان و برنامه ری ــتیار اول کارگ ــی، دس رجب
و  صحنــه  طــراح  معصومیــان،  عــادل 
ــد  ــم: مجی ــام ســوری، طــراح گری ــاس: پی لب
ــردار: رضــا کنشــلو، منشــی  اســکندری، صداب
ــدارکات:  ــر ت ــدان، مدی ــید خن ــه: جمش صحن
ــژاد،  ــی حمیدن ــکاس: عل ــری، ع روح هللا رهب
ــور  ــاور ام ــری، مش ــن جعف ــرداز: نورالدی نورپ
رســانه ای: علــی زادمهــر، ناظــر کیفــی: ســید 
ــی حجــازی  ــده: عل  هــادی موســوی، تهیه کنن
مهــر، محصــول گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 

دو ســیما.
 از یادها رفته

دومیــن ســریال مطــرح ایــن روزهــا محصــول 
ــا  ــریال »از یاده ــت. س ــج سیماس ــبکه پن ش
بهرامیــان و  بهــرام  بــه کارگردانــی  رفتــه« 
ــت  ــی اس ــان مدت ــر تحویلی ــی اکب تهیه کنندگ

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــرداری خ فیلمب
»از یادهــا رفتــه«، یــک ملــودرام تاریخــی 
ــود.  ــت می ش ــال ۱۳۱۹ روای ــه در س ــت ک اس
لیــا بلــوکات در ایــن ســریال نقــش دختــری 
ــد  ــه فرزن ــد ک ــازی می کن ــر را ب ــام قم ــه ن ب
یــک اربــاب زاده اســت. ســیما تیرانــداز نقــش 
زنــی خودســاخته را ایفــا می کنــد کــه از 
بــرادرش بــا بــازی مهــدی ســلوکی، نگهــداری 

می کنــد. 
رضــا یزدانــی نیــز در ایــن ســریال نقــش 

یــک جــوان عاشق پیشــه از طبقــه ثروتمنــد را 
ــد کــه دلبســته دختــری از طبقــه  ایفــا می کن

ضعیــف شــده اســت. 
دربــاره نقــش حســین یــاری در ایــن ســریال 
هنــوز اطاعاتــی منتشــر نشــده، امــا بــه نظــر 
اصلــی  نقش هــای  از  یکــی  او  می رســد 

ــده دارد.  ــه عه ــتان را ب داس

ــده  ــبب ش ــهرزاد« س ــریال »ش ــت س موفقی
ــتری  ــت بیش ــندگان رغب ــا و نویس کارگردان ه
بــرای روایــت داســتان های عاشــقانه تاریخــی 
پیــدا کننــد و بــه نظــر می رســد ســاخت ایــن 
ســریال نیــز بی تأثیــر از ایــن ماجــرا نیســت. 
»از یادهــا رفتــه« در ۵۰ قســمت ســاخته 
ــود  ــش خ ــود پخ ــی می ش ــده و پیش بین ش

ــد.  ــاز کن ــر آغ ــل مه را از اوای

ســعید راد، بیتــا فرهــی، رضــا یزدانــی، مائــده 
ــی،  ــان، کامــران تفت طهماســبی، رســول نجفی
ــا  ــداز، هلی ــیما تیران ــب، س ــب دهقان نس حبی
ــان،  ــف مرادی ــی، یوس ــرام نورای ــی، علی امام
ســید مهــرداد ضیایــی، جهانبخــش ســلطانی، 
علــی اوجــی، ســیامک اطلســی، مهــدی 
ســلوکی، ارســان قاســمی، انــوش معظمــی، 
مهــرداد  ایمانــی،  امیــن  پارســا،  نیلوفــر 
ضیایــی، حســین ملکــی،  هــادی ســاعی، 
آهــو  اســدالهی،  صحــرا  معینــی،  روزبــه 
ــرب،  ــل ع ــوروزی، ابوالفض ــد ن ــچی، فری فرش
فاطمــه جمشــیدی،  و  طهماســبی  فرزانــه 
از دیگــر بازیگــران ایــن ســریال تاریخــی 

ــتند. هس
عوامــل ســریال »از یادهــا رفتــه« عبارتنــد از: 
کارگــردان: بهــرام بهرامیــان، تهیه کننــده: اکبــر 
ــا  ــی و رؤی ــان، نویســنده: حامــد افضل تحویلی
ــر  ــاف، مدی ــوکا زندب ــن: ش ــرونجد، تدوی خس
ــردار:  ــوری، صداب ــرج عاش ــرداری: ای تصویرب
محمــود سماک باشــی، چهره پــرداز: مهیــن 
 نویــدی، مدیــر تولیــد: دانیــال کاشــانچی 
ــردان:  ــتیار اول کارگ ــان، دس ــدی تحویلی و مه
ســعید آهنــج، طــراح صحنــه و لبــاس: آیدین 
ظریــف، منشــی صحنــه: ســاناز هرنــدی، 
عــکاس:  کرباســیان،  مجیــد  برنامه ریــز: 
ــانه ای:  ــور رس ــاور ام ــاح، مش ــت اصب پریدخ
علــی زادمهــر، محصــول شــبکه پنــج ســیما.

اکبــر عبــدی دربــاره حضــورش در ســریال »پایتخــت« می گویــد: 
»آقــای تنابنــده لطــف داشــته و چــون نویســنده ســریال 
»پایتخــت« اســت، نقشــی را در ذهــن خــود بــرای مــن نوشــته؛ 
امــا تــا زمانــی کــه تهیه کننــده آن ســریال خانــم الهــام غفــوری 
ــذارد  ــده چــه بخواهــم و چــه نخواهــم ایشــان نمی گ اســت، بن
کــه مــن بــا شــوهرش ســیروس مقــدم کار کنــم. بــه نظــرم بایــد 

از ایشــان بپرســید کــه مشــکلش بــا بنــده چیســت؟« 
ــد:  ــه می ده ــوع ادام ــن موض ــاره ای ــا« درب ــر »اخراجی ه بازیگ
ــن  ــل ای ــا عوام ــده ب ــت ۳« بن ــت ۱« و »پایتخ ــرای »پایتخ »ب
ــوری(  ــام غف ــان )اله ــی ایش ــودم، ول ــته ب ــرارداد بس ــریال ق س

ــد.  ــه وجــود آوردن ــا مشــکل ب ــکاری م ــن هم ــرای ای ب
علی رغــم اینکــه آقــای مقــدم خیلــی دوســت داشــت کــه 
ــد و  ــر تولی ــام مدی مــن در خدمتشــان باشــم، خانمشــان در مق

ــم.  ــکاری کنی ــر هم ــا یکدیگ ــا ب ــه م ــت ک ــده نگذاش تهیه کنن

ــری را انتخــاب  ــد شــغل دیگ ــن بای ــر م ــه نظ ــوری ب ــم غف خان
کنــد؛ ولــی آمده انــد و تهیه کننــده شــده اند. ایشــان بایــد 
معامــات ملکــی، ماشین فروشــی و از ایــن قبیــل کارهــا انجــام 
ــاخت  ــا س ــورد ت ــا می خ ــه درد این کاره ــتر ب ــون بیش ــد؛ چ ده

ــار فرهنگــی!«  آث
ــی  ــد: »وقت ــاره می کن ــی اش ــه جالب ــه نکت ــه ب ــدی در ادام عب
کارگــردان مــن را پســندیده و بــا مــن بــرای بــازی در این ســریال 
ــر  ــده زی ــان تهیه کنن ــه ناگه ــرارداد امضــا کــرده، ب حــرف زده و ق

ــت؟  ــش چیس ــد؛ دلیل ــرارداد می زن ق
ایشــان بودجــه را از اسپانســر گرفتنــد؛ امــا پــس از آن بــا خــود 
ــه آن  ــم؟ هم ــدی بدهی ــر عب ــه اکب ــم را ب ــن رق ــرا ای ــد چ گفتن
ــت  ــم در نهای ــرکت ه ــه آن ش ــم! ب ــان برمی داری ــول را خودم پ
می گوییــم بــا عبــدی قــرارداد بســتیم، ولــی او نیامــد! بــه 

ــی.« ایمنــا ــن راحت همی

ــاره دو ســریال »شــهرزاد« و »عاشــقانه« کــه  معــاون ســیما درب
ــود  ــا خ ــی ب ــش خانگ ــبکه نمای ــان را در ش ــا مخاطب ــن روزه ای
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــا ســریال های تلویزیون ــت ب ــرده و رقاب ــراه ک هم
ایــن دو ســریال در قبــال ده هــا ســریال دیگــر تلویزیــون، چیــزی 
محســوب نمی شــوند. مرتضــی میرباقــری در ادامــه ایــن مطلــب 
ــدان  ــد کــه هنرمن ــد حســاب کنی ــه بای ــار کــرد: شــما این گون اظه
ــدان  ــران در حــال حاضــر کجــا بیشــتر فعــال هســتند. هنرمن ای
کجــا فعالیــت می کننــد. مشــخص اســت کــه بیشــتر هنرمنــدان 

ــد.  ــون کار می کنن ــرای تلویزی ب
وی در ادامــه بــا مطــرح کــردن ایــن نکتــه کــه بــرای ســاخت یــک 
ســریال شــبکه نمایــش خانگــی، شــاید ده هــا برابــر هزینــه یــک 
ســریال تلویزیونــی صــرف شــود، گفــت:  شــما حســاب کنیــد یــک 
ــدود ۳۰  ــی ح ــده دارد؛ یعن ــد بینن ــون ۵۰ درص ــریال در تلویزی س
ــا  ــه م ــد. ب ــراه می کن ــود هم ــا خ ــب را ب ــون مخاط ــا ۴۰ میلی ت

ــون  ــد میلی ــی چن ــش خانگ ــبکه نمای ــریال های ش ــد س بگوین
مخاطــب داشــته اند؛ شــاید بتــوان گفــت حداکثــر دو، ســه 

ــون مخاطــب.  میلی
معــاون ســیما اظهــار کــرد: نمی خواهــم رد کنــم کــه ســریال های 
ــم  ــم بگوی ــا می خواه ــته اند؛ ام ــورد نداش ــی بازخ ــش خانگ نمای
ــم در عــرض کاالهــای دیگــر محســوب  ــن ســریال ها یــک قل ای
ــه  ــود از جمل ــای خ ــایر برنامه ه ــا س ــی خانواده ه ــوند؛ یعن می ش
 مســتند، کارتــون و خبرشــان را می بیننــد و گــوش می دهنــد 
و در کنــار آن »عاشــقانه«  و »شــهرزاد« هــم، یکــی از ســریال هایی 
ــه  ــه اینک ــه ن ــد. البت ــا کنن ــت آن را تماش ــن اس ــه ممک ــت ک اس
فقــط آن دو ســریال را ببیننــد و بــه ســریال های تلویزیــون اصــا 
ــن ۴۰، ۵۰  ــود پــس ای ــه ب توجهــی نداشــته باشــند. اگــر این گون
ــد، چــه  ــون را می بینن ــی کــه ســریال های تلویزی درصــد مخاطبان

کســانی هســتند؟ ایســنا

امروز یکشنبه 25 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 477 روزنامه10 فرهنگ و هنر

یادداشت

یادی از داوود رشیدی
بیــش از نیم قــرن بــود کــه فعالیــت هنــری داشــت؛ 
ــه  ــادی ب ــه زی ــوز عاق ــت: »هن ــم می گف ــاز ه ــا ب ام
ــرای  ــی را ب ــش خوب ــدم نق ــری دارم و عاقه من بازیگ
کارگــردان خوبــی بــازی کنــم«؛ افســوس کــه روزهــای 
عمــرش بــرای ادامــه کار دیگــر بــه او فرصــت نــداد. 
ســخن از داوود رشــیدی اســت کــه امــروز ۲۵ تیرمــاه 
ســالروز تولــد هشــتادوچهار ســالگی اش جشــن 
گرفتــه می شــود؛ آن هــم اولیــن جشــن تولــد بــدون 
او؛ هنرمنــدی کــه دربــاره ســالروز تولــدش می گفــت: 
»ناراحتــم از اینکــه یــک ســال از عمــرم گذشــته؛ امــا 
ــن  ــود. از ای ــاز می ش ــدی آغ ــال جدی ــحالم س خوش
دوران طی شــده راضــی هســتم، هرچنــد می شــد 

بهتــر باشــد.« 
بــا  تئاتــر را همزمــان  بازیگــری در  رشــیدی کــه 

تحصیــل در رشــته علــوم سیاســی در دانشــگاه ژنــو، 
ــان معــروف مکتــب  ــزد یکــی از دســتیاران کارگردان ن
پاریــس آموختــه بــود، همــواره از دوره ای کــه بــا علــی 
حاتمــی بــود بــه نیکــی یــاد می کــرد و آن را خــوب و 
ــه ای  ــت؛ رابط ــرادر می دانس ــل دو ب ــان را مث رابطه ش
کــه میــان فرزنــدان آن هــا، لیلــی و لیــا هــم دیــده 

