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خیانت در امانت

َو  ُســوَل  الّرَ َو  اهَّلَل  َتُخوُنــوا  ال  آَمُنــوا  ذيــَن 
َ
اّل َهــا  ّيُ

َ
أ »يــا 

)انفــال:27( َتْعَلُمــوَن«  ْنُتــْم 
َ
أ َو  ماناِتُكــْم 

َ
أ َتُخوُنــوا 

كــه ايمــان آورده ايــد! بــه خــدا و پيامبــر  كســانى  »اى 
ــت روا  ــود خيان ــات خ ــز( در امان ــد و )ني ــت نكني خيان
گنــاه  كار،  )ايــن  مى دانيــد  كــه  حالــى  در  مداريــد، 

بزرگــى اســت.(«
امانــات فقــط مــادی نيســت؛ بلكــه امانــات معنــوی، 
كــه حق النــاس بــه شــمار  به ويــژه سياســى و عمومــى 

مى آينــد، از جايــگاه ويــژه ای برخــوردار هســتند. 
يكــى از ايــن امانــات مهــم و همگانــى، اماناتــى اســت 
كــه مــردم بــه نماينــدگان خــود در مجلــس شــورای 

اســامى مى ســپارند...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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استاندار اصفهان در مراسم بهره برداری از 
پروژه های حمل و نقل شهری استان:

طرح جامع کاهش آلودگی هوای 
اصفهان موفق ترین طرح در کشور

صفحه 12

  | شعار اربعین ۹۶ 

انتخاب شد   صفحه 10

  | آب، ضرورتی از جنس 

امر به معروف   صفحه 11

کارت بانکی    | هر ایرانی، 5 
صفحه 3

گزینه ایران نیستاخبار روز برجام تنها 
دوره  منتخــب  رئيس جمهــور  روحانــى،  حســن  حجت االســام 
خــدا  شــكرگزاری  بــا  مجلــس  علنــى  صحــن  در  ديــروز  دوازدهــم، 

كــه دوبــاره بــه وی بــرای خدمــت بــه  بــه دليــل توفيقــى 
گفــت: از مــردم  آرمان هــای انقــاب و اســام داده اســت، 
ــا  ــت ۹۶ ب ــات ارديبهش ــه در انتخاب ك ــگزارم  ــران سپاس اي

رأی... صندوق هــای  پــای  حضــور 
در صفحه سیاست )2( بخوانید

خرید دوربین عکاسی 
مناسب

صفحه 3

در صفحه سیاست )2( بخوانید

دستورکار: انتقام

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

کیمیای وطنرضا سلطانی نجف آبادی عکاس

کنش ۸ فرمانده ارشد نظامی ایران به شهادت محسن حججی وا

گفت وگو با متخصص   در 
ح شد:  طب فیزیکی و توانبخشی مطر

کمردردهای خطرناک   |
 شایع ترین علت گردن درد 

در نوجوانان و جوانان   صفحه 6

استاندار اصفهان خبر داد: 

| ۳۷۰ پروژه نیمه تمام 
گذاری به  دولتی، آماده وا

بخش خصوصی   صفحه 4

 | الیحه اصالح قانون 
کشور    پولی و بانکی 

به مجلس رفت   صفحه 2

 استاد دانشگاه
   دکتر محمدجواد قاسمی

کران کیمیای وطن از تازه های ا گزارش 

سینما به وقت شهریور
صفحه 10

 شناسایی ۱۰۰ روستا 

با قابلیت توسعه گردشگری  در اصفهان
صفحه 4



کوتاه اخبار 
نتیجه بررسی وزارت اقتصاد روسیه:

شدیدترین تحریم ها علیه ایران 
بوده است 

روســیه،  اقتصــاد  وزارت  بررســی  اســاس  بــر 
ــال  ــم در ۴۷ ســال گذشــته اعم ــکا 95 تحری آمری
ــته  ــر داش ــا تأثی ــوم آن ه ــا یک س ــه تنه ــرده ک ک
ــت؛  ــوده اس ــران ب ــه ای ــا علی ــدیدترین آن ه و ش
میلیاردهــا  هــم  تحریم کننــدگان  خــود  امــا 
در  را  شــغل  هــزاران  و  دیده انــد  خســارت  دالر 

از دســت داده انــد. کشورشــان 
ــان و  ــک کارشناس ــا کم ــیه ب ــاد روس وزارت اقتص
ــاز  ــیه س ــر روس ــگاه های سراس ــان دانش متخصص
و کار تحریم هــا را در ۷0 ســال گذشــته کــه بــر 

ــد. ــی کردن ــده، بررس ــال ش ــورها اعم کش
در ایــن گــزارش آمــده اســت: بدتریــن مســئله ای 
کــه می توانــد در »جنــگ تحریــم « رخ بدهــد، 
ــوئیفت  ــتم س ــور از سیس ــن کش ــاط ای ــع ارتب قط
ــت و گاز  ــد نف ــت خری ــز ممنوعی ــی و نی ــن  بانک بی
آن کشــور اســت کــه ایــن مســئله را ایــران تجربــه 

ــرد. فــارس ک

وزارت دفاع عراق: عملیات 
آزادسازی »تلعفر« آغاز شد

وزارت دفــاع عــراق از آغــاز عملیــات آزادســازی 
»تلعفــر« خبــر داد و اعــام کــرد کــه عملیــات 
ــش  ــی ارت ــات هوای ــل حم ــس از تکمی ــی پ زمین

علیــه مواضــع داعــش، کلیــد می خــورد.
ــراق،  ــاع ع ــخنگوی وزارت دف ــری، س ــد الخض محم
نبــرد  عــراق  هوایــی  نیــروی  داشــت:  اظهــار 
ــری مواضــع  ــا هدف گی ــر را ب آزادســازی شــهر تلعف
داعــش در ایــن شــهر آغــاز کــرد و نیروهــای 
ــات  ــل حم ــا تکمی ــد ب ــی منتظرن ــترک عراق مش
ــا را  ــع تکفیری ه ــه مواض ــی ب ــه زمین ــی، حمل هوای

ــد. ــاز کنن آغ
وی افــزود: نیــروی نظامــی عــراق آمــاده آزادســازی 
»الحویجــة« اســت و نیروهــای عراقــی در مناطــق 
آزادســازی  بــرای  و  شــده اند  مســتقر  مختلــف 
ــد. ــش آماده ان ــغال داع ــده در اش ــق باقی مان مناط

شــهر خبــر

 داعش ۵ سرکرده خود را 
اعدام کرد 

ــن از  ــج ت ــش، پن ــتی داع ــروه تروریس ــر گ عناص
اعــدام  »عّنــه«  در شــهر  را  ســرکرده های خــود 

کردنــد. 
قطــری العبیــدی، از فرماندهــان بســیج عشــایر در 
ــج  ــش، پن ــه داع ــر داد ک ــنبه خب ــار، روز سه ش االنب
ــه  ــه« ک ــهر »عن ــود را در ش ــرکرده های خ ــن از س ت
ــده  ــع ش ــادی« واق ــرب »رم ــری غ ــج کیلومت در پن

اســت، اعــدام کــرد.
ــود،  ــاش نش ــش ف ــت نام ــه خواس ــع ک ــک منب ی
ایــن  »الســومریه« گفــت:  شــبکه  وبــگاه  بــه 
ســرکرده های داعشــی بــه اتهــام سســتی و بزدلــی، 

ــدند. ــدام ش اع
ــماری  ــرکرده ها و ش ــن س ــدی، ای ــه العبی ــه گفت ب
دیگــر کــه در همیــن مراســم اعــدام مجــازات 
ــر  ــردن در براب ــتادگی نک ــی و ایس ــه بزدل ــدند، ب ش
ــم ــدند. العال ــم ش ــی مته ــای عراق ــات نیروه حم

سناتور آمریکایی: 
ایران با هر مالکی به برجام 

پایبند است 
نماینــده دموکــرات مجلــس ســنای آمریــکا دربــاره 
خــروج از توافــق هســته ای بــه دولــت دونالــد 

ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا هشــدار داد. 
ســنای  مجلــس  نماینــده  فاینشــتاین،  دایــان 
آمریــکا، روز سه شــنبه دربــاره خــروج از توافــق 
هســته ای ایــران و گــروه 1+5 )برجــام( بــه دولــت 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، هشــدار داد.

روش  تنهــا  دیپلماســی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــرای جلوگیــری از پیشــرفت برنامــه هســته ای 
کــره شــمالی اســت، تصریــح کــرد: متأســفانه 
ــا دســت و پنجــه  رئیس جمهــور ترامــپ همزمــان ب
نــرم کــردن بــا تهدیــد کــره شــمالی، ظاهــرا درســی 
ــاد گرفته  ایــم، فرامــوش  ــران ی را کــه مــا از مــورد ای

ــنیم ــت. تس ــرده اس ک

تیراندازی در استانبول 
ــردی  ــه ف ــد ک ــزارش دادن ــه گ ــری ترکی ــع خب مناب
مســلح در منطقــه »اســن  یــورت« اســتانبول از 
بــاالی یــک ســاختمان بــه صــورت بی هــدف اقــدام 

ــرده اســت. ــدازی ک ــه تیران ب
داد کــه  ترکیــه گــزارش  »دوغــان«  خبرگــزاری 
ــه را  ــی پلیــس محــل حادث ــژه عملیات نیروهــای وی
محاصــره کــرده  و نیروهــای امــدادی نیــز بــه محــل 

اعــزام شــده اند. 
ــدازی  ــن تیران ــتر ای ــات بیش ــاره جزئی ــون درب تاکن

ــت. میــزان ــده اس ــر نش ــی منتش گزارش

خبرگزاری عربستان اعالم کرد: 
مرگ 31 تن از زائران خانه خدا 

در مراسم حج 
ــه  ــاره ب ــدون اش ــتان ب ــری عربس ــانه های خب رس
ــت کم 31  ــه دس ــد ک ــام کردن ــه اع ــات حادث جزئی
نفــر از زائــران خانــه خــدا در شــهر مکــه جــان خــود 

ــد.  ــت داده ان را از دس
خبرگــزاری رســمی عربســتان »واس« بــدون اشــاره 
ــه جزئیــات مــرگ ایــن حجــاج اعــام کــرده کــه  ب

ــد. ــت خارجــی دارن تمــام کشته شــدگان ملی
هــر ســاله نزدیــک بــه 2 تــا ۴ میلیــون نفــر 
ــه  ــارت خان ــرای زی ــان ب ــر جه ــلمان از سرتاس مس

خــدا در شــهر مکــه حضــور می یابنــد.
ــت  ــخ 12 آگوس ــا تاری ــزارش »واس« ت ــر گ ــا ب بن
بیــش از 620 هــزار تــن از کشــورهای مختلــف 
ــه  ــهر مک ــدا وارد ش ــه خ ــارت خان ــرای زی ــان ب جه

عربســتان شــدند.

بین الملل

محرومیت از حج توسط عربستان
از جملــه کشــورهایی کــه سیاســت عربســتان ســعودی 
ــر  ــط قط ــرده، فق ــروم ک ــج مح ــا را از ح ــال آن ه امس
ــدید  ــاف ش ــار اخت ــتان دچ ــا عربس ــه االن ب ــت ک نیس

ــت. ــی اس سیاس
از زمانــی کــه »محمــد البوعزیــزی«، دوره گــرد تونســی 
در زمســتان 2010 اقــدام بــه خودســوزی کــرد تــا آنچــه 
بهــار عربــی خوانــده می شــود ســر برســد تــا بــه امــروز 
موســم های حــج بــا مســائلی روبــه رو شــده کــه هــزاران 

مســلمان را از انجــام ایــن فریضــه بازمــی دارد.
 حجاج قطری

در پنجــم ژوئــن گذشــته عربســتان، امــارات، بحریــن و 
مصــر قطعــی روابــط دیپلماتیــک خــود بــا قطــر را اعــام 
ــد  ــاذ کردن ــه اتخ ــه دوح ــی را علی ــه اقدامات و مجموع
ــد؛  ــب نبودن ــم از آن بی نصی ــر ه ــزاران قط ــه عمره گ ک
ــه  ــری از مک ــزاران قط ــراج عمره گ ــه اخ ــه ای ک ــه گون ب

ــت. ــی داش ــتان را در پ ــای عربس ــه و هتل ه مکرم
 حجاج سوریه

ــر  ــوری های حاض ــی س ــال متوال ــمین س ــرای شش ب
در مناطــق تحــت کنتــرل دمشــق، از عزیمــت بــه حــج 
محــروم هســتند و تنهــا شــماری از دفاتــر حــج و عمــره 
ــیاری  ــرای ورود بس ــزا ب ــردن وی ــم ک ــا فراه ــان ب در لبن
از ســوری ها بــه عربســتان از طریــق ســفارت آن در 
ــارت  ــت نظ ــن کار تح ــه ای ــد ک ــدام می کنن ــروت اق بی

ــت. ــده اس ــام ش ــوریه انج ــارض س ــاف مع ائت
 حجاج یمن، قربانی همزمان آل سعود و وبا

بــه دنبــال مداخلــه نظامــی عربســتان در یمــن ریــاض 
ــی  ــداران عل ــا و طرف ــر الحوثی ه ــار ب ــال فش ــرای اعم ب
عبــدهللا صالــح، قیــد و بندهــای دســت و پاگیــری بــرای 
ــش از دو  ــت بی ــا گذش ــرد و ب ــع ک ــی وض ــاج یمن حج
ســال و نیــم از آغــاز تجــاوز نظامــی علیــه یمــن، امیــد 
ــر  ــرای ادای فریضــه حــج امســال کم رنگ ت ــا ب یمنی ه
از گذشــته اســت؛ آن هــم پــس از اینکــه اخبــاری 
ــال  ــتان در ح ــت عربس ــی اس ــه حاک ــده ک ــر ش منتش
بررســی اجــرای طــرح ممانعــت از ورود حجــاج یمنــی 
بــه داخــل خــاک عربســتان بــه بهانــه شــیوع وباســت.

 فلسطینیان خارج از سرزمین  فلسطین
ــا صــدور  ــات ســعودی ب ــل ســال گذشــته مقام در اوای
حکمــی فلســطینیان مقیــم کشــورهای عربــی را از ســفر 
حــج و عمــره منــع کردنــد و شــرط گذاشــتند کــه آن هــا 
ــردان  ــکیات خودگ ــوی تش ــی از س ــوز خاص ــد مج بای

ــرده باشــند. ــت ک دریاف
 حجاج لیبی، از نماز در حرم تا زندان های 

حفتر
مقامــات ســعودی ســه عمره گــزار لیبیایــی را بازداشــت 
کردنــد و بــه نیروهــای حفتــر تحویــل دادنــد کــه 
ــت  ــد. دول ــه ســر می برن ــاده ب ــدان قرن ــک در زن هم این
ــز ســراج از وزارت خارجــه  ــه ریاســت فای ــی ب ــاق مل وف
عربســتان خواســت سرنوشــت ســه لیبیایــی بازداشــتی 
ــته  ــه گذش ــه در 25 ژوئی ــتان را ک ــای عربس در زندان ه
پــس از ادای مراســم عمــره بازداشــت شــدند، مشــخص 

کنــد.
 حجاج ایران امسال به حج بازگشتند

امــا امســال ایــران پــس از یــک ســال وقفــه در اعــزام 
ــته  ــاه گذش ــر م ــی از اواخ ــرزمین وح ــه س ــاج ب حج

ــرد. ــرف ک ــج مش ــه ح ــود را ب ــای خ کاروان ه
ــه  ــا« ک ــش »من ــه دو ســال پی ــال واقع ــه دنب ــران ب  ای
ــی  ــا کشــته شــدن ۷69 حاجــی کــه بیشترشــان ایران ب
بودنــد، مقامــات ســعودی را مســئول آن دانســت و 
ــان  ــامت ج ــرافت و س ــه ش ــی ک ــا زمان ــرد ت ــد ک تاکی
ــزام  ــتان اع ــه عربس ــی ب ــود، حاج ــن نش ــاج تامی حج

فــارس نمی کنــد. 

سرمقاله
خیانت در امانت

استاد دانشگاه  
دکتر محمدجواد قاسمی

اماناتــی همچــون آرمان هــای امــام و شــهدا، عــزت 
و اقتــدار ملــی، ارزش هــا و باورهــای دینــی و ملــی، 
ــاع مقــدس  قداســت خــون شــهدای انقــاب و دف
ــگ  ــت از فرهن ــرم، پاسداش ــع ح ــهدای مداف و ش
ملــی ده هــزار ســاله و فرهنــگ ارزشــمند اســامی 
و مکتــب اهــل بیــت علیهم الســام  و ده هــا امانــت 

دیگــر.
ــود کــه هــر  موضــوع ســلفی حقــارت مســئله ای نب
غیرتمنــد ایرانــی بتوانــد بــه راحتــی از کنــار آن 
ــاف  ــک خ ــا ی ــد. تنه ــم بپوش ــذرد و از آن چش بگ
اخــاق نبــود؛ چــرا کــه ایــن اظهــار کوچکــی و 
ــا  ــود ی ــرم ب ــک زن نامح ــر ی ــا در براب ــیفتگی ی ش
ــوی  ــال از س ــر ح ــه ه ــا. ب ــده اروپ ــر نماین در براب
ــی صــورت  ــور ایران ــردم شــریف و غی ــدگان م نماین
گرفــت و در هــر دو حالــت به ویــژه اظهــار کوچکــی 

در برابــر اروپــا، امــری زیان بــار بــود. 
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا نمایندگانــی کــه ســلفی 
حقــارت گرفتنــد، بــه ایــن امانــات و بــه شــأن 
ــدگان دیگــر و پیــروان اهــل بیــت  مجلــس و نماین

علیهم الســام خیانــت نکردنــد؟
ــارت،   ــی، حق ــی، خودکم بین ــت، خودباختگ ــا ذل آی
دنائــت، پســتی و کوچکــی خــود را بــه اثبــات 

نرســاندند؟
آیــا نبایــد ایــن گــروه بــه جــرم خیانــت در امانــات 
امــت بــزرگ و ملــت ســرافراز ایــران محاکمــه 

ــوند؟ ش
آیــا نبایــد مــوکان شــریف ایــن افــراد و رأی دهندگان 
ــا  ــد ت ــانه ای کنن ــود را رس ــراض خ ــا اعت ــه آن ه ب
ــران همــان روحیــات  ــه مــردم ای ــد روحی ــا بدان دنی
امــام خمینــی)ره( و امــام خامنــه ای و ســربازانش 
همچــون شــهید بی ســر محســن حججــی اســت و 
همچنــان عزتمندانــه شــعار »هیهــات منــا الذلــه« را 
ــین)ع( در  ــر اباعبدهللا الحس ــاب بی س ــون ارب همچ

برابــر جهان خــواران ســر می دهنــد.
ــه ای برخــورد کــرد کــه ایــن صحنه هــا  ــه گون بایــد ب
هرگــز تکــرار نشــود و دیپلماســی حقــارت بــه 
شــود.  تبدیــل  اقتــدار  و  حقانیــت  دیپلماســی 

ان شــاء هللا.

پــس از اعــام خبــر شــهادت محســن حججــی 
رزمنــده ایرانــی مدافــع حــرم در منطقــه »تنــف« 
ســوریه در روز چهارشــنبه 1۷ مردادمــاه، 8 نفــر 
از فرماندهــان ارشــد نظامــی کشــورمان بــه ایــن 
واکنــش  تکفیــری  تروریســت های  جنایــت 

نشــان دادنــد.
 سرلشکر جعفری

سرلشــکر محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل 
ســپاه، روز یکشــنبه 22 مردادمــاه در مراســم 
در  حججــی  محســن  شــهید  گرامیداشــت 
نجف آبــاد گفــت: محســن  جامــع  مســجد 
ــه  ــید ک ــهادت رس ــه ش ــی ب ــی در روزهای حجج
ــه  ــف روحی ــا متاســفانه شــاهد تضعی کشــور م
ــی از  ــط برخ ــه توس ــود ک ــتی ب ــت زش و حرک
ــع  ــان مقط ــت. در هم ــورت گرف ــدگان ص نماین
ــد و  ــه کشــور بازگردان ــی را ب خــون او، عــزت مل
حرکــت ســخیف نماینــدگان را خنثــی کــرد. اگــر 
ــاد  ــزت را در اعتم ــزت هســتیم، ع ــال ع ــه دنب ب
ــی و شــهیدپرور و  ــژه مــردم اله ــه مــردم به وی ب

ــم.  ــت وجو کنی ــد جس ــه بای ــر جامع ایثارگ
 سرلشکر سلیمانی

سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی، فرمانــده 
نیــروی قــدس ســپاه، در روز پنجشــنبه 19 
مردادمــاه )یــک روز پــس از شــهادت محســن 
حججــی(، پیامــی منتشــر کــرد که در بخشــی از 
ــود: »پــس از شکســت های  آن نوشــته شــده ب
پی در پــی گروه هــای تکفیری وهابــی وابســته 
بــه اســتکبار جهانــی در برابــر رزمنــدگان اســام 
ترویســتی  گــروه  مختلــف،  جبهه هــای  در 
داعــش مرتکــب جنایتــی فجیــع و غیرانســانی 
ــامی  ــون اس ــده و قان ــچ قاع ــه در هی ــد ک ش
دالور  مــردم  نمی گنجــد.  انســانی  حتــی  و 
و امــت حــزب هللا، به ویــژه خانــواده شــهید 
محســن حججــی مطمئــن باشــند کــه فرزنــدان 
ــانه را  ــدام ددمنش ــن اق ــام ای ــما انتق ــر ش دلی
ــه کن  ــا ریش ــه همان ــه ک ــی قاطعان ــا تصمیم ب
ــت و تروریســم از  ــه وهابی کــردن شــجره خبیث
ــن  ــت. ای ــد گرف ــت خواهن ــام اس ــان اس جه
ــورد آن  ــزاران م ــون ه ــه تاکن ــات ک ــوع جنای ن
ــر ضــد  ــن شــکل در عــراق و ســوریه ب ــه همی ب
امــت مســلمان اعــم از شــیعه و ســنی بــه وقــوع 
ــد داشــت،  ــه خواه ــا نتیجــه ای ک پیوســته، تنه

اتحــاد و آگاهــی بیشــتر عالــم اســامی از هویت 
و خباثــت ایــن خــوارج زمــان اســت و مــا را در 
پــاک کــردن ســرزمین اســامی از لــوث وجــود 

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــر و قدرتمندت ــان مصمم ت آن
راه  عزیــز  ایــن شــهید  بریــده  بــه حلقــوم 
کــه  می کنیــم  یــاد  ســوگند  اباعبــدهللا)ع( 
نابــودی  از تعقیــب ایــن شــجره ملعونــه و 
ــان  ــر جه ــده در پیک ــاک برآم ــده خطرن ــن غ ای
ــم ــای نخواهی ــن نفرشــان از پ ــا آخری  اســام ت

 نشست.
 سرلشکر ایزدی

ــردی  ــاون راهب ــزدی، مع ــی ای سرلشــکر مصطف
و اشــراف فرماندهــی کل قــوا در ســتاد کل 
ــاه  ــنبه 23 مردادم ــلح، روز دوش ــای مس نیروه
در حاشــیه مراســم گرامیداشــت شــهید مدافــع 
ــخگویی  ــت: پاس ــی گف ــن حجج ــرم محس ح
رزمنــدگان اســام در منطقــه مطابــق بــا راهبردی 
اســت کــه اتخــاذ شــده و آن پــاک کــردن تمامی 
مناطــق از لــوث عواملــی اســت کــه نشــان 
ــد. ــی از اســام و انســانیت نبرده ان ــد بوی داده ان

 سرلشکر رضایی

مجمــع  دبیــر  رضایــی،  محســن  سرلشــکر 
ــپاه  ــده س ــام و فرمان ــت نظ ــخیص مصلح تش
 23 دوشــنبه  روز  مقــدس،  دفــاع  دوران  در 
مردادماه در حاشــیه مراســم بزرگداشــت شــهید 
ــگاران گفــت:  محســن حججــی در جمــع خبرن
ــذا  داعــش در حــال فروپاشــی کامــل اســت؛ ل
بــرای اینکــه نشــان دهــد هنــوز جــان دارد، 
ــن  ــه ای ــد ک ــی می زن ــن جنایات ــه چنی دســت ب

ــت.  ــی اس ــک کار تبلیغات ی
 سردار سالمی

ــده  ــین فرمان ــامی، جانش ــین س ــردار حس س
ــی  ــه تلویزیون ــاه در برنام کل ســپاه، 22 مردادم
ــه  ــا ب ــی تکفیری ه ــرد: وقت ــار ک ــک اظه ــگاه ی ن
مجلــس حملــه کردنــد و تعــدادی از مــردم 
بی گنــاه را بــه شــهادت رســاندند، وعــده دادیــم 
ــز  ــان نی ــت و انتقامم ــم گرف ــام خواهی ــه انتق ک
ــه  ــم ک ــام می کنی ــروز هــم اع ــود. ام ســخت ب
بســاط داعشــی ها را جمــع می کنیــم و ضربــت 
ــه ســراغ  ــر ب ــدان اســام مؤثرت شمشــیر مجاه
آن هــا خواهــد رفــت و عملیات هایــی کــه از ایــن 
بــه بعــد صــورت خواهــد گرفــت، بــه نــام و یــاد 

ــود.  شــهید حججــی خواهــد ب
ــنبه 23  ــن در روز دوش ــامی همچنی ــردار س س
مراســم گرامیداشــت  حاشــیه  در  مردادمــاه 
شــهید حججــی اظهــار کــرد: انتقــام خــون 
ــام  ــوه انتق ــم. نح ــی را می گیری ــهید حجج ش
را مشــخص نمی کنیــم؛ امــا انتقــام، انتقــام 
ــل  ــدام کام ــا حــد انه ــود و ت ــد ب ســختی خواه

تکفیری هــا پیــش خواهیــم رفــت. 
 امیر پوردستان

امیــر احمدرضــا پوردســتان، جانشــین فرمانــده 
ــهادت  ــبت ش ــه مناس ــی ب ــش، در پیام کل ارت
ــرد و در  ــر ک ــی را منتش ــی، پیام ــهید حجج ش
بخشــی از آن نوشــت: محســن حججــی شــهید 
مدافعــی اســت کــه آگاهانــه و مشــتاقانه در پــی 
لبیــک بــه نــدای »هــل مــن ناصــر« موالیــش، 
هــر  در  بلکــه  ایــران  جغرافیــای  در  نه تنهــا 
ــرد، حاضــر  ــی اش اراده می ک ــه ول ســرزمینی ک
بــود و بــا خــون مطهــرش ایــن تبعیــت از والیــت 
ــاند.  ــات رس ــه اثب ــت را ب ــل بی ــه اه ــق ب و عش
ــاش کــه ســربازان و  ــن ب محســن جــان مطمئ
ــد  ــورایی همانن ــان عاش ــن فدائی ــیجیان، ای بس

ــته  ــم برافراش ــه پرچ ــت ک ــد گذاش ــو، نخواهن ت
ــم  ــام معظ ــم دار آن مق ــزرگ پرچ ــدوی و ب مه
ــد و  ــاور بمان ــا و بی ی ــه هللا( تنه ــری )حفظ رهب
تــا پــای جــان بــر عهــد و پیمانــی کــه بســته اند 

ــود. ــد ب ــادار خواهن وف
 سردار پاکپور

نیــروی  فرمانــده  پاکپــور،  محمــد  ســردار 
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه  زمینــی 
ــع  ــاه در جم ــنبه 23 مردادم ــران، در روز دوش ای
خانواده هــای ۴ شــهید مدافــع حــرم اظهــار 
کــرد: مــن و نیروهایــم و دیگــر یگان هــای 
ســپاه پاســداران آمــاده  هســتیم و انتقــام خــون 
شــهدا را می گیریــم. لزومــی نــدارد کــه از نحــوه 
انتقــام ســخن بگوییــم، امــا انتقــام مــا محقــق 
می شــود. مگــر زمانــی کــه بــرادران مــا در 
میرجــاوه بــه شــهادت رســیدند، انتقــام آنــان را 
نگرفتیــم و چــه انتقامــی باالتــر از اینکــه جلیــل 
قنبرزهــی و تیمــش را منهــدم کردیــم و گروهک 

ــم. ــن بردی ــان را از بی ــتی فرق تروریس
 سردار باقرزاده

فرمانــده کمیتــه  باقــرزاده،  محمــد  ســردار 
ــای  ــتاد کل نیروه ــن س ــت وجوی مفقودی جس
ــی  ــی، فرصت ــرد: حــج ابراهیم ــان ک مســلح، بی
مغتنــم بــرای اعــام انزجــار از جنایــات هولنــاک 
و ددمنشــانه داعــش بــا حمایــت مســتقیم 
آمریــکا در بــه شــهادت رســاندن شــهید محســن 
حججــی و دیگــر شــهدای مدافــع حــرم اســت 
و بهتریــن فرصــت بــرای ادای دیــن بــه تمامــی 
ــن  ــان، ضام ــون پاکش ــه خ ــت ک ــهدایی اس ش
بقــای انقــاب و حاکمیــت اســام شــد. میــزان

واکنش ۸ فرمانده ارشد نظامی ایران به شهادت محسن حججی

دستورکار: انتقام 

ادامه از صفحه اول

روحانــی،  حســن  حجت االســام 
دوازدهــم،  دوره  منتخــب  رئیس جمهــور 
بــا  مجلــس  علنــی  صحــن  در  دیــروز 
شــکرگزاری خــدا بــه دلیــل توفیقــی کــه 
دوبــاره بــه وی بــرای خدمــت بــه آرمان هــای 
انقــاب و اســام داده، گفــت: از مــردم ایــران 
سپاســگزارم کــه در انتخابــات اردیبهشــت 96 
ــت  ــای رأی، امنی ــای صندوق ه ــور پ ــا حض ب
ــار صنــدوق  ــر اعتب ــد و ب ملــی را تقویــت کردن

افزودنــد. رأی 
روحانــی بــا اشــاره بــه نقــش و جایــگاه 
تعیین کننــده مجلــس در نظــام اســامی 
گفــت: نقــش نمایندگان بســیار ویژه اســت  و 

رئیس جمهــور و نماینــدگان بــرای خدمــت بــه 
مــردم وظیفــه مشــترک دارنــد و بایــد زمینــه 

ــد. ــا کنن ــرای رشــد کشــور مهی را ب
ــار داشــت:  ــم اظه ــور دوره دوازده رئیس جمه
امــروز وزرا بــا رأی مجلــس بــار مســئولیتی را 
ــه مــردم  ــد ب ــد گرفــت و بای ــر دوش خواهن ب
خدمــت کننــد؛ البتــه همان گونــه کــه رهبــری 
ــه  ــی هم ــا همدل ــور ب ــائل کش ــد مس فرمودن

ــود. ــل می ش ــا ح نهاده
ــر  ــای اخی ــه در ماه ه ــانی ک ــت: کس وی گف
از پــاره کــردن برجــام ســخن می گفتنــد، 
ــود  ــاوران خ ــی مش ــه برخ ــه توصی ــرا ب اخی
کــه چنیــن اقدامــی را باعــث انــزوای آمریــکا 

در صحنــه جهانــی می داننــد، ایــران را بــه 
ــد؛ ایــن در  نقــض روح برجــام متهــم می کنن
ــازمان  ــزارش س ــت گ ــه  هف ــت ک ــی اس حال
بین المللــی انــرژی اتمــی، اجــرای کامــل 

ــت. ــرده اس ــد ک ــام را تایی برج
روحانــی تصریــح کــرد: جهانیــان در ماه هــای 
ــکا  ــد کــه ایــن آمری ــه وضــوح دیده ان ــر ب اخی
به ویــژه در دوران ریاســت جمهــوری آقــای 
توافقــات بین المللــی  ترامــپ اســت کــه 
را نادیــده می گیــرد و عــاوه بــر بدعهــدی  
مســتمر و مکــرر در برجــام، از توافــق پاریــس 
ــه  ــا گذاشــته و ب ــر پ ــا را زی ــا کوب ــق ب ــا تواف ت
دنیــا و حتــی متحــدان خــود نشــان داده 

اســت کــه ایــاالت متحــده نــه شــریک خوبــی 
ــاد. ــل اعتم ــره قاب ــه طــرف مذاک اســت و ن

ــی  ــه تمام ــران ب ــت: ای ــار داش ــی اظه روحان
ــوده و خواهــد  ــد ب ــی پایبن تعهــدات بین الملل
بــود و بــا پشــتوانه حمایــت و اســتقامت 
بــا  بدعهدی هــا  برابــر  در  ایــران  مــردم 
اعتمادبه نفــس و هوشــمندی از حقــوق ملــت 

ایــران پاســداری می کنــد.
ــکا  ــد آمری ــردان جدی ــرد: دولتم ــد ک وی تأکی
و  بداننــد تجربــه شکســت خورده تحریــم 
تهدیــد، دولت هــای گذشته شــان را در نهایــت 

ــای میــز مذاکــره خواهــد کشــاند.  ــه پ ب
اگــر مایــل باشــند بــه آن تجربه هــا بازگردنــد، 
ــه  ــاه، ن ــان کوت ــران در مدت زم ــن ای ــه یقی ب
ــاس  ــاه، بلکــه در مقی ــه و م ــاس هفت در مقی
ســاعت و روز بــه شــرایطی بســیار پیشــرفته تر 
از زمــان شــروع مذاکــرات بازخواهــد گشــت.