می شــود. 
ــت:  ــود می گف ــی خ ــه در معرف ــر همیش ــن بازیگ ای
 »متولــد تهرانــم ســال ۱۳۱۲، خیابــان ری، کوچــه 
آبشــار و نخســتین تئاتــری هــم کــه بــازی کــردم، در 

ــود.  ــین ب ــتاد نوش ــی اس ــه کارگردان ــی ب نمایش
نخســتین نقــش ســینمایی ام را هــم در فیلــم »فــرار 
از تلــه« در کنــار بهــروز وثوقــی بــازی کــردم؛ فیلمــی 

کــه کارگردانــش جــال مقــدم بــود.« 
ایــن هنرمنــد کــه کمتــر از یــک ســال از درگذشــتش 

می گــذرد، در همیــن ســال های اخیــر در مصاحبــه ای 
ــری  ــه بازیگ ــود ب ــه خ ــه عاق ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب ب
ــه  ــن حرف ــه وارد ای ــی ک ــران جوان ــه بازیگ ــاب ب خط
می شــوند، گفتــه بــود: »عطــش قــدرت، عطــش 

ــت.  ــد دوران ماس ــای ب ــول درآوردن از چیزه پ
ــم  ــاگر ه ــاج دارد و تماش ــاگر احتی ــه تماش ــر ب بازیگ
بــه بازیگــر. ایــن دو بایــد بــا هــم هم ســنگ باشــند. 
ــق  ــا موف ــی نقش ه ــه در بعض ــد ک ــی بوده ان بازیگران
بودنــد، امــا دوبــاره موفقیتشــان تکــرار نشــد. بازیگــر 
بایــد ســعی کنــد پیشــرفت کنــد و در حــال درجــازدن 

نباشــد. 
بازیگرانــی بوده انــد کــه ســریع بعــد از یکــی دو 
ــری  ــز دیگ ــری چی ــون از بازیگ ــدند؛ چ ــد ش کار فی
می خواســتند. نقــش بــرای بازیگــر بایــد جایــی 
تازگــی اش                                      از  و  باشــد  کشــیدن  نفــس  بــرای 

لــذت ببــرد.« 
از آثــار شــاخص ایــن بازیگــر می تــوان بــه فیلم هــای 
ســینمایی »فــرار از تلــه«، »خــروس«، »کنــدو«، 
»اعدامــی«، »مــرز«، »رهایــی«، »جایــزه«، »هیــوالی 
»خانــه  »شــیات«،  »کمال الملــک«،  درون«، 
ــی  ــوره«، »بی ب ــای داوودی«، »تات ــوت«، »گل ه عنکب
ــه« و ســریال های »هــزار دســتان«، »کوچــک  چلچل
ــام  ــاس«، »ام ــر گل ی ــا«، »عط ــی«، »گرگ ه جنگل
فاختــه«،  »آوای  پامچــال«،  »گل  علــی)ع(«، 
ــرات  ــق«، »خاط ــت عش ــردار«، »والی ــن س »تنهاتری
یــک خبرنــگار«، »معصومیــت از دســت رفتــه«، 

ــرد.  ــاره ک ــوی« اش ــه« و »کاه پهل »مختارنام
وی همچنیــن ســابقه تهیــه چنــد فیلــم ســینمایی از 
ــو مــن جوجــو ام«، »قطعــه ناتمــام«،  ــو ال جملــه »ال

ــز دارد. ایســنا »امتحــان«  و »صبحــی دیگــر« را نی

،،
ســاخت چنــد ســریال پربازیگــر، چند 
وقتی است در دستورکار رسانه ملی 
قــرار دارد. ایــن ســریال ها قــرار اســت 
با استفاده از بازیگران مطرح، زمینه 
ســریال های  بــا  مخاطبــان  آشــتی 

تلویزیونــی را فراهــم کننــد

نگاهی به دو سریال »گمشدگان« و »از یادها رفته«

سریال های جدید در راه تلویزیون

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

نقش زنان در دفاع مقدس و 
انقالب اسالمی

نویسنده ولی هللا اسماعیلی درکه
قیمت 15 هزار تومان

نشر چشم ساعی اصفهان        

زنانگی و بدن: نگاهی 
جامعه شناسانه به بلوغ

نویسنده منصوره موسوی
قیمت 9 هزار تومان

نشر فیروزه           

 نظریه های تاثیرگذار 
در علم معماری

نویسنده فیلیپ ویلکینسون
قیمت 18 هزار تومان
نشر سبزان         

دیدگاه معاون سیما درباره »شهرزاد« و »عاشقانه«انتقاد شدید اکبر عبدی از تهیه کننده »پایتخت«
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 دو روایت متفاوت 
از طرحی برای پرستاران

ــه زودی  ــرار اســت ب ــت پرســتار بیمارســتانی ق طــرح تربی
اجــرا شــود؛ آن طــور کــه از گفته هــای مســئوالن برمی آیــد 
کار  وارد  دارنــد،  را  الزم  توانایــی  کــه  بیمارســتان هایی 
آموزشــی می شــوند و دانشــجویان پرســتاری در ایــن 
بیمارســتان ها، کارآمــوزی و کارورزی خــود را در بیمارســتان 
می گذراننــد. امــا یــک ســوی ایــن اختــاف نظــر ســازمان 
ــا  نظــام پرســتاری قــرار دارد کــه ایــن طــرح را در تضــاد ب
مراکــز  و  بیمارســتان ها  همــکاری  توســعه  آیین نامــه 
آموزشــی پرســتاری می دانــد و تاکیــد دارد اجــرای آن باعث 
ــود. از  ــور می ش ــک کش ــتاری آکادمی ــدن پرس ــیب دی آس
طــرف دیگــر وزارت بهداشــت می گویــد اســتفاده بیشــتر از 
ــرای آمــوزش پرســتاری  محیــط و فضــای بیمارســتان ها ب
ــول  ــورد قب ــه م ــان ک ــه اصفه ــاس آیین نام ــر اس ــا ب صرف
همــه ذی نفعــان حرفــه پرســتاری و مــورد تأییــد مســئولین 

ــی خواهــد شــد.  ــوع اســت، اجرائ ارشــد وزارت متب
ژالــه عزتــی، معــاون فنــی، آموزشــی و پژوهشــی ســازمان 
ــتار  ــت پرس ــرح تربی ــه ط ــاره ب ــا اش ــتاری، ب ــام پرس نظ
بیمارســتانی وزارت بهداشــت می گویــد: امــروز موضــوع 
کمبــود پرســتار فقــط مربــوط بــه ایــران نیســت و در 
کشــورهای زیــادی وجــود دارد؛ ولــی آن هــا بــرای ایــن رفــع 
کمبــود، پرســتاری آکادمیــک را از بیــن نمی برنــد. یکــی از 
دالیــل کمبــود نیــروی پرســتار ایــن اســت کــه آن هــا امنیت 
ــد،  ــا شــأن و زحمتشــان ندارن شــغلی و حقــوق مناســب ب
ســختی کار و اضافــه کاری اجبــاری دارنــد؛ بــه همیــن دلیل 
ــتار در  ــون پرس ــد و چ ــران می رون ــا از ای ــیاری از آن ه بس

ــوند. وبــدا ــورها می ش ــذب آن کش ــت، ج ــم اس ــا ک دنی

 هشدار WHO درباره شیوع وبا 
در حج امسال

ســازمان جهانــی بهداشــت هشــدار داد شــیوع وبــا در یمــن 
ــه مراســم ســاالنه حــج کــه در مــاه ســپتامبر  ــد ب می توان

برگــزار می شــود نیــز تســری یابــد. 
ــا ۴  ــان ۲ ت ــرد از می ــام ک ــت اع ــی بهداش ــازمان جهان س
ــه  ــام فریض ــرای انج ــاله ب ــر س ــه ه ــری ک ــون نف میلی
ــون  ــا ۲ میلی ــن ۱.۵ ت ــد، بی ــتان می رون ــه عربس ــج ب ح
نفــر خارجــی هســتند و همیــن امــر خطــر شــیوع 
بیماری هایــی چــون تــب دنگــی، تــب زرد، ویــروس زیــکا 

و بیماری هایــی چــون وبــا را افزایــش داده اســت.
 »دومنیــک الگــروس«، متخصــص بیمــاری وبــا در 
ــر  ــد ســال اخی ــت: در چن ــی بهداشــت، گف ســازمان جهان
نظــارت جــدی و انجــام تســت های تخصصــی ســریع بــه 
عــدم شــیوع بیمــاری وبــا در روزهــای حــج کمــک کــرده 

اســت. 
البتــه فرامــوش نکنیــد مــا تنهــا از احتمــال شــیوع وبــا از 
کشــور یمــن صحبــت می کنیــم؛ در حالــی کــه در مراســم 
حــج زائــران از ســایر کشــورها نیــز حضــور خواهند داشــت. 
ســازمان ملــل متحــد، عربســتان و حامیــان خارجــی آن را 
کــه آغازکننــده جنــگ در یمــن بودنــد، بــه عنــوان مقصــران 
ــت. خبــر  ــرده اس ــی ک ــن معرف ــا در یم ــران وب ــی بح اصل

فارســی

جامعه
فاصله گرفتن از عملکرد کلیشه ای 

در حوزه زنان
ــه  ــواده ارائ ــان و خان معــاون رئیس جمهــور در امــور زن
طرح هایــی از جملــه تعــادل جنســیتی در مدیریت هــا، 
از  را   ... اقتصــادی و سیاســی زنــان و  توانمنــدی 
ــیتی  ــادل جنس ــدم تع ــش ع ــای کاه ــه برنامه ه جمل
در حــوزه زنــان نــام بــرد و گفــت: در حــال حاضــر در 
بهداشــت دســتاوردهای  و  آمــوزش  شــاخص های 
ــادی  ــاخص های اقتص ــا در ش ــاهدیم؛ ام ــی را ش خوب
محرومیت هایــی  و  محدودیت هــا  بــا  سیاســی  و 
مواجهیــم کــه در مجمــوع شــاخص های توســعه 

ــد.  ــر داده ان ــران را تغیی ــانی ای انس
شــهیندخت مــوالوردی در ادامــه بــا تاکیــد بــر آنکــه در 
دولــت دوازدهــم از عملکــرد کلیشــه ای در حــوزه زنــان 
ــت  ــه ماموری ــت و ب ــم گرف ــه خواهی ــواده فاصل و خان
اصلــی خــود نزدیــک خواهیــم شــد، گفــت: اقدامــات 
برنامــه  زنــان و خانــواده رئیس جمهــور  معاونــت 
ــدی  ــی اولویت بن ــور اصل ــج مح ــعه در پن ــم توس شش

شــده اند. 
ایــن در حالــی اســت کــه قانــون برنامــه پنجــم 
توســعه در ایــن حــوزه بســیار کلی گویــی کــرده و 
آرمان گرایانــه بــود و ایــن باعــث شــد در ســال پایانــی 
ــد آن  ــط 30 درص ــت فق ــه در نهای ــن برنام ــرای ای اج

ــود. ایســنا ــق ش محق

طراحی اپلیکیشن هشدار بوی عرق
محققــان ژاپنــی اپلیکیشــینی ســاخته اند کــه شــروع 
فرآینــد عــرق کــردن بــدن را هشــدار می دهــد. ایــن 
ــادی دارد.  ــرد زی ــر ادارات کارب ــاوری در مکان هایــی نظی فن
ــزم  ــرار باشــد مکانی ــر ق ــزارش داد: اگ ــن گ ــه گاردی روزنام
ــان ســاده توصیــف شــود،  ــه زب ــاوری ب ــن فن ــه در ای نهفت
ــدن،  ــق ب ــه تعری ــاس ب ــتم حس ــک سیس ــت ی ــد گف بای
ــتد  ــرد می فرس ــمند ف ــراه هوش ــن هم ــه تلف ــی را ب پیام
مبنــی بــر اینکــه »هشــدار! مراقبــت فــوری الزم اســت.« 
بســیاری از کارمنــدان همــواره یــک نگرانــی بــزرگ دارنــد 
و آن اینکــه بــوی بــد عــرق بدنشــان بــرای ســایرین 
ــد:  ــی دیگــر هــم دارن ــده باشــد. آن هــا یــک نگران آزاردهن
ــد؛  ــمام می کنن ــرق را استش ــد ع ــوی ب ــکاران ب ــاید هم ش

ــد.  ــان نمی آورن ــر زب ــزی ب ــا چی ام
ــده و  ــل ش ــی وارد عم ــرکت ژاپن ــک ش ــان ی ــاال محقق ح
از اپلیکیشــن و دســتگاهی رونمایــی کرده انــد کــه بــه 
ــق  ــد تعری ــاز فرآین ــا آغ ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــرد ای ف
بــدن را تشــخیص دهــد. ایــن دســتگاه کــه بــه راحتــی در 
جیــب جــای می گیــرد، همچــون یــک ضبــط صــوت عمــل 
ــراه هوشــمند  ــن هم ــه تلف ــوث ب ــق بلوت ــد و از طری می کن
ــود.  ــل می ش ــر روی آن متص ــده ب ــن نصب ش و اپلیکیش
ــه  ــه ب ــا« ک ــکا مینولت ــی »کونی ــروف و قدیم ــرکت مع ش
ــاوری را  ــن فن ــهرت دارد، ای ــن ش ــر و دوربی ــد چاپگ تولی

ارائــه کــرده اســت. ایتنــا

کوتاه حوادث 

واژگونی مرگبار وانت نیسان 
انحــراف خــودرو نیســان از مســیر اصلــی و واژگــون شــدن 
آن در بزرگــراه یــادگار امــام)ره(، منجــر بــه فــوت یــک نفــر 
ــه  ــن حادث ــوع ای ــر دیگــر شــد. وق ــک نف ــت ی و مصدومی
ــاع  ــامانه ۱۲۵ اط ــا س ــنبه ب ــح روز ش ــاعت 0۹:۱3 صب س
ــا هماهنگــی ســتاد فرماندهــی  ــه ب داده شــد کــه بافاصل
ــه محــل  آتش نشــانی تهــران، آتش نشــانان ایســتگاه ۱0 ب
ــراه  ــی بزرگ ــام)ره(، خروج ــادگار ام ــراه ی ــه در بزرگ حادث
حکیــم اعــزام شــدند. بــه گفتــه نعمــت محمدپــور، افســر 
ــتگاه  ــک دس ــی، ی ــانان اعزام ــه ۲ آتش نش ــاده منطق آم
خــودروی نیســان وانــت بــا بــار موزائیــک در مســیر شــمال 
بــه جنــوب بزرگــراه یــادگار حرکــت می کــرد کــه بــه علــت 
نامشــخصی پــس از برخــورد بــا گاردریــل کنــاری بزرگــراه 

بــه یــک طــرف واژگــون شــد. 
ــی  ــر افغان ــه دو کارگ ــن حادث ــی ای ــرد: در پ ــام ک وی اع
ــراه  ــه هم ــد، ب ــته بودن ــت نشس ــار وان ــمت ب ــه در قس ک
ــر  ــن دو کارگ ــرت شــدند و ای ــرون پ ــه بی ــک ب ــار موزائی ب
ــد. وی افــزود: متاســفانه طبــق  ــه ســختی آســیب دیدن ب
گــزارش اولیــه عوامــل اورژانــس، یکــی از کارگــران جــوان 
ــر اثــر صدمــات واردشــده در دم جــان  حــدود 30 ســاله ب
باخــت و کارگــر دیگــر کــه حــال وخیمــی داشــت، توســط 

ــت.  ــال یاف ــه بیمارســتان انتق ــس ب ــس اورژان آمبوالن
محمدپــور در ادامــه گفــت: نیروهــای آتش نشــانی بــا 
جلوگیــری از تــردد خودروهــای عبــوری در اطــراف صحنــه 
تصــادف، محــل حادثــه را کامــا ایمــن کردنــد. ایــن افســر 
آمــاده آتش نشــانی تاکیــد کــرد: پلیــس راهــور هم اکنــون 

ــد. مهــر ــه را بررســی می کن ــروز ایــن حادث علــت ب

 جزئیات حادثه تیراندازی 
در متروی تهران

یکــی از مســئوالن شــهری جزئیــات حادثــه تیرانــدازی در 
متــروی شــهر ری را اعــام کــرد. در ســاعت ۱0 و ۴۴ دقیقــه 
صبــح روز شــنبه در ایســتگاه متــروی شــهر ری تیرانــدازی 
ــران در  ــهرداری ته ــئوالن ش ــی از مس ــت. یک ــورت گرف ص
ــادی نداشــت  ــت ع ــه حال ــرد ک ــک ف ــت: ی ــاره گف ــن ب ای
ــی  ــک روحان ــه ی ــرو و ب ــه( وارد مت ــرد )قم ــاح س ــا س ب
حملــه ور شــد. وی ادامــه داد: بافاصلــه پلیــس متــرو وارد 
ــری از ضــرب و جــرح بیشــتر  ــرای جلوگی عمــل شــد و ب
ــرد  ــئول، ف ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــرد. ب ــدازی ک ــر ان تی
ضــارب کشــته شــده و در حــال حاضــر فعالیــت ایســتگاه 

بــه حالــت عــادی بازگشــته اســت. فــارس

نجات 3 کوهنورد از ارتفاعات البرز
ــال  ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ــات ام ــس اداره عملی رئی
احمــر اســتان البــرز گفــت: ســه کوهنــورد کــه در ارتفاعــات 
ــات  ــد، نج ــده بودن ــار ش ــی گرفت ــرز جنوب ــاالر الب سپهس
یافتنــد. علیرضــا ابراهیمیــان گفــت: در ایــن حادثــه ۲ نفــر 
ــات  ــس از اقدام ــر پ ــک نف ــه ی ــد ک ــده بودن ــدوم ش مص
اولیــه و پیش بیمارســتانی کــه از ناحیــه کتــف دچــار 
ــل و ۱  ــی منتق ــز درمان ــه مراک ــود، ب ــده ب ــتگی ش شکس

ــان شــد. ایرنــا ــی درم ــه صــورت ســر پای ــز ب نفرنی

   #هموطن_سالم

ناشناس   
مدتی است شهر اصفهان تمیزی قبلی را ندارد؛ مگر 

خدمات شهرداری نیرو کم کرده یا هزینه اش را 
پایین آورده است؟!

   0917....962
سام بر کیمیای وطن! اگر شما روزنامه استان هایی 

غیر از اصفهان هم هستید، چرا بیشترین بها را به 
اصفهان می دهید و آن قدر کم از سایر استان ها 

مطلب دارید.

   0939....410
سام! می شه درباره طب سنتی تو روزنامه بیشتر 
بنویسید. من چندین سال برای مریضی ام داروی 

شیمیایی مصرف کردم، ولی خوب نشدم؛ االن چند 
ماهیه داروی گیاهی مصرف می کنم؛ خیلی بهترم؛ 

اگه می شه اطاع رسانی کنید.

حسین ولی زاده   
عجیب است که همه صداقت در بیان حقیقت 

را یک ارزش می دانند، اما هیچ کس تمایلی به 
شنیدن حقیقت ندارد.

   0913....835
سام، چه خبره چند روز پیش اون اپتیما تو تهران 

گرد و خاک کرد؛ حاال این شرور دیوانه تو مترو. چرا 
نمی تونیم خشم رو کنترل کنیم؟

   0913....736
سام! 

من تو یه شرکت تولیدی کار می کردم، االن تعطیل 
شده و بیکار شدم؛ لطفا می شه راجع به استفاده از 

بیمه بیکاری مطلب بنویسید. ممنون

   0913....890 
چرا هرچه در تلویزیون می گویند مدارس دولتی 
نباید پول بگیرند، این ها قیمت را می برند باالتر. 

من رفتم برای ثبت نام سال دوم دبستان، دو برابر 
سال گذشته می خواهند پول بگیرند. کاش حداقل 
نمی گفتند پول گرفتن ممنوع است تا آدم تکلیف 

خودش را بداند.

   0913....835 
سام، لطفا خبر بدید این ریزگردا بازم ادامه داره؟ 

آلودگی هوای اصفهان دست کمی از تهران و ... 
نداره؛ کسی هم که انگار به فکر نیست.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

اعدام در انتظار زن شوهرکش

ــاص زن  ــم قص ــور حک ــی کش ــوان عال ــات دی  قض
جــوان جنایتــکاری را تأییــد کردنــد کــه در پــی ارتبــاط 
پنهانــی بــا خواســتگار ســابق خواهــرش، شــوهرش را 

در خــواب بــه قتــل رســانده بــود.
پرونــده ایــن جنایــت از اواخــر ســال ۹۴ و بــه دنبــال 
ــی در آپارتمانــش  اعــام مــرگ مشــکوک مــرد جوان
دســتور  در  تهــران،  ازمحله هــای  یکــی  در  واقــع 
و کارآگاهــان  قتــل  بازپــرس کشــیک  رســیدگی 

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــی ق جنای
مقتــول،  مــادر  و  پــدر  شــکایت  بــه  توجــه  بــا 
ــل  ــی قت ــون اصل ــوان مظن ــه  عن ــه ب ــرش آمن همس
ــدا  ــن زن ابت ــا ای ــت؛ ام ــرار گرف ــی ق ــت بازجوی تح
ــان  ــی ج ــرگ طبیع ــه م ــوهرش ب ــرد ش ــود ک وانم

ســپرده اســت.
ــکی  ــی پزش ــه قطع ــام نظری ــا اع ــد و ب ــدی بع چن
قانونــی راز جنایــت فــاش شــد و زن جــوان لــب بــه 
اعتــراف گشــود و ادعــا کــرد بــه دســتور مــرد جوانــی 

ــام میکائیــل، همســرش را کشــته اســت. ــه ن ب
ــت  ــز بازداش ــل نی ــارات، میکائی ــن اظه ــال ای ــه دنب ب
ــل  ــارکت در قت ــر مش ــا منک ــا در بازجویی ه ــد؛ ام ش
شــد، ولــی بــه رابطــه پنهانــی بــا زن جــوان اعتــراف 

کــرد.
ــده و بررســی  ــه مــدارک موجــود در پرون ــا توجــه ب ب
ــرد جــوان،  ــه و م ــن آمن پیامک هــای ارسال شــده بی
میکائیــل بــا قــرار وثیقــه آزاد شــد تــا اینکــه ایــن زن 
ــتان  ــک اس ــری ی ــعبه دوم دادگاه کیف ــرد در ش و م
تهــران بــه ریاســت قاضــی محســن زالــی و بــا 
حضــور دو مستشــار پــای میــز محاکمــه ایســتادند.

ــرای  ــدی ب ــادر مه ــدر و م ــه پ ــن جلس ــدای ای در ابت
آمنــه  ســپس  خواســتند.  قصــاص  عروسشــان، 
ــر  ــا منک ــت؛ ام ــود پرداخ ــاع ازخ ــه دف ــاله ب 3۱ س

شوهرکشــی شــد. 
او گفــت: مــن و شــوهرم رابطــه خوبــی بــا هــم 
شــدید  مخالفت هــای  وجــود  بــا  و  داشــتیم 
از مــرگ شــوهرم  قبــل  خانواده هایمــان، مدتــی 
ازدواج کردیــم. مــن هیــچ مشــکلی بــا شــوهرم 

نداشــتم و مــا زبانــزد فامیــل بودیــم. 
مــن انگیــزه ای بــرای کشــتن شــوهرم نداشــتم 
و در اداره آگاهــی تحــت فشــار روانــی بــه قتــل                   

اعتــراف کــردم. 
بــه ســؤال قاضــی دادگاه دربــاره  وی در پاســخ 
رابطــه پنهانــی اش بــا میکائیــل گفــت: مــن بــا 
میکائیــل فقــط بــه صــورت پیامکــی در ارتبــاط بــودم؛ 
ــت،  ــن نداش ــه م ــادی ب ــه زی ــرم توج ــون همس چ
را  حســادتش  حــس  ایــن کار  بــا  می خواســتم 
برانگیــزم و توجــه او را جلــب کنــم؛ امــا هیــچ وقــت 
او را بــه خانه مــان دعــوت نکــردم و ماقــات خاصــی 

ــتیم.  ــم نداش ه
میکائیــل نیــز در دفــاع از خــود منکــر دســت داشــتن 
ــل  ــه را از ســال ها قب ــت: »آمن ــت شــد و گف در جنای
ــاال  ــود و ح ــم ب ــار توه ــه دچ ــناختم. او همیش می ش
هــم بــا خیال پردازی هایــش مــرا گرفتــار کــرده 
اســت. او گاهــی اوقــات برایــم پیامــک می فرســتاد، 
او  از  بارهــا  اعتنــا نمی کــردم و  او  بــه  امــا مــن 

ــردارد. ــرم ب ــت از س ــودم دس ــته ب خواس
ــا آمنــه هــم گفــت:  ــاره نحــوه آشــنایی اش ب وی درب
ــودم.  ــه ب ــر آمن ــتگار خواه ــل خواس ــال قب ــد س چن
مــا بــا هــم قــرار ازدواج گذاشــته بودیــم کــه متوجــه 
شــدم خواهــرش قبــا یــک بــار عقــد کــرده و طــاق 
ــه داشــته  ــان نگ ــن ماجــرا را از مــن پنه ــه و ای گرفت