رئیس جمهــور برجــام را الگــوی تفــوق صلــح 
و دیپلماســی در جنــگ و یک جانبه گرایــی 
دانســت و گفــت: برجــام تنهــا گزینــه کشــور 

نبــوده و نخواهــد بــود. مهــر

روحانی در دفاع از برنامه های دولت:

برجام تنها گزینه ایران نیست

سه محور اصلی مذاکرات 
سرلشکر باقری در ترکیه 

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح محورهــای 
اصلــی مذاکــرات بــا مقامــات ترکیــه را مســائل 
ــه امنیــت دو کشــور، امنیــت مرز هــا  ــوط ب مرب

و مقابلــه بــا تروریســم دانســت.
ــتاد کل  ــس س ــری، رئی ــد باق ــکر محم سرلش
نیروهــای مســلح کــه بــه دعــوت رســمی 
ژنــرال »حلوصــی آکار« همتــای ترکیــه ای خود 
دیــروز در صــدر یــک هیئــت بلندپایــه نظامــی 
وارد آنــکارا شــد، در فــرودگاه اســن بوغــای 

ــی  ــه نظام ــات عالی رتب ــوی مقام ــکارا از س آن
ــت. ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــور م ــن کش ای

ــتاد کل  ــس س ــری، رئی ــد باق ــکر محم سرلش
نیروهــای مســلح، صبــح دیــروز پــس از ورود 
ــوان  ــه عن ــه ب ــه ترکی ــان اینک ــا بی ــکارا ب ــه آن ب
یکــی از همســایگان جمهــوری اســامی ایــران 
ــای  ــگاه مهمــی در منطقــه و ســطح دنی از جای
اســامی برخــوردار اســت، گفــت: مــا دارای 
ــا کشــور  ــد صــد ســاله ب ــط دوســتانه چن رواب
ترکیــه هســتیم و مرزهــای امــن و آرامــی 
داریــم؛ امــا بــرای تبــادل نظــر و همــکاری 
ــائل  ــی و مس ــات نظام ــاره موضوع ــتر درب بیش

ایــن  کــه  بــود  الزم  منطقــه ای،  مختلــف 
رفت وآمــد انجــام شــود.

وی افــزود: مدت هــای زیــادی بــود کــه چنیــن 
صــورت  کشــور  دو  میــان  رفت وآمدهایــی 
نگرفتــه بــود؛ امــا بــا توجــه بــه تحــوالت 
منطقــه و مســائل مربــوط بــه امنیــت دو 
کشــور، امنیــت مرزهــا و مقابلــه بــا تروریســم 
ــود ایــن ســفر انجــام شــود کــه در ایــن  الزم ب

ــاد. ــاق افت ــع اتف مقط
خــود  روزه  ســه  ســفر  در  باقــری  ســردار 
بــه ترکیــه عــاوه بــر دیــدار بــا همتایــش، 
بــا عالی تریــن مقامــات سیاســی و نظامــی 

ــان،  ــب اردوغ ــب طی ــه رج ــور از جمل ــن کش ای
ــن  ــاع ای ــر دف ــن وزی ــور و همچنی رئیس جمه

کشــور دیــدار خواهــد داشــت. 
مبــارزه بــا تروریســم، تحــوالت منطقــه، روابــط 
دوجانبــه دفاعــی و همکاری هــای مــرزی از 
محورهــای دیــدار سرلشــکر باقــری بــا مقامات 

ترکیــه عنــوان شــده اســت.
ــه و  ــوالت منطق ــی، تح ــه دفاع ــط دوجانب رواب
موضــوع مبــارزه بــا تروریســم و همکاری هــای 
محورهــای گفت وگــوی  مهم تریــن  مــرزی، 
ــه  ــات ترکی ــا مقام ــری ب ــکر باق ــردار سرلش س

ــت. دانشــجو اس

امنیت
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،،
 اعالم می کنیم که بساط داعشی ها 
را جمــع می کنیــم و ضربــت شمشــیر 
مجاهــدان اســالم مؤثرتــر بــه ســراغ 
آن هــا خواهــد رفــت و عملیات هایــی 
کــه از ایــن بــه بعــد صــورت خواهــد 
گرفــت، بــه نــام و یــاد شــهید حججــی 

خواهــد بــود

 الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور
 به مجلس رفت 

صلیب سرخ بین المللی شرح داد: 

مرگ آرام یمنی ها 
نامــه ای  طــی  رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن 
ــی، رئیــس مجلــس  ــه دکتــر علــی الریجان خطــاب ب

اســامی،  شــورای 
ــون  ــاح قان ــه اص الیح
پولــی و بانکــی کشــور را 
کــه بــه پیشــنهاد بانــک 
جلســه  در  مرکــزی 
هیئــت   1396/5/1
تصویــب  بــه  وزیــران 
بــرای  بــود،  رســیده 
طــی تشــریفات قانونــی 
ارســال  مجلــس  بــه 

کــرد.
توجیهــی  مقدمــه  در 
آمــده  الیحــه  ایــن 

ــرای  ــب و اج ــه از تصوی ــار ده ــش از چه ــت: بی اس
قانــون پولــی و بانکــی کشــور مصــوب 1351 بــه عنوان 
قانــون مرجــع نظــام پولــی و بانکــی کشــور می گــذرد 
و طــی ایــن مــدت نظــام بانکــی دســتخوش تحــوالت 
ــوده  ــا ب ــی زمینه ه ــگرف در تمام ــای ش و دگرگونی ه
و ماموریت هــا و وظایــف خطیــر و کلیــدی را متکفــل 

ــت.  ــده اس ش
ــب  ــه متناس ــده ک ــون یادش ــرایطی قان ــن ش در چنی
بــا شــرایط و مقتضیــات زمــان تصویــب خــود بــوده، 
الزم  قابلیت هــای  و  ظرفیت هــا  واجــد  نمی توانــد 
بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و الزامــات فعلــی 

ــند. باش

همچنیــن بــا هــدف انطبــاق بیشــتر چارچــوب قانونــی 
بــا واقعیت هــای جامعــه، واحــد پــول کشــور از ریــال 
حاضــر  حــال  در  کــه 
ــری و  ــه دفت ــا جنب صرف
حســابداری داشــته و به 
جامعــه  در  هیچ وجــه 
بــه  نــدارد،  کاربــرد 
یافتــه  تغییــر  تومــان 

اســت.
بندهــای  از  یکــی  در   
الیحــه  ایــن  آغازیــن 
ــد  ــده: واح ــح ش تصری
تومــان  ایــران  پــول 
ــر ده  اســت. تومــان براب

ریــال اســت.
ــاره مؤسســات  در بخــش دیگــری از ایــن الیحــه درب
ــررات  ــاری آمــده اســت: اشــخاص مشــمول مق اعتب
ایــن قانــون موظــف بــه همــکاری بــا ناظــران و 
بازرســان بانــک مرکــزی هســتند و بایــد تمامــی 
اطاعــات و مســتندات مــورد نیــاز را در چارچــوب 
ــد. ــرار دهن ــان ق ــار آن ــون در اختی ــن قان ــررات ای مق
ــده  ــح ش ــه تصری ــن الیح ــواد ای ــر از م ــی دیگ در یک
اســت: نظــارت بانــک مرکــزی بــر مؤسســه اعتبــاری 
بــه صــورت یکپارچــه اســت؛ بــه نحــوی کــه عــاوه بــر 
ارزیابــی ریســک فعالیــت مؤسســه اعتبــاری، ریســک 
ناشــی از فعالیــت گــروه مؤسســه اعتبــاری نیــز مــورد 

نظــارت و ارزیابــی قــرار گیــرد. ایســنا

الکســاندر فایــت از کارشناســان کمیتــه صلیــب 
هفته نامــه  بــا  گفت وگــو  در  بین المللــی  ســرخ 

»اشــپیگل«، بــه شــرح 
در  اوضــاع  وخامــت 
کشــور جنــگ زده یمــن 
پرداخت و شــرایط را در 
ــار  ــور فاجعه ب ــن کش ای

ــرد.   ــی ک ارزیاب
ــرایط در  ــت: ش وی گف
یمــن از کنتــرل خــارج 
تمــام  اســت.  شــده 
و  ســامت  سیســتم 
ــده  ــود ش ــت ناب بهداش
ــک خــون  ــر بان و ذخای
تمــام  تقریبــا  ملــی 

ــت.  ــده اس ش
اســت  ایــن  جنــگ  ایــن  در  ویــژه  مســئله 
واســطه  بــه  انســان ها  از  بســیاری  کــه 
طریــق  از  جملــه  از  مســتقیم  درگیری هــای 
بمباران هــا نمی میرنــد؛ بلکــه از طریــق عواقــب 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــگ ج ــن جن ــتقیم ای  غیرمس

می دهند.
از  بین المللــی  ایــن کارشــناس صلیــب ســرخ 
عواقــب چنیــن اوضاعــی بــه شــیوع بیمــاری وبــا در 
یمــن اشــاره کــرد و گفــت: تــا بــه حــال حــدود 500 
هــزار مــورد ابتــا بــه وبــا شناســایی شــده و حــدود 
2 هــزار نفــر هــم در اثــر ایــن بیمــاری جــان خــود را 

از دســت داده انــد.
ــدنی  ــی درمان ش ــه خوب ــل ب ــاری در اص ــن بیم ای
بــه  امــا  اســت؛ 
ایــن  در  دارو  نــدرت 
دارد  وجــود  کشــور 
بــودن  صــورت  در  و 
گــران بســیار   هــم 

است. 
یمنی هــا  از  بســیاری 
ایــن  نمی تواننــد 
بپردازنــد؛  را  هزینــه 
چــون آن هــا بــه دالیــل 
ــر  ــی دیگ شــرایط جنگ
هیــچ  نمی تواننــد 
داشــته  دســتمزدی 
ــک دور باطــل و شــیطانی اســت و  ــن ی باشــند. ای
متاســفانه تنهــا مســئله در ایــن کشــور نیســت.

الکســاندر فایــت گفــت: شــرایط ســخت و دشــواری 
ــاع در  ــژه اوض ــود دارد. به وی ــن وج ــر یم در سراس
ــز« مسئله ســاز  ــتان ها ماننــد »تع بعضــی شهرس

اســت.
ایــن کارشــناس صلیــب ســرخ بین المللــی راه حــل 
دســت نیافتنی  و  دور  را  یمــن  بــرای  سیاســی 
آتش بــس  یــک  تنهــا  و گفــت:  ارزیابــی کــرد 
می توانــد بــه ایــن رنج هــا پایــان دهــد. بــدون 
ایــن راه انســان ها در یمــن همچنــان هــر روز و 

تســنیم می میرنــد.  آرام آرام 



کوتاه از اقتصاد
 جذب سرمایه گذار خارجی 

در اصفهان
از  حمایــت  کمیســیون  رئیــس  کیمیای وطن
ســرمایه گذاری، تأمیــن مالــی و توســعه روابــط خارجــی 
ــاز  ــن پیش نی ــت: مهم تری ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ات
ــان  ــرای اســتان اصفه جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ب
تغییــر در روش هــا و تصمیم گیری هــای مرتبــط بــا 
ســرمایه گذاری اســت؛ زیــرا بــا روش هــای قبلــی 

موفقیتی در این زمینه حاصل نمی شود. 
ــان،  ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
قاســمعلی جبــاری در نشســت هم اندیشــی شــرکت در 
نهمیــن نمایشــگاه معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان کیــش در ســالن اجتماعــات ات
ــا  ــه ب ــا کالم، بلک ــه ب ــز را ن ــرش قرم ــرد: ف ــح ک تصری
عمــل بــه ســرمایه گذار خارجــی بایــد نشــان داد و 
ــرد.  ــم ک ــی فراه ــه  صــورت واقع ــه حضــورش را ب زمین
ــی،  ــارت جهان ــازمان تج ــتن در س ــت نداش وی عضوی
ــا،  ــه اروپ ــاری در اتحادی ــرکای تج ــا ش ــاط ب ــود ارتب نب
همــکاری نکــردن بانک هــای معتبــر بین المللــی و 
نداشــتن سیســتم حمل ونقــل تکمیلــی را چالش هــای 
ــران  ــی در ای ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــش روی ج پی
ــل  ــاخت های حم ــه زیرس ــه ب ــت: توج ــت و گف دانس
و  بین المللــی  بانکــی  مبــادالت  تســهیل  نقــل،   و 
ــذب  ــه ج ــد زمین ــاری می توان ــالت تج ــش تعام افزای
ــازد.  ــم س ــتان فراه ــه اس ــی را ب ــرمایه گذاران خارج س
ــان در نمایشــگاه  ــه حضــور اســتان اصفه ــه تجرب وی ب
هشــتم معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری کیش اشــاره 
کــرد و گفــت: بخــش دولتــی و خصوصــی اســتان در 
ــتند  ــری توانس ــکاری و همفک ــا هم ــگاه ب ــن نمایش ای

ــد.  ــه خــود اختصــاص دهن ــه را ب ــن غرف ــه برتری رتب
شــهرک های  شــرکت  رئیــس  بگــی،  محمدجــواد 
از  نشســت  ایــن  در  اصفهــان،  اســتان  صنعتــی 
آمادگــی ایــن شــرکت بــرای معرفــی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری شــهرک های صنعتــی اســتان خبــر داد 
و گفــت: بیــش از 70 شــهرک، ناحیــه و منطقــه صنعتــی 
ــی را  ــد فرصت های ــه می توانن ــود دارد ک ــتان وج در اس

بــرای جــذب ســرمایه گذار ایجــاد کننــد.

 طلب ۱۶۰ هزار میلیاردی 
بانک مرکزی از دولت و بانک ها

مجمــوع طلبــی کــه بانــک مرکــزی از دولــت و 
بانک هــا دارد، در آخریــن ارزیابــی بــه حــدود ۱۶0 

هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــی ب ــش دولت ــی بخ ــم بده از رق
حــدود ۳۶ هــزار میلیــارد تومــان خــاص دولــت بــوده 
و تــا ۲۶ هــزار میلیــارد دیگــر مربــوط بــه شــرکت ها و 

ــود.  ــی می ش ــات دولت مؤسس
ــش  ــه افزای ــه ب ــی ک ــه انتقادات ــه ب ــا توج ــواره ب هم
ــک مرکــزی مطــرح می شــود،  ــه بان ــت ب بدهــی دول
ایــن بانــک تاکیــد دارد کــه عامــل اصلــی ایــن رشــد 
ــش  ــن افزای ــت و همچنی ــد دول ــه تعه ــناد ب ــه اس ب
ــه  ــردان خزان ــواه گ ــتفاده تنخ ــت از اس ــتفاده دول اس

مربــوط می شــود. 
امــا بدهــکاران دیگــر بــه بانــک مرکــزی خــود 
ــر اســاس تازه تریــن گــزارش  بانک هــا هســتند کــه ب
از عملکــرد خردادمــاه حــدود ۱0۱ هــزار میلیــارد تومــان 
ــاری در  ــات اعتب ــا و مؤسس ــوی بانک ه ــی از س بده
بانــک مرکــزی ثبــت شــده کــه ایــن رقــم حــدود ۱.7 
درصــد نســبت بــه اســفند ســال قبــل رشــد دارد. پــول 

نیــوز

کوتاه اخبار 

زیتون ۶۰ درصد گران شد
عضــو شــورای ملــی زیتــون از افزایــش حــدود ۶0 
 ۱۲ افزایــش  همچنیــن  و  زیتــون  قیمــت  درصــدی 
درصــدی قیمــت روغــن زیتــون در بــازار خبــر داد. نــادر 
جاللــت بــا بیــان اینکــه قیمــت زیتــون بــازار حــدود ۵0 
ــاره دالیــل ایــن امــر  ــا ۶0 درصــد افزایــش یافتــه، درب ت
ــال  ــته س ــال گذش ــه س ــل اینک ــه دلی ــت: ب ــار داش اظه
نــاآور زیتــون و تولیــد کــم بــود، بــا کمبــود ایــن محصــول 

ــدیم.  ــه ش ــازار مواج در ب
وی اضافــه کــرد: از طرفــی چــون واردات زیتــون ممنــوع 
اســت، همیــن مســائل باعــث شــد قیمــت ایــن 

ــد.  ــش یاب ــد افزای ــا ۶0 درص ــن ۵0 ت ــول بی محص
بــه گفتــه جاللــی واردات زیتــون بــه کشــور ممنــوع اســت 
ــام  ــد انج ــه ۲۶ درص ــا تعرف ــون ب ــن زیت و واردات روغ

می شــود.
 وی دربــاره اینکــه آیــا قیمــت روغــن زیتــون نیــز 
افزایــش یافتــه، گفــت: بلــه؛ کشــور اســپانیا ســال 
گذشــته ســال کــم آبــی را پشــت ســر گذاشــت کــه ایــن 
مســئله بــر روی نــرخ محصــول زیتــون در ســطح جهانی 
تأثیــر داشــت و باعــث افزایــش قیمــت جهانــی آن شــد. 
ــز  ــورو نی ــت دالر و ی ــی قیم ــه داد: از طرف ــت ادام جالل
ــده  ــث ش ــائل باع ــن مس ــه ای ــرده ک ــدا ک ــش پی افزای
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــز نس ــون نی ــن زیت ــت روغ قیم

ــنا ــود. ایس ــر ش ــد گران ت ــا ۱۲ درص ــن ۱0 ت بی

آغاز اجرای آزمایشی وام خرید 
فرش دستباف

اجــرای  آغــاز  از  ایــران  رئیــس مرکــز ملــی فــرش 
آزمایشــی پرداخــت وام ده میلیــون تومانــی بــرای خریــد 
فــرش دســتباف خبــر داد و گفــت: فــرش دســتباف گــران 
نیســت و ایــن تنهــا تصــوری اشــتباهی اســت کــه در میان 

ــردم رواج دارد.  م
ــت  ــل اف ــن دالی ــی از اصلی تری ــت: یک ــر گف ــد کارگ حمی
ــگ  ــی، فرهن ــای داخل ــتباف در بازاره ــرش دس ــد ف خری
ــی  ــازار فــرش ایران ــط جامعــه اســت و باعــث شــده ب غل
ــه نحــوی کــه  ــا افــت مواجــه شــود؛ ب در داخــل کشــور ب
اکنــون کفپــوش و پارکــت و ســرامیک، جــای اســتفاده از 
فــرش دســتباف را گرفتــه و ســهم بیشــتری را بــه فــرش 

ــد.  ماشــینی داده ان
ــیاری از  ــزود: بس ــران اف ــرش ای ــی ف ــز مل ــس مرک رئی
مــردم بــر ایــن باورنــد کــه فــرش دســتباف ایرانــی 
گــران اســت؛ در حالــی کــه فــرش دســتباف لزومــا 
فرش هــای ریزبافــت نفیــس نیســتند؛ بلکــه فرش هــای 
درشــت بافت عشــایری ایــران نیــز بســیار ارزشــمند و زیبــا 
هســتند کــه بــا قیمــت بســیار مناســب عرضــه می شــوند. 

مرکــز ملــی فــرش ایــران

 شرط ایران برای 
پیام رسان های خارجی

دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا بیــان اینکــه مــا 
شــرط گذاشــتیم هــر شــرکت پیام رســانی کــه می خواهــد 
ــتقر  ــمی مس ــده رس ــد نماین ــد، بای ــت کن ــران فعالی در ای
داشــته باشــد، گفــت: اپراتورهــای مــا در حــدود ۵000 
ــد؛  ــات می دهن ــت مالی ــه دول ــان در ســال ب ــارد توم میلی
امــا تلگــرام هنــوز خــود را در ایــران ثبــت نکــرده و نماینــده 
ــادی  ــائل اقتص ــه مس ــا توجی ــدارد. ب ــران ن ــمی در ای رس
بــه آن داد کــه  را  ارائــه خدماتــی  امــکان  نمی تــوان 
اپراتورهــا در داخــل بــا پرداخــت مالیــات ارائــه می کننــد.

ــدن  ــدود ش ــت مس ــاره عل ــادی درب ــن فیروزآب  ابوالحس
تمــاس صوتــی تلگــرام اظهــار کــرد: فیلتــر تمــاس 
ــا  ــات اپراتوره ــل مالحظ ــه دلی ــتر ب ــرام بیش ــی تلگ صوت
ــه                    ــکل مواج ــا مش ــا را ب ــب و کار اپراتوره ــرا کس ــود؛ زی ب

فارســی خبــر  می کــرد. 

ــا  ــن داشــته باشــید ب ــد دوربی ــر قصــد خری اگ
ــه رو می شــوید کــه شــاید در  ــه روب صدهــا گزین
ــی نداشــته باشــند، امــا از  ــا هــم تفاوت ظاهــر ب
نظــر کارایــی تفــاوت چشــمگیری میــان دوربین 
 )DSLR( کامپکــت و دوربیــن دی اس آل آر

ــود دارد.  وج
ــم در حــد امــکان  ــزارش ســعی کردی ــن گ در ای
ــود  ــای موج ــت دوربین ه ــی و قیم ــاره کارای درب

ــازار توضیــح دهیــم. در ب
 دوربین کامپکت

دوربین هــای کامپکــت اکنــون بــه دســتگاه هایی 
ــا آن هــا  ــل شــده اند کــه کســی عکاســی ب تبدی
ــدارد. دلیــل ایــن اتفــاق مشــخص  را دوســت ن
اســت؛ گوشــی های هوشــمند امــروزی می توانند 
بــه خوبــی دوربین هــای کامپکــت عکاســی 
هســتند  دســتگاه هایی  ضمــن،  در  و  کننــد 
ــن  ــا ای ــما. ب ــراه ش ــا هم ــه ج ــه و هم همیش
ــه ای از دوربین هــای کامپکــت وجــود  حــال گون
ــالم  ــان س ــزرگ ج ــراض ب ــن انق ــه از ای دارد ک
ــا در حــال رشــد و تســخیر  ــرده و اتفاق ــه در ب ب
ــت  ــام کامپک ــا ن ــا ب ــن مدل ه ــت. ای ــازار اس ب
ــارز  ــی ب ــوند و ویژگ ــناخته می ش ــرفته ش پیش

ــت.  ــزرگ اس ــر ب ــور تصوی ــا، سنس آن ه
ارزان ترین: حدود 4۰۰ هزار تومان

معروف تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  نیکــون 
بــر  عــالوه  دوربیــن  ســازنده  شــرکت های 
ــای  ــته دوربین ه ــرفته، در دس ــوالت پیش محص
و  ارزان  مدل هــای  هــم  پیشــرفته  کامپکــت 
 ۱00 Coolpix A ــن ــل دوربی ــدی دارد. مث  قدرتمن
راه  را  شــما  کار  ســفر  در  راحتــی  بــه  کــه 
حســگری  از  دوربیــن  ایــن  در  می انــدازد. 
بــا دقــت ۲۱ مگاپیکســل و دقــت مؤثــر ۲0 
ــن  ــز ای ــت. لن ــده اس ــتفاده ش ــل اس مگاپیکس
ــن  ــر اســت. ای ــر تصوی ــن دارای لرزش گی دوربی
دوربیــن بــا کیفیــت HD و بــا حداکثــر ســرعت 
۳0 فریــم بــر ثانیــه فیلمبــرداری می کنــد. 

ــه  ــوان ب ــن می ت ــن دوربی ــات ای ــر امکان از دیگ
ــت ماکــرو، زمان ســنج خــودکار و  فوکــوس حال

ــده Live View اشــاره کــرد. ــر زن تصوی
گران ترین: حدود 2 میلیون و 2۶۰ هزار 

تومان
دوربین هــای  زمینــه  در  کنــن  شــرکت   
ــازار  ــه ب ــر ب ــت پ ــا دس ــه ب ــت همیش گران قیم
ــای کامپکــت  ــه دوربین ه ــده اســت. در زمین آم
ایــن  اختیــار  از گران ترین هــا در  نیــز یکــی 
شــرکت اســت. دوربیــن X Canon G۵ یکــی 
حســگر  دارای  و  خوش دســت  مدل هــای  از 
BSICMOS اســت؛ حســگری بــا دقــت ۲۱ 
مگاپیکســل و دقــت مؤثــر ۲0 مگاپیکســل. 

 ۶  DIGIC نــوع  از  ایــن دوربیــن  پردازشــگر 
ــی  ــدرت بزرگ نمای ــن ق ــن دوربی ــز ای اســت. لن

چهــار برابــر و لرزش گیــر اپتیــکال دارد. 
ایــن دوربیــن بــه غیــر از صفحــه نمایــش 
لمســی باکیفیــت، دارای چشــمی الکترونیکــی، 
 ،HDMI ــای ــده و خروجی ه ــر زن Wi-Fi، تصوی
ــه  ــوع کارت حافظ ــت. ن ــون و USB اس تلویزی
ــل  ــی مث ــوده و قابلیت های ــن SD ب ــن دوربی ای
زمان ســنج خــودکار و عکاســی تایم لپــس دارد.

 دوربین بدون آینه 
یکــی از دالیــل حجیــم بــودن دوربین هــای 
ــرای  ــه ب DSLR اســتفاده از یــک منشــور و آین
انتقــال نــور و تصویــر به چشــمی دوربین اســت. 
ــاال حرکــت  ــه ب ــه ب ــرای ثبــت عکــس نیــز آین ب
ــود.  ــت می ش ــس ثب ــپس عک ــد و س می کن

ایــن ســاختار مکانیکــی باعــث افزایــش حجــم 
ــه  ــاختار ب ــن س ــذف ای ــود و ح ــن می ش دوربی
ســاخت دوربین هــای بــدون آینــه منجــر شــد. 
حــذف آینــه، منشــور و ســاختار مکانیکــی 
ــن  ــدازه دوربی ــا باعــث شــد ان ــه آن ه ــوط ب مرب
بــه شــدت کوچــک شــده و محصولــی ســاخته 
ــر داشــتن حســگری بــزرگ  شــود کــه عــالوه ب
قابلیــت   ،DSLR دوربین هــای  همچــون 
ــات  ــد و امکان ــته باش ــز داش ــز نی ــض لن تعوی
ــرار  ــر ق ــار کارب ــی در اختی ــرای عکاس ــی ب عال

ــد. ده
ارزان ترین: حدود یک میلیون و 27۰ 

هزار تومان
مــدل V۲ ۱ شــرکت نیکــون کــه درحقیقــت 
ــن  ــی از ارزان تری ــت، یک ــدی V۱ ۱ اس ــدل بع م
مدل هــای ایــن دســته محســوب می شــود. 
ایــن دوربیــن ۱4 مگاپیکســلی مجهــز بــه فالش 
داخلــی، پیــچ تنظیــم مودهــای عکاســی و البته 
ــن دســتگیره  ــزرگ اســت. ای ــک دســتگیره ب ی
ــن  ــر ای ــده ظاه ــث ش ــه باع ــت ک ــزی اس چی

دوربیــن نســبت بــه مــدل پیشــین کامــال 
ــد  ــت مانن ــن درس ــن دوربی ــد. ای ــاوت باش متف
ــوس  ــتم فوک ــه سیس ــز ب ــین مجه ــدل پیش م
خــودکار هیبریــدی بــوده و در عیــن حــال 
ــر  ــم ب ــا ســرعت فوق العــاده ۱۵ فری ــد ب می توان

ــد ــام ده ــی را انج ــی پیاپ ــل عکاس ــه، عم ثانی
گران ترین: حدود 5 میلیون و 5۰۰ هزار 

تومان
ــق  ــه متعل ــدون آین ــای ب ــن مدل ه حرفه ای تری
ــرکت  ــن ش ــتند و ای ــی هس ــرکت فوج ــه ش ب
ایــن بخــش گذاشــته  تمرکــز زیــادی روی 
ــش  ــت دوربین های ــال قیم ــن ح ــا ای ــت؛ ب اس
بــه پای مــدل ILCE- A۶۳00L شــرکت ســونی 

نمی رســد. 
 Exmor ــوع ــن از ن ــن دوربی ــر ای ــگر تصوی حس
 ۲4.۲ مؤثــر  دقــت  بــا  و  اســت   CMOS
ــی  ــت و پرحجم ــر باکیفی ــلی، تصاوی مگاپیکس
را بــه ثبــت می رســاند. همچنیــن می توانیــد 
 ،NFC ــا ــای Wi-Fi ی ــی از تکنولوژی ه ــا یک ب
عکس هــا یــا فیلم هــای ثبت شــده را بــه ســایر 
دســتگاه های دیجیتالــی موبایــل یــا تبلــت 
منتقــل کنیــد. پــورت HDMI هــم امــکان انتقال 
ــه  ــا رایان ــون ی ــه تلویزی ــر را ب ــتقیم تصاوی مس
فراهــم می کنــد. کارت حافظــه قابــل اتصــال بــه 
ــوان  ــی می ت ــه راحت ــت و ب ــوع SD اس آن از ن

ــرد. ــه ک آن را تهی
DSLR دوربین های 

در یــک کلمــه می تــوان گفــت دوربیــن عکاســان 

حرفــه ای و کســانی که کارشــان عکاســی اســت. 
ــا  ــاب ب ــه نمای ــا توجــه ب دوربین هــای DSLR ب
ســرعت بســیار بیشــتری نســبت بــه مدل هــای 
بــدون آینــه عمــل می کننــد و بــرای ثبــت 

ــب ترند.  ــیار مناس ــی بس ــای ورزش عکس ه
بــرای  کــه  لنزهایــی  طیــف  طرفــی  از 
اســتفاده  می توانیــد   DSLR دوربین هــای 
ــه  ــدون آین ــد، بســیار بیشــتر از مدل هــای ب کنی
ــری  ــا بات ــن دوربین ه ــن حــال ای اســت. در عی
ــه  ــل بهین ــه دلی ــد و ب ــری دارن بســیار قدرتمندت
ــا  ــرژی در آن هــا، می توانیــد ب شــدن مصــرف ان
یــک بــار شــارژ حــدود 400 عکــس بیندازیــد؛ در 
حالــی کــه در مدل هــای بــدون آینــه ایــن رقــم 
بــه ۲00 عکــس می رســد. از طرفــی ســرعت 
فوکــوس و عکســبرداری آن هــا بهتــر اســت 
و می تواننــد از شــما یــک عــکاس حرفــه ای 

ــازند. بس
ارزان ترین: حدود یک میلیون و 4۰۰ 

هزار تومان
یکــی از ارزان تریــن و بهتریــن مدل هــای موجود 
در بــازار دوربیــن نیکــون D۳۳00 اســت. نیکــون 
 EXPEED4 پردازنــده قدرتمنــد بــا   D۳۳00
ــج  ــرعت پن ــا س ــی ب ــی پی درپ ــه عکاس ــادر ب ق
فریــم در ثانیــه اســت و ایــن یعنــی ثبــت تمــام 

ــات.  ــت ها و احساس ــرکات، ژس ح
بــه محــض وارد شــدن تصویــر در لنــز دوربیــن، 
فوکــوس خــودکار D۳۳00 بــا قابلیــت فوکــوس 
نقطــه ای، روی ســوژه مدنظــر شــما  یــازده 

فوکــوس می کنــد و تــا لحظــه ثبــت شــدن 
ــد.  ــر نمی ده ــوس را تغیی ــه فوک ــس، نقط عک
شــاید مهم تریــن نکتــه مربــوط بــه لنــز جدیــد، 
دوربیــن  باتــری  عملکــرد  و  جمع شــونده 
باشــد. لنــز ۵۵-۱8 یــک لنــز اســتاندارد و 
نیمه حرفــه ای اســت. ایــن لنــز عکس هایــی 
بــا رنگ هــای روشــن تر و شــارپ و کیفیــت 

تصاویــر بهتــر عرضــه می کنــد.
گران ترین: حدود ۱4 میلیون و 4۰۰ هزار 

تومان
بــا  توجــه  بــا  زیــادی  مدل هــای  بــازار  در 
ــا  ــد در رده گران ترین ه ــود می توانن ــای خ کارایی ه
 ۵D ــدل ــا م ــان آن ه ــی در می ــد؛ ول ــرار بگیرن ق
Mark IV شــرکت کنونــو از همــه بیشــتر طرفدار 

دارد. 
ــوان  ــدل می ت ــن م ــته ای ــای برجس از قابلیت ه
ــور،  ــلی سنس ــر ۳0 مگاپیکس ــوح تصوی ــه وض ب
پردازنــده نســل جدیــد DIGIC ۶+، فنــاوری 
نهایــت  در  و   Dual Pixel فوکــوس خــودکار 
ضبــط کــردن فیلــم بــا وضــوح 4K اشــاره کــرد.

 بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار داد کــه ایــن 
دســتگاه بــا وضــوح HD تــا ۱۲0 فریــم بــر 
ــن  ــاص ای ــز خ ــا لن ــد. ب ــت می کن ــه را ثب ثانی
ســوژه هایی  جزئیــات  از  می توانیــد  مــدل 
ــی  ــد، عکاس ــرار گرفته ان ــاد ق ــه زی ــه در فاصل ک
کنیــد. درنتیجــه بــرای عکاســی حیــات وحــش 
ــد  ــیار مفی ــز بس ــن لن ــی ای ــی خیابان و عکاس

ــود. زومیــت ــد ب خواه

خرید دوربین عکاسی مناسب

ــات  ــبزی و صیفی ج ــوه، س ــواع می ــرخ ان ن
ــار اصفهــان  ــوه و تره ب در میــدان مرکــزی می

اعــالم شــد. 
قیمــت انــواع میــوه دیــروز در میــدان میــوه 
و تره بــار اصفهــان در مقایســه بــا هفته هــای 
ــبی  ــات نس ــا ثب ــالم ب ــتر اق ــر در بیش اخی

ــالم  ــه قیمــت بعضــی اق ــود و البت ــراه ب هم
ــو، هلــو، شــلیل شــب رنگ، خربــزه  نظیــر آل

ــت.  ــته اس ــش داش ــی کاه و طالب
همچنیــن بــا وجــود اینکــه هفته هــای اخیــر 
رونــد صعــودی قیمــت پیــاز اشــک مــردم را 
ــده  ــق وع ــی طب ــا در شــرایط کنون درآورد، ام

ــت ۵0 درصــدی در  مســئوالن، کاهــش قیم
ــا  ــازار ت ــه ب ــو ب ــاز ن ــته و ورود پی ــازار داش ب
حــدودی موجــب تنظیــم بــازار شــده اســت. 
بنــا بــر اعــالم میــدان مرکــزی میــوه و تره بــار 
اصفهــان، روز سه شــنبه ۲4 مردادمــاه، نــرخ 
ــا ۶000  ــن ۳۲00 ت ــو بی ــواع آلبال ــو ان هــر کیل

تومــان، آلوســیاه بیــن ۲000 تــا 4000 تومــان، 
ــه  ــان، انب ــا ۳۵00 توم ــن ۱۵00 ت ــوزرد بی آل
بیــن ۶000 تــا ۹000 تومــان، انگــور ســیاه بیــن 
ــا  ــا 4۵00 تومــان، انگــور بیــن ۱۵00 ت ۲۵00 ت
ــا  ــن ۱۵00 ت ــیاه بی ــر س ــان و انجی ۲۵00 توم

۳۵00 تومــان اســت.
ــو  ــر کیل ــرخ ه ــزارش ن ــن گ ــر اســاس ای  ب
ــن ۵00  ــان بی ــه بادمج ــات از جمل صیفی ج
تــا ۱۶00 تومــان، انــواع پیــاز از ۱400 تــا ۲۲00 

تومــان، خیــار بیــن ۵00 تــا ۱000 تومــان 
تومــان   ۱۲00 تــا   ۶00 بیــن  ســیب زمینی 
ــان  ــا ۱۶00 توم ــن ۱000 ت ــوردن بی ــبزی خ س
ســبزی خورشــتی بیــن 700 تــا ۱000 تومــان 
کاهــو بیــن 700 تــا ۲۲00 تومــان، گوجــه 
ــن  ــرش بی ــا ۱400 تومــان، لیموت ــن ۵00 ت بی
۲۵00 تــا 8000 تومــان، لوبیــا ســبز بیــن 800 
ــا ۱000  ــن ۶00 ت ــج بی ــان و هوی ــا ۲000 توم ت

ــت. ایمنــا ــان اس توم

۳۶  ۷۰  واحد تقویت ۵۱ 
شاخص بورس

 درصد تحریم های آمریکا 
در جهان بی تأثیر است

 دالر قیمت هر بشکه 
نفت ایران

روز گذشــته شــاخص بــورس ۳۶ واحــد تقویــت شــد و بــه رقــم 
۸۱ هزار و ۶۹۶ واحدی رســید.

درصــد   70 روســیه،  اقتصــاد  وزارت  بررســی  اســاس  بــر 
اســت. بی تأثیــر  جهــان  در  آمریــکا  تحریم هــای 

بهــای نفــت خــام ســبک ایــران در بازارهــای جهانــی در هفتــه 
منتهی به چهارم آگوســت )۱۳ مرداد( با 2 دالر و 54 ســنت 

افزایــش قیمــت، بــه بشــکه ای 5۱ دالر و ۳۹ ســنت رســید.
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،،
بــه  اکنــون  کامپکــت  دوربین هــای 
دســتگاه هایی تبدیــل شــده اند کــه 
کســی عکاســی بــا آن هــا را دوســت 

نــدارد

سمیرا
تأســیس   ۱۳۵۶ دی مــاه   ۲0 تاریــخ  در  ســمیرا  ماکارونــی  تجــاری  برنــد  بــا  مانتــا  شــرکت 
 شــد و کار خــود را بــه عنــوان اولیــن کارخانــه مجهــز تولیــد انــواع مختلــف ماکارونــی فرمــی 

و رشته ای شروع کرد. 
ایــن شــرکت بــا لطــف و یــاری پــروردگار بــا تکیــه بــر دانــش و تجربــه مدیــران و پرســنل مجــرب و 
آموزش دیــده و بهره منــدی از دانــش و تکنولــوژی روز دنیــا و اســتفاده از دســتگاه های تمام اتوماتیــک 
)بولرســوئیس و ایتالیــا( توانســت در مدت زمــان کوتاهــی ســهم مناســبی از بــازار ماکارونــی را بــه خــود 

اختصــاص دهــد. 
ماکارونــی ســمیرا ارتقــای ســطح کیفــی، تنــوع محصوالت و ســالمت جامعــه را در ســرلوحه فعالیت های 
ــی  ــد محصوالت ــه تولی ــدام ب ــدگان، اق ــای مصرف کنن ــارات و نیازه ــت انتظ ــا دریاف ــرار داده و ب ــود ق خ

ســالم، مغــذی و فراســودمند کــرده کــه ماکارونــی حــاوی آرد ســویا یکــی از ایــن محصــوالت اســت.
دریافــت نشــان ها، لوح هــا، تندیس هــا و تقدیرنامه هــای مختلــف کــه از ســوی ســازمان های 
ــان  ــت، درم ــدگان، وزارت بهداش ــدگان و تولیدکنن ــوق مصرف کنن ــت حق ــران، رعای ــی ای ــتاندارد مل اس
ــع غذایــی تعــدادی از  ــوم و صنای ــران، انجمــن متخصصــان عل ــی ای ــاق بازرگان و آمــوزش پزشــکی، ات

ــت. ــی سمیراس ــارات ماکارون افتخ

بــر اســاس آخریــن آمــار بانــک 
مرکــزی از مجمــوع 4۱۲  میلیــون 
۱۶۱ کارت کــه  و  هــزار    ۶۵۱ و 
توســط بانک هــا صــادر شــده، 
ســهم هــر ایرانــی بیــش از ۵ 

کارت اســت. 
بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی 
ســال  فروردیــن  پایــان  تــا 
  ۳۳۳ و  میلیــون    ۲7۱ جــاری 
هــزار و ۹۲۱ کارت برداشــت، یــک 
میلیــون و 470  هــزار و ۹۶ کارت 
اعتبــاری و ۱۳۹  میلیــون و 847  

هــزار و ۱44 کارت خرید/هدیــه توســط بانک هــا صــادر 
شــده اســت. بنابرایــن در مجمــوع 4۱۲  میلیــون و ۶۵۱  
هــزار و ۱۶۱ کارت تــا ایــن تاریــخ در کشــور صــادر و توزیــع 
ــر 7۹   ــداد کارت هــای صادرشــده را ب ــر تع شــده اســت. اگ
میلیــون جمعیــت کشــور تقســیم کنیــم، ســهم هــر ایرانــی 
ــن  ــور میانگی ــه  ط ــی ب ــود؛ یعن ــدود ۵.۲۲ کارت می ش ح
ــت شــده  ــی ثب ــام هــر ایران ــه ن  بیــش از ۵ کارت بانکــی ب

است. 
ــار »شــاپرک« در خــرداد ۱۳۹۶،  ــر اســاس آم ــن ب همچنی
تعــداد کارت هــای بانکــی تراکنــش دار در ســوییچ شــاپرک 
در مجمــوع 7۹  میلیــون و ۶8۳ هــزار و ۹۱ عــدد بــوده کــه 
بیشــترین تعــداد آن بــا حــدود 7۵  میلیــون عــدد و ســهم 
تعــدادی ۹4.۳۵ درصــدی مربــوط بــه کارت برداشــت 
ــهم  ــدد و س ــزار ع ــدود ۱0۳  ه ــا ح ــداد آن ب ــن تع و کمتری

ــه کارت  ــوط ب ــدی مرب 0.۱۳ درص
ــوده اســت.  ــاری ب اعتب

کارت هــای  تعــداد  همچنیــن 
بانکــی تراکنــش دار در خــرداد ۹۶ 
نســبت بــه اردیبهشــت نرخ رشــد 
ــته  ــدی داش ــادل 0.۲۳ درص  مع
و نــرخ رشــد در کارت هــای هدیــه 
و بــن کارت منفــی و در دو دســته 
ــوده  ــت ب ــا مثب ــر از کارت ه دیگ
ــه  ــاه نســبت ب ــن م اســت. در ای
ــه  ــای هدی ــته، کارت ه ــاه گذش  م
و بــن کارت رشــد منفــی تعــدادی 
ــی ۱۹.۵۱ درصــدی، کارت هــای برداشــت رشــد  ــادل منف مع
تعــدادی معــادل ۶۶.۱ درصــدی و کارت هــای اعتبــاری رشــد 

ــد.  ــه کرده ان تعــدادی معــادل ۲4.۶4 درصــدی را تجرب
ــی  ــای بانک ــداد کارت ه ــه تع ــرض ک ــن ف ــا ای ــن ب همچنی
صادرشــده از فروردیــن تــا خــرداد تفــاوت محسوســی 
متوجــه  آمــار  دو  ایــن  مقایســه  بــا  باشــد،  نداشــته 
می شــویم کــه حــدود ۳۳۳  میلیــون کارت در خــرداد ســال 
ــای  ــرانه کارت ه ــته اند و س ــی نداش ــه تراکنش ۹۶ هیچ گون
ــک کارت  ــدود ی ــرد ح ــر ف ــه ازای ه ــش دار ب ــی تراکن بانک

ــت.  اس
ــی  ــای بانک ــداد کارت ه ــه تع ــد ک ــار نشــان می ده ــن آم ای
بــه  طــور نســبی در کشــور زیــاد اســت و حــدود 80  درصــد 
کارت هــای بانکــی طــی یک مــاه هیچ گونــه تراکنشــی 

ایــران جیــب نداشــته اند. 

و  حقوقــی  امــور  کل  مدیــر 
تعزیــرات ســازمان حمایــت از 
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
اعــالم کــرد: از مجمــوع شــکایات 
مردمــی در تیرمــاه، 8۵ درصــد 
درصــد   ۱۵ و  بــه کاال  مربــوط 
ــه  ــات اســت؛ ب ــه خدم ــوط ب مرب
ــزارش  ــترین گ ــه بیش ــوری ک ط
و  نــان  از  کاالیــی  بخــش  در 
ــش  ــبزیجات و در بخ ــوه و س می
ــهری و  ــگ ش ــات از پارکین خدم
ســبک  خــودرو  تعمیرگاه هــای 

بــوده اســت. همچنیــن گران فروشــی و کم فروشــی در 
اســت.  دریافتــی  تخلــف گزارش هــای  صــدر 

ــری  ــتاد خب ــن ۱۲4 س ــرد تلف ــان عملک ــا صارمی غالمرض
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها را طــی 
تیرمــاه ســال جــاری تشــریح و اظهــار کــرد: ایــن ســامانه 
ابــزار نظارتــی مــردم بــر عملکــرد بــازار اســت. طــی تیرمــاه 
ــکایت  ــره ش ــزار و ۱00 فق ــوع ۱4 ه ــاری در مجم ــال ج س
مردمــی درخصــوص تخلفــات صنفــی و غیرصنفــی از 
طریــق تلفــن ۱۲4 ســتاد خبــری اســتان ها دریافــت شــده 
ــورد رســیدگی  ــداد 7۳ درصــد شــکایات م ــن تع ــه از ای ک
ــد کار  ــده نیازمن ــد باقی مان ــت و ۲7 درص ــه اس ــرار گرفت ق

ــط اســت.  ــا اســتعالم از مراجــع ذی رب کارشناســی ی
ــه  ــوط ب ــد مرب ــکایات 8۵ درص ــوع ش ــزود: از مجم وی اف
ــه طــوری  ــه خدمــات اســت؛ ب ــوط ب کاال و ۱۵ درصــد مرب

در  گــزارش  بیشــترین  کــه 
ــوه  ــان و می ــی از ن ــش کاالی بخ
بخــش  در  و  ســبزیجات  و 
ــهری و  ــگ ش ــات از پارکین خدم
تعمیرگاه هــای خــودرو ســبک 
بــوده اســت و گران فروشــی و 
کم فروشــی در صــدر عناویــن 
تخلــف گزارش هــای دریافتــی 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق
و  حقوقــی  امــور  کل  مدیــر 
تعزیــرات اظهــار کــرد: از مجمــوع 
شــکایات دریافتــی، 4۳۵ فقــره 
ــش از  ــرآورد ارزش بی ــا ب ــکایات( ب ــد از کل ش )۳ درص
ــتقر در  ــیدگی مس ــای رس ــال در کارگروه ه ــارد ری ۱۱ میلی
ــه  ــدن و تجــارت اســتان ها منجــر ب ســازمان صنعــت، مع
ــی آن  ــده و در پ ــاکیان ش ــت ش ــب رضای ــه و جل مصالح

ــت.  ــده اس ــی ش ــده منتف ــاع پرون ــکیل و ارج تش
ــان اینکــه تــالش شــده پــس  ــا بی ــام مســئول ب ــن مق ای
از دریافــت شــکایات در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه 
موضــوع رســیدگی شــود، توضیــح داد: بازرســان ایــن 
ســازمان در سراســر کشــور همزمــان بــه کنتــرل و نظــارت 
ــه هفــت منطقــه  ــه شــهر تهــران ب ــرای نمون ــد؛ ب می پردازن
ــت شــکایات، بازرســان  ــس از دریاف ــه پ تقســیم شــده ک
در مدت زمــان کمتــر از نیــم ســاعت در محــل حضــور 
می یابنــد و بــرای بررســی شــکایات و ارائــه گــزارش اقــدام 

ایســنا می کننــد. 

تولید ملی پارکینگ شهری و تعمیرگاه ها در صدر شکایات مردمهر ایرانی، 5 کارت بانکی

کاهش نرخ پیاز به کمتر از ۲ هزار تومان

عصر خودرو 255 میلیون تومان

RAV4

201 میلیون تومان

اپتیما )فول(

141 میلیون تومان

سراتو

118 میلیون تومان

یاریس هاچ بک

188 میلیون تومان

)new face( توسان

174 میلیون تومان

سوناتا

246 میلیون تومان

  کمری هیبرید

146 میلیون تومان

  النترا



کوتاه از نصف جهان
با تالش سربازان گمنام امام زمان)عج(

 دستگیری سرشبکه 
و رابط فرقه انحرافی حلقه

پــل ارتباطــی بــا اعضــای 
فــراری عرفــان حلقــه 
و  کشــور  از  خــارج  در 
ــی  ــن انحراف ــدر کمپی لی
»الــف مثــل اســتاد« 
ــاش  ــا ت ــان ب در اصفه
ــام  ــام ام ــربازان گمن س

زمان)عــج( دســتگیر شــد. 
ــان در  ــتان اصفه ــج( اس ــپاه صاحب الزمان)ع س
یــک عملیــات پیچیــده اطاعاتی عملیاتــی موفــق 
ــی  ــان انحراف ــی عرف ــدر اصل ــتگیری لی ــه دس ب

ــان شــد. ــه در اســتان اصفه حلق
ــام  ــربازان گمن ــی س ــور اطاعات ــه در ت ــردی ک ف
اصلــی  سرشــبکه  افتــاده،  زمان)عــج(   امــام 
ــی  ــه انحراف ــن فرق ــتان ای ــن اس ــط چندی و راب
ــان  ــراری عرف ــای ف ــا اعض ــی ب ــرپل ارتباط و س

ــت. ــور اس ــارج از کش ــه در خ حلق
ایــن عنصــر منحــرف، مســئول ســازمان دهی 
انحرافــی  عرفــان  تجمعــات  و  راهپیمایی هــا 
اصلــی  رهبــر  و  می شــود  محســوب  حلقــه 
کمپیــن »الــف مثــل اســتاد« در اســتان اصفهــان 

ــت. ــوده اس ب

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
اطالعات استان اصفهان عنوان کرد:

 انتقام جویی، انگیزه 
سرقت از حساب 

رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان بیــان کــرد: 
ــر اینکــه فــردی  در پــی شــکایت فــردی مبنــی ب
بــه صــورت اینترنتــی از حســاب وی ســرقت 
ــوران  ــتورکار مام ــوع در دس ــی موض ــرده، بررس ک

پلیــس فتــا قــرار گرفــت.
ســرهنگ مرتضــوی گفــت: پــس از بررســی های 
تخصصــی انجام شــده متهــم کــه از آشــنایان 

ــود، شناســایی و دســتگیر شــد. شــاکی ب
ــه اینکــه متهــم در بازجویی هــای  ــا اشــاره ب وی ب
پلیــس بــه برداشــت 25 میلیــون ریــال اعتــراف 
ــه از آشــنایان شــاکی  ــرد ک ــن ف ــزود: ای کــرد، اف
بــوده، پــس از مدتــی بــا او دشــمنی پیــدا کــرده 
و از حســاب او برداشــت می کنــد. پایــگاه خبــری 

پلیــس

دادستان عمومی و انقالب اصفهان 
خبر داد:

کشف نزدیک به 14 کیلو طالی قاچاق 
در اصفهان 

ــام  ــا اع ــان، ب ــتان اصفه ــی، دادس ــن رحیم حس
خبــر کشــف نزدیــک بــه 14 کیلــو طــای قاچــاق 
در اســتان گفــت: ایــن کشــف در پــی رصــد یــک 
شــبکه قاچــاق طــای خارجــی و انتقــال محمولــه 
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــی از کش ــی از یک واردات

فــارس بــه اصفهــان صــورت گرفــت.
ابتــدا  ایــن عملیــات  افــزود: در جریــان  وی 
خــودروی حامــل طــا در خیابــان چهاربــاغ بــاالی 
اصفهــان شناســایی و توقیــف شــد کــه از داخــل 
ــی  ــای خارج ــرم ط ــو و 255 گ ــدار 3 کیل آن مق
کشــف شــد و ســه نفــر دســتگیر شــدند. باشــگاه 

خبرنــگاران

رئیس اداره قرنطینه دام پزشکی 
اصفهان خبر داد:

اصفهان پیشتاز صادرات خوراک 
دام و طیور در کشور

زیســتی  امنیــت  و  قرنطینــه  اداره  رئیــس 
دام پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: در چهــار 
ــون  ــر یــک میلی ــغ ب ماهــه اول ســال جــاری بال
ــان  ــور از اصفه ــواع خــوراک دام و طی کیلوگــرم ان
بــه کشــورهای دیگــر صــادر شــده کــه ارزش 
بــرآورد    دالر  هــزار   600 حــدود  آن  صادراتــی 

. د می شــو
منصــور کیمیایــی اظهــار کــرد: اســتان اصفهــان بــا 
دارا بــودن 34 واحــد کارخانــه تولیــد خــوراک دام 
ــادرات  ــتاز ص ــتان های پیش ــی از اس ــور یک و طی

خــوراک دام و طیــور در کشــور اســت.
دســتگاه های  و  تکنولــوژی  ورود  افــزود:  وی 
جدیــد بــه کشــور و ظرفیت هــای دام و طیــور 
موجــود در اســتان اصفهــان ســبب شــد تــا بــازار 

ــود. فــارس ــاد ش ــبی ایج ــرف مناس مص

معاون آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:
بی سوادی 3 درصد از جمعیت کل 

استان اصفهان 
و  آمــوزش  کل  اداره  ســوادآموزی  معــاون 
پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: 3 درصــد 
بی ســواد  اصفهــان  اســتان  جمعیــت کل  از 

. هســتند
بهمــن امیدقائمــی بــا بیــان اینکــه جامعــه هدف 
ــوادآموزان  ــذب س ــوادآموزی ج ــت س در معاون
ســنین 10 تــا 49 ســال هســتند، اظهــار کــرد: 3 
درصــد از جمعیــت کل اســتان اصفهــان بی ســواد 
ایــن  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  هســتند؛ 
ــا ســواد کشــور                                                                     ــر ب اســتان جــزو 5 اســتان برت

اســت. مهــر

ــذاری  ــه واگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
طرح هــای نیمه تمــام دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی گفــت: 3۷0 پــروژه در اســتان قابل  
واگــذاری اســت کــه از ایــن تعــداد 1۸0 پــروژه 
ــذار  ــروژه واگ ــوده و 6۷ پ ــذاری ب ــاده واگ آم

شــده اســت. 
ــن جلســه  ــور در پنجــاه و یکمی رســول زرگرپ
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــی اس خصوص
مصوبــه معــاون اول رئیس جمهــور مبنــی بــر 
ــو  ــورای گفت وگ ــات ش ــدن مصوب ــرح  ش مط
ــار  ــت اظه ــت دول ــدت 30 روز در هیئ ــی م ط
داشــت: ایــن مصوبــه زمینــه اجرایــی شــدن 
مصوبــات ملــی شــوراهای گفت وگــوی دولــت 
آســان  را  اســتان ها  خصوصــی  بخــش  و 

می کنــد.
وی افــزود: 90 درصــد مصوبــات اســتانی 
شــورای گفت وگــوی اصفهــان اجرایــی شــده، 
ولــی در بخــش مصوبــات ملــی، مســیر 
ــود دارد. ــدن وج ــی ش ــرای اجرای ــی ب طوالن

اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه کســب 
رتبــه نخســت شــورای گفت وگــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اســتان اصفهــان در 
ســطح کشــور گفــت: شــورای اصفهــان از 
نظــر برگــزاری جلســه، مصوبــات و محتــوای 

ــت. ــده اس ــر ش ــه برت ــز رتب ــات حائ مصوب
طرح هــای  واگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نیمه تمــام دولتــی بــه بخــش خصوصــی 
گفــت: 3۷0 پــروژه در اســتان قابــل  واگــذاری 
ــاده  ــروژه آم ــداد 1۸0 پ ــن تع ــه از ای ــت ک اس
ــده  ــذار ش ــروژه واگ ــوده و 6۷ پ ــذاری ب واگ

ــت. اس
زرگرپــور افــزود: بــرای ســال جــاری 160 
پــروژه آمــاده واگــذاری بــه بخــش خصوصــی 
شــورای  پیشــنهاد  اســاس  بــر  و  اســت 
تفویــض  خواســتار  اســتان  گفت وگــوی 
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــا ب ــار از وزارتخانه ه اختی

بــرای تســریع در ایــن واگــذاری اســت.
 جایگاه بخش کشاورزی در استان

ــه  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب

جایــگاه بخــش کشــاورزی در اســتان اشــاره 
ــد و  ــش روی تولی ــع پی ــت: موان ــرد و گف ک
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه دبیرخانــه 
شــورا بــرای بررســی بیشــتر ارســال می شــود.

رتبــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
صادرکننــدگان  جــدول  در  اســتان  ششــم 
ــادرات  ــت: ص ــته گف ــه گذش ــور در 4 ماه کش
ــم  ــه شش ــتان و رتب ــون دالری اس 4۷1 میلی
شایســته جایــگاه ایــن اســتان نیســت و بایــد 
را  خــود  تاش هــای  مرتبــط  بخش هــای 
بــرای ارتقــای رتبــه اســتان بــه ســومی کشــور 

ــد. ــدان کنن دوچن
اصفهــان  اســتان  صادرکننــدگان  از  وی 
ــی خــود  ــرم اظهارنامــه صادرات خواســت در ف
ــزان  ــا می ــد ت ــد کنن ــان قی ــدأ کاال را اصفه مب
ــخص  ــتان مش ــد اس ــادرات و تولی ــق ص دقی

ــود. ش
 مرکز توسعه صادرات استان در 

اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی شد
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ایــن 
ــعه  ــز توس ــاد مرک ــه ایج ــاره ب ــا اش ــه ب جلس
ــی اصفهــان  ــاق بازرگان صــادرات اســتان در ات
گفــت: ایــن مرکــز بــا هــدف تقویت و توســعه 
صــادرات اســتان در بخش هــای مختلــف 

ــاد شــده اســت. ایج

تصریــح  ســهل آبادی  عبدالوهــاب  ســید 
ــی دارد  ــان آمادگ ــی اصفه ــاق بازرگان ــرد: ات ک
بــرای  خــود  ظرفیت هــای  تمــام  از  کــه 
توســعه صــادرات اســتان اســتفاده  کنــد؛ زیــرا 
صــادرات نقــش مهمــی در حفــظ تولیــد ایفــا 

می کنــد.

وی افــزود: واحدهــای تولیــدی بــا 30 درصــد 
ظرفیــت مشــغول فعالیــت هســتند و ۷0 

ــود دارد. ــی وج ــت خال ــد ظرفی درص
ــتار  ــان خواس ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
و  صنعــت  اســتراتژی  شــدن  مشــخص 
تولیــد کشــور شــد و گفــت: مشــخص شــدن 
اســتراتژی صنایــع، مســیر فعالیــت واحدهای 

می ســازد. همــوار  را  تولیدی صنعتــی 
 اجرای مصوبه حسابرسی 6 ماهه 

دفاتر
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
خواســتار اجــرای مصوبــه حسابرســی 6 ماهه 
دفاتــر توســط تأمیــن اجتماعــی شــد و گفــت: 
حسابرســی دفاتــر مالــی واحدهــای تولیــدی 
پــس از چنــد ســال یکــی از چالش هــای 
جــدی ایــن واحدهاســت کــه همچنــان ادامــه 

دارد.
پرونــده  هــزار   25 وجــود  ســهل آبادی 
رئیــس  میــز  روی  اقتصــادی  بنگاه هــای 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی را نشــان از جــدی 
بــودن مســئله حسابرســی دفاتــر توســط ایــن 

ــت. ــازمان دانس س
شــورای  عضــو  رجالــی،  محمدرضــا 
ــی، در  ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفت وگ
ایــن جلســه خواســتار اختصــاص تســهیات 
بــا بهــره مناســب بــرای بنگاه هــای کوچــک و 
متوســط شــد و گفــت: بــار اشــتغال و تولیــد 
ــه  ــط ب ــک و متوس ــای کوچ ــور را بنگاه ه کش
دوش می کشــند و تســهیات ارزان قیمــت 
توســعه و  تقویــت  را  آنــان   می توانــد 

بخشد. 
روابط  عمومی اتاق بازرگانی اصفهان

استاندار اصفهان خبر داد: 

 ۳۷۰ پروژه نیمه تمام دولتی 
آماده واگذاری به بخش خصوصی 

A.Kiani@eskimia.ir
احمدرضا کیانیگروه اصفهان

ــی  ــورای هماهنگ ــه ش ــدار، در جلس ــاون فرمان ــلطانی، مع س
ــت  ــده در جه ــات انجام ش ــدر از خدم ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــر  ــرگ تقدی ــوداگران م ــا س ــارزه ب ــاد و مب ــگیری از اعتی  پیش
و تشــکر کــرد و بــا یــاد نقــاط ضعــف و قــوت ایــن اقدامــات 
ــد  ــه تاکی ــن زمین ــادی و جمعــی در ای ــه کار جه ــزوم ارائ ــر ل ب

نمــود.
ــارزه  ــگیری و مب ــر پیش ــه اگ ــان اینک ــا بی ــدار ب ــاون فرمان مع
بــا مــواد مخــدر بــه صــورت مردمــی انجــام شــود، قطعــا آثــار 
ــرای  ــت: ب ــت، گف ــد داش ــراه خواه ــه هم ــتری ب ــت بیش مثب
ــدر،  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــث مب ــه بح ــدن ب ــی وارد ش تخصص

ــت. ــم اس ــیار مه ــگاه ها بس ــدی دانش ــتفاده از توانمن اس

وی تاکیــد کــرد: بایــد دربــاره ســامت و آینــده جامعه اســامی 
خــود دغدغــه داشــته باشــیم؛ هم اینــک کــه بخشــی از افــراد 
گرفتــار اعتیــاد می شــوند، نیازمنــد توجــه ویــژه هســتند کــه در 
ایــن راســتا شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر بایــد تمامــی ایــن 

نیازمندی هــا را رصــد کنــد.
ســلطانی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه الگــوی مصرف 
ــه،  ــر یافت ــی تغیی ــه صنعت ــواد مخــدر ســنتی ب ــادان از م معت
می طلبــد شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر، بحــث 
اعتیــاد را بــا مشــارکت همــه دســتگاه ها از بخش نگــری 

ــه صــورت جهــادی دنبــال کنــد. بیــرون آورد و کار را ب
معــاون فرمانــدار تاکیــد کــرد: کلیــه دســتگاه های شهرســتان 
بایــد از نهادهــا و ســازمان های مرتبــط بــا امــر مبــارزه بــا مــواد 

مخــدر حمایــت و بــا آن هــا همــکاری کننــد.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ســید مهــدی مجداالشــرافی، مدیــر عامل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمــات ایمنــی شــهرداری کاشــان، گفــت: در راســتای بهره گیــری 
از پیشــرفت های روز دنیــا در عرصــه فنــاوری اطاعــات و بــا عنایت 
بــه ضــرورت دسترســی ســریع بــه اطاعــات مــورد نیــاز هنــگام 
 وقــوع حــوادث، نــاوگان خودرویــی ســازمان آتش نشــانی کاشــان 

به سیستم مکان یاب )GPS( مجهز شد.
ــارت،  ــت، نظ ــامانه را مدیری ــن س ــری از ای ــدف از بهره گی وی ه
هدایــت و کنتــرل خودروهــای امــدادی در مأموریت هــای محولــه 
و نیــز تــاش بــرای ارتقــای کیفــی خدمات رســانی بــه شــهروندان 

در مواقــع بــروز ســوانح اعــام کــرد.
ــن  ــدازی ای ــب و راه ان ــا نص ــرد: ب ــان ک ــرافی خاطرنش مجداالش

دســتگاه ها از ایــن پــس مدیریــت خودروهــای امــدادی و 
ــه شــکلی مکانیــزه انجــام شــده و هدایــت  عملیاتــی ســازمان ب
نظام منــد می شــود.  نــاوگان در مأموریت هــای روزانــه  ایــن 
ــانحه و  ــل س ــه مح ــی ب ــی منته ــیرهای حرکت ــن در مس همچنی
ــدون  ــن و ب ــان ممک ــن زم ــدادی در کمتری ــل ام ــق، عوام حری
هیچ گونــه مشــکلی هدایــت خواهنــد شــد. مدیــر عامــل ســازمان 
ــارات  ــل اعتب ــال از مح ــون ری ــتاد میلی ــغ هش ــرد:  مبل ــه ک اضاف
ــه  ــده هزین ــامانه یادش ــدازی  س ــب و راه ان ــت نص ــازمان جه س
شــده اســت. وی همــکاری و مشــارکت  شــهروندان را در کاهــش 
ــر دانســت  ــه محــل حــوادث موث  زمــان رســیدن  آتش نشــانان ب
و افــزود: بــا توجــه بــه توســعه آموزش هــای ایمنــی بــه مــردم در 
چنــد ســاله اخیــر، همــکاری مطلوبــی را از ســوی شــهروندان بــا 

مامــوران ســازمان شــاهدیم.