اســت. 
ــع  ــرش قط ــا خواه ــه ام را ب ــل رابط ــن دلی ــه همی ب
ــن  ــه م ــه ب ــاه آمن ــن م ــد از چندی ــا بع ــردم. ام ک
ــرد.  ــه ک ــراز عاق ــن اب ــه م ــبت ب ــک داد و نس پیام
ــک  ــی دادم، ی ــش را نم ــواب پیامک های ــه ج ــا آنک ب
ــدی را  ــه مه ــت ک ــک داد و گف ــن پیام ــه م ــب ب ش

ــت.  ــته اس کش
بــا دیــدن ایــن پیامــک شــوکه شــدم و دیگــر پاســخ 
او را نــدادم. ولــی مدتــی بعــد از ســوی پلیــس 

ــدم. ــت ش بازداش
ــات  ــده، قض ــان پرون ــارات متهم ــان اظه ــس از پای پ
دادگاه، زن جــوان را بــه اتهــام قتــل عمــد بــه قصــاص 
ــه ۹۹  ــام رابطــه نامشــروع ب ــه اته ــرد جــوان را ب و م

ضربــه شــاق محکــوم کردنــد. 
ــور  ــی کش ــوان عال ــات دی ــوی قض ــم از س ــن حک ای
ــت  ــل جنای ــب عام ــن  ترتی ــه بدی ــد ک ــد ش ــز تأیی نی
ــر  ــول ب ــواده مقت ــرار خان ــورت اص ــه زودی و در ص ب
اجــرای حکــم بــه دار آویختــه خواهــد شــد. خبرآنالیــن

در روزهــای اخیــر بســیاری از شــهرهای ایــران 
به ویــژه اصفهــان درگیــر پدیــده گــرد و غبــار بودنــد. 
جنــوب ایــران، به ویــژه خوزســتان نیــز، سال هاســت 
درگیــر ایــن پدیــده شــوم اســت. گــرد و غبــار پدیــده 
ــل  ــدی نیســت و بعضــی کشــورها ســال ها قب جدی
بــا آن مواجــه شــده اند. حــدود ۹0 ســال پیــش 
ــه  ــده ای شــد ک ــر پدی ــکا درگی ــاالت متحــده آمری ای
ــروز در  ــار ام ــرد و غب ــت گ ــا وضعی بســیار مشــابه ب

ــران اســت. ای
 طوفان های گرد و غبار پی درپی طی 

10 سال
ایــاالت  در  ۱۹3۱، شــروع کــوالک ســیاه  ســال 
متحــده آمریــکا بــود؛ خشکســالی باعــث شــد 
ــای  ــود شــوند و طوفان ه محصــوالت کشــاورزی ناب
ــد  ــال بع ــول دو س ــد. در ط ــد آین ــار پدی ــرد و غب گ
ــکا بیشــتر  ــار در آمری ــرد و غب ــداد طوفان هــای گ تع

ــد.  ش
آمریــکا در ســال ۱۹3۲ درگیــر ۱۴ طوفــان و در ســال 
بعــدش درگیــر 3۸ طوفــان بــود؛ امــا در ســال ۱۹33 
ــم شــدیدتر شــد؛  ــار ه ــرد و غب ــای گ ــن طوفان ه ای
حتــی یــک ســال بعــد بــه مــدت ۲ روز طوفــان گــرد 

و غبــار شــدیدی در دشــت بــزرگ آمریــکا آمــد. 
ایــن طوفــان در روز اول بــه شــیکاگو بــا وزن ۵ 
میلیــون کیلوگــرم و در روزهــای بعــد بــه واشــینگتن، 
نیویــورک و بســیاری از شــهرهای دیگــر آمریــکا 

ــید.  رس
در ۱۴ آوریــل ۱۹3۵، یکــی از ۲0 فاجعــه گــرد و غبــار 

در طــول تاریــخ رخ داد؛ نوشــته اند در »یکشــنبه 
ســیاه« شــدت گــرد و خــاک در بعضــی مناطــق مثل 
اوکاهامــا بــه حــدی رســید کــه روز بــه شــب تبدیــل 
شــد. یــک خبرنــگار در رابطــه بــا آن روز نوشــته بــود: 
»از جمعــه گذشــته تاکنــون، روزی نیســت که کثیفی 
ــرد  ــه در آن گ ــت ک ــه ای نیس ــود؛ خان ــهر نش وارد ش
ــای  ــار بیماری ه ــد. آم ــته باش ــود نداش ــار وج و غب

تنفســی هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت.«

 شروع مهاجرت های میلیونی
ــون  ــم میلی ــن طوفان هــا باعــث شــد بیــش از نی ای
ــه  ــم ب ــیاری ه ــوند؛ بس ــان ش ــی بی خانم آمریکای
ایــن نتیجــه رســیدند کــه مــزارع خــود را رهــا 
ــث  ــا باع ــد. این ه ــاز کنن ــرده و کشــاورزی را آغ ک
شــد تــا ســیر مهاجــرت در آمریــکا آغــاز شــود؛ 
میلیــون   3.۵  ،۱۹۴0 تــا   ۱۹30 ســال های  بیــن 

نفــر داخــل آمریــکا مهاجــرت کردنــد، یک ســوم 
کشــاورزان هــم در دهــه 30 بــه کالیفرنیــا مهاجــرت 
ــان خــود  ــا می ــات باعــث شــد ت ــن اتفاق ــد. ای کردن
ــد؛  ــه وجــود بیای ــی ب ــا هــم درگیری های آمریکایی ه
ــغل از ورود  ــود ش ــت کمب ــه عل ــا ب ــی کالیفرنی اهال
اهالــی اوکاهامــا بــه ایالتشــان راضــی نبودنــد. گــرد 
ــه  ــه زندگــی کشــاورزانی ک ــادی ب و خــاک ضــرر زی
مهاجــرت نکردنــد، وارد کــرد؛ بســیاری از کشــاورزان 
هــم  بســیاری  دادنــد،  دســت  از  را  خــود  کار 
درآمدشــان ۴0 درصــد کاهــش یافــت؛ حتــی در آن 
زمــان تعــداد کودکانــی کــه بــه پرورشــگاه فرســتاده 
می شــدند، ۵0 درصــد افزایــش یافــت؛ امــا یکــی از 
ــار آن  ــی طوفان هــای گــرد و غب ــن پیامدهای مهم تری
ســال ها مربــوط بــه ســامت اســت؛ در آن ســال ها 
حــدود ۷ هــزار نفــر جــان خــود را بــه علــت گــرد و 
غبــار از دســت دادنــد و همچنیــن بــاروری زنانــی کــه 
ــادی  ــزان زی ــه می ــد، ب ــار بودن ــرد و غب در معــرض گ
ــر اســاس تحقیقــی کــه ۲ ســال  کاهــش یافــت. ب
پیــش منتشــر شــده، آثــار منفــی دهــه 30 همچنــان 

ــه دارد. ادام
 چه شد که خشکسالی منجر به این 

طوفان ها در آمریکا شد؟
علــت ایــن موضــوع بــه یــک دهــه قبــل برمی گــردد. 
ــه  ــاورزی در ده ــزات کش ــدن تجهی ــزه ش ــا مکانی ب
۱۹۲0، کشــاورزان در ایــاالت متحــده تصمیــم گرفتنــد 
ــت  ــرای کش ــی ای ب ــه اراض ــک را ب ــای خش علفزاره
ــار از  ــون هکت ــد؛ آن هــا حــدود ۵.۲ میلی ــل کنن تبدی

چمن هایــی کــه خــاک را تثبیــت می کردنــد، شــخم 
ــاد کشــاورزی  ــد. از ســوی دیگــر هزینه هــای زی زدن
ــا در آن  ــد ت ــث ش ــی اول باع ــگ  جهان ــد از جن بع
ــادی  ــه زی ــی توج ــاورزان آمریکای ــی کش دوره زمان
ــه  ــد. هم ــاک نکنن ــت از خ ــای حفاظ ــه برنامه ه ب
این هــا و از ســویی دیگــر خشکســالی طبیعــی، 
ــا  ــزاس، اوکاهام ــه ۱۹30 در تگ ــد در ده ــث ش باع
ــن  ــا از بی ــکا ب ــزی آمری ــق مرک ــیاری از مناط و بس
رفتــن محصــوالت کشــاورزی ایــن زمین هــا بــه 

ــوند. ــل ش ــار تبدی ــرد و غب ــای گ کانون ه
 چه اقداماتی منجر به پایان طوفان های 

گرد و خاک شد؟
ــن  ــدن فرانکلی ــس از روی کار آم ــال ۱۹33 پ در س
ــاالت متحــده  ــور ای ــوان رئیس جمه ــه عن ــت ب روزول
آمریــکا، دولــت ســریع برنامه هــای جدیــدی را 
ــان  ــرد؛ در هم ــروع ک ــاک ش ــت از خ ــرای حفاظ ب
ــه  ــرای مقابل ــاالت متحــده ب ــی ای ــر داخل ســال وزی
ــاک  ــایش خ ــات فرس ــرح خدم ــار ط ــرد و غب ــا گ ب
ــات توســط  ــن خدم ــد ای ــرد. دو ســال بع را اجــرا ک
ــاره طراحــی شــد و اکنــون آن  وزارت کشــاورزی دوب
ــی«  ــع طبیع ــت از مناب ــات حفاظ ــه »خدم ــرح ب ط
بــه  روزولــت  همچنیــن  اســت.  شــده  تبدیــل 

ــه  ــتور داد ک ــی دس ــع طبیع ــت از مناب ــروه حفاظ گ
ــوب  ــاک، مرط ــای خ ــری از طوفان ه ــرای جلوگی ب
نگهداشــتن و تثبیــت خــاک، کمربنــدی بــا بیــش از 
ــا تگــزاس ســاخته  ــادا ت ــون درخــت از کان ۲00 میلی
شــود. همچنیــن ایــن گــروه بــه کشــاورزان آمــوزش 
دادنــد کــه بــا اقدامــات مختلفــی جلــوی فرســایش 
خــاک را بگیرنــد؛ البتــه کشــاورزان از ایــن موضــوع 
رضایــت نداشــتند و دولــت بــه ازای هــر 0.۴ هکتــار 
بــه آن هــا ۱ دالر پرداخــت کــرد تــا از روش هــای 
جدیــد اســتفاده کننــد. همــه ایــن اقدامــات باعــث 
ــه  ــه ب ــی ک ــزان خاک های ــال ۱۹3۸ می ــا س ــد ت ش
گــرد و غبــار تبدیــل شــدند، ۶۵ درصــد کاهــش 
یابــد و در ســال ۱۹3۹ در کمتــر از یــک دهــه جلــوی 
ــود  ــا وج ــود. ب ــه ش ــار گرفت ــرد و غب ــای گ طوفان ه
اینکــه گــرد و غبارهــای ویرانگــر مدت هاســت دیگــر 
در آمریــکا رخ نمی دهــد، امــا همچنــان برنامه هــای 
ــت در  ــوی دول ــت از س ــا جدی ــاک ب ــت از خ حفاظ

ــود.  ــرا می ش ــور اج ــن کش ای
اگرچــه پدیــده گــرد و غبــار ایــران تفاوت هــای 
ــتفاده  ــای اس ــا راه حل ه ــکا دارد، ام ــا آمری ــادی ب زی
 شــده بــرای حــل ایــن پدیــده شــوم می توانــد بــرای 

ــا راهگشــا باشــد. ایمنــا م

نایب رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــودکان  ــود مراقبت هــای الزم گفــت: ک ــودکان کار و نب مشــکات ک
کار بــه دلیــل نبــود مراقبت هــای الزم از ســوی خانــواده بــا 
ــواردی  ــفانه م ــه متاس ــتند ک ــه رو هس ــادی روب ــای زی ناامنی ه
ــز  ــان نی ــا و جوارحش ــروش اعض ــا و ف ــدن آن ه ــون دزدی همچ
وجــود دارد. محمدرضــا بادامچــی در واکنــش بــه انتشــار اخبــاری 
درخصــوص دزدیــدن کــودکان کار و فــروش اعضــا و جــوارح 
ــد و  ــداد می کن ــکاری بی ــه ای بی ــی در جامع ــت: وقت ــا گف آن ه
ســرمایه گذاری ناامــن و فســاد اداری در کنــار اعتیــاد وجــود 
ــز  ــتند نی ــی نیس ــای خانگ ــت نظارت ه ــه تح ــودکان کار ک دارد، ک
ــرات  ــوند و خط ــه رو می ش ــیار روب ــای بس ــا ظلم ه ــفانه ب متاس
فراوانــی پیــش روی آن هاســت. وی افــزود: خانواده هــا کاری بــه 
ــد و روزی  ــه می رون ــه خان ــک روز ب ــا ی ــد. آن ه ــودکان کار ندارن ک
دیگــر نمی رونــد. کودکانــی کــه بــه پیمانــکاران داده می شــوند تــا 

ســر چهارراه هــا گدایــی کــرده یــا گل فروشــی کننــد، همــه این هــا 
ناامنی هــای اجتماعــی را موجــب می شــود. کــودکان تــوان دفــاع 
از خــود را ندارنــد و ممکــن اســت هــر اتفــاق ناگــواری بــرای آن هــا 
رخ دهــد کــه متاســفانه مــواردی دربــاره دزدیــدن آن هــا و فــروش 
اعضــا و جوارحشــان گــزارش شــده اســت. بادامچــی دربــاره نحــوه 
ــه وضعیــت کــودکان کار گفــت: مســئولیت مســتقیم  رســیدگی ب
رســیدگی بــه وضعیــت کــودکان کار بــا ســازمان بهزیســتی اســت 
کــه طبــق قانــون ارگان هایــی همچــون شــهرداری و نیــروی 
ــفانه  ــه متاس ــد ک ــام دهن ــکاری الزم را انج ــد هم ــی بای انتظام
بــر اســاس گفتــه بهزیســتی شــهرداری ها همــکاری خوبــی 
ــده در  ــت: بن ــی گف ــیون اجتماع ــس کمیس ــد. نایب رئی نمی کنن
همیــن راســتا پیشــنهاد دادم کــه بــرای رســیدگی بــه آســیب های 
ــک  ــا کم ــودکان کار از ان جی اوه ــت ک ــون وضعی ــی همچ اجتماع

ــه شــود. ایســنا گرفت

کارشــناس فضــای مجــازی گفــت: بــه طــور کلــی در 
ــاد  ــراد اعتم ــیت اف ــه جنس ــوان ب ــازی نمی ت ــای مج فض
ــه دلیــل کتمــان از ســوی  کــرد؛ بنابرایــن ممکــن اســت ب
شــخص مقابــل، اطاعــات شــما مــورد ســرقت قــرار گیــرد. 
دکتــر وصالــی افــزود: یکــی از مهم تریــن سوء اســتفاده ها در 
فضــای مجــازی مربــوط بــه کتمــان جنســیت اســت کــه 

ــد.  ــه اخــاذی را فراهــم می کن زمین
ــات  ــتر ارتباط ــی بس ــبکه های اجتماع ــرد: ش ــار ک وی اظه
ســالم و ناســالم را فراهــم می کنــد؛ بــه دلیــل اینکــه هویت 
افــراد در فضــای مجــازی مخفــی می مانــد؛ شــیطنت ها و 
ــا  ــی و گاهــی اخــاذی ی ــن فضــا و ماجراجوی ــت ای جذابی
مشــکات فرهنگــی و نــوع ارتبــاط ناســالم، ســبب ایجــاد 

ــود.  ــت می ش ــن حال ای
ــراد  ــه اف ــی ک ــا اســتفاده از کلمات ــی ب ــه داد: گاه وی ادام

ــم  ــراد ه ــه اف ــه تجرب ــه ب ــه البت ــد - ک ــتفاده می کنن اس
بســتگی دارد - می تــوان تــا حــدودی بــه جنســیت افــراد 
ــود  ــایی وج ــرای شناس ــی ب ــچ راه کل ــی هی ــرد؛ ول ــی ب پ
نــدارد و بــه طــور کلــی در فضــای مجــازی بــه هیــچ فــردی 
ــرد کــه  ــن ف ــد احتمــال داد ای ــوان اعتمــاد کــرد. بای نمی ت
ــت  ــن اس ــرده، ممک ــی ک ــا معرف ــوان آق ــه عن ــود را ب خ

ــن داشــته باشــد؟  ــر از ای ــی غی هویت
ــا  ــت م ــا هوی ــه آی ــه اینک ــخ ب ــن در پاس ــی همچنی وصال
ــه در  ــد ک ــی باش ــا هویت ــد دقیق ــازی بای ــای مج در دنی
ــوان  ــی می ت ــرد: از طرف ــار ک ــم، اظه ــی داری ــای واقع دنی
ــق  ــا منطب ــد دقیق ــازی بای ــای مج ــت در فض ــت هوی گف
ــا  ــا در فضــای مجــازی ب ــه م ــت باشــد؛ چــرا ک ــر واقعی ب
افــرادی ســر و کار داریــم کــه در واقعیــت نیــز بــا آن هــا در 

ارتباطیــم. خبرآنالیــن

پدیده گرد و غبار آمریکا چگونه پایان یافت؟

گرد و غبار، داستان تکراری

،،
اگرچــه پدیــده گــرد و غبــار ایــران تفاوت هــای 
زیادی با آمریکا دارد، اما راه حل های استفاده 
ــد  ــرای حــل ایــن پدیــده شــوم می توان  شــده ب

بــرای مــا راهگشــا باشــد

به جنسیت افراد در فضای مجازی اعتماد نکنیدکودکان کار در جامعه مورد تعدی قرار می گیرند

ــه جــای  ــا جــا زدن خــود ب ــی ب ــس هواپیمای ــد زن آژان کارمن
ــواده زندانیــان محکــوم  روان پزشــک و فــردی نیکــوکار، از خان
اینکــه  بهانــه  بــه  او  بــه قصــاص کاهبــرداری می کــرد. 
ــا  ــت آن ه ــو و رضای ــوالن گفت وگ ــواده مقت ــا خان ــد ب می توان
ــریالی  ــای س ــن کاهبرداری ه ــه ای ــت ب ــد، دس ــب کن را جل

ــی زد. م
 پســر جوانــی ســال ۹۲ در بوســتان اقاقیــا در پــی دعــوا 
و درگیــری پســری را بــا چاقــو کشــت و بعــد از دســتگیری و 

محاکمــه بــه قصــاص محکــوم شــد.
ــازش  ــح و س ــد صل ــرود. واح ــه دار ب ــای چوب ــود پ ــرار ب او ق
ــواده  ــا خان ــاتی را ب ــار جلس ــد ب ــران چن ــی ته ــرای جنای دادس
مقتــول برگــزار کــرد تــا بــرای ایــن زندانــی پشــیمان رضایــت 
بگیــرد. ســرانجام ایــن تاش هــا نتیجــه داد و خانــواده مقتــول 
ــه منصــرف  ــت دی ــه شــرط دریاف ــم قصــاص ب از اجــرای حک
ــح و  ــه صل ــن جلس ــال آخری ــر امس ــه ۱۴ تی ــا اینک ــدند ت ش

ــزار شــد. ســازش در دادســرا برگ
خانــواده علــی بــا فــروش خانــه پــدری و کمک هــای خیریــن 
ــا  ــد؛ ام ــم کنن ــای دم را فراه ــتی اولی ــول درخواس ــتند پ توانس
زمانــی کــه قــرار بــود پــول دیــه بــه خانــواده مقتــول پرداخــت 

شــود، خواهــر او در دام یــک زن کاهبــردار افتــاد.
ــزد  ــش ن ــد روز پی ــال چن ــکایت از آن زن میانس ــرای ش او ب
قاضــی محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای امــور جنایــی 
تهــران رفــت و گفــت: در پــی رفت وآمــدم بــه زنــدان و انجــام 
مقدمــات جلــب رضایــت اولیــای دم و آزادی بــرادرم، بــا زنــی 

میانســال آشــنا شــدم. 
ــر معرفــی کــرد  او خــودش را دکتــر روان پزشــک و فــردی خّی
ــت  ــا رضای ــد ت ــک کن ــن کم ــه م ــد ب ــود می توان ــی ب و مدع
اولیــاء دم را جلــب کنــم. او حتــی می گفــت قطعــه زمینــی در 
ــواده  ــام خان ــه ن ــه حاضــر اســت آن را ب شــمال کشــور دارد ک

ــد.  مقتــول ثبــت کن
حتــی مدعــی بــود بــرای خانواده هــای زیــادی توانســته 
رضایــت بگیــرد. فریــب حرف هایــش را خــوردم. او بابــت 
جلــب رضایــت اولیــاء  دم از مــن پنــج میلیــون تومــان گرفــت 

ــدم. ــر او را ندی ــداد و دیگ ــام ن و کاری انج
وی ادامــه داد: واحــد صلــح و ســازش دادســرای جنایــی 
ــی  ــد، خیل ــرادرم از قصــاص نجــات یاب ــه ب ــرای اینک ــران ب ته
کمــک کــرد؛ امــا بایــد مبلــغ دیــه درخواســتی خانــواده مقتــول 
را فراهــم می کردیــم. بــرای همیــن خانــه پــدری را فروختیــم 
ــون تومــان کــم  ــا ۱۵۵ میلی ــد؛ ام ــن هــم کمــک کردن و خیری
داشــتیم. یکــی از دوســتانم پیشــنهاد داد در ایــن یــک هفتــه 
ــک  ــده، ی ــه مان ــول دی ــه پ ــی تهی ــت قانون ــان مهل ــه پای ــه ب ک
کانــال تلگرامــی راه انــدازی کنیــم تــا پــول جــور شــود و بــرادرم 
ــا  ــاط ب ــدارک در ارتب ــناد و م ــه اس ــر چ ــود. ه ــاص نش قص
پرونــده او بــود، منتشــر کردیــم تــا مــردم متوجــه واقعــی بودن 
ماجــرا شــوند و بداننــد بــرادرم پشــیمان اســت و در ایــن چهــار 
ســال کــه در زنــدان بــوده، مــدام عــذاب وجدان داشــته اســت.
ــان ۱۵۵  ــن کار و کمــک هموطن ــا ای ــزود: ب ــده اف شــاکی پرون
میلیــون تومــان جــور شــد و بقیــه پولــی کــه داشــتیم اضافــه 
ــرای  ــا ب ــه کاره ــا بقی ــدم ت ــرا آم ــه دادس ــه ب ــی ک ــد. زمان ش

ــدم  ــم، دی ــرادرم را فراهــم کن فراهــم کــردن مقدمــات آزادی ب
همــان زن شــیاد خانــواده ای مشــابه خانــواده مــا را یافتــه و در 
حــال فریــب دادن آن هاســت. حتــی از خانواده هــای دیگــری 
ــن از  ــت گرفت ــه رضای ــه بهان ــان زن شــیاد ب هــم شــنیدم هم
ــون  ــت. اکن ــرده اس ــرداری ک ــز کاهب ــا نی ــاء دم از آن ه اولی

ــم. ــده ام از او شــکایت کن آم
همزمــان بــا ایــن شــکایت، دســتور دســتگیری زن کاهبــردار 
ــودروی  ــه خ ــدن ب ــوار ش ــا س ــه ب ــی ک ــد. او زمان ــادر ش ص
ــد،  ــرار کن ــرا ف ــل دادس ــت از مقاب ــد داش ــود قص ــژو ۲0۶ خ پ
خودرویــش متوقــف و توســط مامــوران حاضــر در آنجــا 
ــات  ــان تحقیق ــی در جری ــر قاب ــم دکت ــد. خان ــت ش بازداش
ــرای  ــودم و ب ــی ب ــس هواپیمای ــد آژان ــت: کارمن ــی گف قضای
یکشــبه پولــدار شــدن از خانــواده زندانیــان کاهبرداری کــرده ام. 
ــه  ــی را ک ــای زندانیان ــا، خانواده ه ــراف زندان ه ــن اط ــا رفت ب
حکــم قصــاص داشــتند، شناســایی می کــردم. پــس از حــرف 
زدن و اعتمادســازی، وانمــود می کــردم فــردی نیکــوکار و دکتــر 
روان پزشــک هســتم و بــرای خانــواده محکومــان بــه قصــاص 
ــام  ــم کاری انج ــز می توان ــا نی ــرای آن ه ــه ام و ب ــت گرفت رضای
ــرداری  ــد فریبشــان داده و از آن هــا کاهب ــا ایــن ترفن دهــم. ب

میلیونــی می کــردم.
ــه  ــودم قطع ــه ب ــا گفت ــه آن ه ــه دروغ ب ــی ب ــزود: حت وی اف
ــه  ــول دی ــر پ ــور دارم و اگ ــمالی کش ــهرهای ش ــی در ش زمین
آن  می کنــم.  پرداخــت  را  آن  و  می فروشــم  نشــد،  جــور 
زمیــن مــال خــودم نبــود و متعلــق بــه فــرد دیگــری بــود کــه 
ــی  ــورده حت ــای فریب خ ــت. خانواده ه ــری نداش ــرا خب از ماج
ــرده و  ــی ک ــن معرف ــه م ــابه را ب ــان مش ــای زندانی خانواده ه