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

محمدابراهیــم ایرج پــور، رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اردســتان 
در نشســت خبــری دانشــگاه پیــام نــور اردســتان اظهــار کــرد: 
ــیار  ــاز بس ــور، امتی ــام ن ــگاه پی ــه دانش ــون ب ــدون آزم ورود ب

خوبــی بــرای داوطلبــان اســت.
ــن و  ــور اردســتان در حــال حاضــر از بهتری ــام ن ــت: پی وی گف
بیشــترین امکانــات در ســطح دانشــگاه های اســتان اصفهــان 

برخــوردار اســت.
ایــن مســئول اظهــار کــرد: ایــن دانشــگاه در رشــته های 
ــات و  ــه و دو رشــته مهندســی ادبی ــوم پای ــوم انســانی، عل عل

جغرافیایــی روســتایی فعالیــت دارد.
ایرج پــور بــا بیــان اینکــه دانشــگاه پیــام نــور بــا شــعار 

ــکان«  ــر م ــت و در ه ــه وق ــا، هم ــوزش همه ج ــش، آم »من
ــرد:  ــح ک ــرده، تصری ــوزش ک ــت آم ــرای عدال ــه اج ــروع ب ش
ــوزش را  ــت آم ــف کیفی ــای مختل ــم در زمینه ه ــعی کرده ای س

ــم. ــرایط نکنی ــدای ش ف
ایرج پــور خاطرنشــان کــرد: کمتریــن هزینــه را دانشــگاه پیــام 
ــه  ــر هزین ــه ای دارد و از نظ ــگاه های هزین ــن دانش ــور در بی ن
ــه کمتــری دریافــت کــرده  ــه بقیــه دانشــگاه ها هزین نســبت ب
اســت. مزیــت دیگــر آنکــه مــدرک معتبــری دارد کــه در ســطح 

ــه اســت. ــی پذیرفت کشــور و بین الملل
ــه مســئله  ــا اشــاره ب ــور اردســتان ب ــام ن رئیــس دانشــگاه پی
ــگاه  ــن دانش ــت: ای ــجویان گف ــد دانش ــت و آم ــت و رف امنی
توانســته مســئله رفــت و آمــد دانشــجویان بومــی را برطــرف 

ــد. کن

ــی  ــس از بررس ــت: پ ــان گف ــی اصفه ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
ــتان  ــتان در 24 شهرس ــتاهای اس ــگری روس ــای گردش ظرفیت ه
ــعه  ــت توس ــا قابلی ــتا ب ــن 100 روس ــن بی ــتان، از ای و ۸00 دهس

ــدند.  ــایی ش ــان شناس ــگری در اصفه گردش
دارای  اصفهــان  اســتان  داشــت:  اظهــار  الهیــاری  فریــدون 
جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی بســیاری اســت کــه می توانــد در 

ــد. ــر باش ــیار موث ــگران بس ــذب گردش ج
ــه  ــن ســال گذشــته توجــه ب ــان اینکــه در طــول چندی ــا بی وی ب
جاذبه هــای بوم گــردی بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه، افــزود: 
در طــول ســال های گذشــته 23 روســتای هــدف گردشــگری در 
ــن  ــگری در ای ــاخصه های گردش ــده و ش ــایی ش ــتان شناس اس

روســتاها توســعه یافتــه اســت.
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه رونــد 

ــوازن آن در  ــعه مت ــر توس ــد ب ــگری و تاکی ــعه گردش ــوب توس خ
تمــام نقــاط اســتان تاکیــد کــرد: در ایــن بررســی متوجــه شــدیم 
کــه تعــداد روســتاهای دارای قابلیــت گردشــگری در اســتان 
ــای  ــی ظرفیت ه ــده و تمام ــن ش ــزان تعیی ــتر از می ــیار بیش بس
روســتاهای اســتان در 24 شهرســتان و در ۸00 دهســتان بررســی 

شــدند.
ایــن بررســی ها قابلیت هــای گردشــگری  ادامــه داد: در  وی 
طبیعــت، وضعیــت بافــت تاریخــی روســتا، بررســی آثــار تاریخــی 
و ارزش آن هــا، وضعیــت صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی 
اعــم از تعــداد کارگاه هــا و تعــداد هنرمنــدان، راه هــای دسترســی 
روســتا، اقلیــم روســتا و اســتعداد روســتا در زمینــه توســعه 
ــردی مدنظــر  ــگاه بوم گ ــد اقامت زیرســاخت های گردشــگری مانن

ــوده اســت. مهــر ب

معاون فرماندار مبارکه مطرح کرد: 

لزوم همکاری نهادها و سازمان ها در زمینه مواد مخدر
رئیس دانشگاه پیام نور اردستان: 

دانشگاه پیام نور اردستان از بهترین امکانات برخوردار است

 تجهیز ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی کاشان 
به سیستم مکان یاب

 شناسایی ۱۰۰ روستا با قابلیت توسعه گردشگری 
در اصفهان

موزه موسیقی اصفهان
ــان )مهم تریــن شــهر  ــا در اصفه ــه قدیمــی جلف ــان سرســبز در محل در یــک خیاب
ــروف  ــی مع ــازار تاریخ ــان و ب ــش جه ــدان نق ــه دور از می ــران(، ب ــگری ای گردش

ــد. ــد می گوی ــما خوش آم ــه ش ــیقی ب ــد موس ــوزه جدی ــان، م اصفه
ایــن مــوزه کوچــک کــه درواقــع »نامــه عاشــقانه ای بــه میــراث غنــی موســیقایی 
ایــران« اســت، چیــزی بیــش از چنــد ســاز آویــزان از دیوارهاســت که در ســال 2015 
ــان،  ــی و شــهریار شــکرانی، از موســیقیدانان بومــی اصفه ــرداد جیحون توســط مه
برپــا شــد کــه نمایش دهنــده بیــش از 300 نمونــه از آالت موســیقی از سراســر ایران 
اســت کــه ظاهــر بســیاری از آن هــا بــا آنچــه در نقاشــی  و مینیاتورهــای قدیمــی در 

محوطه هــای تاریخــی اصفهــان می بینیــم، تغییــری نکــرده اســت.
ــار  ــاد می شــود و ت ــن ی ــداع ســاز ویول ــوان پیشــگام اب ــه  عن ــه از آن ب کمانچــه ک
کــه از قــرار معلــوم الهام بخــش ســاخت ســاز گیتــار بــوده، همــراه مجموعــه ای از 
طبــل و دهل هــای ساخته شــده از پوســت حیوانــات، فلــوت یــا نــی، زنگوله هــای 
ــه مــواردی  ــا و باشــکوه همگــی از جمل شــترهای کوچ نشــینان و یــک چنــگ زیب
ــیقی  ــوزه موس ــفید م ــای س ــی و روی دیواره ــای نوران ــه در محفظه ه ــتند ک هس
اصفهــان در معــرض دیــد قــرار گرفته انــد و توضیحاتــی بــه زبــان فارســی و 
انگلیســی بــرای هــر کــدام آورده شــده و بازدیدکننــدگان می تواننــد برخــی از ایــن 

آالت موســیقی را کــه در مقایســه بــا ســایر آن هــا ارزش کمتــری دارنــد، در دســت 
بگیرنــد و بنوازنــد.

بازدیــد از مــوزه موســیقی اصفهــان بــا یــک اجــرای موســیقی کوچــک و صمیمــی 
موســیقی ســنتی و اشــعار فارســی اســتادان ایرانــی بــرای هــر گــروه از گردشــگران 

ــان می رســد. ــه پای ب
ایــن مــوزه در مدت زمــان کمــی کــه از بازگشــایی آن گذشــته، موفــق بــه کســب دو 
جایــزه شــده کــه آخریــن آن از ســوی شــورای بین المللــی موزه هــا )ایکــوم( بــود 

کــه بــه  عنــوان بهتریــن مــوزه خصوصــی ایــران شــناخته شــد.
ایــن مــوزه نخســتین مــوزه خصوصــی موســیقی در ایــران اســت کــه دو تــاالر بــه 
نام هــای تــاالر ســازهای ملــی و تــاالر ســازهای محلــی دارد کــه مجموعــه ای بســیار 

ــی را شــامل می شــود. ــوع از ســازهای ایران متن
ــرای  ــه »س ــاص دارد ک ــیقی اختص ــزرگان موس ــی ب ــه معرف ــوزه ب ــی از م بخش
ســرآهنگان« نــام گرفتــه اســت؛ در موســیقی ســرای مــوزه، بازدیدکننــدگان 

بهره منــد شــوند. زنــده  اجــرای موســیقی  از  می تواننــد 
ــرای اظهــار رضایــت  ــا نظــرات و آرای مثبــت فراوانــی کــه گردشــگران خارجــی ب ب
و شــگفتی از ایــن مــوزه در وب ســایت معــروف »Tripadviser« ثبــت کرده انــد، 
ــان  ــی گردشــگری اصفه ــه یکــی از جاذبه هــای اصل ــان را ب مــوزه موســیقی اصفه

ــد. ســیری در ایــران ــل کرده ان تبدی

اصفهــان  زیســت   مدیــر کل محیــط 
گفــت: بــر اســاس مصوبــات قانونــی 
دولــت حق آبــه گاوخونــی و زاینــده رود 
بــه بخــش کشــاورزی اولویــت دارد؛ امــا 
ــه  ــت یکپارچ ــه مدیری ــئوالن مجموع مس
نقــض  را  مســئله  ایــن  زاینــده رود 

نــد.  کرده ا
بــر  داشــت:  اظهــار  ظهرابــی  حمیــد 
دولــت  قانونــی  مصوبــات  اســاس 
حق آبــه تــاالب گاوخونــی و رودخانــه 
زاینــده رود پــس از آب شــرب قــرار دارد؛ 

ــط  ــه محی ــن حق آب ــه ای ــا ک ــن معن بدی
ــت  ــه بخــش کشــاورزی اولوی زیســتی ب

دارد.
و  نیــرو  وزارت  مجموعــه  افــزود:  وی 
ــه  ــت یکپارچ ــه مدیری ــئوالن مجموع مس
ــده رود دو ســال اســت ایــن مســئله  زاین
را نقــض کرده انــد و مــا نیــز مراتــب 
ــن مجموعــه را  ــی ای تصمیمــات غیرقانون
اعــام کرده ایــم و در حــال پیگیــری ایــن 
موضــوع بــرای بازگشــت بــه روال قانونــی 

ــتیم. هس

 صاحبخانه قربانی کاربری های 
مختلف زاینده رود شده است

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــت  ــه در گام نخس ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
ایــن حق آبه هــا  بایــد در زمینــه اصــاح 
حق آبــه  کــرد:  تاییــد  شــود،  فعالیــت 
ــس  ــد پ ــده رود دســت کم بای ــه زاین رودخان
از آب شــرب قــرار گیــرد؛ درواقــع همــه 
بــر  رودخانــه  ایــن  دیگــر  کاربری هــای 
ســر ســفره محیــط زیســت نشســته اند 
ــر  ــی دیگ ــه  را قربان ــی صاحبخان ــه نوع و ب

داده ایــم. قــرار  بخش هــا 
ــم  ــد می کن ــر تاکی ــار دیگ ــه داد: ب وی ادام
برخــاف  و  غیرقانونــی  رونــد  ایــن  کــه 

مصوبــات دولــت اســت و بایــد اصــاح 
ــود. ش

ــه  ــته گرچ ــال های گذش ــول س ــه در ط  البت
آب رودخانــه زاینــده رود بــه تــاالب نرســیده 
ــا دســت کم از برداشــت بخشــی  اســت، ام
ــد در  ــه می توان ــاب هایی ک ــاب و پس از  زه
بهبــود حــال تــاالب موثــر باشــد، جلوگیــری 

شــده اســت.
 همیاری خوب مردم و کشاورزان 
برای تامین حق آبه تاالب گاوخونی

مدیــر کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
ــردم  ــش م ــی و دان ــه آگاه ــان اینک ــا بی ب
ــط  ــا محی ــاط ب ــاورزی در ارتب ــف کش و صن
زیســت بســیار خــوب و مثبــت اســت، 

تاکیــد کــرد: اعــام همــکاری کشــاورزان 
تامیــن حق آبــه محیــط زیســتی  بــرای 
تــاالب از اتفاقــات خوبــی اســت کــه شــاهد 
ــم و در حــال حاضــر از برداشــت ها   آن بودی
و پمپاژهــای غیرمجــاز در بســتر رودخانــه بــا 

مشــارکت مــردم جلوگیــری می شــود.
وی اضافــه کــرد: در دوران آبیــاری گذشــته کــه 
ــرای کشــاورزان  ــود آب ب ــا کمب ــه شــدت ب ب
ــاورزان  ــم، کش ــه رو بودی ــتان روب ــرق اس ش
از  بخشــی  تــا  کردنــد  آمادگــی  اعــام 
ــد  ــن کنن ــی را تامی ــاالب گاوخون ــه ت حق آب
ــکاتی  ــار مش ــی دچ ــه در هماهنگ ــه البت ک
شــدیم کــه امیدواریــم در ســنوات آتــی ایــن 

اتفــاق رخ ندهــد. مهــر

#اصفهان_گردی
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کوتاه از شهرستان ها

چهار مصدوم در اثر واژگونی خودرو 
در جاده چوپانان 

ــک دســتگاه  ــی ی واژگون
جــاده  در   206 خــودرو 
انــارک  بــه  چوپانــان 
4 مصــدوم بــر جــای 

گذاشــت. 
رئیــس اورژانــس ناییــن 
گفــت: ایــن حادثــه عصر 
روز گذشــته در کیلومتــر 30 جــاده انــارک بــه 
ــی  ــده و ناتوان ــی رانن ــر بی احتیاط ــان در اث چوپان

ــودرو رخ داد. ــرل خ در کنت
ــا 2  ــه ب ــان حادث ــزود: مجروح ــی اف ــا عباس رض
ــمتیه  ــتان حش ــه بیمارس ــس ب ــتگاه آمبوالن دس

ناییــن منتقــل شــدند. باشــگاه خبرنــگاران

 جذب سرمایه گذار نیازمند 
کار میدانی است 

ــرمایه گذار  ــذب س ــت: ج ــادگان گف ــدار چ فرمان
ــت. ــی اس ــی و عملیات ــد کار میدان نیازمن

ــدار چــادگان، در نشســت  مهــدی اســدپور، فرمان
هم اندیشــی کــه بــا هــدف بررســی اهــداف 
شــرکت تعاونــی دهیــاران ایــن شهرســتان برگــزار 
ســرمایه گذاران  جــذب  داشــت:  اظهــار  شــد، 

ــت. ــی اس ــی و عملیات ــد کار میدان نیازمن
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم الگوبــرداری شــرکت 
شــرکت های  از  شهرســتان  دهیــاران  تعاونــی 
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــتان عن ــطح اس ــق در س موف
راســتا الزم اســت نگاهــی ویــژه و دقیــق بــه 
ایــن شهرســتان  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا 
ــوت،  ــف و ق ــاط ضع ــایی نق ــا شناس ــت و ب داش
یــک برنامــه دقیــق و منظــم در راســتای اهــداف 

ــرد. شــهر خبــر ــم ک تنظی

 کاشت منداب در 400 هکتار 
از زمین های کشاورزی مهیار

شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  اداره  رئیــس 
ــای  ــار از زمین ه ــاص 400 هکت ــهرضا از اختص ش
زراعــی منطقــه مهیــار ایــن شهرســتان بــه کشــت 

ــر داد. ــداب خب من
عبدالرضــا تاکــی بــا اشــاره بــه اختصــاص حــدود 
منطقــه  زمین هــای کشــاورزی  از  هکتــار   400
ــداب در  ــت من ــه کش ــتان ب ــن شهرس ــار ای مهی
ســال زراعــی جــاری تصریــح کــرد: از ایــن 
ــه  ــار ب ــدود 150 هکت ــت، ح ــطح کش ــزان س می
ــدای  ــود ســبز اســتفاده شــده  و در ابت ــوان ک عن
ــده شــده                        ــه خــاک برگردان ــی محصــول ب گل ده

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: بقیــه ســطح کشــت ایــن 
محصــول یعنــی حــدود 250  هکتــار نیــز جهــت 

دانــه و بذرگیــری اســتفاده می شــود. ایمنــا

صرفه جویی روزانه 40 هزار لیتر آب 
در نطنز 

ــاری  ــا ایجــاد شــبکه آبی ــت: ب ــز گف شــهردار نطن
قطــره ای و 10 هــزار متــر لوله گــذاری فضــای 
ســبز، روزانــه 40 هــزار لیتــر در مصــرف آب 

شــد. صرفه جویــی 
در   داشــت:  اظهــار  تجویــدی  ســید محســن 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــر پروژه های ــال اخی ــار س چه
و ســاماندهی فضــای ســبز در باغ شــهر نطنــز 

ــد. ــرا ش اج
شــد  موفــق  شــهرداری  کــرد:  تصریــح  وی 
میانگیــن ســرانه فضــای ســبز شــهری را در نطنــز 
ــاند  ــر برس ــر نف ــه ازای ه ــع ب ــر مرب ــه 36 مت ب
و ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن ســرانه 
ــر  ــر در کشــور 22 مت ــرای هــر نف فضــای ســبز ب

مربــع اســت. خبــر فارســی

درخشش کاراته کاران گلپایگانی 
در مسابقات ارومیه

تیم هــای  در  حاضــر  گلپایگانــی  کاراتــه کاران 
کاراتــه اســتان اصفهــان در مســابقات بین المللــی 
کاراتــه جــام وحــدت و دوســتی کــه طــی ســه روز 
ــی را  ــای رنگارنگ ــزار شــد، مدال ه ــه برگ در ارومی

ــد. از آن خــود کردن
ایــن  در  اصفهــان  اســتان  کاراتــه  تیم هــای 
بزرگســاالن،  ســنی  رده  ســه  در  مســابقات 
جوانــان و نوجوانــان شــرکت کردنــد و در مجمــوع 
ــه  ــه س ــد ک ــب کنن ــدال کس ــج م ــتند پن توانس
مــدال آن توســط کاراتــه کاران گلپایگانــی بــه 

دیــار عالمــان دســت آمــد. 

 دستگیری شکارچی متخلف 
در منطقه کالته  خوروبیابانک

شهرســتان  زیســت  محیــط  اداره  سرپرســت 
شــکارچی  یــک  دســتگیری  از  خوروبیابانــک 
متخلــف در منطقــه شــکار ممنــوع کاتــه خبــر داد.

یــگان  نیروهــای  افــزود:  شــیبانی  حســین 
حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان خــور و 
بیابانــک هنــگام گشــت و کنتــرل در منطقــه 
شــکار ممنــوع کاتــه، شــکارچی متخلــف یــک کل 
وحشــی را دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

ــد. کردن
وی بــا اشــاره بــه چگونگــی دســتگیری ایــن 
متخلــف گفــت: نیروهــای یــگان حفاظــت محیــط 
ــگام گشــت  زیســت شهرســتان خوروبیابانــک هن
ــه کمیــن  ــوع کات ــرل در منطقــه شــکار ممن و کنت
ــودروی  ــک خ ــه ی ــاعتی ب ــس از س ــد و پ کردن
وانــت ســواری تویوتــا مشــکوک شــدند و از ایــن 

ــد. ســفیرخور ــی کردن ــودرو بازرس خ

مدیر کل محیط زیست اصفهان مطرح کرد:
حق آبه گاوخونی ارجح بر کشاورزی

،،
 ۳۷۰ پــروژه در اســتان قابــل  واگــذاری 
اســت کــه از ایــن تعــداد ۱۸۰ پــروژه 
پــروژه  و ۶۷  بــوده  واگــذاری  آمــاده 

واگــذار شــده اســت
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دریچه

 فعالیت ۷۵ گروه جهادی 
در استان یزد 

رئیــس بســیج ســـازندگی 
 ۷۵ گفــت:  یــزد  اســـتان 
راســتای  در  جهــادی  گــروه 
اســتان  در  محرومیت زدایــی 

می کننــد.  فعالیــت  یــزد 
میرقانعــی، رئیــس بســیج 
ســـازندگی اســـتان یــزد اظهار 
ــادی دارای  ــروه جه ــر ۱۲۰ گ ــغ ب ــته بال ــال گذش ــت: س داش
شناســنامه، فعالیت هایــی در راســتای محرومیت زدایــی 

ــد. ــام دادن انج
ســید محمــد میرقانعــی افــزود: تاکنــون حــدود 8 هــزار نفــر 
در قالــب اردو هــای یک روزه، ســه روزه، هفــت روزه و ده روزه 

فعالیــت کرده انــد. شــهر خبــر

 دعوت 4 شناگر معلول کرمانی 
به اردوی تیم ملی 

4 شــناگر تیــم شــنای جانبــازان و معلولیــن اســتان کرمــان 
ــوت  ــران دع ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــم مل ــه اردوی تی ب
شــدند. مهــدی نخعــی، رئیــس هیئــت جانبــازان و معلولیــن 
ــه،  ــا کاظمی ــم زاده، ایلی ــد کری ــت: محم ــان، گف ــتان کرم اس
ابوالفضــل نگارســتانی و ســینا ضیغمی نــژاد، 4 شــناگر تیــم 
شــنای جانبــازان و معلولیــن اســتان کرمــان هســتند کــه بــه 

ــداد 24 ــده اند. روی ــوت ش ــن اردو دع ای

 تجلیل از فعاالن صنعت چاپ 
در چهارمحال و بختیاری 

جــواد کارگــران، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــزاری  ــرای برگ ــزی ب ــاری، از برنامه ری ــال و بختی چهارمح
ــتان در  ــاپ اس ــت چ ــاالن صنع ــل از فع ــش تجلی همای
ــا »روز ملــی  روز شــنبه ۱۱ شــهریورماه امســال همزمــان ب

ــر داد. ــهرکرد خب ــر ش ــاالر غدی ــاپ« در ت ــت چ صنع
ــاالن  ــوتان و فع ــش از پیشکس ــن همای ــت: در ای وی گف
صنعــت چــاپ، برتریــن چاپخانــه، کارگــر و کارآفریــن 
ــال و  ــال چهارمح ــال فع ــه دیجیت ــاپ و چاپخان ــوزه چ ح

بختیــاری تجلیــل می شــود. خبــر فارســی

اجرای طرح آموزشی پلیس کوچولو 
فــرزاد رحیمــی، مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان چهارمحــال و بختیــاری، از اجــرای طــرح 
آموزشــی پلیــس کوچولــو بــا شــرکت ۱۰۰ کــودک در مرکــز 

ــر داد. ــهرکرد خب ــک ش ــماره ی ــری ش فرهنگی هن
وی گفــت: اجــرای ایــن طــرح بــا هــدف آمــوزش قوانیــن 
راهنمایــی و رانندگــی و ترافیکــی بــه کــودکان جهــت 
ــان،  جلوگیــری از خطــرات احتمالــی و حفــظ ســامتی آن
ــاه  ــد و در مردادم ــاز ش ــته ۹۵ آغ ــال گذش ــاه س از آبان م

ــان رســید. فــارس ــه پای جــاری ب

 دعوت از ورزشکاران چهارمحالی 
به اردوی تیم ملی والیبال 

ــه  ــاری ب ــال و بختی ــوان چهارمح ــت نوج ــج والیبالیس  پن
مرحلــه نهایــی اردوی اســتعدادیابی تیــم ملــی دعــوت 
شــدند؛ امیــد همــت زاده، ســید محمدرضــا ربیعیــان، عباس 
اســدی، جــواد ســلیمانی و علــی طاهــری بــه  عنــوان مدافــع 
میانــی بــه مرحلــه نهایــی اردوی اســتعدادیابی تیــم والیبــال 

نوجوانــان کشــور فراخوانــده شــدند.
ایــن اردو تــا 8 مردادمــاه ادامــه دارد و دعوت شــدگان بــرای 
ــه نمایــش  ــی، توانایی هــای خــود را ب ــم مل ــت در تی عضوی
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  عمومــی  روابــط  می گذارنــد. 

ــاری ــال و بختی چهارمح

۱۵ خرده فروش مواد در کرمان 
دستگیر شدند

ــوع  ــت: موض ــان گف ــتان کرم ــی شهرس ــده انتظام  فرمان
ــده و  ــل ش ــی تبدی ــل جهان ــک معض ــه ی ــدر ب ــواد مخ م
متاســفانه کشــور مــا در کنــار دو کشــور افغانســتان و 
ــن  ــتری در ای ــای بیش ــکات و پیامده ــا مش ــتان ب پاکس

ــت. ــان اس ــه گریب ــت ب ــوص دس خص
ســرهنگ عبدالعلــی روان بخــش گفــت: در همیــن راســتا و 
در برخــورد بــا خرده فروشــان مــواد مخــدر در شــهر کرمــان 
مامــورن انتظامــی ایــن فرماندهــی موفــق شــدند طــی ۷۲ 
ــا هماهنگــی  ســاعت گذشــته منــزل ۱۵ خرده فــروش را ب

مقــام قضایــی بازرســی کننــد. پایــگاه خبــری پلیــس

افزایش چهار برابری برداشت کلزا
در چهارمحال و بختیاری 

ــاد  ــت اداره کل جه ــور زراع ــر ام ــکان، مدی ــیروس بیک ب س
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از پایــان برداشــت کلــزا 

ــر داد. در مــزارع اســتان خب
ــزا در  ــن کل ــه ۶۳۰ ت ــک ب ــال نزدی ــت: امس ــکان گف بیک ب
چهارمحــال و بختیــاری برداشــت شــد کــه نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال قبــل رشــد 4 برابــری دارد. 
وی افــزود: امســال در مجمــوع یــک هــزار و 8۰ هکتــار کلــزا 
ــا،  ــود بارش ه ــل کمب ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــت ش ــتان کش در اس
فقــط ۵۰۰ هکتــار آن قابــل برداشــت بود.باشــگاه خبرنــگاران

اهدای یک دستگاه آمبوالنس به 
بیمارستان امام رضای )ع( سیرجان

خیــران ســامت یــک دســتگاه آمبوالنــس مجهــز بــه 
سیســتم بخش هــای مراقبتــی حمــل بیمــار را بــا هزینــه 4۱ 
میلیــارد ریــال خریــداری و بــه بیمارســتان امــام رضــای)ع( 
ســیرجان اهــدا کردنــد. یــدهللا قربانــی، مدیــر عامــل مجمــع 
ــه  ــز ب ــن اهــدای آمبوالنســی مجه ــران ســیرجان در آیی خی
بیمارســتان امــام رضــای)ع( ســیرجان اظهــار داشــت: 
هشــت نفــر از خیــران ســامت ایــن آمبوالنــس را کــه مجهز 
ــد  ــار مانن ــل بیم ــی حم ــای مراقبت ــتم بخش ه ــه سیس ب
آی ســی یو ، سی ســی یو و اورژانــس اســت بــا هزینــه 
4۱ میلیــارد ریــال خریــداری و بــه مجمــع خیــران ســامت 

ــد. فــارس ــه کردن ســیرجان هدی

و  آمــوزش  کل  مدیــر  شــیرزاد،  احمــد 
ــری  ــزد، در نشســتی خب ــرورش اســتان ی پ
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــان ی ــع فرهنگی در مجتم
دغدغه هــای  و  چالش هــا  مهم تریــن 
ــت:  ــار داش ــزد اظه ــرورش ی ــوزش و پ آم
وجــود  دغدغه هــا،  مهم تریــن  از  یکــی 
فضــای غیرایمــن در بعضــی از مــدارس یــزد 
ــه  ــه هیچ وج ــت ب ــن وضعی ــه ای ــت ک اس
اســتان  ایــن  دانش آمــوزان  شایســته 

نیســت.
ــوزش  ــدی در آم ــش بع ــه و چال  وی دغدغ
معیشــت  وضعیــت  را  یــزد  پــرورش  و 
مهم تریــن  افــزود:  و  دانســت  معلمــان 
دغدغــه مــا، بهبــود وضعیــت معیشــت 
تکمیلــی  بیمــه  همچنیــن  و  معلمــان 

آن هاســت.
شــیرزاد در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــتان  ــوزان اس ــار دانش آم ــه آم ــاره ب ــا اش ب
ــرد: امســال ۲۳8 هــزار و ۳۱۹  ــان ک ــزد بی ی
دانش آمــوز در ۱۰ هــزار و ۶۹ کاس درس 

ــزار مدرســه در ســطح اســتان ســال  و ۳ ه
ــرد. ــد ک ــاز خواهن ــی ۹۷ ـ ۹۶ را آغ تحصیل

ــزد  ــرورش اســتان ی ــر کل آمــوزش و پ مدی
بــا بیــان اینکــه ۷۹ درصــد مــدارس اســتان 
یــزد شــهری و ۲۱ درصــد روســتایی اســت، 
دانش آمــوزان  درصــد   ۹۱ کــرد:  عنــوان 
اســتان یــزد شــهری و تنهــا ۹ درصــد آن هــا 

ــتند. ــتایی هس روس

 رشد ۵.۸ درصدی جمعیت 
دانش آموزی استان یزد نسبت به سال 

گذشته
وی رشــد جمعیــت دانش آمــوزی در اســتان 
ــه  ــزد را در ســال جــاری ۵.8 درصــد نســبت ب ی
ســال گذشــته اعــام کــرد و یــادآور شــد: تاکنــون 
۷۵ درصــد ثبت نام هــا در مــدارس انجــام شــده 
ــتان  ــوزی اس ــت دانش آم ــد از جمعی و ۱۳ درص
یــزد در مــدارس غیردولتــی ثبت نــام کــرده انــد.
 خیران ۲۱ مدرسه به آموزش و پرورش 

یزد تحویل دادند
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد درباره 
ــزد  ــتان ی ــده در اس ــازی های انجام ش مدرسه س
بــا وجــود مشــکات مالــی و اعتبــاری دولــت و 
کمبــود منابــع اظهــار داشــت: خیــران حضــوری 
بســیار موثــر در ایــن عرصــه داشــته اند و امســال 
۲۱ مدرســه توســط آن هــا بــه آمــوزش و پــرورش 

تحویــل داده شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از تاش 
بــرای راه انــدازی پارلمــان معلمــان در یــزد خبــر 

داد و گفــت: بــرای اداره بهتــر مــدارس و آمــوزش 
و پــرورش بایــد از نظــرات معلمــان و فرهنگیــان 

بــه خوبــی بهره منــد شــویم.
 احداث ۲۸۸ واحد آپارتمان برای 

معلمان فاقد مسکن یزدی
شــیرزاد دربــاره معلمــان فاقــد مســکن اســتان 
ــان  ــد آپارتم ــت: ۲88 واح ــار داش ــز اظه ــزد نی ی
ــداث  ــزد اح ــکن در ی ــد مس ــان فاق ــرای معلم ب
شــد کــه تاکنــون ۲۲۰ واحــد آن واگــذار شــده و 

ــد. ــام کرده ان ــرایط ثبت ن ــد ش ــراد واج اف
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره 
دانش آمــوزان اتبــاع خارجــی در یــزد اظهــار 
ــزد را  ــوزان اســتان ی داشــت: ۷ درصــد دانش آم
ــاع خارجــی، به ویــژه افغانســتانی ها تشــکیل  اتب

ــش از ۱۰  ــامل بی ــزان ش ــن می ــه ای ــد ک می دهن
ــر اســت. ــزار نف ه

وی تصریــح کــرد: اتبــاع خارجــی یــا ایرانــی کــه 
شناســنامه ندارنــد نیــز، می تواننــد تحصیــل 
ــد  ــراد فاق ــر، اف ــن ام ــق ای ــرای تحق ــد؛ ب کنن
دریافــت  بــرای  بایــد  خارجــی  شناســنامه 
ــاع خارجــی و  ــه کمیســاریای اتب ــت ب اوراق هوی
ایرانیــان فاقــد شناســنامه نیــز بــه فرمانداری هــا 
مراجعــه کنند.شــیرزاد در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا اشــاره به مشــکات عدیــده ای 
کــه در مســیر اداره مــدارس اســتان یــزد وجــود 
ــاز  ــدارس نی ــرای اداره م ــت: ب ــار داش دارد، اظه
بــه کمــک و مشــارکت مــردم داریــم؛ زیــرا اگــر 
کمــک مــردم نباشــد، بــه طــور قطــع مــدارس به 

ــد. مهــر ــد ش ــتگی اداره نخواهن شایس

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد مطرح کرد:

مدارس غیرایمن و معیشت معلمان 
دغدغه  آموزش وپرورش یزد

ســید جعفــر موســوی، مســئول ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات 
ــینی  ــن حس ــتاد اربعی ــت س ــاری، در نشس ــال و بختی چهارمح
ــرد: در راســتای خدمت رســانی  ــار ک ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
بــه زائــران اربعیــن، ۶ کمیتــه شــامل کمیته هــای مردمــی، 
اســکان، تغذیــه، امنیــت و اعــزام و فرهنگــی در اســتان تشــکیل 

شــده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه بــر جــذب مشــارکت های مردمــی، 
امــوری چــون اســکان، پذیرایــی، ارائــه خدمــات بــه زائــران و... بــا 
ــیج  ــامی و بس ــوراهای اس ــی، ش ــای مذهب ــتفاده از هیئت ه اس
توســط ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات صــورت می گیــرد، افــزود: 

ایــن تصمیــم از ســوی ســتاد مرکــزی اربعیــن گرفتــه شــد.
و  چهارمحــال  عالیــات  عتبــات  بازســازی  ســتاد  مســئول 
ــاله از  ــه س ــتان هم ــن اس ــران ای ــه زائ ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی

مــرز چذابــه بــرای شــرکت در پیــاده روی اربعیــن حســینی اعــزام 
ــاده روی  ــیر پی ــردن مس ــاه ک ــرای کوت ــرد: ب ــه ک ــوند، اضاف می ش
ــدور  ــورت ص ــا در ص ــتیم ت ــر هس ــال پیگی ــتانی ها، امس هم اس
مجــوز وزارت کشــور زائــران اســتان از مــرز شــلمچه عــازم شــوند.

موســوی کمک هــای نقــدی مــردم چهارمحــال و بختیــاری بــرای 
ــت:  ــوان داش ــت و عن ــال دانس ــارد ری ــن را ۵ میلی ــران اربعی زائ
امســال نیــز شماره حســاب ۳۳۳۶ بانــک صــادرات جهــت جــذب 
مشــارکت های مردمــی و نــذورات اختصــاص داده شــده اســت.

ــب  ــال دو موک ــی امس ــت: در راهپیمای ــان داش ــه بی وی در ادام
ــن  ــی از ای ــد؛ یک ــانی می کنن ــی خدمت رس ــران چهارمحال ــه زائ ب
ــی از ۵ هــزار نفــر در روز را دارد، در  موکب هــا کــه ظرفیــت پذیرای
منطقــه چزابــه و دیگــری بــا ظرفیــت ۱۰ هــزار نفــر در روز در مــرز 

نجــف و کربــا مســتقر شــده اســت. فــارس

راه  کل  اداره  شهر ســازی  مدیــر  محمد علیــزاده،  صغــری 
چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کــرد: در جلســه کمیســیون ماده 
۵ چهارمحــال و بختیــاری کــه در محــل اســتانداری و بــا حضــور 
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار تشــکیل شــد، طــرح 

ــب رســید. ــه تصوی ــه و اردل ب ــی شــهر های مالخلیف تفصیل
ــر  اســاس  ــی ایــن دو شــهر کــه ب وی افــزود: در طــرح تفصیل
ــه و  ــهر ها تهی ــن ش ــع ای ــرح جام ــی ط ــط کل ــا و ضواب معیار ه
تصویــب شــد، نحــوه اســتفاده از زمین هــای شــهری در ســطح 
ــرای  ــن ب ــق زمی ــت و مســاحت دقی ــف، موقعی محــات مختل
ــور  ــبکه عب ــی ش ــق و تفصیل ــع دقی ــا، وض ــک از آن ه ــر ی ه
و مــرور، میــزان تراکــم جمعیــت و تراکــم ســاختمانی در 
واحد هــای شــهری، اولویت هــای مربــوط بــه مناطــق بهســازی 
و نوســازی، توســعه و حــل مشــکات شــهری و موقعیــت کلیــه 

ــردی  ــند راهب ــن س ــده در ای ــهر های یادش ــف ش ــل مختل عوام
تعییــن شــد.

شهرســازی  و  راه  اداره کل  معمــاری  و  شهرســازی  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: در آینــده در ایــن دو شــهر 
نقشــه ها و مشــخصات مربــوط بــه مالکیــت بــر اســاس 
ــه  ــی یادشــده تهی ــدرج در طرح هــای تفصیل مــدارک ثبتــی من

و تنظیــم می شــود.
محمدعلیــزاده افــزود: طــرح تفصیلــی شــهر اردل بــه مســاحت 
ــق  ــر در اف ــر ۱۱۳۳۰ نف ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــار و ب ۳۱8/۳ هکت
ــا مســاحت  ــه ب ــی شــهر مالخلیف ســال ۱۳۹8 و طــرح تفصیل
۱۱۶/۲ هکتــار و جمعیــت ۵۲۳۷ نفــر در افــق ســال ۱4۰۶ 
ــن  ــار شــهرداری های ای ــرای اجــرا در اختی تصویــب شــد کــه ب

ــارس ــرد. ف ــرار می گی ــهر ق دو ش

احمــد طالبــی، معــاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان 
یــزد، بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ۳۲ تشــکل جوانــان 
در اســتان یــزد فعــال هســتند، گفــت: ۱۵ تشــکل هــم 
ــل اداری  ــد و مراح ــاز کرده ان ــود را آغ ــت خ ــای ثب فعالیت ه

ــت. ــام اس ــال انج ــا در ح ــت آن ه ثب
ــه حمایت هــای صورت گرفتــه از تشــکل ها اشــاره کــرد و  وی ب
گفــت: در یــک ســال گذشــته از فعالیت هایــی کــه تشــکل ها 
ــت صــورت  ــان حمای ــون توم ــد، حــدود ۱۳۰ میلی ــه کرده ان ارائ
ــیاری  ــتقیم بس ــای غیرمس ــر آن حمایت ه ــاوه ب ــه و ع گرفت

هــم انجــام شــده اســت.
ــای  ــود فعالیت ه ــتای بهب ــرد: در راس ــان ک ــی خاطرنش طالب
ــرای اعضــای  ــای آموزشــی توانمندســازی ب تشــکل ها، دوره ه

ــت. ــده اس ــزار ش ــکل ها برگ ــن تش ای

معــاون جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان از برگزاری جشــنواره 
تئاتــر خیابانــی در یــزد خبــر داد و گفــت: فراخــوان ایــن 
ــم  ــا چهارده ــم ت ــای یازده ــده و در روزه ــام ش ــنواره اع جش

ــود. ــام می ش ــزد انج ــتان ی ــهریور در اس ش
طالبــی بــا اشــاره بــه اینکــه خیــران ازدواج اســتان یــزد بیشــتر 
در حــوزه جهیزیــه فعالیــت دارنــد، گفــت: 4۰ تشــکل در حــال 
حاضــر در ســطح اســتان یــزد در زمینــه ازدواج فعالیــت 
ــه  ــدام ب ــه صــورت شــخصی اق ــه ب ــرادی ک ــا اف ــد؛ ام می کنن
فعالیــت خیــری در ایــن زمینــه می کننــد، بســیار زیــاد اســت.

وی از شناســایی ۶۰ خّیــر ازدواج در اســتان یــزد خبــر داد کــه 
ــران ازدواج  ــت: مجمــع خی ــد و گف ــت دارن در تشــکل ها فعالی
اســتان یــزد هــم تــا ابتــدای شــهریور و همزمــان بــا برگــزاری 
همایــش تجلیــل از ایــن خیــران آغــاز بــه کار می کنــد. تســنیم

حجت االســام محمدرضــا قنبــری، سرپرســت اداره تبلیغــات 
اســامی شهرســتان کرمــان، در جلســه برنامه ریــزی هفتــه 
روحانیــون  از  نفــر   ۲۵۰ از  بیــش  مســجد گفــت:  جهانــی 
ــت در ۲۲۰  ــام جماع ــوان ام ــه  عن ــود را ب ــی خ ــای تبلیغ برنامه ه
مســجد و مــکان مذهبــی در کرمــان انجــام می دهنــد کــه 
درمجمــوع فعالیت هــای تبلیغــی در ایــن شــهر مطلــوب ارزیابــی 

می شــود.
وی یکــی از برنامه هــای اداره تبلیغــات اســامی کرمــان را در 
هفتــه جهانــی مســجد، تجلیــل از ائمــه جماعــت موفــق عنــوان 
و تصریــح کــرد: ســازمان تبلیغــات اســامی افتخــار دارد بــا 
نیروهــای ارزشــی و مبّلغــان دینــی همــکاری می کنــد و قدردانــی 
از همــه خدمــات و تاش هــای نیروهــای همــکار را وظیفــه خــود 

می دانــد.

وی گفــت: قدردانــی از تــاش و مجاهــدت خســتگی ناپذیر ائمــه 
جماعــت مســاجد، امــری ضــروری و همســان تجلیــل از مقــام 
ــه داد: ائمــه جماعــت  ــری ادام ــم اســت. حجت االســام قنب عال
مســاجد نیروهــای دلســوز و عاشــقی هســتند کــه مســئله تعلیــم 

ــرای خــود افتخــار و ارزش می داننــد. ــم مــردم را ب و تعل
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــامی شهرس ــات اس ــت اداره تبلیغ سرپرس
ائمــه جماعــت مســاجد، میــراث داران نبــی مکــرم اســام)ص( در 

جهــت ترویــج معــارف و نشــر احــکام اســامی هســتند.
حجت االســام قنبــری افــزود: وقت گــذاری، نظــم، برنامه ریــزی 
فرهنگــی و جــذب جوانــان بــه مســجد از مهم تریــن شــاخصه های 

یــک امــام جماعــت موفق اســت.
گفتنــی اســت هفتــه جهانــی مســجد از ســی ام مردادمــاه آغــاز 

می شــود. مهــر

استانها

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

تشکیل 6 کمیته جهت خدمت رسانی به زائران اربعین
معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان یزد: 

نخستین جشنواره خیران ازدواج یزد برگزار می شود 

مدیر شهر سازی اداره کل راه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تصویب طرح تفصیلی شهرهای اردل و مالخلیفه
سرپرست اداره تبلیغات اسالمی شهرستان کرمان خبر داد:

تجلیل از ائمه جماعت موفق کرمان

 میدان امیرچخماق یزد 
جلوه ای از تمدن ایران زمین   

ــخ  و ...  ــر و تاری ــه ای از  هن ــنوی، مجموع ــه می ش ــزد را ک ــام ی ن
ــی  ــکان تاریخ ــن م ــا اولی ــود. حتم ــم می ش ــت مجس ــی برای ایران
ــه  ــود، مجموع ــی می ش ــن تداع ــزد در ذه ــام ی ــنیدن ن ــا ش ــه ب ک
ــرار دارد. ــن شــهر ق ــز ای ــه در مرک ــاق اســت ک تاریخــی امیرچخم

وارد مرکــز بافــت قدیمــی یــزد کــه می شــویم، مجموعــه ای از 
ــان را  ــی مهرب ــه مردمان ــنتی و البت ــی س ــامی، بافت ــاری اس معم
ــز  ــذاب و خاطره انگی ــفری ج ــد س ــی نوی ــه همگ ــد ک ــم دی خواهی

می دهنــد.  را 
روزگاری در ایــن شــهر حاکمــی از دودمــان تیمــوری بــه نــام میــر 
جال الدیــن چخمــاق از ســرداران شــاهرخ تیمــوری و حاکــم شــهر 
ــی شــهر  ــون جهــت آبادان ــه همــراه همســرش فاطمــه خات ــزد ب ی
یــزد تصمیــم بــه ســاخت مجموعــه ای کم نظیــر گرفتنــد کــه امــروز 
ــزد اســت.  ــای تاریخــی شــهر ی ــی از شــاخص ترین مجموعه ه یک
ــت؛  ــهر اس ــی ش ــای اصل ــز خیابان ه ــدان مرک ــن می ــع ای درواق
مجموعــه ای ارزشــمند از قــرن نهــم هجــری شــامل مســجد، تکیــه 

بقعــه ســتی فاطمــه، بازارچــه حاجی قنبــر، آب انبــار ســتی فاطمــه، 
نخــل و آب انبــار تکیــه.

در دوره بعــدی ایــن مجموعــه رونــق خــود را داشــت و بــه همیــن 
ــار  ــی از آث ــز برخ ــوی نی ــاس صف ــاه عب ــد. ش ــده می ش ــام خوان ن
ــیزدهم  ــرن س ــل ق ــپس در اوای ــرد. س ــا ک ــازی و احی آن را بازس
ــه  ــری داد و ب ــر کارب ــجد تغیی ــوی مس ــدان جل ــازار و می ــردر ب س
حســینیه مبــدل شــد. کتیبــه ای بــه تاریــخ ۱۲۹۶ هجــری قمــری 
در قســمت شاه نشــین آن وجــود دارد کــه قدمــت ایــن بنــا را 

نشــان می دهــد.
ــش از دوره  ــا پی ــه ت ــت ک ــدان آن اس ــن می ــب در ای ــه جال نکت
ــرای  ــدان ب ــن می ــزد، درگذشــتگان خــود را در ای ــی ی ــوی اهال پهل
ــه در  ــد ک ــن می کردن ــاق دف ــرک جســتن از حســینیه میرچخم تب
زمــان پهلــوی از ایــن اقــدام جلوگیــری می شــود. گورســتان دوبــاره 

ــود. ــدان می ش ــه می ــل ب تبدی
میــدان امیــر چخمــاق، میدانــی بــرای تجمــع اهالــی یــزد در پیــش 
انقــاب و پــس از آن نیــز مرکــز راهپیمایی هــا و تظاهــرات یزدیــان 
ــزد  ــدان حماســه های ی ــوان می ــه عن ــر ب ــوده و در ســال های اخی ب

شــناخته شــده اســت. کارنــاوال

#دیدنی_ها

کوتاه اخبار 
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

 مراسم اربعین حسینی 
بیانگر وحدت مسلمانان است

سیاســی امنیـــتی   معــاون 
و  چهارمحـــال  اســتاندار 
مراســم  گفــت:  بختیــاری 
بیانگــر  اربعیــن حســینی، 
ــت.  ــلمانان اس ــدت مس وح
ــت  ــی در نشس ــر مردان جعف
ــن  ــم اربعی ــی مراس هماهنگ
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن تمــام تــوان خــود را 
بــه کار گرفتــه تــا ارزش هــای اســامی را در جامعــه کم رنگ 
کنــد، بیــان کــرد: دشــمن اعتقــادات و ارزش های اســامی 
ــگ  ــال کم رن ــه دنب ــه و ب ــانه گرفت ــان نش ــن جوان را در بی

ــردن آن هاســت. ک
وی اظهــار داشــت: هــر ســاله از اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری خدمات رســانی مناســبی بــه زائــران در مراســم 

ــود. مهــر ــراق می ش ــور ع ــن در کش اربعی

 مدیر کل تبلیغات اسالمی 
استان کرمان:

پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در اولویت قرار دارد

 مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــت:  ــی گف ــیب های اجتماع ــع آس ــایی و رف ــزوم شناس ل
امســال ایــن مســئله، اولویــت اصلــی ســازمان تبلیغــات 

اســامی اســتان کرمــان اســت.
 حجت االســام علــی جالــی در دیــدار بــا سرپرســت 
ــر  و کارکنــان اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان کرمــان ب
اســتفاده از ظرفیــت روحانیــون مســتقر، اولویت بنــدی 
ــکیل  ــی، تش ــات قرآن ــتر موسس ــت بیش ــا، فعالی طرح ه
ــرای روحانیــون در هــر مــاه تاکیــد کــرد. شــهر  کارگــروه ب

فــردا

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز یزد:
 ۳۵ درصد مدارس یزد 

غیراستاندارد است
 رئیــس هیئت مدیــره مجمــع خیــران مدرسه ســاز اســتان 
یــزد از غیراســتاندارد بــودن ۳۵ درصــد مــدارس ایــن 

ــر داد.  اســتان خب
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــش اظه ــین رادمن امیرحس
ــتاندارد و  ــورت غیراس ــه ص ــزد ب ــطح ی ــه در س ۳۰۰ مدرس
غیرایمــن فعــال هســتند کــه در ایــن زمینــه بایــد اقدامــات 

ــرد. یــزدآوا ــورت گی الزم ص

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
شهری چهارمحال و بختیاری خبر داد:
ذخیره ۱۸ هزار و ۵۰۰ متر مکعب 

آب برای مواقع بحرانی 
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب  قــدرت هللا بیگلــری، مدی
اینکــه  بیــان  بــا  بختیــاری،  و  چهارمحــال  شــهری 
ــع  ــر در اســتان ســبب کاهــش مناب خشکســالی های اخی
آب زیرزمینــی و خشــک شــدن بعضــی از چاه هــای 
تأمیــن آب شــرب شــد، گفــت: طــی ســه ســال گذشــته، 
۱8 هــزار و ۵۰۰ متــر مکعــب آب در مخــازن اســتان ذخیــره 

ــود. ــدار می ش ــی وارد م ــع بحران ــه در مواق ــد ک ش
وی افــزود: هم اکنــون از ۱۹۱ حلقــه چــاه موجــود در 
چهارمحــال و بختیــاری، 4۷ حلقــه آن خشــک شــده 

خبرنــگاران باشــگاه  اســت. 

مدیر جهاد کشاورزی ریگان مطرح کرد:
نبود محدودیت در اجرای 
سیستم های نوین آبیاری

مدیــر جهــاد کشــاورزی ریــگان گفــت: بــا توجــه به شــرایط 
آب و هوایــی شهرســتان ریــگان هیــچ محدودیتــی در 
زمینــه اجــرای سیســتم های نویــن آبیــاری وجــود نــدارد. 
 رســول بخش بامــری، مدیــر جهــاد کشــاورزی ریــگان 
در همایــش توجیهــی اجــرای سیســتم های نویــن آبیــاری 
بــا حضــور دهیــاران بخــش مرکــزی بیــان داشــت: بــرای 
ــتان 8۵  ــاری در شهرس ــن آبی ــتم های نوی ــرای سیس اج
ــاورز  ــه آورده کش ــوده و بقی ــوض ب ــهیات باع ــد تس درص

اســت. شــهر خبــر

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

 کاهش ۶۱ درصدی آتش سوزی 
در اراضی ملی 

علــی محمــدی مقــدم، مدیــر کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار داشــت: از 
ــی  ــی مل ــوزی در اراض ــره آتش س ــال ۲8 فق ــدای امس ابت
اســتان رخ داده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

کاهــش ۶۱ درصــدی را نشــان می دهــد.
وی گفــت: ایــن میــزان آتش ســوزی در ۲4 هکتــار از 
اراضــی ملــی بــه وقــوع پیوســت کــه ۱4 هکتــار آن مربــوط 

ــت. ــع اس ــه مرات ــوط ب ــار مرب ــا و ۱۰ هکت ــه جنگل ه ب
میــزان  بیشــترین  کــرد:  اضافــه  مقــدم  محمــدی 
آتش ســوزی بــه ترتیــب در شهرســتان های لــردگان، کیــار 

و اردل بــوده اســت. خبــر فارســی

سرپرست فرمانداری بروجن عنوان کرد:
 بلداجی، دومین شهر 

تولیدکننده گز در کشور
بروجــن  فرمانــداری  مــرادی، سرپرســت  علی محمــد 
ــز در بلداجــی  ــدی گ ــه وجــود ۱۰۰ واحــد تولی ــا اشــاره ب ب
اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 8۰ واحــد فعــال اســت و بقیــه 
ــت بیشــتری  ــد حمای ــودن، نیازمن ــال ب ــل نیمه فع ــه دلی ب

هســتند. 
وی افــزود: واحدهــای تولیــدی شــهر بلداجــی حــدود ۳۰ 
ــن  ــد و ای ــد می کنن ــور را تولی ــدی کش ــز تولی ــد از گ درص
ــه سراســر کشــور ارســال می شــود.  محصــول باکیفیــت ب
مــرادی بــا اشــاره بــه نبــود صــادرات مناســب گــز بلداجــی 
ــن  ــرای صــادرات ای گفــت: متاســفانه حمایت هــای الزم ب
محصــول و همچنیــن بازاریابــی مناســب در خــارج از 

کشــور انجــام نشــده اســت. ایســنا

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: موضــوع اشــتغال طــی چنــد 
ــادی در  ــران اقتص ــک بح ــه ی ــته ب ــال گذش س

کشــور تبدیــل شــده اســت.
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب ــری ب ــاس جزای ســید عب
ــم،  ــرار داری ــت دوازدهــم ق آســتانه تشــکیل دول
اظهــار کــرد: موضــوع اشــتغال طــی چنــد ســال 
ــور  ــادی در کش ــران اقتص ــک بح ــه ی ــته ب گذش
ــی از  ــواره یک ــئله هم ــن مس ــده و ای ــل ش تبدی
ــه رؤســای  ــری ب ــام معظــم رهب توصیه هــای مق

ــوده اســت. ــور کشــور ب جمه
وی بــا بیــان اینکــه تأکیــدات مقــام معظــم 
رهبــری و نامگــذاری ســال بــا  عنــوان »اقتصــاد 
راســتای  در  اشــتغال«  و  تولیــد  مقاومتــی، 
افــزود:  اســت،  کشــور  در  بیــکاری  کاهــش 

بررســی شــاخص های بــازار کار، به ویــژه ســه 
ــرخ  ــادی، ن ــارکت اقتص ــت مش ــاخص وضعی ش
بیــکاری و تعــداد شــاغان در چهار ســال گذشــته 
ــازار کار  نشــان دهنده یــک وضعیــت خنثــی در ب

ــت. اس
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه 
نــرخ مشــارکت در اســتان 4۰ درصــد اســت، 
مجمــوع  بــه  مشــارکت  نــرخ  اضافــه کــرد: 
ــه  ــن کار« گفت ــکار »در س ــاغل و بی ــت ش جمعی
می شــود و یکــی از شــاخص هایی اســت کــه 
ــورد  ــد م ــازار کار بای ــت ب ــی های وضعی در بررس
ــرخ مشــارکت 4۰ درصــدی  ــرد؛ ن توجــه قــرار گی
در اســتان بــه معنــای افزایــش جمعیــت فعــال 

اقتصــادی اســت.

جزایــری از ایجــاد ۲۱ هــزار شــغل در چهارمحال و 
بختیــاری در ســال  جــاری خبــر داد و گفــت: ایــن 
اقــدام یــک حرکــت  مثبــت اقتصادی در راســتای 
ایجــاد اشــتغال اســت کــه در ســال  جــاری 
میــزان تعهــدات دســتگاه های اجرایــی در حــوزه 

اشــتغال افزایــش یافتــه اســت.
ــرح کاج در  ــی ط ــل اجرای ــریح مراح ــا تش وی ب
چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: هــدف 
ــر و ایجــاد  از اجــرای طــرح کاج، اشــتغال فراگی
بــرای  به ویــژه  جدیــد،  شــغلی  فرصت هــای 

ــت. ــگاهی اس ــه دانش ــان دانش آموخت جوان
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
در  شــاغان  تعــداد  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــر اع ــزار نف اســتان را ۲48 ه
ــش  ــر در بخ ــزار نف ــدود ۵۰ ه ــزان ح ــن می از ای

ــغول  ــی مش ــش خصوص ــه در بخ ــی و بقی دولت
هســتند.

ــا مشــارکت و وحــدت  جزایــری تصریــح کــرد: ب
دســتگاه های اجرایــی بــه ســهولت می تــوان 
ــاون  ــرد؛ اداره کل تع ــی ک ــال را عملیات ــعار س ش
در  مؤثــری  اجتماعــی گام هــای  رفــاه  و  کار 
ــر در  ــن شــعار برداشــته و اگ ــق ای راســتای تحق
ــال  ــتگاه های چهارمح ــد دس ــاری تعه ــال  ج س
ــاد  ــتغال زایی و اقتص ــش اش ــاری در بخ و بختی
مقاومتــی در جهــت ایجــاد اشــتغال محقــق 
شــود، میــزان بیــکاری کاهــش چشــمگیری 

ــت.  ــد داش خواه
ــدی  ــای تولی ــر کارگاه ه ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
طریــق  از  را  خــود  نیــاز  مــورد  کار  نیــروی 
کاریابی هــای مجــاز جــذب کننــد، مشــمول 
معافیــت  می شــوند، گفــت: دســتگاه های اجرایــی 
موجــود  واقعیت هــای  اســاس  بــر  موظفنــد 
تعهــدات خــود را تضمیــن کننــد تــا بتواننــد 

تعهــدات خــود را آســان کننــد. فــارس

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

اشتغال به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است

،،
یکــی از مهم تریــن دغدغه هــا، وجــود 
فضای غیرایمن در بعضی از مدارس 
بــه  وضعیــت  ایــن  کــه  اســت  یــزد 
هیچ وجه شایســته دانش آموزان این 

اســتان نیســت



ســازمان غــذا و دارو در اطالعیــه ای بــا اشــاره بــه اینکــه داروهــای 
ــن،  ــاوی آمفتامی ــاز ح ــواره ای غیرمج ــای ماه ــری و مکمل ه الغ
ــری  ــوارض جبران ناپذی ــه ع ــتند ک ــن هس ــیبوترامین و افدری س
تجــاری  نام هــای  می کننــد،  ایجــاد  مصرف کننــده  بــرای  را 
متابوالیــف، ترموالیــف، ترمالیــن، زیماکــس، پاتینــت الیــن، 
آلتــرا لیپوالیــن، اکــس انــا درایــن و مجیــک اســلیم را از جملــه 

ــرد.  ــوان ک ــری عن ــاز الغ ــای غیرمج دارو ه
بنــا بــر ایــن گــزارش همچنیــن متریــم، ریالکــر، لیپوالیــن، 
ــن،  ــر، لیپودرای ــم، ریالک ــک اســلیم، متری ــن، مجی اکــس انادرای
ــن و  ــاالی آدی فی ــف، هرب ــم الی ــلیم، تای ــیل، ترمواس ــی س جن
بوتانیــکال اســلیمینگ نیــز از دیگــر دارو هــای الغــری ماهــواره ای 
هســتند کــه در بعضــی از قرص هــای روان گــردان وجــود دارنــد و 
موجبــات اختــالالت روانــی در مصرف کننــده را فراهــم می آورنــد.

ــده  ــد ش ــذا و دارو تاکی ــازمان غ ــی س ــط عموم ــه رواب در اطالعی
ــات  ــا تبلیغ ــرده ب ــای نام ب ــا و مکمل ه ــندگان داروه ــه فروش ک
ــرادف  ــرآورده را مت ــک ف ــودن ی ــد گیاهــی ب ــالش می کنن ــاد ت زی
بــا نداشــتن عارضــه قــرار دهنــد و باعــث فریــب اذهــان عمومــی 

شــوند. 
ــاز  ــری غیرمج ــای الغ ــاد دارو و مکمل ه ــوع زی ــه تن ــاره ب ــا اش ب
بیشــتر آن هــا مانــع اشــتهای افــراد می شــوند؛ کمــا اینکــه عمــوم 
ترکیباتــی کــه در ایــن دارو هــا وجــود دارد، شــامل مــوادی اســت 
ــی  ــود و برخ ــرد می ش ــی در ف ــکالت روان ــروز مش ــث ب ــه باع ک
افــراد را دچــار مشــکالت گوارشــی می کنــد. روابــط عمومــی 
ســازمان غــذا و دارو از مــردم خواســته بــه دلیــل اشــتیاق بــرای 
بــه دســت آوردن وزن مناســب در کمتریــن زمــان بــه ســمت ایــن 

ــد. شــهر خبــر محصــوالت نرون

رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران بــا بیــان اینکــه تخم مــرغ 
ــه  اســت، گفــت:  ــه بیمــاری حصب خــراب عامــل ابتــالی افــراد ب

ــتند.  ــالمونلیا  هس ــروب  س ــاوی میک ــا ح ــه تخم مرغ ه هم
ــران   ــی ای ــع غذای ــس  انجمــن صنای ــزی،  رئی محمدحســین  عزی
اظهــار کــرد: هــر مــاده غذایــی  کــه از طریــق گمــرک  وارد کشــور 
ــده و  ــت  ش ــف  تس ــای مختل ــیله آزمایش ه ــه وس ــود، ب می ش
پــس از نمونه گیــری در صــورت اطمینــان  پیــدا کــردن از ســالمت 
محصــول، اجــازه خــروج آن از گمــرک  و توزیعــش در بــازار داخلی 

ــود. ــادر می ش ــور ص کش
ــد گواهــی بهداشــت،  ــی  بای ــرد: تخم مرغ هــای واردات ــان ک وی بی
آنالیــز  و همچنیــن گواهینامه هــای ســالمت را بــرای توزیــع 
در بــازار کشــور  دریافــت کننــد کــه در صــورت ســالم بــودن 
ــاد  ــردم از ســوی نه ــه م ــروش ب ــا اجــازه خــروج  و ف تخم مرغ ه

مربوطــه صــادر می شــود.
ــس  ــا پ ــودن تخم مرغ ه ــوده ب ــال آل ــرد: احتم ــوان ک ــزی  عن عزی
ــم  ــیار ک ــرداری بس ــف و نمونه ب ــای مختل ــدن  آزمایش ه از گذران
ــه  ــه دلیــل پخت ــی  ایــن مــاده غذایــی ب ــه طــور کل اســت؛ امــا ب

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج ــکالت خاص ــدن مش ش
وی بــا اشــاره بــه انتشــار اخبــاری مبنــی بــر آلــوده بــودن 
انتشــار  افــزود:  اروپــا  اتحادیــه  و  فرانســوی  تخم مرغ هــای 
اخبــاری مبنــی بــر آلــوده بــودن تخم مرغ هــای فرانســوی  
ــراد ســو  دجو  ــی  دارد و برخــی اف ــی  و تبلیغات ــه رقابت بیشــتر جنب

ــد. ــره برن ــان به ــع خودش ــه نف ــه ب ــن قضی ــد از ای می خواهن
وی بــا بیــان اینکــه تخم مــرغ خــراب عامــل ابتــالی افــراد 
ــاوی  ــا ح ــه تخم مرغ ه ــت: هم ــت، گف ــه  اس ــاری حصب ــه  بیم ب

میکــروب  ســالمونلیا  هســتند. باشــگاه خبرنــگاران

سازمان غذا و دارو هشدار داد:

رد پای روان گردان ها در دارو های الغری ماهواره ای 
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران مطرح کرد:

حصبه در کمین مصرف کنندگان تخم مرغ های ناسالم  

ساعت طالیی خواب شب  
خــواب روز موجــب سســتی بــدن، بــوی بــد دهــان و تیرگــی رنــگ 
چهــره می شــود. بهتــر اســت بــرای حفــظ ســالمتی از آن بپرهیزیــد. 
ســاعت طالیــی خــواب بیــن 10 شــب تــا 2 صبــح اســت؛ بهتر اســت 

افــراد ایــن زمــان را از دســت ندهنــد.
ســید جــواد علــوی، کارشــناس طــب ســنتی، در توصیه هایــی 
گفــت: »یــخ«، عامــل بســیاری از بیماری هاســت؛ افــراد آب را 
ــد آن  ــش از ح ــرف بی ــامند و از مص ــنگی بیاش ــع تش ــدر رف ــه  ق ب
ــورم و  ــب ت ــد آب موج ــش از ح ــرف بی ــه مص ــرا ک ــد؛ چ بپرهیزن
ــی و بیماری هــای مفاصــل می شــود. ــدن، چاق ــت ب افزایــش رطوب

ســید جــواد علــوی دربــاره حفــظ ســالمتی اظهــار کــرد: بــرای حفــظ 
ســالمتی تــا احســاس گرســنگی نکرده ایــم، نبایــد غــذا بخوریــم. 

ــرف  ــی مص ــیرینی های مصنوع ــد و ش ــت قن ــر اس ــزود: بهت وی اف
نشــود و بــه  جــای آن مویــز، تــوت و کشــمش خــورده شــود؛ افــراد 
هیــچ وعــده غذایــی را حــذف نکننــد و همــراه غــذا مایعات ننوشــند.