ــد. ــرار گرفتن ــرداری ق ــورد کاهب ــم م ــا ه آن ه
 مراقب خیرین قالبی باشید

محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای امــور جنایــی تهــران 
ــر  ــوکار و دکت ــی نیک ــن جعل ــا عناوی ــال ب ــت: زن میانس گف
روان پزشــک از خانواده هــای زندانیــان کاهبــرداری کــرده بــود 
کــه تاکنــون پنــج خانــواده از او شــکایت کرده انــد. بــا توجــه بــه 
احتمــال افزایــش شــاکیان، تحقیقــات از او ادامــه دارد. افرادی 
کــه از ایــن متهــم زن شــکایت دارنــد، می تواننــد بــه دادســرای 

جنایــی تهــران مراجعــه کننــد.
وی بــا هشــدار بــه مــردم به ویــژه خانواده هــای زندانیــان 
از آن هــا خواســت از پرداخــت پــول بــه افــرادی کــه بــا 
ــد، خــودداری و در  ــی می کنن ــف خــود را معرف ــن مختل عناوی
ــع  ــا دادســرا را مطل ــن افــراد پلیــس ی ــا ای ــه ب صــورت مواجه
کننــد. همچنیــن دیــده می شــود کــه برخــی خانواده هــا 
بــرای برانگیختــن احســاس ترحــم مــردم، بــرای قاتــل 
ــای دم  ــد کــه همیــن باعــث می شــود اولی ــی کردن مظلوم نمای
رضایــت ندهند.شــهریاری ادامــه داد: مــردم بایــد آگاه باشــند 
ــرای  ــول ب ــع آوری پ ــرای جم ــه ب ــی ک ــال تلگرام ــر کان ــه ه ب
ــد و در مراجــع  ــدازی شــده، اعتمــاد نکنن ــان راه ان آزادی زندانی
ــراد  ــا در دام اف ــد ت ــی کنن ــوع را بررس ــت موض ــی صح قضای
ســودجو و کاهبــردار گرفتــار نشــوند. افــرادی کــه قصــد کمــک 
ــه واحــد صلــح و ســازش  ــد ب ــد، می توانن ــان را دارن ــه زندانی ب

ــد. جام جــم ــه کنن ــران مراجع ــی ته ــرای جنای دادس

 دام روان پزشک قالبی 
برای خانواده محکومان به قصاص



ترفندهایخانهداری
 تمیز کردن قسمت های مختلف 

خانه )1(
 تمیز کردن شبکه های آهنی روی اجاق گاز

روی  آهنــی  شــبکه های  روی  روغن هــای  و  چربی هــا 
ــا آمونیــاک از بیــن می رونــد. آن هــا را در بســته  اجــاق گاز ب
ــول  ــد و داخــل آن محل ــرار دهی ــذ ق ــدون منف پالســتیکی ب
آمونیــاک بریزیــد. 12 ســاعت نگــه دارید و ســپس بشــویید.

 تمیز کردن پارچه مبل
1 قاشــق غذاخــوری جــوش شــیرین را بــا 3/1 لیــوان ســرکه، 
مقــداری آب گــرم و یــک قاشــق غذاخــوری پودر لباسشــویی 
مخلــوط کنیــد. ایــن ترکیــب بــه آســانی لکه هــای روی مبــل 
را می بــرد. فقــط کافــی اســت مقــداری روی مبــل بریزیــد، 
بگذاریــد چنــد ســاعت بمانــد و ســپس بــا جاروبرقــی پــاک 

. کنید
 تمیز کردن بین کاشی ها

کثیفی هــای فاصلــه بیــن کاشــی ها و ســرامیک ها بــا 
ــط  ــی رود. فق ــن م ــیرین از بی ــوش ش ــرکه و ج ــب س ترکی
مقــداری روی آن هــا بریزیــد و پــس از چنــد دقیقــه بــا آب 

ــویید. بش
 تمیز کردن فر

ــرار  ــر ق ــی در ف ــرف کوچک ــل ظ ــاک در داخ ــداری آمونی مق
دهیــد و بگذاریــد شــب تــا صبــح بمانــد. بــا ایــن روش بــه 

ــا ــود. رکن ــز می ش ــر تمی ــی ف راحت

سالمباشیم
 اعداد مندرج بر بطری ها 

به چه معناست؟
معــاون اداره کل نظــارت بــر فرآورده هــای غذایــی ســازمان 
غــذا و دارو بــا نادرســت دانســتن قابــل مصــرف چندبــاره 
ــداد 5،4،2  ــا اع ــای آن ه ــه در انته ــی ک ــودن بطری های ب
ــدرج در  ــداد من ــای  اع ــت: مبن ــار داش ــده، اظه ــد ش قی
ــع  ــررات انجمــن صنای ــای بطری هــای نوشــیدنی، مق انته

ــت. ــته بندی اس ــاده بس ــس م ــّرف جن ــتیک و مع پالس
مهنــدس ســمیره صبــاح بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح چنیــن 
ــردم  ــرای م ــودی ب ــروری س ــی و غیرض ــث تخصص مباح
نــدارد، ادامــه داد: ایــن اعــداد قــراردادی هســتند و معمــوال 
هــم بــر بطری هــا درج نمی شــوند؛ امــا بــرای اینکــه 
مصرف کنندگانــی کــه برخــی اطالعــات را بــه صــورت 
نادرســت دریافــت کرده انــد، از اصــل مطلــب مطلــع 
ــا  ــت ی ــروف پ ــرای ظ ــدد 1 ب ــویم ع ــادآور می ش ــوند ی ش
پلی اتیلــن ترفنــالت، عــدد 2 بــرای پلی اتیلــن بــا دانســیته 
ــه ترتیــب مشــخص کننده مــواد  ــاال و عددهــای 3 و 4 ب ب
ــا دانســتیه کــم اســت. ــن ب ــد و پلی اتیل ــی ونیــل کلرای پل

او همچنیــن عددهــای 5 و 6 منــدرج در انتهــای بطری هــا 
ــتایرن از  ــن و پلی اس ــی پروپیل ــس پل ــده جن را  تمیزدهن
ســایر  مــواد برشــمرد و دربــاره ظــروف پلیمــری تصریــح 
کــرد:  جنــس آن هــا هــم در بســته بندی ها و هــم پروانــه 

ســاخت بایــد مشــخص شــود. بهداشــت نیــوز 

سبکزندگی
فضایل مریم)س(

خداونــد بــرای حضــرت مریــم)س( فضایــل اخالقــی 
ــه  ــا ب ــه در اینج ــمارد ک ــدی را برمی ش ــات چن و مقام

ــود. ــاره می ش ــا اش ــی از آن ه بعض
بــه اخــالص  ایشــان می تــوان  از جملــه فضایــل 
)مریــم، آیــه 26(،  ادب به ویــژه در بیــان مســائل 
آیــات 16  آیــه 4۷؛ مریــم،  )آل عمــران،  جنســی 
و 2۰(،  راســتگویی و صدیقــه بــودن )مائــده، آیــه 
 ۷5؛ تحریــم، آیــه 12(، طهــارت از هرگونــه پلیــدی 
و آلودگی هــای روحــی و باطنــی و ظاهــری )آل عمــران 
ــت  ــان، ج 1 و 2، ص ۷45(، عف ــع البی ــه 42؛ مجم  آی
و پاکدامنــی )نســاء، آیــه 156؛ انبیــاء، آیــه ۹1؛ تحریــم 
ــس از  ــد و پ ــر خداون ــه در براب ــه و ندب ــه 12(، گری آی
اســتماع آیــات الهــی )مریــم، آیــات 16 و 5۸(، اهــل 
ــر خــدا  ــی و خضــوع و خشــوع در براب ــادت و بندگ عب
ــات 16 و 5۸(، اهــل  ــم، آی ــه 43؛ مری ــران، آی )آل عم
رکــوع و ســجود در برابــر خــدا )همــان( و دیگــر صفــات 
انســانی و اخالقــی پســندیده اشــاره کــرد؛ بــه گونــه ای 
ــان  ــه ایش ــا)ع( ب ــرت زکری ــژه حض ــگان به وی ــه هم ک
ــا  ــات 36 و 3۸( و ب ــران، آی ــتند )آل عم ــاد داش اعتم
ــه  ــدند ک ــد ش ــری از خداون ــان پس ــدن وی خواه دی
 هماننــد مریــم)س( اهــل تقــوا و عفــت و صــالح 
و عفــاف و ایمــان و اخــالص و ماننــد آن باشــد. 

ســماموس  )2۰۹ ص   ،3 ج  کبیــر،  )تفســیر 

چیزهایی که نباید به همسرتان 
بگویید

حتمــا جمله هایــی ماننــد: » عزیــزم بــا ایــن لبــاس بیــرون 
ــور  ــا بخ ــوردی؟ حتم ــذا خ ــوری«، »غ ــرما می خ ــرو، س ن
ــادت باشــه  ــزم ی ــی«، »راســتی عزی چــون ضعــف می کن
ــاد شــنیده اید.  ســاعت ســه نوبــت دکتــر داری« و… را زی
هنگامــی کــه ســبک ارتباطــی شــما بــا همســرتان ماننــد 
پســربچه کوچکــی باشــد، او نیــز بــا شــما ماننــد والــدش 

رفتــار خواهــد کــرد.
5 مــدل از ســبک های ارتباطــی مادرانــه کــه بایــد از آن هــا 

ــاب کنید: اجتن
 کمــک کــردن در مــواردی کــه خودشــان بایــد انجامــش 

دهنــد. »لباس هایــش را پشــت ســرش جمــع نکنیــد«
 بــرای آنکــه بفهمیــد چــه می خواهــد، ســوال های 
ــوری؟  ــوپ می خ ــه؟ س ــنه ای؟ ن ــید. »گرس ــرر نپرس مک

می خــوری؟« چــای 
 بــا ایــن فکــر کــه مــرد فراموشــکار اســت، اطالعاتــی را 
ــی  ــد. »فرامــوش نکن ــادآوری نکنی ــاره ی ــد دوب کــه می دان

خریــد کنــی، شــب مهمــون داریــم.«
ــد انجــام  ــی کــه بای  غرغــر کــردن و شــکایت از کارهای
مــی داده و نــداده اســت. »چنــد مرتبــه بگــم چــراغ 

آشــپزخانه را خامــوش کــن«
ــد او  ــان می کنی ــه گم ــی ک ــن کارهای ــده گرفت ــه عه  ب

ــهرخبر ــد. ش ــام ده ــت انج ــد درس نمی توان

خانواده
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وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی کــه بــه همــراه دکتــر ســید 
ــی،  ــن اجتماع ــل ســازمان تامی ــر عام ــی نوربخــش، مدی تق
ــتان  ــه اس ــی ب ــتی و درمان ــرح بهداش ــاح 5 ط ــرای افتت ب
ــتان های  ــور در بیمارس ــا حض ــود، ب ــرده ب ــفر ک ــان س اصفه
ــار مــردم  ملکــی تامیــن اجتماعــی ایــن طرح هــا را در اختی
قــرار داد تــا ســطح خدمت رســانی بــه مــردم از طریــق آن هــا 
بیشــتر شــود.این طرح هــا شــامل بخــش پلی کلینیــک 
بــزرگ تامیــن اجتماعــی و هتلینــگ بیمارســتان دکتــر 
ــه  ــرت فاطم ــتان حض ــگ بیمارس ــان، هتلین ــی اصفه غرض
زهــرا)س( نجف آبــاد، درمانــگاه گــز و برخــوار و مرکــز آنژیــو 

ــود. ــان ب ــگ بیمارســتان شــریعتی اصفه و هتلین
بخــش هتلینــگ بیمارســتان فــوق تخصصــی دکتــر غرضی و 
بخــش درمانــی پلی کلینیــک ایــن بیمارســتان بــا مســاحت 
ــه  ــده ب ــش بازسازی ش ــع و دو بخ ــر مرب ــزار و ۷۰۰ مت 5 ه
مســاحت یــک هــزار و 5۰۰ متــر مربــع بــا اعتبــار 36 میلیــارد 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــال ب ری
عــالوه بــر آن بــرای احــداث مرحلــه اول هتلینــگ بیمارســتان 
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( شهرســتان نجف آبــاد کــه چهــار 
مــاه بــه طــول انجامیــد، حــدود یــک میلیــارد تومــان هزینــه 
شــده و مراحــل دوم و ســوم هتلینــگ ایــن بیمارســتان نیــز 
تــا پایــان ســال جــاری بــا هزینــه 2 میلیــارد تومــان دیگــر 