علــوی گفــت: افــراد پیــش از ســیر شــدن، دســت از غــذا بکشــند 
و غــذا را بــه  خوبــی بجونــد و همــراه بــا غــذا ماســت نخورنــد؛ چــرا 

کــه مصــرف ماســت همــراه بــا غــذا در درازمــدت منجــر بــه اختــالل 
عملکــرد معــده و درنتیجــه اختــالل هضــم می شــود. ماســت را در 
ــه و  ــا، آویشــن، پون ــا همــراه مصلحــات نعن ــه ی وعده هــای جداگان

زنیــان بخورنــد.
وی یــادآور شــد: افــراد اگــر وعــده  غــذای قبلــی را در معــده 
ــا احســاس گرســنگی واقعــی  ــد ت ــد، غــذا نخورن احســاس می کنن
رخ دهــد؛ همچنیــن از نوشــیدن مایعــات بســیار ســرد و بســیار داغ 

ــد. بپرهیزن
ــد دهــان و  ــوی ب ــدن، ب ــزود: خــواب روز موجــب سســتی ب وی اف
ــرای حفــظ ســالمتی  تیرگــی رنــگ چهــره می شــود. بهتــر اســت ب
از آن بپرهیزیــد. ســاعت طالیــی خــواب بیــن 10 شــب تــا 2 صبــح 

اســت؛ بهتــر اســت افــراد ایــن زمــان را از دســت ندهنــد.
ــب  ــر ش ــام را س ــد: ش ــادآور ش ــنتی ی ــب س ــناس ط ــن کارش ای
بخوریــد و هــر روز دســت کم 10 دقیقــه تنفــس عمیــق انجــام 
ــد و همــراه  ــاده روی کنی ــم ســاعت پی ــد؛ همچنیــن هــر روز نی دهی
طوالنی مــدت،  و  مــداوم  گیاه خــواری  از  نخوریــد؛  آب  میوه هــا 
ــم  ــتی ه ــواد گوش ــه م ــان ب ــدن انس ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــر کنی صرف نظ

ــت. تســنیم ــد اس نیازمن

 پروفســور حســن ابوالقاســمی، رئیــس انجمــن 
خــون و ســرطان کــودکان ایــران، در آســتانه 
برگــزاری دهمیــن کنگــره سراســری انجمــن 
ــوژی  ــران »هماتول ــودکان ای ــرطان ک ــون و س خ
برگــزاری  از  اظهــار داشــت: هــدف  نــوزادان« 
نــوزادان«  »هماتولــوژی  سراســری  همایــش 
ترویــج کار تیمــی بیــن متخصصــان کــودک، فــوق 
تخصص هــای  فــوق  و  خــون  تخصص هــای 

نــوزادان اســت.
ــودن بیماری هــای ناشــی از  ــزود: شــایع ب وی اف
اختــالالت خونــی بــه علــت ازدواج هــای فامیلــی، 
بــروز بســیاری از بیماری هــای خونــی در دوره 
نــوزادی، لــزوم شناســایی آن هــا و اقــدام به موقــع 

بــرای پیشــگیری و درمــان مناســب موجب شــده 
ــم  ــرطان تصمی ــون و س ــن خ ــره انجم هیئت مدی
بگیــرد در ســال ۹۶ بــا همــکاری انجمــن نــوزادان 
و انجمــن کــودکان ایــران همایــش ســالیانه خــود 
ــد و از  ــاص ده ــم اختص ــن موضــوع مه ــه ای را ب
متخصصــان برجســته داخلــی و خارجــی بــه 

ــه عمــل آورد. عنــوان ســخنران دعــوت ب
انجمــن  سراســری  دهمیــن کنگــره  رئیــس 
ــه داد: از  ــران ادام ــودکان ای ــرطان ک ــون و س خ
ویژگی هــای ایــن همایــش وجــود ۷ میزگــرد 
مهــم  موضوعــات  بــه  اســت کــه  مشــترک 
ــی،  ــی، تزریــق خــون و فرآورده هــای خون کم خون
ــالالت  ــتاز، اخت ــس و هموس ــالالت ترومبوزی اخت

بدخیمی هــای  و  ایمنــی  اختــالالت  پالکتــی، 
ــد. ــد ش ــه خواه ــوزادان پرداخت ن

 عضــو پیوســته فرهنگســتان علــوم پزشــکی 
مــوارد  پانــل گــزارش  هــر  در  عنــوان کــرد: 
ــت. ــم داش ــون آن خواهی ــث پیرام ــب و بح جال
همچنیــن دانشــجویان بالینــی و گروه هــای پایــه 
و پرســتاران حضــور فعالــی در ایــن همایــش 

خواهنــد داشــت.
پروفســور ابوالقاســمی تصریــح کــرد: گاهــی 
ناســازگاری های خونــی بیــن نــوزاد و مــادر منجــر 
بــه بــروز زردی هــای شــدید و کم خونی هــای 
شــدید در روز هــای اول زندگــی می شــود کــه 
ــرای  ــب ب ــون مناس ــه خ ــا و تهی ــایی آن ه شناس
تعویــض یــا تزریــق خــون نیــاز بــه درک دقیــق و 
دانــش بــه روز از یــک طــرف و اطــالع از امکانــات 
موضــوع  لــذا  دارد؛  کشــور  نــادر  خون هــای 

ــا و  ــک و روش بررســی آن ه انمی هــای همولیتی
ــور  ــا حض ــا ب ــی از پانل ه ــان در یک ــت بروزش عل
ــورد  ــی م ــی و خارج ــهور داخل ــان مش متخصص

بحــث قــرار می گیــرد.
ــت:  ــرطان گف ــون و س ــی خ ــورد تخصص ــر ب دبی
یکــی از علــل مهــم کم خونــی بیــن نــوزادان 
نگهــداری نــوزادان کــم وزن بــرای مــدت طوالنی در 
مراکــز مراقبــت ویــژه اســت کــه ســرانجام منجــر 
بــه بــروز کم خونــی در آنــان می شــود و بایــد 
بررســی کــرد کــه چــه درمان هایــی بــرای آن 

ــت. ــد اس مفی
ــورت  ــه ص ــوزادان ب ــز ن ــی نی ــه وی گاه ــه گفت ب
مــادرزادی دچــار کم خونــی می شــوند و در زمــان 
نــوزادی نیــاز بــه مداخلــه دارنــد و بایــد ایــن موارد 
ــزی  ــت خونری ــه عل ــوزاد ب ــای ن را از کم خونی ه
جنیــن بــه مــادر یــا کم خونی هــای اکتســابی 

ماننــد کم خونــی گــذرای نــوزادی متفــاوت دانســت.
رئیــس دهمیــن کنگــره سراســری انجمــن خــون 
ــای  ــزود: بیماری ه ــران اف ــودکان ای ــرطان ک و س
ــی  ــالالت پالکت ــل اخت ــی مث ــده ارث خونریزی دهن
ــود  ــل کمب ــادی مث ــای انعق ــود فاکتوره ــا کمب ی
فاکتورهــای 10، 1۳، ۵، ۷ و فاکتــور یــک یــا 
فیبرینــوژن بســیاری از اوقــات می توانــد موجــب 
بــروز خونریــزی در زمــان نــوزادی شــود کــه الزم 
ــران  ــا در ای ــن بیماری ه ــیوع ای ــاره ش ــت درب اس
ــا  ــراق آن ه ــی و افت ــای فامیل ــت ازدواج ه ــه عل ب
از اختــالالت اکتســابی دانــش و اطالعــات کافــی 
ــم  ــا داری ــش بن ــن همای ــیم. در ای ــته باش داش
ــاد  ــی و ابع ــا را معرف ــی از بیماری ه ــوارد واقع م
مختلــف تشــخیصی، درمانــی و پیشــگیری از این 
ــرار  ــورد بحــث ق ــق م ــور دقی ــه ط ــا را ب بیماری ه

ــم. مهــر دهی
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رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران مطرح کرد:

علل مهم کم خونی در نوزادان 

تازههایپزشکی

استفاده از نانوذرات طال برای 
درمان سرطان ریه

انجــام  را  مطالعــه ای  اخیــرا  محققــان  از  گروهــی 
داده انــد کــه نشــان می دهــد فلــزات گرانبهــا اثربخشــی 
ــلول های  ــان س ــرای درم ــتفاده ب ــورد اس ــای م داروه

ــت.  ــش داده اس ــه را افزای ــرطانی ری س
قطعــات کوچــک موســوم بــه نانــوذرات طال، توســط تیم 
تحقیقاتــی در یــک دســتگاه شــیمیایی قــرار گرفتند. در 
حالــی کــه هنــوز ایــن روش بــر روی انســان آزمایــش 
نشــده، امیــد اســت کــه چنیــن دســتگاهی بتوانــد یــک 
روز بــرای کاهــش عــوارض جانبــی درمان هــای فعلــی 
شــیمی درمانی بــا هــدف قــرار دادن دقیــق ســلول های 
بیمــار بــدون آســیب رســاندن بــه بافت ســالم اســتفاده 

. د شو
ــی  ــن اســت و توانای ــک عنصــر شــیمیایی ایم ــال، ی ط
تســریع یــا کاتالیــز واکنش هــای شــیمیایی را دارد. 
ــه  ــد ک ــزی ای را کشــف کرده ان دانشــمندان خــواص فل
بــه ایــن توانایی هــای کاتالیــزوری اجــازه می دهــد 
ــده  ــه عــوارض جانبــی در موجــودات زن ــدون هیچ گون ب

ایجــاد شــوند.
زبرافیــش  مغــز  در  را  دســتگاه  ایــن  محققــان 
ــدی آن  ــاهد کارآم ــد و ش ــه کردن ــی( تعبی )گورخرماه
ــن وســیله  ــه ای ــوان دریافــت ک ــن رو می ت ــد؛ از ای بودن

در موجــودات زنــده قابــل اســتفاده اســت.
دکتــر آســیر اونســیتی بروســتا، سرپرســت تیــم تحقیق 
ــد:  ــاره می گوی ــا، در این ب ــرگ بریتانی ــگاه ادینب از دانش
ــود  ــال ناشــناخته ب ــه قب ــد طــال را ک ــا خــواص جدی »م
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــای م ــم؛ یافته ه ــف کردی کش
ــا در  ــن داروه ــرای انتشــار ایم ــز ب ــن فل ــوان از ای می ت

داخــل تومورهــا اســتفاده کــرد.« مهــر

 درمان دیابت و چاقی 
با ژن درمانی

دانشــمندان ادعــا کردنــد کــه نــوع جدیــدی از ژن درمانــی 
از طریــق پیونــد پوســتی می توانــد بــه بهبــود درمان هــای 

مرتبــط بــا دیابــت نــوع 2 و چاقــی کمــک کنــد. 
محققــان دانشــگاه شــیکاگو آمریــکا بــا اســتفاده از 
CRISPR، ســلول های بنیــادی پوســت موش هــای 
 GLP1 ــح ــه ترش ــلول ها را ب ــه س ــده را ک ــازه متولدش ت
)پپتیــد 1 شــبه گلوکاگــون( تحریــک کــرده بودنــد، 
ویرایــش کردنــد. GLP1، هورمونــی اســت کــه لوزالمعــده 
ــک  ــون تحری ــد خ ــم قن ــولین و تنظی ــح انس ــه ترش را ب

می کنــد.
ــد زده شــدند  ــا پیون ــه موش ه ــه ســلول ها ب ــی ک هنگام
 پیوندهــای بافتــی باعــث افزایــش ترشــح انســولین 
ــا  ــی ب ــم غذای ــش وزن ناشــی از رژی و بی اثرشــدن افزای
چربــی بــاال و همچنیــن بازگشــت مقاومــت بــه انســولین 

شــد.
ژیائویانــگ وو، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره 
می گویــد: »مــا برخــی موانــع فنــی را حــل کــرده و مــدل 
ــات دارای  ــوش را در حیوان ــه م ــوش ب ــت م ــد پوس پیون

ــم.« شــهر خبــر ــی کردی ــالم طراح ــی س ــتم ایمن سیس

تغذیه

نوشیدنی آرام بخش
ــا  ــت؛ ام ــایع اس ــکالت ش ــی از مش ــی، یک بی خواب
ــا مصــرف یــک نوشــیدنی طبیعــی ایــن اختــالل  ب
را می توانیــد درمــان کنیــد و خــواب شــیرین و 

لذت بخشــی را تجربــه کنیــد. 
ــی  ــغله های ذهن ــل مش ــه دلی ــراد ب ــیاری از اف بس
ــا  ــی ی ــار بی خواب ــی گرفت ــدن زندگ ــینی ش و ماش
ــار از  ــد ب ــب چن ــول ش ــتند و در ط ــی هس بدخواب
ــاره  ــختی دوب ــه س ــوند و ب ــد می ش ــواب بلن رختخ

ــد. ــواب می رون ــه خ ب
 خواب شیرین و عمیق با چای بابونه

نوشــیدنی های خــوش  از  یکــی  بابونــه،  چــای 
طعــم و عطــر اســت کــه موجــب ایجــاد آرامــش و 
خــواب راحــت در شــب می شــود و یــک نوشــیدنی 
محســوب  مفیــد  و  عــوارض  بــدون  خــواب آور 

می شــود.
ــواب  ــرص خ ــد ق ــواب آور مانن ــیدنی خ ــن نوش ای
عمــل می کنــد و بــا ایجــاد احســاس آرامــش 
خــواب عمیــق را بــه دنبــال دارد. چــای بابونــه عالوه 
ــد خــواب در درمــان ســرماخوردگی،  ــود رون ــر بهب ب

ــر اســت. ــز مؤث ــده نی ــب و مشــکالت مع ت
ــد  ــه پیــش از خــواب می توان نوشــیدن چــای بابون
بــه افــرادی کــه مــدت طوالنــی در رختخــواب 
هســتند و بــه ســختی بــه خــواب می رونــد، کمــک 

ــد. کن
 چای بابونه مقوی معده و روده

ــگفت آور آن در  ــر ش ــر تاثی ــالوه ب ــه ع ــای بابون چ
مشــکالت  درمــان  در  عمیــق  و  خــوب  خــواب 
معــده و دردهــای مربــوط بــه ایــن ناحیــه دســتگاه 

ــت. ــر اس ــز مؤث ــوارش نی گ
ــرد  ــده و روده در عملک ــوی مع ــیدنی مق ــن نوش ای
عضــالت شــکم و تســکین روده هــا نقــش دارد 
روده  ســندرم  نشــانه های  کاهــش  موجــب  و 

می شــود. تحریک پذیــر 
 بدنتان را با این نوشیدنی در برابر 

بیماری ها واکسینه کنید
باکتریایــی،  دارای خــواص ضــد  بابونــه  چــای 
ضــد قــارچ و ضــد اسپاســم و گرفتگــی اســت کــه 
ــژه ای  ــش وی ــما نق ــدن ش ــالمت ب ــد در س می توان

ــد. ــته باش داش
خــواص ضــد باکتــری موجــود در چــای بابونــه در 
ــذار  ــدن تاثیرگ ــی ب ــدرت سیســتم ایمن افزایــش ق
بیماری هــای  برابــر  در  را  شــما  بــدن  و  بــوده 

بســیاری مقــاوم می کنــد.
 دستورکار آماده کردن چای آرام بخش و 

مقوی معده و روده بابونه 
ــوی  ــش و مق ــیدنی آرام بخ ــن نوش ــه ای ــرای تهی ب
معــده یــک لیــوان آب جــوش را درون قــوری 
آن  درون  را  بابونــه  ســپس گل هــای  و  ریختــه 
بریزیــد. ۵ دقیقــه صبــر کنیــد تــا چــای دم بکشــد.

 ســپس کمــی عســل بــه ایــن نوشــیدنی آرام بخش 
اضافــه کــرده و از نوشــیدن آن لــذت بریــد و خــواب 

راحتــی و شــیرینی را تجربــه کنیــد. بهداشــت نیوز

زیبایی

 روش هایی برای 
روشن شدن پوست صورت 

لکه هــای پوســتی می توانــد ظاهــر پوســت را تحــت 
ــش  ــری زودرس و کاه ــبب پی ــد و س ــرار ده ــر ق تاثی

ســطح اعتمادبه نفــس در افــراد شــود.
ــد؛  ــود می آین ــه وج ــی ب ــل مختلف ــه دالی ــا ب ــن لکه ه ای
ــای ناشــی از جــای زخــم و ســوختگی،  ــه لکه ه از جمل
لکه هــای جوشــگاه های پوســتی، لکه هــای بــارداری، 
لکه هــای ایجادشــده در اثرنــور خورشــید، بعضــی از 
بیماری هــای پوســتی، کبــدی و لکه هــای ناشــی از 
ــع و  ــه موق ــیدن ب ــورت نرس ــد در ص ــه می توانن ــن ک س
ــه  ــاوم ب ــگی و مق ــی همیش ــه لکه های ــوری، ب ــان ف درم

ــل شــوند. ــان تبدی درم
بــرای از بیــن بــردن لکه هــای پوســتی در گام اول 
مراجعــه بــه متخصــص پوســت و اســتفاده از راهکارهایی 
چــون الیه بــرداری بــا کرم هــای موضعــی، دســتگاه 
میکــرودرم ابــرژن، پلینــگ و در نهایــت لیــزر وجــود دارد.

بســیاری از لکه هــای پوســتی بــه دلیــل بعضــی عــادات 
اشــتباه در زندگــی روزانــه ایجــاد می شــوند و بــا اصــالح 
ــه  ــرل آن و تغذی شــیوه زندگــی، درمــان اســترس و کنت
می تــوان پوســتی شــفاف و درخشــان داشــت؛ از جملــه 
ــر  ــوارد زی ــوان م شــیوه های روشن ســازی پوســت می ت

را نــام بــرد.
 خوردن مایعات به میزان کافی

ــت  ــواردی اس ــن م ــی از اصلی تری ــدن، یک ــی ب ــم آب ک
می شــود.  پوســتی  لکه هــای  بــروز  ســبب  کــه 
ــمی  ــواد س ــع م ــرای دف ــی از آب ب ــزان کاف ــرف می مص
از بــدن بســیار مفیــد اســت و ســبب جلوگیــری از بــروز 
ــاس  ــر اس ــس ب ــود؛ پ ــتی می ش ــره پوس ــای تی لکه ه
وزن و قــد خــود بــه میــزان اســتاندارد آب در طــول 
ــته  ــان داش ــن و درخش ــتی روش ــا پوس ــید ت  روز بنوش

باشید.
 میوه ها، الیه بردار درونی پوست شما

یــا  آفتاب ســوختگی  جــز  بــه  پوســتی  مشــکالت 
ــه  ــد؛ ب ــی دارن ــأ درون ــتر منش ــم بیش ــوختگی و زخ س
ــتید  ــتی هس ــکالت پوس ــار مش ــر دچ ــل اگ ــن دلی همی
رژیــم غذایــی خــود را اصــالح کنیــد و درآن انــواع 
میوه هــا و ســبزیجات را قــرار دهیــد. مــواد غذایــی 
حــاوی فیبــر یــک مکمــل درمانــی عالــی و بــدون هیــچ 
عارضــه جانبــی بــرای ســالمت و زیبایــی پوســت شــما 

ــتند. هس
 نور خورشید، هم خوب هم بد

ــاز  ــن عناصــر مــورد نی ــن D، یکــی از ضروری تری ویتامی
 بــدن بــرای جلوگیــری از پیــر شــدن و بــروز چیــن 
و چــروک اســت؛ مهم تریــن منبــع تامیــن ایــن ویتامیــن 
ارزشــمند نــور خورشــید اســت؛ امــا تابــش نــور خورشــید 
در فاصلــه ســاعت ده صبــح تــا چهــار بعدازظهــر می توانــد 
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــتی ش ــای پوس ــروز لکه ه ــه ب ــر ب منج
بــرای  افــراد  می کننــد  توصیــه  دلیــل کارشناســان 
ــه  ــدون آســیب رســیدن ب ــور خورشــید ب ــری از ن بهره گی
ــح  ــا ۹ صب ــاعت ۶ ت ــه س ــان در فاصل ــت صورتش پوس
ــرار   ــید ق ــور خورش ــا ن ــتقیم ب ــاس مس ــرض تم در مع

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن بگیرن

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و هشتم: راهنمایى در 
دوست یابى )1( 

اصــل دوســتى و داشــتن دوســت از ضروریــات زندگــى 
ــران  ــا دیگ ــد ب ــه بتوان بشــرى اســت. انســان از روزى ک
ارتبــاط برقــرار پیــدا کنــد، برایــش مســئله دوســتى 
مطــرح مى شــود؛ لیکــن دوســتى در دوره هــاى مختلــف 
ــى از  ــتى در دوران کودک ــى دارد؛ دوس ــى تفاوت های زندگ

عمــق و ریشــه برخــوردار نیســت. 
در دوران کودکــى دوســتى هاى عاطفــى وجــود دارد و 
ــا و ســادگى و بى آالیشــى  دوســتى از ســر صــدق و صف
سرچشــمه مى گیــرد؛ ولــى ایــن دوســتى ها پایــدار 
ــا در  ــت؛ ام ــناخت نیس ــرا از روى ش ــود؛ زی ــد ب نخواه
ــرى  ــاى عمیق ت ــتى معن ــى دوس ــى و جوان دوران نوجوان
ــن دوران مســئله دوســتى از  ــرد و در ای ــه خــود مى گی ب
مســائل بســیار مهــم و اســاس شــخص است.اینجاســت 
ــد  ــدان مى شــود. بای ــان دوچن ــا و مربی ــه اولی ــه وظیف ک
ویژگى هــاى دوســت خــوب را بــه فرزنــد و متربــى 
بشناســانند، بایــد دوســتان نایــاب را بــه آن هــا از طریــق 
معیارهــا معرفــى کننــد، بایــد بــه نوجــوان و جــوان 
معیــار داده شــود تــا او بدانــد چــه کســى بــراى دوســتى 

ــد دوســت شــد. ــا چــه کســى نبای مناســب اســت و ب
دوســتى در ایــن دوران بــه دلیــل تأثیــرى کــه بــر 
ــه  ــت؛ چنانک ــوردار اس ــژه اى برخ ــت وی ــرد دارد از اهمی ف
ــد: آدمــى تحــت  ــر گرامــى اســالم)ص( مى فرماین پیامب
ــروى  ــق اســت و عمــال از ســیره و روش او پی ــر رفی تأثی

مى کنــد. 
البتــه هــر یــک از شــما بایــد در انتخــاب دوســت دقــت 
کنیــد و ببینیــد بــا چــه کســى طــرح دوســتى و رفاقــت 

مى ریزیــد.
 تو اول بگو با کیان زیستى

 من آنگه بگویم که تو کیستى 
ــا  ــه ب ــه شــده اســت ک ــوح گفت ــاره پســر ن چنانچــه درب
افــراد نابــاب و ناپــاک  همنشــین و عاقبــت بــدى بــراى 

او ایجــاد شــد.
پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوتش گم شد 
و نیــز علــى)ع( در ضمــن نامــه خــود بــه امام حســن)ع( 
فرموده انــد: »بــا نیکــوکاران قریــن شــو تــا از آنــان باشــى 

و از بــدکاران دورى کــن تــا از آن هــا جــدا شــوى.«
ــد،  ــن مى کن ــان تعیی ــت انس ــان را دوس ــت انس سرنوش
ــان  ــار انس ــد و رفت ــکار، عقای ــین در اف ــت و همنش دوس
تأثیــر مى گــذارد و انســان درواقــع آیینــه تمام نمــاى 
ــر واضــح اســت کــه هــر  ــه پ دوســت خــود اســت. البت
ــن  ــن مشــکالت و یافت ــردن، گفت ــراى درددل ک کســى ب
ــى  ــرف کس ــدردى از ط ــاس هم ــتن احس ــل، داش  راه ح
و اطمینــان بــه داشــتن یــار و کمــک کار و حامــى نیازمنــد 
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات  اســت.از  دوســت 

همــای رحمــت

از  یکــی  گفــت  می تــوان  جرئــت  بــه 
درخواســت  و  ناتوانــی  علــل  شــایع ترین 
بــا  درگیــری  کار،  محــل  از  مرخصــی 
دردهایــی در ناحیــه ســتون فقــرات به ویــژه 

در ناحیــه گــردن و کمــر اســت. 
البتــه بیشــتر کمردردهــا در عــرض چنــد 
ــر  ــتفاده از ه ــه اس ــاز ب ــدون نی ــه و ب هفت
پیــدا  بهبــود  خودبه خــود  درمانــی  روش 
ــار هــم کــه  ــرای یــک ب ــد؛ امــا اگــر ب می کن
ــال آن  ــدید، احتم ــردرد ش ــر کم ــده درگی ش
ــن عارضــه  ــه ای ــم ب ــاز ه ــه ب ــاد اســت ک زی

ــوید.  ــال ش مبت
ــی  ــوع مهم ــردرد موض ــان کم ــه درم ــا اینک ب
اســت، امــا مهم تــر از آن کنتــرل و مدیریــت 
ــت داشــته باشــید  ــد دق ــذا بای آن اســت؛ ل

ــاره آن شــوید.  ــروز دوب ــع از ب ــه مان چگون
ــروز  ــگیری از ب ــای پیش ــن روش ه مهم تری
ــتید،  ــوب بایس ــه خ ــت ک ــن اس ــردرد ای کم

ــد.  ــوب بخوابی ــینید و خ ــوب بنش خ
طــب  متخصــص  آزمــا،  کامــران  دکتــر 
ــرد: ســتون  ــان ک فیزیکــی و توانبخشــی، بی
فقــرات، یکــی از محل هایــی اســت کــه 
اســکلتی عضالنی  مشــکالت  بــه  بیشــتر 
دچــار می شــود و تقریبــا همــه افــراد در 
ــر  ــه کم ــای ناحی ــود از درد ه ــر خ ــول عم ط
ــی  ــل مختلف ــد؛ عل ــکایت دارن ــردن ش ــا گ ی
و  مشــکالت  از  دســته  ایــن  زمینه ســاز 

عــوارض هســتند. 

 اگرچــه ایــن علــل  را می تــوان در دســت کم 
ــا شــایع ترین  ــرد، ام ــروه دســته بندی ک ده گ
علــل درد هــا در ناحیــه ســتون فقــرات علــل 

مکانیــکال اســت.
ــن دســته از درد هــا  ــزود: ای  وی در ادامــه اف
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــارهایی اس ــی از فش ناش
ــی در  ــای غیراصول ــا حرکت ه ــی ی بی حرکت
ــه  ــد ک ــروز می کن ــرات ب ــتون فق ــه س ناحی
ــز  ــودن آن نی ــایع ب ــار ش ــبختانه در کن خوش
تــا حــدود زیــادی قابــل پیشــگیری هســتند.

ایــن متخصــص طــب فیزیکــی و توانبخشــی 
یــاد آور شــد: گاهــی آســیب هایی کــه در 
ناحیــه ســتون فقــرات ایجــاد می شــود 
طــول  مــاه  شــش  از  بیــش  می توانــد 
مزمــن  درد هــای  دســته  در  بکشــد کــه 
ــد  ــدود 10 درص ــن در ح ــد؛ ای ــرار می گیرن ق
کــه  می شــود  شــامل  نیــز  را  مــوارد  از 
ــم در حــدود ۷0 درصــد از  ــزان ک ــن می همی
ــه خــود اختصــاص  ــی را ب هزینه هــای درمان
ــل  ــترین عل ــی از بیش ــزو یک ــد و ج می ده
ازکارافتادگــی یــا دوری از محیــط کار اســت.

 اگرچــه علــت طوالنــی شــدن دردهــا در 
ــده آن  ــل ایجادکنن ــه عام ــع ب ــتر مواق بیش
بســتگی دارد، ولــی مــوارد زیــادی هــم 
ــل پیشــگیری اســت  ــا قاب ــه واقع هســت ک
ــمت  ــه س ــد ب ــار بای ــک و بیم ــگاه پزش و ن
از مزمــن شــدن و همچنیــن  جلوگیــری 
از  پــس  درد هــا  برگشــت  از  پیشــگیری 

بهبــودی باشــد.
و  روان شناســی  عوامــل  نقــش  وی 
روان شــناختی را در مزمــن شــدن دردهــای 
اظهــار  و  دانســت  فقــرات مهــم  ســتون 
ــرد  ــای ف ــا و نگرش ه ــی باوره ــت: حت داش
در مزمــن شــدن این گونــه درد هــا تاثیرگــذار 

ــت. اس
آزمــا دربــاره احتمــال مهــم و خطرنــاک 
بــودن دردهــا در ناحیــه ســتون فقــرات 
ــر  ــند اگ ــته باش ــت داش ــراد دق ــت: اف گف
کمردردشــان بــا اســتراحت تشــدید می شــود 
می کنــد،  عــود  خوابیــدن  هنــگام   یــا 
همــراه  اگــر  همچنیــن  و  دارد  اهمیــت 
کمــردرد نشــانه هایی چــون کاهــش وزن 
و تــب باشــد یــا در پــی ضربــه، ســقوط 
ــده  ــدید ش ــای ش ــار درد ه ــادف دچ ــا تص ی
ــرار  ــت ق ــا اهمی ــروه ب ــن گ ــند، در همی باش

 . نــد می گیر
ــاب  ــی اجتن ــه مواقــع از خوددرمان در این گون
و بــه پزشــک مراجعــه کننــد؛ چــرا کــه بایــد 
ــاد  ــت ایج ــاره عل ــی درب ــی های دقیق بررس

آن انجــام شــود.
بیومکانیــک  تحقیقــات  مرکــز   رئیــس 
بالینــی و ارگونومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرد: بی تحرکــی و کم تحرکــی،  خاطرنشــان ک
ــزرگ جامعــه امــروزی  یکــی از معضــالت ب
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر بــدن انســان بــرای 
ــرک و  ــل تح ــه حداق ــاز ب ــودن نی ــالم ب س
ورزش دارد؛ امــا امــروزه شــاهد هســتیم 
کــه بیشــتر افــراد جامعــه دچــار فقرحرکتــی 

هســتند.  )تحرکی-کم تحرکــی( 
فقــر حرکتــی خــود عــوارض گاه جبران ناپذیــری 
را بــه دنبــال دارد و می تــوان آن هــا را در دو 
دســته تقســیم بندی کــرد؛ مشــکالتی کــه 
در سیســتم اســکلتی و عضالنــی ایجــاد 
در ســایر  آســیب ها  دیگــری  و  می شــود 
سیســتم  به ویــژه  بــدن  سیســتم های 

قــی. قلبی عرو
 وی درخصــوص عامــل ایجادکننــده دردهــا و 
معضــالت مکانیکــی ســتون فقــرات محــل، 
زمــان و نوع نشســتن را بســیار حائــز اهمیت 
ــه  ــی ک ــتن در حالت ــت: نشس ــت و گف دانس
ســتون فقــرات در حالــت چرخــش باشــد و 
ــم دادن و کــج نشســتن باعــث  همچنیــن ل

ــی  ــای طبیع ــرات انحن ــتون فق ــود س می ش
خــود را از دســت بدهــد کــه همیــن موضــوع 
می توانــد مســبب و شــروع کننده آســیب 

در ایــن ناحیــه شــود. 
دارای  نیــز  )صندلــی(  نشســتن  محــل 
ــاع محــل نشســتن  ــی اســت؛ ارتف معیار های
ــه  ــا ب ــف پ ــه ک ــد ک ــوری باش ــه ط ــد ب بای
ــن ران  ــه ای بی ــل فاصل ــد؛ حداق ــن برس زمی
ــادی  ــار زی ــه فش ــود ک ــاد ش ــی ایج و صندل
روی اعصــاب پشــت ران هــا وارد نشــود، 
محــل تکیــه بــر صندلــی )پشــتی صندلــی( 
 110 تــا   100 بیــن  زاویــه ای  بایــد حــدودا 
ــر اســت  ــا بهت ــد، صندلی ه درجــه ایجــاد کن
دســته دار باشــند و بــرای مدت هــای طوالنــی 

ــینید. ــته ننش ــای بی دس روی صندلی ه
از  اداری  محیط هــای  در  همچنیــن 
کنیــم.  اســتفاده  چــرخ دار  صندلی هــای 
کارمنــدان دقــت داشــته باشــند طــوری روی 
ــا  ــر دو پ ــه وزن روی ه ــی بنشــینند ک صندل
قــرار گیــرد، باســن بــه انتهــای صندلــی 
بچســبد و طــوری ننشــینیم کــه بــرای تکیــه 
بــه پشــتی صندلــی مجبــور بــه لــم دادن یــا 

ــویم. ــتن ش ــج نشس ک

ــت روی  ــردی درس ــر ف ــا، اگ ــه آزم ــه گفت  ب
ــی  ــان طوالن ــا مدت زم ــیند، ام ــی بنش صندل
را روی صندلــی ســپری کنــد، بــاز هــم 
ــی  ــوارض ناش ــیب و ع ــر آس ــد درگی می توان
ــه ازای  ــم ب ــه می کنی ــذا توصی از آن شــود. ل
ــی  ــه از روی صندل ــه، ۳ دقیق ــر ۳0 دقیق ه
ــد حرکــت  ــد و چن ــدم بزنی ــد شــوید و ق بلن

ــد. ــام دهی ــی انج کشش
دقیقــه، ۵  هــر 4۵   همچنیــن حداکثــر 

دقیقــه از صندلــی بلنــد شــوید و اســتراحت 
کنیــد. بــه طــور کلــی از نشســتن بیــش از 1 
ســاعت بــه صــورت ممتــد خــودداری کنیــد؛ 
ثابــت می توانــد  چــرا کــه وضعیت هــای 
ــال  ــه دنب ــی را ب ــوده و عوارض ــاز ب مشکل س

داشــته باشــد.
)دمــر(  شــکم  روی  اســت  بهتــر   افــراد 
نخوابنــد؛ چــرا کــه بــه ســتون فقرات آســیب 
وارد می شــود و بهتــر اســت بــه صــورت 
ــد و در  ــا خوابی ــر روی پهلوه ــا ب ــاز ی طاق ب
ــن پاهــا و تشــک بالشــتی  ــن صــورت بی ای
ــع از چرخــش کمــر  ــا مان ــرار داده شــود ت ق
گــردد. همچنیــن ارتفــاع بالشــت زیــر بایــد 
ــداد  ــردن در امت ــه گ ــد ک ــه ای باش ــه گون ب

ــرد. ــرار بگی ــرات ق ــتون فق س
وی گوشــی های همــراه را یکــی دیگــر از 
ــی  ــتون فقرات ــای س ــدید درده ــل تش عوام
می تواننــد  گوشــی ها  گفــت:  و  دانســت 
بیشــترین آســیب را بــه ســتون فقــرات 
ــد؛  ــت وارد کنن ــه پش ــردن و ناحی ــژه گ به وی
ــا گوشــی های  ــه دلیــل اینکــه هنــگام کار ب ب
ــوده و ســتون  ــن ب همــراه ســر همــواره پایی
فقــرات خمیــده و شــانه ها بــه ســمت جلــو 
ــش از  ــد فشــار بی ــر می توان ــن ام اســت؛ ای
حــدی را بــه عضــالت وارد کنــد و بــه ســتون 
ــد  ــا می توان ــر انحن ــل تغیی ــه دلی ــرات ب فق

ــاند.  ــیب برس آس
امــروزه  گفــت  می تــوان  جرئــت  بــه 
دردهــای  علــل  شــایع ترین  و  مهم تریــن 
و  نوجوانــی  ســنین  در  و گــردن  پشــت 
جوانــی اســتفاده بی رویــه از گوشــی های 

همــراه اســت.
ــرادی  ــرد: اف ــان ک ــان خاطرنش ــا در پای آزم
کــه در نواحــی ســتون فقــرات درد داشــتند 
ــود  ــتراحت بهب ــکّن و اس ــرف مس ــا مص و ب
ــش  ــان بی ــن دردش ــد و همچنی ــدا نکردن پی
از 2 تــا ۳ روز بــه طــول انجامیــد، حتمــا بــه 

ــد.  ــه کنن ــص مراجع متخص
ورزش  انجــام  درخصــوص  دیگــر  نکتــه 
اســت. انتخــاب ورزش ماننــد مصرف داروســت؛ 
ــوع انتخــاب ورزش نکتــه مهمــی  مــدت و ن
محســوب می شــود؛ چــرا کــه در هــر ســنی 
را  ورزشــی  هــر  نمی تــوان  بدنــی  هــر  و 

ــرد. جــام جــم ــه ک توصی

،،
موضــوع  کمــردرد  درمــان  اینکــه  بــا 
مهمــی اســت، امــا مهم تــر از آن کنتــرل 
و مدیریــت آن اســت؛ لــذا بایــد دقــت 
بــروز  از  مانــع  باشــید چگونــه  داشــته 

شــوید  آن  دوبــاره 

در گفتگو با متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مطرح شد: 

کمردردهای خطرناک 
شایع ترین علت گردن درد در نوجوانان و جوانان
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی 

مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان تصرفــات 

مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 

ــورد تقاضــا  ــاک م ــان و ام ــذا  مشــخصات متقاضی . ل

بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه 

فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 

ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند . م ــته باش داش

آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 

ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب

ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد0

1( رای شــماره 139660302034003987 هیــأت دوم.