تکمیــل خواهــد شــد.
 تامین اجتماعی باید پاسخگوی نیاز آیندگان 

باشد
 در آییــن افتتــاح درمانــگاه بیمارســتان غرضــی اصفهــان وزیر 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه 
تامیــن اجتماعــی، مدیریــت خــوب منابــع و مصــارف را  مورد 
تاکیــد قــرار داد و گفــت: در دولــت یازدهــم منابــع و مصــارف 
تامیــن اجتماعــی بــا مدیریــت اصولــی کنتــرل شــد و ایــن 
ســازمان امــروز بــه یــک ســازمان موفــق و پویــا تبدیــل شــده 

. ست ا
علــی ربیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه فراتــر از دولت هــا تامیــن 
اجتماعــی بایــد بــرای نســل ها و مــردم باقــی بمانــد و 
خدمت رســانی کنــد، ادامــه داد: تامیــن اجتماعــی بایــد 
پاســخگوی نیــاز آینــدگان نیــز باشــد؛ کارگــران و کارفرمایــان 
ــادا از  ــا در روز مب ــد ت ــه می کنن ــب خــود هزین ــه از جی ماهان

آن بهره منــد شــوند.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد:  از مقــام معظم 
رهبــری سپاســگزاری می کنــم کــه بــا مطرح شــدن پیشــنهاد 
اولیــه، سیاســت های تامیــن اجتماعــی را پذیرفتنــد و دفتــر 
ایشــان آن را بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت ارســال کردنــد.
ــه  ــن وزارتخان ــن اجتماعــی در ای ــودن تامی ــزود: ب ربیعــی اف
ظرفیــت بزرگــی را بــه مــا داد کــه بتوانیــم برنامه هایــی 
بــرای مقابلــه بــا فقــر طراحــی کنیــم؛ همبســتگی ای کــه بین 
ــاد  ــی ایج ــاه اجتماع ــت های رف ــی و سیاس ــن اجتماع تامی
ــن  ــی و تامی ــاه اجتماع ــا رف ــری ب ــای کار و کارگ ــد و فض ش
ــه از  ــا داد ک ــه م ــکان را ب ــن ام ــم، ای ــار ه ــی در کن اجتماع

مصائــب پیــش رو جلوگیــری کنیــم.
 سعی کردیم درمان را ارتقای کیفیت دهیم

درخواســت  مجلــس  نماینــدگان  از  داد:  ادامــه  وی 
ــاد  ــال های زی ــه س ــانی ک ــوال کس ــب ام ــه مراق ــم ک می کن
مشــارکت کرد ه انــد، باشــند؛ تامیــن اجتماعــی می توانــد 

ــول  ــا پ ــه ب ــا ن ــد؛ ام ــل کن ــی را تحم ــت های حمایت سیاس
مشــارکت کنندگان قبلــی، بلکــه بــا منابــع جدیــد؛ نماینــدگان 
ــد کــه ایــن همبســتگی بیــن تامیــن  مجلــس مراقبــت کنن

ــرود. ــن ن ــی از بی ــاه اجتماع ــی و رف اجتماع
ــر  ربیعــی افــزود: امــروز شــاهد اظهاراتــی هســتیم مبنــی ب
ــن  ــد و ای ــز می آی ــه روی می ــدون مطالع ــا ب ــه طرح ه اینک

ــد. ــراب  می کن ــتگی را خ همبس
وی عنــوان داشــت: ســعی کردیــم درمــان را ارتقــای کیفیــت 
دهیــم و بــه دنبــال آن هســتیم زمانــی کــه فــردی بــه 
ــت  ــه ای پرداخ ــه هزین ــر اینک ــالوه ب ــد، ع ــتان می آی بیمارس
ــد. ــت کن ــان دریاف ــش را از خودم ــایر نیازهای ــد، س نمی کن

 بیمارستان غرضی، از بیمارستان های پیشرفته 
کشور است

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار کــرد: در راســتای 
ارتقــای خدمــات درمانــی، بیمارســتان میــالد را بــه 4 
بیمارســتان تبدیــل کرده ایــم و بیمارســتان غرضــی نیــز 
ــزی از  ــه چی ــت ک ــور اس ــرفته کش ــتان های پیش از بیمارس

بیمارســتان های بــزرگ در ســایر کشــورها کــم نــدارد. 
ــدگان مــردم در مجلــس شــورای  ــا نماین ــدار ب ربیعــی در دی
اســالمی و جمعــی از مســئوالن اســتان و جامعــه کار و 
کارگــری اســتان نیــز بــه طــرح »تامیــن اجتماعــی مهربــان« 
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن طــرح بــا نمــاد خوشــرویی دنبــال 
می شــود کــه بــه تکریــم اربــاب رجــوع کــه بیشــتر از قشــر 

ضعیــف جامعــه هســتند، توجــه دارد.
وی از رونمایــی کاراکارت بــدون ضامــن در ابعــاد جدیــد 
ــت:  ــر داد و گف ــازمان خب ــن س ــتمری بگیران ای ــرای مس ب
ــا تعامــالت انجام شــده تزریــق ایــن کارت هــا بــرای بهبــود  ب

ــود. ــام می ش ــر انج ــن قش ــی ای ــاع زندگ اوض
 قول مساعد برای  رفع مشکالت صندوق 

بازنشستگی فوالد 
کــردن  ســهیم  طــرح  اجــرای  از  همچنیــن  وی 
ــن  ــه تامی ــودآور در هفت ــهام های س ــتمری بگیران در س مس
اجتماعــی خبــر داد  و بیــان داشــت:  بــرای رفــع مشــکالت 
صنــدوق بازنشســتگی فــوالد، بــرای جبــران عقب ماندگی هــا 
و معوقــات بازنشســتگان زیــر پوشــش ایــن صنــدوق اقــدام 

ــرد. ــم ک ــو اهی خ
ــن اجتماعــی  ــان تامی ــه بخــش درم ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــه، گف ــل گرفت ــار تحوی ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ــا ۸ ه را ب
هم اکنــون اعتبــار ایــن معاونــت بــه 2۰ هــزار میلیــارد ریــال 
ــتغال  ــرح اش ــت ط ــر تقوی ــد ب ــا تاکی ــت.وی ب ــیده اس رس
فراگیــر افــزود: 11 میلیــون حاشیه نشــین در کشــور نیازمنــد 
ســاماندهی بیمــه ای هســتند کــه اجــرای آن را در دســتورکار 

ــم. ــرار داده ای ق
 پیگیری چالش های تامین اجتماعی در چند 

استان
ــراه  ــه هم ــه ب ــی ک ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س ــر عام مدی
ــی  ــز، ط ــود نی ــرده ب ــفر ک ــان س ــه اصفه ــاون ب ــر تع وزی
ــا و  ــی چالش ه ــن اجتماع ــه تامی ــت: در هفت ــخنانی گف س
ــد  ــری خواه ــتان پیگی ــد اس ــازمان در چن ــای س فعالیت ه
شــد؛ نیمــی از جمعیــت کشــور تحــت پوشــش بیمــه ای ایــن 

ــد. ــرار دارن ــازمان ق س
ســید تقــی نوربخــش بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان اصفهان 
بیــش از ٣ میلیــون و ٣٠٠ هــزار نفــر بیمــه هســتند و از لحاظ 
پوشــش بیمــه ای ایــن اســتان در رتبــه 5 قــرار دارد، گفــت: 
ایــن موضــوع از نظــر مصــارف و منابــع جالــب توجــه اســت.

وی عنــوان کــرد: وصولــی ســازمان تامیــن اجتماعــی ٣ هــزار 
و ٨٠٠ میلیــارد تومــان و مصــارف در دو بخــش درمــان و بیمــه 
ای 5 هــزار و ٢٠٠ میلیــارد تومــان بــوده و بــه طــور تفکیکــی 
حــدود هــزار و 4۰۰ تومــان در بخــش درمــان و ٣ هــزار و ٨٠٠ 

تومــان در بخــش بیمــه ای هزینــه شــده اســت.
ــتان  ــی اس ــتمری بگیران اصل ــداد مس ــرد: تع ــد ک وی تاکی
ــواده  ــا احتســاب خان ــه ب ــر اســت ک ــان 235 هــزار نف اصفه

ــر اســت. ــزار نف ــا ٨٠٠ ه ٧٠٠ ت
 اصفهان جزو استان های کم برخوردار به لحاظ 

امکانات
اســتاندار اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار اصفهــان را جــزو 
و  دانســت  امکانــات  لحــاظ  از  اســتان های کم برخــوردار 
افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه 1۰ درصــد کارگــران کشــور در 

ــتند. ــتان هس ــن اس ای
رســول زرگرپــور ظرفیت هــای اســتان اصفهــان را بســیار 
مطلــوب بــرای پیشــبرد اهــداف ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــوان کــرد و گفــت: بیــش از 65 درصــد جمعیــت اســتان  عن

ــرار دارد. ــن ســازمان ق ــان تحــت پوشــش ای اصفه
وی ســاخت بیمارســتان میــالد را از طرح هــای دارای اولویــت 
ــل  ــه هت ــت پروان ــی و دریاف ــائل فن ــت: مس ــمرد و گف برش
همــا عملــی و پیگیــری الزم جهــت اجرایــی شــدن طــرح در 

دســتورکار قــرار داده شــده اســت.
در ایــن دیــدار نماینــدگان اســتان بــا بیــان مشــکالت مــردم 
ــن  ــازمان تامی ــی س ــتی و درمان ــای بهداش ــری طرح ه پیگی
اجتماعــی را خواســتار شــدند و در خواســت کردنــد بــه 
ــن  ــا در تامی ــم آن ه ــر و تکری ــر کارگ ــردم و قش ــای م نیازه

ــود. ــتری ش ــه بیش ــی توج اجتماع
 افتتاح  پلی کلینیک گز و برخوار به زودی

ــز در  ــان نی ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع ــان تامی ــر درم  مدی

ــان  ــی اصفه ــی غرض ــک تخصص ــاح پلی کلینی ــیه افتت حاش
ــطح 5  ــی در س ــک تخصص ــن پلی کلینی ــداث ای ــت: اح گف
هــزار متــر مربــع زیربنــا بــا ایــن حجــم از امکانــات، تجهیزات 
و نیــروی متخصــص نمونــه اش در کشــور وجــود نــدارد؛ چــرا 
کــه ایــن پلی کلینیــک بــه لحــاظ کیفیــت ســازه و همچنیــن 

تمــام تجهیــزات ســرآمد اســت.
  دکتــر علــی اعتصام پــور از بازســازی و افتتــاح چنــد 
طــرح دیگــر در اســتان اصفهــان خبــر داد و گفــت: بــا 
ــداث  ــرای اح ــی ب ــری قطع ــده تصمیم گی ــات انجام ش توافق
بیمارســتانی جدیــد در شــهر اصفهــان بــه عنــوان جایگزیــن و 
شــاید بــه نوعــی مکمــل بیمارســتان دکتــر  شــریعتی صــورت 
گرفــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه از ســه ســال گذشــته بحث 
بــر روی زمیــن مدنظــر در بیــن شــهرداری اصفهان و ســازمان 
تامیــن اجتماعــی بــه نوعــی موضوعــی حل نشــدنی بــه نظــر 
ــی  ــق کل ــک تواف ــه ی ــروز ب ــبختانه ام ــه خوش ــید ک می رس

دســت یافتیــم.
وی  گفــت: در پلی کلینیــک گــز و برخــوار نیــز تمــام مقدمــات 
ــط  ــده توس ــه آین ــده و در هفت ــام ش ــاح انج ــرای افتت الزم ب

ــرداری خواهــد شــد. مســئوالن اســتانی افتتــاح و بهره ب
 اختصاص زمین برای  ساخت بیمارستان بزرگ 

میالد 4  
ــان  ــا بی ــان ب ــن اجتماعــی اســتان اصفه ــان تامی ــر درم مدی
اینکــه در ســال گذشــته مجمــوع هزینه هــای مدیریــت 
درمــان در دو بخــش درمــان مســتقیم و غیرمســتقیم بیــش 
ــت:  ــت گف ــوده اس ــان ب ــارد توم ــزار و 364 میلی ــک ه از ی
مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان جهــت 
پاســخ بــه نیازهــای درمانــی بیمه شــدگان تامیــن اجتماعــی 

 25 و  بیمارســتان   ٣ بــا  مســتقیم،  درمــان  بخــش  در 
ــتقیم  ــان غیرمس ــش درم ــگاه و در بخ ــک و درمان پلی کلینی
قــرارداد پزشــکی  و  درمانــی  مرکــز   46۰۰ از  بیــش   بــا 

 دارد.
ــت  ــت تح ــه جمعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر اعتصام پ دکت
ــم  ــان اع ــتان اصفه ــی اس ــن اجتماع ــان تامی ــش درم پوش
از بیمه شــدگان و مســتمری بگیران ایــن ســازمان حــدود 
ــع  ــرد: تجمی ــد ک ــت، تاکی ــر اس ــزار نف ــون و ٢٩٣ ه ٣ میلی
52 هــزار پرونــده دیابتــی در اســتان همــراه بــا ٢٠٠ ســاعت 
آمــوزش مــدون بــرای پزشــکان رابــط دیابــت از جملــه 
اقداماتــی اساســی  اســت کــه مدیریــت درمــان بــرای 

ــت. ــام داده اس ــی انج ــاران دیابت بیم
وی در ادامــه ســخنانش از اختصــاص زمیــن جهــت ســاخت 
ــت  ــزود: در نهای ــر داد و اف ــالد 4 خب ــزرگ می ــتان ب بیمارس
ــن  ــاخت ای ــرای س ــتانی ب ــای اس ــه مجوزه ــی ک در صورت
ــط  ــت توس ــتان اس ــی اس ــای اصل ــه از نیازه ــتان ک بیمارس
ــی  ــه زودی شــاهد کلنگ زن ــات اســتان صــادر شــود، ب مقام
ــازمان  ــرم س ــل محت ــر عام ــط مدی ــتان توس ــن بیمارس ای

ــود. ــم ب ــی خواهی ــن اجتماع تامی
وی گفــت: در بخــش درمــان مســتقیم، اســتان اصفهــان رتبه 
ســوم کشــوری را از نظــر تعــداد نســخه بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.
ادامــه از ســهم ٩/٨ درصــدی مدیریــت درمــان  وی در 
اســتان اصفهــان از کل اعمــال جراحــی بســتری انجام شــده 
ــزود:  ــر داد و اف ــازمان خب ــتقیم س ــان مس ــش درم در بخ
 رتبــه دوم کشــور را در ایــن مــورد بــه خــود اختصــاص

 داده ایم.

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله:
ِة أّیها ُمسلٍم َخَدَم قومًا ِمَن املسلمیَن إاّل أْعطاُه اهلُل ِمثَل َعدِدِهم ُخّدامًا فی اجَلَنّ

رسول خدا)ص( فرمودند: هر مسلمانی که گروهی از مسلمانان را 
خدمت کند، خداوند به تعداد آنان در هبشت به او خدمتکار دهد.

حدیثروز

از نمــاز جمعــه و جماعــت كــه بیانگــر ]جنبــه[ سیاســی نمــاز اســت، هرگــز 
غفلــت نكنیــد كــه ایــن نمــاز جمعــه از بزرگ تریــن عنایــات حــق تعالــی بــر 

جمهــوری اســالمی ایــران اســت. 

پایدرسامام؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

مناز مجعه

ــس از  ــی، پ ــی ریاض ــه ایران ــی، نابغ ــم میرزاخان مری
ــته  ــرطان روز گذش ــا س ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج دس

ــت. درگذش
دکتــر مریــم میرزاخانــی، نخســتین زن ریاضیــدان 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــه موف ــد ک ــمار می آی ــه ش ــان ب جه
مــدال »فیلــدز« شــد؛ ایــن مــدال عالی تریــن جایــزه 
علمــی رشــته ریاضیــات اســت و از آن بــه عنــوان 

»نوبــل ریاضیــات« یــاد می شــود.
مــدال فیلــدز کــه هــر چهــار ســال یــک بــار بــه برتریــن 

ــان اعطــا می شــود، در  ــر 4۰ ســال جه ــان زی ریاضیدان
ــدال  ــده م ــی، برن ــور میرزاخان ــه پروفس ــال 2۰14 ب س
ســال های  ریاضــی  دانش آمــوزی  المپیــاد  طــالی 
صنعتــی  دانشــگاه  دانش آموختــه   ،1۹۹5 و   1۹۹4
شــریف در مقطــع کارشناســی و اســتاد دانشــگاه 

ــد. ــا ش ــکا اعط ــتنفورد« آمری »اس
بنــا بــر اعــالم داوران، مریــم میرزاخانــی در زمینــه 
مدولــی  فضاهــای  و  ریمانــی  »ســطوح  نظریــه 
آمــده  نائــل  چشــمگیری  پیشــرفت های  بــه  آن« 

گشــوده  رشــته  ایــن  در  را  جدیــدی  افق هــای   و 
است.

ــن مــدال،  ــی کــه پیــش از دریافــت ای ــر میرزاخان دکت
ــت  ــز دریاف ــزه 2۰14 موسســه ریاضــی Clay را نی جای
کــرده بــود، در ســال 2۰۰5 از ســوی نشــریه آمریکایــی 
»پاپیــوالر ســاینس« بــه عنــوان یکــی از 1۰ ذهــن 
ــی  ــکای شــمالی معرف ــده ســال در آمری جــوان برگزی

شــد. 
ــزه  ــه جای ــری از جمل ــدد دیگ ــی متع ــز علم وی جوای
»ســتر« انجمــن ریاضــی آمریــکا را در ســال 2۰13 در 

ــود دارد. ــی خ ــه علم کارنام
ــال های  ــت، در س ــران اس ــد ته ــه متول ــی ک میرزاخان
13۷3 و 13۷4 در زمــان تحصیــل در دبیرســتان بــا 
ــه  ــوری ب ــی کش ــاد ریاض ــالی المپی ــدال ط ــب م کس
المپیــاد جهانــی ریاضیــات در هنگ کنــگ و کانــادا 
عــالوه  1۹۹5 کانــادا  المپیــاد  در  شــد کــه  اعــزام 
ــن  ــاز را از بی ــن امتی ــال، باالتری ــدال ط ــب م ــر کس ب

بــه دســت آورد.  دانش آمــوزان جهــان 
وی پــس از اتمــام تحصیــالت متوســطه در دبیرســتان 
ــود را در  ــی خ ــالت کارشناس ــران، تحصی ــگان ته فرزان
رشــته ریاضــی در دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه پایــان 

بــرد.
میرزاخانــی پــس از پایــان دوره کارشناســی بــرای 
ادامــه تحصیــل بــه دانشــگاه »هــاروارد« امریــکا رفــت. 
ــگاه  ــه در دانش ــی ک ــالدی زمان ــال 1۹۹۹ می وی در س

»پرینســتون« بــه تحقیــق و تدریــس اشــتغال داشــت 
موفــق شــد راه حلــی بــرای یــک مشــکل ریاضــی پیــدا 

کنــد. 
ــال  ــه دنب ــه ب ــود ک ــی ب ــای طوالن ــان مدت ه ریاضیدان
یافتــن راه عملــی بــرای محاســبه حجــم رمزهــای 
ــد و در  ــی بودن ــی هذلول ــای هندس ــن فرم ه جایگزی
ایــن میــان مریــم میرزاخانــی جــوان در دانشــگاه 
»پرینســتون« نشــان داد کــه بــا اســتفاده از ریاضیــات 
ــه ســوی دســت یافتــن  ــوان بهتریــن راه را ب شــاید بت

ــت. ــار داش ــن در اختی ــی روش ــه راه حل ب
ایــن نخبــه جــوان ریاضــی از بازمانــدگان ســانحه 
ــی  ــگان ریاض ــل نخب ــوس حام ــقوط اتوب ــز س غم انگی
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه دره در اســفندماه 13۷6 

اســت. 
ــه اتوبــوس حامــل دانشــجویان ریاضــی  در ایــن حادث
شــرکت کننده در بیســت و دومیــن دوره مســابقات 
ــود،  ــران ب ــی ته ــواز راه ــه از اه ــجویی ک ــی دانش ریاض
ــن از دانشــجویان  ــرد و طــی آن 6 ت ــه دره ســقوط ک ب
نخبــه ریاضــی دانشــگاه صنعتــی شــریف کــه اغلــب از 
ــی  ــی ریاض ــی و بین الملل ــای مل ــدگان المپیاده برگزی
ــه  ــی ناباوران ــی و شــکوفایی علم ــد، در اوج بالندگ بودن

ــد. جــان باختن
ــمند  ــن دانش ــت ای ــن درگذش ــای وط ــه کیمی روزنام
ــواده وی  ــه جامعــه علمــی و خان ــی را ب برجســته ایران

تســلیت می گویــد.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار بــا عوامــل 
ــیار  ــم بس ــن فیل ــد: ای ــروز« فرمودن ــرای نیم ــم »ماج فیل
ــی  ــود، کارگردان ــی ب ــم عال ــزای فیل ــه اج ــود. هم ــوب ب خ
ــم  ــود؛ فیل ــی ب ــه عال ــی و قص ــا عال ــود، بازی ه ــی ب عال

بــود. خوش ســاخت 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه مرکــز اســناد 
انقــاب اســامی، پــس از اکــران فیلــم »ماجــرای نیمــروز« 
ــم  ــن فیل ــم فجــر، ای در ســی وپنجمین دوره جشــنواره فیل
در محضــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت هللا 

العظمــی خامنــه ای، اکــران شــد و پــس از آن عوامــل ایــن 
ــم  ــام معظ ــدار مق ــه دی ــفندماه 1395 ب ــک اس ــم در ی فیل
ــر  ــن اث ــل ای ــد عوام ــن تفق ــان ضم ــد. ایش ــری رفتن رهب
ــگاه مرکــز  ــد. پای ــم بیــان فرمودن ــاره فیل نظراتشــان را درب
اســناد انقــاب اســامی بخشــی از بیان هــای مقــام معظــم 
ــر  ــد، منتش ــرح فرمودن ــه مط ــن جلس ــه در ای ــری را ک رهب

می کنــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار بــا عوامــل 
ــیار  ــم بس ــن فیل ــد: ای ــروز« فرمودن ــرای نیم ــم »ماج فیل

ــی  ــود، کارگردان ــی ب ــم عال ــزای فیل ــه اج ــود. هم ــوب ب خ
ــم  ــود. فیل ــی ب ــه عال ــی و قص ــا عال ــود، بازی ه ــی ب عال

بــود. خوش ســاخت 
رهبــر معظــم انقــاب بــا اشــاره بــه سکانســی از ایــن فیلــم 
ــی  ــی خیابان ــه موس ــازی خان ــره و پاک س ــاره محاص درب
توســط نیروهــای اطاعاتــی و امنیتــی فرمودنــد: آن روزی 
کــه ایــن قضیــه )محاصــره منــزل موســی خیابانــی( اتفاق 
ــد  ــا آمدن ــودم. بچه ه ــام)ره( ب ــر ام ــن محض ــاد، م افت
ــد  ــیف اللهی؛ آمدن ــای س ــن آق ــه همی ــد؛ از جمل و گفتن
ــام  ــه ام ــه ب ــد ک ــده. آمدن ــام ش ــه تم ــه قضی ــد ک و گفتن
ــا دیــدن فیلــم شــیرینی آن روز تکــرار  گــزارش بدهنــد. ب

شــد.
ــه شــهید الجــوردی  ــزوم توجــه ســینما ب ــاره ل ایشــان درب
خطــاب بــه کارگــردان »ماجــرای نیمــروز« فرمودنــد: 
ان شــاءهللا یــک کاری هــم بــرای آقــای الجــوردی بکنیــد. 

ــت  ــته اس ــه شایس ــت ک ــخصیت هایی اس ــان از آن ش ایش
ــود؛  ــم اســمش ب ــن فیل برایشــان کار انجــام بشــود. در ای
امــا الجــوردی کســی اســت کــه از قبــل از انقــاب مــا بــه او 

ــن«. ــرد پوالدی ــم »م می گفتی
ــد:  ــان کردن ــز خاطرنش ــان نی ــری در پای ــم رهب ــام معظ مق

ــود. ــی ب ــی عال ــود. خیل ــی خــوب ب ــم خیل فیل
اســنادی  حمایــت  بــا  کــه  نیمــروز«   »ماجــرای 
و تحقیقاتــی مرکــز اســناد انقــاب اســامی ســاخته 
ــام  ــون اع ــه 60 همچ ــع ده ــی از وقای ــت، بعض ــده اس ش
جنــگ مســلحانه ســازمان منافقیــن علیــه جمهــوری 
 اســامی، انفجــار دفتــر مرکــزی حــزب جمهــوری اســامی 
و انفجــار دفتــر نخســت وزیری را بــه تصویــر کشــیده 

ــت.  اس
جنایت هــای  از  بــه گوشــه ای  فیلــم همچنیــن  ایــن 
ــد. ــاره می کن ــان اش ــط آن ــردم توس ــتار م ــن و کش منافقی
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در مراسم افتتاح 5 طرح بهداشتی و درمانی تأمین اجتماعی در اصفهان عنوان شد:

تأمین اجتماعی فراتر از دولت هاست 
تالش وزارت کار برای افزایش قدرت خرید مستمری بگیران  