مهــدی موتمــن فرزنــد احمــد  بشــماره شناســنامه 

ــی 1261863518-  1078 صــادره از کاشــان بشــماره مل

ــع  ــازه بمســاحت 20/97 مترمرب ــاب مغ ششــدانگ یکب

ــاک 1133   ــی از پ ــزی از 1 فرع ــی مج ــماره 17 فرع بش

- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر  بخــش 1 کاشــان)مالک 

رســمی(

2( رای شــماره 139560302034031804 هیــأت دوم. 

لیــا شــعبانی تبــار فرزنــد محمــد  بشــماره شناســنامه 

ــی 1263258786-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 12 ص

چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 80/80 

ــی  ــاک 1162  - اصل ــی از پ ــماره 3 فرع ــع بش مترمرب

ــع در ســرپله  بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی( واق

3( رای شــماره 139560302034031805 هیــأت دوم. 

ــد حســین  بشــماره شناســنامه  ــان فرزن مهــدی عرفانی

ــی 1263247687-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 15 ص

دو دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 80/80 

ــی  ــاک 1162  - اصل ــی از پ ــماره 3 فرع ــع بش مترمرب

ــمی( ــان)مالک رس ــش 1 کاش ــرپله  بخ ــع در س واق

هیــأت   139560302034031748 شــماره  رای   )4

دوم. فــرح ســادات انتظــاری فرزنــد ســید مهــدی 

بشــماره شناســنامه 38 صــادره از کاشــان بشــماره 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی 1262206081- س مل

یکبابخانــه بمســاحت 152/33 مترمربــع بشــماره 1 

ــرپله  ــوی س ــع درک ــی واق ــاک 2902- اصل ــی از پ فرع

ــی( ــزار کاش ــین گل ــان)خریداری از حس ــش 1 کاش بخ

هیــأت   139560302034031747 شــماره  رای   )5

ــماره  ــه ش ــد ب ــد احم ــی فرزن ــزار کاش ــین گل دوم. حس

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   320 شناســنامه 

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه   -1262180953

یکبابخانــه بمســاحت 152/33 مترمربــع بشــماره 1 

ــرپله  ــوی س ــع درک ــی واق ــاک 2902- اصل ــی از پ فرع

بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

 6(رای شــماره 139660302034002444هیــأت دوم. 

ــماره  ــن بش ــید محمدحس ــد س ــی فرزن ــه تهام خدیج

شناســنامه 152 صــادره از کنســولی کربــا بشــماره ملــی 

4723553258- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 181/55 متــر مربــع بشــماره 6 فرعــی از 

ــع در اراضــی شــهر بخــش 1  ــی واق ــاک 6208- اصل پ

ــمی ( ــک رس ــان )مال کاش

دوم.  139660302034002443هیــأت  شــماره  7(رای 

محمدرضــا خــوش حالــت فرزنــد مهــدی بشــماره 

ــا بشــماره  شناســنامه 22894 صــادره از کنســولی کرب

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -4722402231 ملــی 

ــماره 6  ــع بش ــر مرب ــاحت 181/55 مت ــه بمس یکبابخان

ــع در اراضــی شــهر  ــی واق ــاک 6208- اصل ــی از پ فرع

بخــش 1 کاشــان )خریــداری از علویــه خدیجــه تهامــی (

8( رای شــماره 139660302034002605 هیــأت دوم. 

ــد حســین  بشــماره شناســنامه  ــی فرزن ــه زنجان صدیق

1347 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262387752- 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 109/75 متــر 

مربــع بشــماره 5 فرعــی از پــاک 7698- اصلــی واقــع 

ــک رســمی( دراراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان )مال

هیــأت   139560302034030402 شــماره  رای   )9

ــماره  ــواد  ش ــد ج ــور فرزن ــی پ ــل قربانعل اول. ابوالفض

شناســنامه 7079 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه   -1260577244

یکبابخانــه و مغــازه بمســاحت 47/70 متــر مربــع 

بشــماره 3287 فرعــی  مجــزی از 2133 فرعــی از 

ــان  ــش 2 کاش ــاغ بخ ــع درچهارب ــی واق ــاک 1- اصل پ

)خریــداری از فاطمــه رضــوان(

10( رای شــماره 139560302034030403 هیــأت اول. 

اعظــم سادات هاشــمی فرزنــد جــواد  شــماره شناســنامه 

810 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261796802- 

ــازه  ــه و مغ ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان س

ــی  ــماره 3287 فرع ــع بش ــر مرب ــاحت 47/70 مت بمس

مجــزی از 2133 فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع 

درچهاربــاغ بخــش 2 کاشــان )خریــداری از فاطمــه 

ــوان( رض

11( رای شــماره 139660302034002445 هیــأت دوم. 

ــنامه 5  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــه فرزن ــره صفی طاه

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 6199879643- چهــار 

بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ مشــاع 

ــزی از  ــی مج ــماره 11411 فرع ــع بش ــر مرب 144/20 مت

ــاد  ــح اب ــع صال ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ 4868 فرع

بخــش دو کاشــان )خریــداری از عصمــت اکبریــان 

ــی ( یزدل

ــأت دوم.  ــماره 139660302034002446 هی 12( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــد دالوری فرزن محم

9 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262850665 - 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش دو دان

ــزی از  ــی مج ــماره 11411 فرع ــع بش ــر مرب 144/20 مت

ــاد  ــح اب ــع صال ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ 4868 فرع

بخــش دو کاشــان )خریــداری از عصمــت اکبریــان 

ــی( یزدل

13( رای شــماره 139660302034003996هیــأت دوم. 

ــماره  ــر بش ــی اصغ ــد عل ــهی فرزن ــی س ــود جال محم

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   641 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263484506

مجــزی  فرعــی   11424 بشــماره  مترمربــع   98/40

از7298 فرعــی از پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح ابــاد 

بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

ــأت دوم.  ــماره 139660302034003487هی 14( رای ش

ــد شــیرعلی  ــادی فرزن ــوش اب ــی ن ــم اقبال ســلطان خان

بیــدگل  و  اران  از  صــادره   198 شناســنامه  بشــماره 

بشــماره ملــی 6199767500– ششــدانگ یکبــاب خانــه 

11425فرعــی  بشــماره  126/50مترمربــع  بمســاحت 

ــع در  ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ مجــزی از  7402 فرع

ــمی (  ــان.)مالک رس ــش 2 کاش ــاد  بخ ــح اب صال

15( رای شــماره 139560302034004938هیــأت اول. 

جــال مغربــی فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 

ــی 1262191297 –  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 122 ص

بمســاحت 113/15 مترمربــع  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــی از پــاک  ــزی از 78 فرع بشــماره 582 فرعــی مج

ــان. ــش2 کاش ــاد بخ ــاث اب ــع درغی ــی واق 3و18- اصل

ــان(  ــد حدادی ــای احم ــداری از اق )خری

16( رای شــماره 139560302034023501 هیــأت اول. 

ــماره  ــان بش ــد رمض ــی فرزن ــهدی ویدوج ــن مش حس

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   58 شناســنامه 

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه   -1263014518

ــماره 622  ــع بش ــاحت 94/28 مترمرب ــه بمس یکبابخان

ــاد   ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل ــی از پ فرع

بخــش 2 کاشــان )خریــداری از مالکیــن اولیــه(

17( رای شــماره 139560302034023500 هیــأت اول. 

ــماره  ــعلی بش ــد عباس ــی فرزن ــری ویدوج ــد اکب ناهی

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   24 شناســنامه 

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه   -1263584561

ــماره 622  ــع بش ــاحت 94/28 مترمرب ــه بمس یکبابخان

ــاد   ــاث اب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل ــی از پ فرع

بخــش 2 کاشــان )خریــداری از مالکیــن اولیــه(

18( رای شــماره 139560302034029237 هیــأت دوم. 

ــنامه 2  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــوان فرزن ــر ت ــی اکب عل

ــه  ــی 1262439604- س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص

بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ مشــاع 

108/28 مترمربــع بشــماره 643 فرعــی از پــاک 3و18- 

ــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک  اصلــی واقــع در غیــاث اب

رســمی(

ــأت دوم.  ــماره 139560302034029239 هی 19( رای ش

ام البنیــن گلســتانه فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 

4 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262624851- 

ــه بمســاحت  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان

108/28 مترمربــع بشــماره 643 فرعــی از پــاک 3و18- 

ــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک  اصلــی واقــع در غیــاث اب

رســمی(

20( رای شــماره 139660302034002261 هیــأت دوم. 

منوچهــر مســعودنیا فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 

4053 صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0066644275 

–ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 75/90 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــاک 3و18- اصل ــی از پ بشــماره 649 فرع

ــک رســمی( ــاد بخــش 2 کاشــان )مال ــاث اب غی

دوم.  139660302034002260هیــأت  رای شــماره   )21

شناســنامه  بشــماره  فرزندماشــااله  کمانــی  مریــم 

ــی 1262047791  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 1943 ص

– ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 76/50 مترمربــع 

ــی واقــع  در  بشــماره 650 فرعــی از پــاک 3و18- اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش ــاد بخ ــاث اب غی

22(رای شــماره 139660302034002348هیــأت دوم.

ــه  ــد ســیدعلی ب ــادی فرزن ــوش اب ســیدجواد نیکــوکار ن

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه413 ص ــماره شناس ش

ــواری مشــتمل  ــی6199979907- ششــدانگ چهاردی مل

بــر ســاختمان بمســاحت1521/25مترمربع بشــماره250 

فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع در عیســی ابــاد بخــش 

دو کاشــان)مالک رســمی(

اول.  23(رای شــماره 139660302034000323هیــأت 

بــه  ســیدجال  فرزنــد  میر هاشــمی  مهــدی  ســید 

شــماره شناســنامه12657 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی 1263439055-ششــدانگ ســاختمان  ســوله 

بمســاحت150/25مترمربع بشــماره9398فرعی مجــزی 

شــده از1372 فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در 

زیــدی بخــش دو کاشــان)خریداری از شــکراله رجبــی(

139660302034000373هیــأت  شــماره  24(رای 

شــماره  بــه  فرزنداحمــد  عبدالشــاه  اول.مســعود 

شناســنامه899 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1261830652-ششــدانگ ســاختمان  بمساحت67/33 

ــده از 313  ــزی ش ــی مج ــماره 9400 فرع ــع بش مترمرب

فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی بخــش دو 

کاشــان)خریداری از حســین زیدابــادی(

ــأت دوم  ــماره 139560302034031474هی  25(رای ش

ــه شــماره  ــب ب ــد حبی ــدی فرزن .ابوالفضــل رئیســی زی

شناســنامه1250117739

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 

خانــه  یکبــاب  1250117739-ششــدانگ 

بمســاحت140/60مترمربع بشــماره9402 فرعــی مجــزی 

شــده از  508 فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیدی 

ــب رئیســی  ــای حبی بخــش دو کاشــان)خریداری از اق

زیــدی(

اول. هیــأت  شــماره 13960302034001679  رای   )26

ام البنیــن اشــوری نــوش ابــادی فرزنــد حســین 

ــه  ــدگل ب ــادره از اران و بی ــنامه 137 ص ــماره شناس بش

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  کدملــی6199865499- 

ــی  ــماره 9406 فرع ــه ش ــع ب ــاحت 181/8 مترمرب بمس

مجــزی شــده از8331 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع 

در زیــدی بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

27( رای شــماره 139660302034002433هیــأت دوم 

ــد ماشــااله بشــماره شناســنامه  ــاس کلباســی فرزن .عب

2017 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261872908- 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان س

فرعــی   9410 بشــماره  مترمربــع   76/15 بمســاحت 

مجــزی شــده از8769 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــدی بخ در زی

ــأت دوم  ــماره 139660302034002434 هی 28( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــینی فرزن ــا زارع حس .لی

193 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261902327- 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان س

ــی  ــماره 9410 فرع ــه ش ــع ب ــاحت 76/15 مترمرب بمس

مجــزی شــده از8769 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــدی بخ در زی

هیــأت   139660302034003583 شــماره  رای   )29

دوم .صنعــت زراعتــکار کاشــانی فرزنــد لطــف الــه 

ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 666 صــادره از کاشــان ب

ملــی 1261640071- ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

مترمربــع   229/86 بمســاحت  اطــاق  بــر  مشــتمل 

از359  شــده  مجــزی  فرعــی   9429 شــماره  بــه 

ــدی بخــش 2  ــع در زی ــی واق ــاک11- اصل ــی  از پ فرع

رســمی( کاشــان)مالک 

30( رای شــماره 139660302034003391 هیــأت اول 

ــنامه  ــماره شناس ــن بش ــد محس ــار فرزن ــد بوج .محم

ملــی1250196795-  بــه کــد  کاشــان  از  صــادره   0

بمســاحت 236/7 مترمربــع  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــی   ــده از286فرع ــزی ش ــی مج ــماره 9431 فرع ــه ش ب

 2 بخــش  زیــدی  در  واقــع  اصلــی  پــاک11-  از 

از ورثــه حســین بوجــار( کاشــان)خریداری 

هیــأت   139560302034027056 شــماره  رای   )31

ــماره  ــا بش ــد رض ــترکی فرزن ــی اس ــی کدخدائ اول .تق

ملــی  کــد  بــه  کاشــان  از  صــادره   8 شناســنامه 

ــاحت  ــازه بمس ــاب مغ ــدانگ یکب 1263158277- شش

ــه شــماره 4160 فرعــی مجــزی شــده  ــع ب 25/5مترمرب

ــال  ــع در جم ــی واق ــاک12 - اصل ــی  از پ از373 فرع

ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ناصــر خادمــی(

139660302034007337هیــأت  شــماره  رای   )32

اول . علیمحمــد بابااکبــری کاشــانی فرزنــد عبــاس 

ــد  ــه ک ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1302 ص ــماره شناس بش

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی1261834801- شش مل

ــزی  ــی مج ــماره 9442 فرع ــه ش ــع ب 173/92 مترمرب

شــده از615 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی 

ــیرخدایی( ــه ش ــان)خریداری از معصوم ــش 2 کاش بخ

هیــأت   139660302034005955 شــماره  رای   )33

احمــد  فرزنــد  آبــادی  نــوش  رفیعــی  .حمیــد  اول 

ــد  ــه ک ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3835 ص ــماره شناس بش

ــار  ــازه و انب ــاب مغ ــدانگ یکب ــی1262109981- شش مل

ــی  ــماره 9443 فرع ــه ش ــع ب ــاحت 42/7 مترمرب بمس

مجــزی شــده از274 فرعــی از پــاک11- اصلــی واقع در 

زیــدی بخــش 2 کاشــان)خریداری از مســلم اخبــاری(

 34( رای شــماره 139660302034004457 هیــأت دوم 

.سیدحسین هاشــمیان قمصــری فرزنــد ســید رضــا 

بشــماره شناســنامه

ــی 1260836320-  ــه کــد مل 3926 صــادره از کاشــان ب

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 127/70 مترمربــع 

ــی   ــده از2071 فرع ــزی ش ــی مج ــماره 4180 فرع ــه ش ب

ــش 2  ــاد بخ ــال اب ــع در جم ــی واق ــاک12 - اصل از پ

ــمی( ــان)مالک رس کاش

اول. هیــأت   13960302034001610 شــماره  رای   )35

محمــد عــرب زاده فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه 

ــی1261061063- ســه  ــه کدمل 864 صــادره از کاشــان ب

 90/35 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 

مترمربــع بــه شــماره 5641 فرعــی مجــزی شــده از98 

ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی  از پ فرع

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش بخ

36( رای شــماره 139660302034001609 هیــأت اول.

طاهــره بزرگــی فرزند محمدحســین بشــماره شناســنامه 

ــه  ــی1261447964- س ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش 8 ص

 90/35 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 

مترمربــع بــه شــماره 5641 فرعــی مجــزی شــده از98 

ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی  از پ فرع

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش بخ

37( رای شــماره 139660302034001312هیــأت دوم. 

ــر بشــماره شناســنامه  ــی اکب ــد عل ــورک فرزن ــه پ فاطم

355 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262075221- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت  85 مترمربــع بــه 

ــی از  ــده از 480فرع ــزی ش ــی مج ــماره 5642 فرع ش

ــش 2  ــم بخ ــت حکی ــع دردش ــی واق ــاک 13 - اصل پ

کاشــان)مالک رســمی(

ــأت اول .  38( رای شــماره 139660302034005938هی

حســین خونســاری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 0 

صــادره از کاشــان به کدملــی 1250089963- ششــدانگ 

قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل برســاختمان بمســاحت 

63/78 مترمربــع بــه شــماره 5660 فرعــی مجــزی 

شــده از 1716 فرعــی از پــاک 13 - اصلــی واقــع 

ــم بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( دردشــت حکی

39( رای شــماره 139560302034026995 هیــأت دوم.

ریحانــه نظیمــی آرانــی فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 

12121 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 6199161203- 

ــه  ــع ب ــه بمســاحت 103/50 مترمرب ششــدانگ یکبابخان

ــع در  ــی واق ــاک  15 - اصل شــماره 22168 فرعــی از پ

ناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

مالکیــن مشــاعی(

هیــأت   139560302034028390 شــماره  رای   )40

محمــد   فرزنــد  طاهــری  ور  پیلــه  فاطمــه  اول. 

ــی  ــه کدمل ــران ب ــادره از ته ــنامه 906 ص ــماره شناس بش

0055227856- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت96 

مترمربــع بــه شــماره 22213 فرعــی از پــاک  15 - 

ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق اصل

رســمی(

139560302034032066هیــأت  شــماره  رای   )41

ــماره  ــه بش ــد خیرال ــور فرزن ــامی پ ــی اس دوم. مصطف

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   331 شناســنامه 

1262031680-  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 

ــی  ــی از 15- اصل ــع بشــماره 22282 فرع 100/11 مترمرب

ــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع  واقــع در ناجــی اب

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی الواس

42( رای شــماره 139660302034000339هیــأت اول. 

ــد بشــماره  ــد احم ــادی فرزن خدیجــه قاســمی نصــر آب

شناســنامه 1742 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ    -1263495516

ــاک15-  ــی از پ ــماره 22290  فرع ــع بش 99/96 مترمرب

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــی(  ــین فتاح از حس

43( رای شــماره 139660302034000349هیــأت اول. 

ــنامه 975  ــماره شناس ــز بش ــد پروی ــی فرزن ــی مای عل

ــان ــادره از کاش ص

بشــماره ملــی 1262038121- ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 99 مترمربــع بشــماره 22291 فرعــی مجــزی 

از 5922 فرعــی از پــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

44( رای شــماره 139660302034000327هیــأت اول. 

علیرضــا قدیــری علــی آبــادی فرزنــد حبیــب الــه 

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 3150 ص ــماره شناس بش

محصــور  زمیــن  ششــدانگ   -1261978587 ملــی 

مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 215/8 مترمربــع بشــماره 

22294  فرعــی مجــزی از 20613 فرعــی  از پــاک15- 

ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

ــمی( رس

ــأت دوم.  ــماره 139660302034000737هی 45( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــطفی فرزن ــاس ش عب

ــی 1262898897-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 48 ص

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 105 مترمربــع بشــماره 

ــاک 15 -  ــی از پ ــزی از 6615 فرع ــی مج 22300 فرع

ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

رســمی (

46( رای شــماره 139660302034002403هیــأت دوم. 

محمدجــواد ســربلوک فرزنــد نــوروز بشــماره شناســنامه 

69 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263311040- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 135 مترمربــع بشــماره 

ــاک15-  ــی  از پ ــزی از 6722 فرع ــی مج 22303 فرع

ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

رســمی ( 

ــأت دوم.  ــماره 139660302034002432هی 47( رای ش

ــماره  ــد بش ــی محم ــد عل ــانی فرزن ــت کاش ــن زراع مهی

شناســنامه 3506 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1262106699- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 63/70 مترمربــع بشــماره22304 فرعــی 

ازپــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی( 

139660302034002431هیــأت  شــماره  رای   )48

ــماره  ــین بش ــد حس ــم فرزن ــا کری ــی رض دوم. محمدعل

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   581 شناســنامه 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1261993535- س

بمســاحت 63/70 مترمربــع بشــماره22304 فرعــی 

ازپــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 

139660302034001163هیــأت  شــماره  رای   )49

ماشــااله  فرزنــد  احمــدی  زاده  دالل  اشــرف  دوم. 

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 444 ص ــماره شناس بش

ملــی 1262202329- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بمســاحت 100/79مترمربــع بشــماره 22305 فرعــی 

ــش 2  ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک15- اصل از پ

رســمی( کاشــان)مالک 

ــرا  ــأت دوم. زه ــماره 139660302001176هی 50( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــااله بش ــد ماش ــاس فرزن ــن قی روش

ــی 1262212642-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 694 ص

ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 

ــاک 15-  ــی  از پ ــماره 22307  فرع ــع بش 160 مترمرب

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــم شمســی بخشــی(               مــع الواســطه از خان

ــر  ــأت دوم. امی ــماره 139660302001159هی 51( رای ش

ماشــااله ئــی فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 

ــی 1262988871-  ــماره مل ــان  بش ــادره از کاش 31 ص

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 

22309  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی اباد  

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش بخ

اول.  139660302001689هیــأت  شــماره  رای   )52  

ــد محمــد بشــماره شناســنامه  غامعلــی حمیــدی فرزن

557 صــادره از کاشــان  

بشــماره ملــی 1261122828- ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 85 مترمربــع بشــماره 22310  فرعــی مجــزی 

ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ از 5933 فرع

ــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری از مهــدی هادیــزاده( اب

53( رای شــماره139660302034001563  هیــأت اول 

ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل .حســن شــیرخدائی فرزن

ــی 1261419715  ــه شــماره مل 389 صــادره از کاشــان ب

–ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور و مشــجر مزروعــی 

مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت 647/02 مترمربع بشــماره 

22311 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)خریداری از شمســی بخشــی(

ــأت دوم.  ــماره 139660302034001715 هی 54( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــی راد فرزن ــه مقام فاطم

965 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261778294 

ــاختمان  ــر س ــتمل ب ــه مش ــدرب باغچ ــدانگ یک –شش

ــی  ــماره 22312 فرع ــع بش ــاحت 461/30 مترمرب بمس

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــی( ــعید معاف ــان)خریداری از س کاش

هیــأت   139660302034001653 شــماره  رای   )55

اول. ناصــر باقــری بیدگلــی فرزنــد محمــد بشــماره 

شناســنامه 283 صــادره از اران و بیــدگل بــه شــماره 

ملــی 6199476581 –ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

65 مترمربــع بشــماره 22313  فرعــی مجــزی از6565 

فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)خریداری از محمــد صبــوری(

56( رای شــماره 139660302034001663 هیــأت اول. 

حســن شــیر خدائــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 

ــی 1261419715  ــه شــماره مل 389 صــادره از کاشــان ب

بــر  مشــتمل  زمیــن محصــور  قطعــه  –ششــدانگ 

بشــماره  مترمربــع   1188/07 بمســاحت  ســاختمان 

ــی  ــع درناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ 22314  فرع

ــا  ــاج رض ــه ح ــان)خریداری از ورث ــش2 کاش ــاد بخ آب

ــی( بخش

هیــأت   139660302034001824 شــماره  رای   )57

ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــوف فرزن ــار رئ ــرا افش اول. زه

شناســنامه 690 صــادره از ورامیــن بــه شــماره ملــی 

محصــور  زمیــن  قطعــه  –ششــدانگ   1262381193

مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 99/40 مترمربــع 

بشــماره 22315  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــی  ــان)خریداری از مصطف ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج

ــدی( عاب

ــأت دوم.  ــماره 139660302034000766 هی 58( رای ش

حســن دلیــری فــر فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 69 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262890640 –ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 145/74 

مترمربــع بشــماره 22322  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

ــأت دوم.  ــماره 139660302034000768 هی 59( رای ش

فاطمــه مســاحی برزکــی فرزنــد علــی محمــد بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2359 ص شناس

ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان 1260919961 –س

ــع بشــماره 22322  فرعــی  بمســاحت 145/74 مترمرب

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

هیــأت   139660302034000741 شــماره  رای   )60

ــماره  ــااله بش ــد ماش ــرد فرزن ــدی ف ــه حمی دوم. محبوب

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 695 ص شناس

ــاغ و اطــاق  1262250528 –ســه دانــگ از ششــدانگ ب

بشــماره  مترمربــع   597/74 بمســاحت  ان  داخــل 

ــی  ــع درناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ 22323  فرع

آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  از 

ــاد( ــال اب ــدزارع جم محم

ــأت دوم.  ــماره 139660302034000739 هی  61( رای ش

عبــاس رضوانــی کیــا فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

39619 صــادره از

کاشــان بــه شــماره ملــی 1260386236 –ســه دانــگ از 

ششــدانگ بــاغ و اطــاق داخــل ان بمســاحت 597/74 

مترمربــع بشــماره 22323  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

ــع  ــان)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

الواســطه  از محمــدزارع جمــال ابــاد(

139660302034000573هیــأت  شــماره  رای   )62

خدابخــش  فرزنــد  جوشــقانی  محمدخدایــی  دوم. 

ــه کدملــی  بشــماره شناســنامه 205 صــادره از کاشــان ب

مشــتمل  چهاردیــواری  ششــدانگ   -1263592589

ــه شــماره 22325  ــع ب ــان بمســاحت160 مترمرب ــر اعی ب

فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

2 کاشــان)واگذاری از خانــم فاطمه کشــتکار جوشــقانی(

هیــأت    139660302034000569 شــماره  رای   )63

مرتضــی  فرزنــد  زریــن  خشــت  مصطفــی  دوم. 

بشــماره شناســنامه 1250057930 صــادره از کاشــان 

ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــی 1250057930- شش ــه کدمل ب

بمســاحت87/27 مترمربــع بــه شــماره 22326 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل از پ

کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   139660302034003409 شــماره  رای   )64

اول. حمیدرضــا پریچهرفرزنــد علــی محمــد بشــماره 

بــه کدملــی  کاشــان  از  صــادره   1854 شناســنامه 

1261871278- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 57/20 

ــی مجــزی از 5807  ــه شــماره 22344 فرع ــع ب مترمرب

فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

ــمی( ــک رس ــان) مال 2 کاش

139660302034003620هیــأت  شــماره  رای   )65

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

1261919807- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

از  فرعــی   22345 شــماره  بــه  مترمربــع   124/10

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم شمســی 

بخشــی(

139660302034003616هیــأت  شــماره  رای   )66

الــه   نعمــت  فرزنــد  ارمکــی  اخــوان  الــه  دوم.روح 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261919807

124/29 مترمربــع بــه شــماره 22346 فرعــی از  پــاک 

15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــم شمســی بخشــی( ــع الواســطه از خان ــداری م )خری

139660302034003612هیئــت  شــماره  رای   )67

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

1261919807- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 122/69 

مترمربــع بــه شــماره 22347 فرعــی از  پــاک 15- 

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــی( ــی بخش ــم شمس ــطه از خان ــع الواس م

139660302034002354هیــأت  شــماره  رای   )68

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

1261919807- ششــدانگ یکبــاب کارگاه گاب گیــری 

بــه شــماره 22348  مترمربــع  بمســاحت 283/22 

فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از  ورثــه مرحــوم رضــا 

ــی( ــی کاش بخش

139660302034003601هیــأت  شــماره  رای   )69

دوم. روح الــه اخــوان ارمکــی فرزنــد نعمــت الــه 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 161 صــادره از کاشــان ب

بمســاحت  یکبــاب کارگاه  ششــدانگ   -1261919807

از   فرعــی   22349 شــماره  بــه  مترمربــع   470/78

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم شمســی 

بخشــی(

 70( رای شــماره 139660302034003961 هیــأت اول. 

حامــد فــاح فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه 376 

صــادره از کاشــان 

یکبابخانــه  بــه کدملــی 1262075432- ششــدانگ 

بمســاحت 104/18 مترمربــع بــه شــماره 22355 فرعــی 

مجــزی از7884 فرعــی  ازپــاک 15- اصلــی واقــع در 

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ناجــی اب

ــأت اول.  ــماره 139660302034003604  هی 71( رای ش

حســن مهــرآرا فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 144 

صــادره از اران و بیــدگل بــه کدملــی 6199523148-ســه 

ــان  ــر اعی ــتمل ب ــواری مش ــدانگ چهاردی ــگ از شش دان

بمســاحت 649/30 مترمربــع بــه شــماره 22359 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15 -اصل از پ

کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(

ــأت اول.  ــماره 139660302034003605  هی 72( رای ش

ــنامه 132  ــماره شناس ــم بش ــد کاظ ــرآرا فرزن ــه مه امین

ــه کدملــی 6199626060-ســه  صــادره از اران و بیــدگل ب

ــان  ــر اعی ــتمل ب ــواری مش ــدانگ چهاردی ــگ از شش دان

بمســاحت 649/30 مترمربــع بــه شــماره 22359 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15 -اصل از پ

ــه رضــا بخشــی( کاشــان)خریداری از ورث

73( رای شــماره 139660302034003559  هیــأت دوم. 

زهــره زیــن الدینــی فرزنــد مرتضــی  بشــماره شناســنامه 

ــی 3257813384-  ــه کدمل ــران ب ــادره از باخت 58 ص

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع بــه 

از  فرعــی  از5507  مجــزی  فرعــی   22361 شــماره 

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان)مالک رســمی(

ــأت دوم.  ــماره 139660302034002611  هی 74( رای ش

ماشــااله ظهیرکاشــانی فرزنــد علــی اکبــر  بشــماره 

بــه کدملــی  کاشــان   از  صــادره   825 شناســنامه 

1262251826- ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 

60/90 مترمربــع بــه شــماره 22364 فرعــی از پاک 15- 

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــر( ــد امی ــه احم ــطه از ورث ــع الواس م

هیــأت    139660302034002613 شــماره  رای   )75

اکبــر  دوم. ماشــااله ظهیــر کاشــانی فرزنــد علــی 

بشــماره شناســنامه 825 صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 

1262251826- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 94/30 

مترمربــع بــه شــماره 22365 فرعــی از پــاک 15- 

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــر( ــد امی ــه احم ــطه از ورث ــع الواس م

هیــأت    139660302034002615 شــماره  رای   )76

اکبــر  دوم. ماشــااله ظهیــر کاشــانی فرزنــد علــی 

بشــماره شناســنامه 825 صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 

1262251826- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 76/60 

مترمربــع بــه شــماره 22366 فرعــی از پــاک 15- 

اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــر( ــد امی ــه احم ــطه از ورث ــع الواس م

77( رای شــماره 139660302034002617  هیــأت دوم. 

ماشــااله ظهیــر کاشــانی فرزندعلــی اکبــر  بشــماره 

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   825 شناســنامه 

ــر  ــتمل ب ــار مش ــاب انب ــدانگ یکب 1262251826- شش

اعیــان بمســاحت361/65 مترمربــع بــه شــماره 22367 

فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه احمــد امیــر(

هیــأت   139660302034003404 شــماره  رای   )78

دوم. علــی کاظمــی فرزنــد خســرو بشــماره شناســنامه 

0 صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی 1250078598 - 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 182/39 مترمربــع 

بشــماره 22369 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج

ــأت اول.  ــماره 139660302034003650 هی  79( رای ش

ســید مهــدی ســبطینی فرزندعلــی بشــماره شناســنامه 

175صــادره از اران

و بیــدگل بــه شــماره ملــی 6199673131 - ســه دانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/20 مترمربــع 

بشــماره 22380 فرعــی مجــزی  از 1546 فرعــی از 

آبــاد بخــش2  پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

کاشــان)مالک رســمی(

80( رای شــماره 139660302034003652 هیــأت اول. 

ــنامه  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــدی فرزن ــره احم طاه

267 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262376963 

ــاحت  ــه بمس ــاب خان ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان - س

112/20 مترمربــع بشــماره 22380 فرعــی مجــزی  از 

1546 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ

ــأت اول. ــماره 139660302034003389 هی 81( رای ش

حســین نظــری فرزنــد بابامراد بشــماره شناســنامه 274 

صــادره از کرمانشــاه بــه شــماره ملــی 3839048296 - 

ششــدانگ انبــار مشــتمل بــه اطــاق بمســاحت 250/25 

مترمربــع بشــماره 22389 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از ورثــه 

رضــا بخشــی(

82(رای شــماره 139660302034004998 هیــأت اول. 

اعظــم ایقانــی یزدلــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

ــه شــماره ملــی 1261918460 –  28 صــادره از کاشــان ب

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

ــاک  ــی از پ ــماره 22393  فرع ــع بش 187/45 مترمرب

15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

83(رای شــماره 139660302034004999 هیــأت اول. 

مجیــد نجابــت قمصــری فرزنــد محمــود بشــماره 

شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   –  1262661326

بشــماره  مترمربــع   187/45 بمســاحت  ســاختمان 

ــی  ــع درناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی  از پ 22393 فرع

ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  84(رای شــماره 139660302034005061 هیــأت 

ــدی بشــماره  ــد مه ــی فرزن ــری فین طاهــره حاجــی اکب

شناســنامه 77 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1263021972 –ششــدانگ یکبــاب کارگاه بمســاحت 

355/30 مترمربــع بشــماره 22394  فرعــی مجــزی از 

16733 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ

اول.  هیــأت  شــماره139660302034005063  85(رای 

ــدی بشــماره  ــد مه ــی فرزن ــری فین طاهــره حاجــی اکب

شناســنامه 77 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ســنگبری  یکبــاب کارگاه  –ششــدانگ   1263021972

بمســاحت 844/75 مترمربــع بشــماره 22395  فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــزی از 16733 فرع مج

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب درناج

هیــأت   139660302034005058 شــماره  86(رای 

اول. طاهــره حاجــی اکبــری فینــی فرزنــد مهــدی 

بــه  کاشــان  از  صــادره   77 شناســنامه  بشــماره 

شــماره ملــی 1263021972 –ششــدانگ یکبابخانــه 

  22396 بشــماره  مترمربــع   187/25 بمســاحت 

 -15 پــاک  از  فرعــی   16733 از  مجــزی   فرعــی 

ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک  اصلــی واقــع ناجــی 

 رسمی(

هیــأت   139660302034005112 شــماره  87(رای 

ــماره  ــد بش ــد محم ــرد فرزن ــی منف ــا توتون دوم. علیرض

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 5866 ص شناس

ــاحت  ــه بمس ــاب خان ــدانگ یکب 1263371175 – شش

از پــاک  98/50 مترمربــع بشــماره 22398 فرعــی 

15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

ــمی( رس

هیــأت   139660302034000377 شــماره  88(رای 

تقــی  فرزنــد  کاشــی  عطابخشــی  حســین  اول. 

بــه  کاشــان  از  صــادره   118 شناســنامه  بشــماره 

یکبــاب  ششــدانگ   –  1261665376 ملــی  شــماره 

 6521 بشــماره  مترمربــع   57 بمســاحت  خانــه 

فرعــی مجــزی از1260 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 

از  بخــش2 کاشــان)خریداری  فیــن  درب  در   واقــع 

اداره برق(

هیــأت   139660302034002426 شــماره  89(رای 

ــه  ــد نصرال ــقانی فرزن ــری جوش ــرا باق ــه زه دوم فاطم

بشــماره شناســنامه 1 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی 1263264735 – ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

153/90 مترمربــع بشــماره 6523 فرعــی مجــزی از5805 

فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از خانــم زهــره ابراهیمــی 

مجــرد(

دوم.  هیــأت   139660302034001314 شــماره  90(رای 

ــنامه  ــماره شناس ــان بش ــد امیرخ ــی فرزن ــد عظیم محم

ــی 1261884671  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 821 ص

-  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 250/65 

ــی  ــزی از 361 فرع ــی مج ــماره 6526 فرع ــع بش مترمرب

بخــش2  فیــن  دردرب  واقــع  اصلــی  پــاک 23-  از 

کاشــان)مالک رســمی(

دوم.  هیــأت   139660302034000732 شــماره  91(رای 

ــد بشــماره شناســنامه 843  ــد محم ــر احمــدی فرزن امی

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263320988 – ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 158 مترمربــع 

ــاک  ــی از پ ــزی از 361 فرع ــی مج ــماره 6527 فرع بش

ــن بخــش2 کاشــان)مالک  ــع دردرب فی ــی واق 23- اصل

رســمی(

دوم.  هیــأت   139660302034000731 شــماره  92(رای 

ــی بشــماره شناســنامه  ــد رجــب عل ســمیرا ســتاک فرزن

ــی 4969704090  ــماره مل ــه ش ــه ب ــادره از صحن 282 ص

ــاحت 158  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان – س

ــی  ــی مجــزی از 361 فرع ــع بشــماره 6527  فرع مترمرب

از پــاک 23- اصلــی واقــع در درب فیــن  بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

اول.  هیــأت   139660302034001706 شــماره  93(رای   

محمــد ذوالفقــاری نــژاد فرزنــد احمد بشــماره شناســنامه 

54صــادره از کاشــان

ــواری  ــدانگ چهاردی ــی 1262930766 – شش ــماره مل بش

مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 168/35 مترمربــع بشــماره 

ــاک 23 -  ــی از پ ــزی از 5536 فرع ــی مج 6528 فرع

اصلــی واقــع در درب فیــن  بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

اول.  هیــأت   139660302034001709 شــماره  94(رای 

محمدمهــدی ســمائی فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه 

1065 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261998375 – 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 81/70 مترمربــع 

ــاک  ــی از پ ــزی از 459 فرع ــی مج ــماره 6529  فرع بش

23- اصلــی واقــع در درب فیــن  بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

 95(رای شــماره 139660302034003481 هیــأت اول.

ســید ابوالفضــل ســادات پــور فرزنــد ســید حســین 

بشــماره شناســنامه 199 

ملــی1263560326  شــماره  بــه  ازکاشــان  صــادره 

بــر  مشــتمل  محصــور  زمیــن  قطعــه  –ششــدانگ 

بشــماره مترمربــع  انباربمســاحت101 

6530  فرعــی مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 

ــه  ــان)خریداری ازورث ــش2 کاش ــن  بخ ــع در درب فی واق

ســیداحمدرضوی(

96(رای شــماره 139660302034003459 هیــأت دوم. 

ــنامه  ــماره شناس ــز بش ــد عزی ــا فرزن ــی نی ــل تراب ابوالفض

ــی 1262988551  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 161 ص

ــتمل  ــی مش ــح فروش ــار مصال ــاب انب ــدانگ یکب –شش

ــع بشــماره 6533   ــان بمســاحت 302/30 مترمرب ــر اعی ب

فرعــی مجــزی از 81 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــن  بخ در درب فی

هیــأت   139660302034003491 شــماره  رای   )97

سیدمحســن  فرزنــد  انتظــاری  محمــد  ســید  اول. 

بشــماره  ازکاشــان  صــادره   85 شناســنامه  بشــماره 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی 1261570022- شش مل

595/2 مترمربــع بشــماره 6534 فرعــی مجــزی از 

درب  در  واقــع  اصلــی   -  23 پــاک  از  فرعــی   351

ــن بخــش 2 کاشــان)خریداری از حســین مزروعــی  فی

 و غیره(

 98( رای شــماره 139560302034005006هیــأت اول.

مصطفــی جهیــن فرزندحســین بشــماره شناســنامه 1990 

صــادره ازکاشــان  بــه

زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1261966988 کدملــی 

محصــور مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 832 مترمربــع 

ــی از  ــزی  از 1782 فرع ــی مج ــماره 10773 فرع ــه ش ب

ــش 2  ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل پ

کاشــان)مالک رســمی(

 99( رای شــماره 139660302034001713 هیــأت اول0 

ــد رضــا  بشــماره شناســنامه 98  مرتضــی انصــاری فرزن

صــادره از کاشــان بــه

ــاختمان  ــدانگ س ــی 1262346746- شش ــماره مل ش

بشــماره  مترمربــع   80/64 بمســاحت  مســکونی 

 -48 پــاک  از  فرعــی   11 از  مجــزی  فرعــی   236

کاشــان. بخــش2  عملــه  درب  در  واقــع   اصلــی 

)مالک رسمی(

هیــأت   139660302034004006 شــماره  رای   )100

ــماره  ــااله بش ــد ماش ــرزی فرزن ــاری ب ــم صف اول. اعظ

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   1 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  1239937751-ششــدانگ 

78/95 مترمربــع بشــماره 12540 فرعــی مجــزا از شــماره 

1364 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2 کاشــان.)خریداری از محمــود درب اصفهانــی (

101( رای شــماره 139660302034004603 هیــأت دوم. 

مجتبــی زارعــی  فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 1463  

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261836413- 

 133/95 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

مترمربــع بشــماره 14046  فرعــی مجــزا از شــماره 5836 

فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

ــم  ــطه از خان ــع الواس ــداری م ــان. ) خری ــش2 کاش بخ

ــی( ــوان جهق ــا پهل لی

ــأت اول.  ــماره 139560302034030406 هی 102( رای ش

امیرحســین حیــدری فرزنــد صــادق بشــماره شناســنامه 

ــی 1239894831-  ــماره مل ــه ش ــز ب ــادره از نطن 51 ص

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  یــک 

82/20 مترمربــع بشــماره 14321 فرعــی مجــزی از 

ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی  از پ ــماره 8769 فرع ش

 صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از ســیدعلی

 اخوان(

ــأت اول.  ــماره 139560302034030407 هی 103( رای ش

ــماره  ــین بش ــد سیدحس ــژاد فرزن ــی ن ــه طباطبائ فاطم

شناســنامه 287 صــادره از نطنــز بــه شــماره ملــی 

1239909969- پنــج دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 82/20 مترمربــع بشــماره 14321 فرعــی 

ــی  ــاک 49- اصل مجــزی از شــماره 8769 فرعــی  از پ

واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از 

ــوان( ــیدعلی اخ س
ادامه در صفحه 8
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ــأت  104( رای شــماره 139560302034030342 هی
دوم. علــی مهــدی زاده عطــار فرزنــد احمــد بشــماره 
شناســنامه 990 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1262081572- ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 69 
مترمربــع بشــماره 14336 فرعــی مجــزی از 11453 
ــاد  فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی اب
بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از فاطمــه 

اقاباقــری ومهــدی ذاکــر نیاســر (
ــأت  ــماره 139560302034030829 هی 105( رای ش
دوم. غامرضــا عفتــی فرزنــد غامحســین بشــماره 
شناســنامه 644 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1261816145- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره 14337 فرع ــع بش ــاحت 160 مترمرب بمس
مجــزی از 4386 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی 

)
ــأت  ــماره 139560302034030828 هی 106( رای ش
ــد بشــماره  ــد محم ــی فرزن ــال آران ــره کم دوم. طاه
شناســنامه 1463 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملی 
1262002354- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره 14337 فرع ــع بش ــاحت 160 مترمرب بمس
مجــزی از 4386 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی 

)
107(رای شــماره 139560302034030846هیــأت 
بشــماره  فرزندغامحســین  عفتــی  اعظــم  دوم. 
شناســنامه 1206 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1261888537- ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 160/60 مترمربــع بشــماره 
از  فرعــی    4386 از  مجــزی  فرعــی   14338
ــاد بخــش2  ــی اب ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل پ

کاشــان)مالک رســمی (
ــأت  108( رای شــماره 139560302034030845 هی
ــماره  ــاس بش ــد عب ــری فرزن ــا قنب دوم. محمدرض
شناســنامه 407 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1260670228- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 160/60 مترمربــع بشــماره 14338 فرعی 
مجــزی از 4386 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی 

)
ــأت  ــماره 139560302034031444 هی 109( رای ش
ــماره  ــن بش ــد حس ــی فرزن ــان فین دوم. محمدتقی
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 20 صــادره از کاشــان ب
1263268684 ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
102/20 مترمربــع بشــماره 14341 فرعــی مجــزی از  
1638 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی 
ــطه از  ــع الواس ــان.)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ اب

فاطمــه ملکــی پــور کاشــان(
110( رای شــماره 139560302034032104 هیــأت 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  هوشــنگی  علــی  دوم. 
ــه شــماره  ــا ب شناســنامه 18 صــادره از صومعــه علی
ملــی 5459687039- ششــدانگ زمیــن محصــور 
مشــتمل بــر اطــاق و ســاختمان بمســاحت 677/21 
مترمربــع بشــماره 14342  از 11013 فرعــی  از پــاک 
49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.

)خریــداری از معصومــه علیرضائــی(
هیــأت   139660302034000391 رای شــماره   )111
ــد محمــد  ــدی خرمدشــتی فرزن اول. حســین اخون
بشــماره شناســنامه 326 صــادره از کاشــان بــه 
شــماره ملــی 1260663991- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 127/20 مترمربــع بشــماره 14350 فرعــی 
مجــزا از 1318 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع 
صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از لطــف اله 

خــان عاملــی و غیــره(
112( رای شــماره 139660302034002406 هیــأت 
فرزنــد  بیدگلــی  زاده  مندعلــی  حســین  دوم. 
ــه  جــواد بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان ب
ــه  شــماره ملــی 1250203171- ششــدانگ یکبابخان
بمســاحت 89/93 مترمربــع بشــماره 14361  فرعی 
ــع  ــی واق ــاک 49- اصل مجــزا از 1316 فرعــی  از پ
در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع 

ــااله( ــد ماش ــردو فرزن ــواد پ ــطه از ج الواس
113( رای شــماره 13966030203403598 هیــأت 
ــژاد فرزنــد محمداســماعیل  اول. قدیــر عبدالعلــی ن
اذرشــهر  از  صــادره   13602 شناســنامه  بشــماره 
بــه شــماره ملــی 1698606028-ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 104/51 مترمربــع 
بشــماره 14367 از 8339 فرعــی از پــاک 49- 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.) 

ــادی( ــدی نه ــداری از مه خری
114( رای شــماره 13966030203403599 هیــأت 
اســداله  فرزنــد  خارکــن  اســدزاده  مریــم  اول. 
بشــماره شناســنامه 302 صــادره از تهــران بــه شــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  0056008457-ســه  ملــی 
یکبابخانــه بمســاحت 104/51 مترمربــع بشــماره 
اصلــی  پــاک 49-  از  از 8339 فرعــی   14367
واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.) خریــداری 

ــادی( ــدی نه از مه
 139660302034002402 شــماره  رای   )115  
ــماره  ــد بش ــد محم ــین زارع فرزن ــأت دوم. حس هی
شناســنامه 748 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1262261554- ششــدانگ قطعــه زمیــن 
محصــور مشــتمل بــر ســاختمان  بمســاحت 151/03 
مترمربــع بشــماره 14369  از 10650 فرعــی از پــاک 
49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.
ــودائی(  ــاج س ــد از وراث خانمت ــداری از اح )خری

 139660302034002621 شــماره  رای   )116  
ــی  ــات عل ــد نج ــمی فرزن ــی قاس ــأت دوم. عل هی
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 15 ص ــماره شناس بش
1262456312- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه 
 14370 بشــماره  مترمربــع   136/75 بمســاحت 
فرعــی مجــزی از 9302 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی 
ــک  ــان.) مال ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در صف واق

ــمی ( رس
 139660302034002398 شــماره  رای   )117  
ــی  ــد نجــات عل ــأت دوم. محمــد قاســمی فرزن هی
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 7 ص ــماره شناس بش

1262470226- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
 14370 بشــماره  مترمربــع   136/75 بمســاحت 

ــزی از ــی مج فرع
9302 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی 

ابــاد بخــش2 کاشــان.) مالــک رســمی (
 118( رای شــماره 139660302034002423 هیــأت 
ــماره  ــر بش ــد اکب ــرزاده زارع فرزن ــم جعف دوم. اعظ
شناســنامه 92 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1262244498- شش
از  فرعــی   14372 بشــماره  مترمربــع   130/90

شــماره1275
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع صفــی ابــاد 
بخــش2 کاشــان.) خریــداری از اقــای جــواد پــاک 

ــت( طین
119( رای شــماره 139660302034002442 هیــأت 
دوم. طاهــره ظاهــری نیــا فرزنــد محمــود بشــماره 
شناســنامه 1025 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1261610059-یــک ونیــم دانــگ از ششــدانگ 
ــه بمســاحت 27/90 مترمربــع بشــماره  یکبــاب خان
14373 از 522 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع 
ــع  ــداری م ــان.) خری ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب درصف

ــی( ــیدمحمد خوارزم ــطه از وراث  س الواس
120( رای شــماره 139660302034002441 هیــأت 
دوم. مهــدی محمــودزاده نســاج فرزنــد عبــاس 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2798 ص ــماره شناس بش
ــار ونیــم دانــگ از  شــماره ملــی 1260544079-چه
ــع  ــاحت 27/90 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره 14373 از 522 فرعــی از پــاک 49- اصلی 
واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان )خریــداری مــع 

ــی( ــیدمحمد خوارزم ــطه از وراث س الواس
 121( رای شــماره 139660302034001079 هیــأت 
دوم. فرزانــه معصومــی فرزنــد غامحســین بشــماره 

شناســنامه 1378 صــادره از
ــه  ــی 1263326323- س ــماره مل ــه ش ــان ب کاش
ــاحت 100/60  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش دان
از  از 8950 فرعــی   مترمربــع بشــماره 14374  
ــاد بخــش2  ــی اب ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل پ
نهــادی  از خانــم مهــری  کاشــان.0) خریــداری 

کاشــانی(
ــأت  ــماره 139660302034001078 هی  122( رای ش
دوم. علیرضــا جمالــی فرزنــد حســین بشــماره 

ــان ــادره از کاش ــنامه 367 ص شناس
از  دانــگ  ســه   -1261904060 ملــی  بشــماره 
ــع  ــاحت 100/60 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره 14374 از 8950 فرعــی  از پــاک 49- 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان) 

خریــداری از خانــم مهــری نهــادی کاشــانی(
123( رای شــماره 139660302034001105 هیــأت 
ناصــر  فرزنــد  ســیری  حــوض  دوم.مســعود 
کاشــان  از  صــادره   8513 شناســنامه  بشــماره 
ــگ از  ــه دان ــی 1263397646- س ــماره مل ــه ش ب
ــع  ــه بمســاحت 96/25 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
فرعــی  از9070  مجــزی  14376فرعــی  بشــماره 
ــاد بخــش2  ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی اب
کاشــان)خریداری مــع الواســطه از عبــاس گــردش 

میدانــی (
124( رای شــماره 139660302034001106 هیــأت 
بشــماره  علــی  فرزنــد  قاســمیه  دوم.فاطمــه 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 0 ص شناس
1250262161- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 96/25 مترمربــع بشــماره 14376 فرعــی 
مجــزا از شــماره 9070 فرعــی از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان. )خریــداری 

ــی( ــردش میدان ــاس گ ــطه از عب ــع الواس م
ــأت   125( رای شــماره 139660302034001634 هی
اول.رضــا واحــدی زاده فرزنــد حســین بشــماره 

ــان ــادره از کاش ــنامه 0 ص شناس
ــگ از  ــار دان ــی 1250403162- چه ــماره مل ــه ش ب
ــاب ســاختمان بمســاحت 138/69  ششــدانگ یکب
ــع بشــماره 14377فرعــی مجــزی از 1323  مترمرب
ــاد  فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی اب
ــدزاده( ــی واح ــداری از عل ــان. )خری ــش2 کاش بخ

126( رای شــماره 139660302034001635 هیــأت 
ــماره  ــب بش ــد رج ــیری فرزن ــوض س ــرا ح اول.زه
ــی  شناســنامه 8613 صــادره از کاشــان بشــماره مل
1250592472- دو دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــع بش ــاحت 138/69 مترمرب ــاختمان بمس س

  14377
فرعــی مجــزا از شــماره 1323 فرعــی  از پــاک 
49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان. 

ــدزاده( ــی واح ــداری از عل )خری
 139660302034000561 شــماره  رای   )127
ــماره  ــت بش ــد نعم ــن فرزن ــرا چم ــأت دوم. زه هی
شناســنامه 401 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1260659143- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 125/95 مترمربــع بشــماره 14381 فرعی 
مجــزا از شــماره 1427 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان. )خریــداری 

ــای ماشــااله گیاســی( ــع الواســطه از اق م
128( رای شــماره 139660302034000560 هیــأت 
بشــماره  علــی  فرزنــد  ذوالفقــاری  صبــا  دوم. 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه 47 
ملــی 1262496772- ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــماره  ــع بش ــاحت 125/95 مترمرب ــه بمس یکبابخان
14381 فرعــی مجــزا از شــماره 1427 فرعــی  از 
ــاد بخــش2  ــی اب ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل پ
کاشــان. )خریــداری مــع الواســطه از اقــای ماشــااله 

ــی( گیاس
ــأت  129( رای شــماره 139660302034003557 هی
اول. دولــت جمهــوری اســامی بــه نمایندگــی وزارت 
ــرورش  ــوزش و پ ــرورش -اداره کل ام ــوزش وپ ام
ــی14002113830  ــه مل ــه شناس ــان ب ــتان اصفه اس
ــاحت 3566/42  ــه بمس ــاب مدرس ــدانگ یکب شش
ــع بشــماره 14389 از شــماره 1259-1260- مترمرب

1257-1262 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــداری از حــاج  ــاد بخــش2 کاشــان. )خری صفــی اب

حســن فخــار و غیــره(
130( رای شــماره 139660302034002619 هیــأت 

اکبــر  فرزنــد  قهــرود  الــه خســروی  روح  دوم. 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1987 ص ــماره شناس بش
شــماره ملــی 1260796183- ششــدانگ یکبابخانــه 
ــع بشــماره 14390فرعــی  بمســاحت 110/05 مترمرب
مجــزی از 9302 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع 
ــک رســمی( ــاد بخــش2 کاشــان. )مال ــی آب درصف

 139660302034003435 شــماره  رای   )131
هیــأت اول. رقیــه خــاوری فرزنــد نورعلــی بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــن ب ــادره از ورامی ــنامه 3 ص شناس
0421246065- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
132/4 مترمربــع بشــماره 14395فرعــی مجــزی از 
ــع در صفــی  ــی واق ــاک 49- اصل 597 فرعــی از پ
ــاغ  ــوران ب ــداری از ت ــان. )خری ــش2 کاش ــاد بخ آب

ــی( چائ
 132( رای شــماره 139660302034003566 هیــأت 
دوم. صفیــه عارضــی فرزنــد اســماعیل بشــماره 
ــی  شناســنامه 1987 صــادره از کاشــان بشــماره مل
1260860876-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت 94/98 مترمربــع بشــماره 
14397  از 1430 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان. )خریــداری 

ــاری( ــین فخ از امیرحس
ــأت  133( رای شــماره 139660302034003571 هی
دوم. محمدتقــی جورکــش فرزنــد عبــاس بشــماره 
ــی  شناســنامه 2094 صــادره از کاشــان بشــماره مل
1260861945-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت 94/98 مترمربــع بشــماره 
14397  از 1430 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان. )خریــداری 

ــاری( ــین فخ از امیرحس
134( رای شــماره 139660302034003397 هیــأت 
ــماره  ــواد بش ــد ج ــت فرزن ــاک طین ــر پ دوم. ناص
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 30969  ص شناس
یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263343511 ملــی 
بمســاحت 101/61 مترمربــع بشــماره 14402 فرعــی 
مجــزا از شــماره 492 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی 
واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان. ) خریــداری 

ــت( ــاک طین از جــواد پ
135( رای شــماره 1396603020340003466 هیــأت 
فرزنــد ســیدیحیی  رزاقــی   اول. ســیدمصطفی 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3719 ص ــماره شناس بش
ــاب  ــدانگ یکب ــی 1263349714- شش ــماره مل ش
مغــازه بمســاحت 12/35 مترمربــع بشــماره 14410 
از 6808 فرعــی  از پــاک 49- اصلــی واقــع در 
ــورث  ــان.)خریداری از م ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب صف

ــی( ــی رزاق خــود ســید یحی
 1396603020340003499 شــماره  رای   )136
هیــأت اول. مهیــن عســگری فرزنــد رحیــم بشــماره 
شناســنامه 1415 صــادره از اهــواز بــه شــماره ملــی 
ــه بمســاحت  1753573149- ششــدانگ یکبابخان
ــع بشــماره 14413 فرعــی مجــزا از  162/96 مترمرب
ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی  از پ ــماره 1297 فرع ش
در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری از آقــای 

محمــد فتحــی(
137( رای شــماره 139660302034005040 هیــأت 
اول. ســیدجواد ســاداتی فرزند ســیدعباس بشــماره 
شناســنامه 57 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  1261800941- ششــدانگ 
66/23 مترمربــع بشــماره 14416 فرعــی مجــزی از 
ــی واقــع در صفــی  1430 فرعــی ازپــاک 49- اصل
ابــاد بخــش2 کاشــان) خریــداری از احمــد فخاری(

138( رای شــماره 139660302034005020 هیــأت 
دوم0 معصومــه پــورک فرزنــد حبیــب الــه بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2 ص شناس
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1262454994- شش
134/65 مترمربــع بشــماره 14421 از 3488 فرعــی 
ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 
کاشــان) خریــداری از ماشــااله صالحــی نــی نــی(
ــأت  ــماره 139560302034027109 هی 139( رای ش
اول. محمــد تصویــری فرزنــد مرتضــی بشــماره 
شناســنامه 118 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1260867811- ششــدانگ یکبــاب مغازه بمســاحت 
47/08 مترمربــع بشــماره 334 فرعــی مجــزی  از 
30 فرعــی از پــاک 52- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2 کاشــان.)خریداری از ایمــان تصویــری(
140( رای شــماره 139660302034001828 هیــأت 
محمــد  فرزنــد  تجرگانــی  جعفــری  رضــا  اول. 
بــه شــماره شناســنامه3 صــادره از کاشــان بــه 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــماره 1262891434- س ش
یکبابخانــه بمســاحت 102/5 مترمربع بشــماره 343 
ــاد  ــی اب ــع درصف ــی واق ــاک 52- اصل ــی از پ فرع
بخــش2 کاشــان)قولنامه ای از رضــا جارچیــان(

141( رای شــماره 139660302034001826 هیــأت 
شــماره  بــه  عبــاس  فرزنــد  ژنــود  مریــم  اول. 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه26 
1263249280- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 102/5 مترمربــع بشــماره 343 فرعــی از 
ــش2  ــاد بخ ــی اب ــع درصف ــی واق ــاک 52- اصل پ

کاشــان)قولنامه ای از رضــا جارچیــان(
ــأت  ــماره 139660302034003951 هی 142( رای ش
ــه بشــماره  ــد رحمــت ال اول.رضــوان بخشــوده فرزن
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 43502 ص شناس
ملــی 1260425101- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــی  ــع بشــماره 344 فرع بمســاحت 44/70 مترمرب
از پــاک 52- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 

ــار( کاشــان.)قولنامه ای از مرتضــی معم
ــأت  ــماره 139660302034001830 هی 143( رای ش
اول. مرتضــی قربانعلــی زاده کاشــان فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه 2027 صــادره از کاشــان بــه 
از  دانــگ  چهــار   -1262048631 ملــی  شــماره 
ــع  ــه بمســاحت 100 مترمرب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــع  ــی واق ــاک 52- اصل ــی از پ ــماره 347 فرع بش
دراراضــی صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان.)مالک 

ــمی( رس
ــأت  ــماره 139660302034001832 هی 144( رای ش
اول. نفیســه شمســی یزدلــی فرزنــد محمد بشــماره 
شناســنامه 2805 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملی 
ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان 1263506135- دو دان

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 347 فرعــی از 
ــاد  ــی اب ــی صف ــع دراراض ــی واق ــاک 52- اصل پ

بخــش2 کاشــان.)مالک رســمی(
 145( رای شــماره 139560302034031123 هیــأت 
ــز بشــماره  ــد عزی ــرودی فرزن ــی قه دوم.حســن ول

شناســنامه 1776 صــادره از
کاشــان بــه شــماره ملــی 1260794067- ســه 
ــاحت 115/60  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش دان
ــاک  ــی از پ ــماره 2968 از 2250 فرع ــع بش مترمرب
53- اصلــی واقــع در یحیــی ابــاد بخــش2 کاشــان.

ــادی( ــداری مــع الواســطه از پرویزمهیــن اب )خری
ــأت  ــماره 139560302034031124 هی 146( رای ش
دوم.زهــرا ابراهیمــی فــرد قهــرودی فرزنــد بمانعلــی 
بشــماره شناســنامه 2016 صــادره از کاشــان بــه 
از  دانــگ  ســه   -1260796477 ملــی  شــماره 
ــع  ــه بمســاحت 115/60 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
بشــماره 2968 از 2250 فرعــی از پــاک 53- اصلــی 
ــان.)خریداری  ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در یحی واق

ــادی( ــن اب ــطه از پرویزمهی ــع الواس م
  139560302034031741 شــماره  رای   )147
هیــأت دوم. جــواد هاشــمی فرزنــد احمــد بشــماره 

شناســنامه 1813 صــادره از کاشــان
بــه شــماره ملــی 1262392403–ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 139  مترمربــع 
بشــماره 2970 فرعــی مجــزی از 64 فرعــی از پــاک 
53- اصلــی واقــع دریحیــی آبــاد بخــش2  کاشــان  

ــک رســمی( )مال
ــأت  ــماره 139560302034031742هی 148( رای ش
دوم. معصومــه ســادات حســینیه فرزنــد ســیدعلی 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2871 ص ــماره شناس بش
شــماره ملی1262057078-ســه دانگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 139  مترمربــع بشــماره 2970 
ــی  فرعــی مجــزی از64 فرعــی از پــاک 53- اصل
ــک  ــان )مال ــش2  کاش ــاد بخ ــی آب ــع دریحی واق

رســمی( 
  139660302034005465 شــماره  رای   )  )149
ــه  ــت ال ــد رحم ــان فرزن ــدی ترکی ــأت دوم. مه هی
بشــماره شناســنامه 1135 صــادره از کاشــان بــه 
از   دانــگ  –چهــار   1261864085 ملــی  شــماره 
ششــدانگ یکبــاب مرغــداری بمســاحت 8687/87 
مترمربــع بشــماره 29 فرعــی از پــاک 63- اصلــی 
واقــع در اســدآباد بخــش2  کاشــان  )خریــداری مع 

ــی( ــان کریم ــطه از رمض الواس
  139660302034005466 شــماره  رای   )  )150  
ماشــااله  فرزنــد  زنجیــرزن  علــی  دوم.  هیــأت 
کاشــان  از  صــادره   894 شناســنامه  بشــماره 
از   دانــگ  ملــی 1261809335 –دو  بــه شــماره 
ششــدانگ یکبــاب مرغــداری بمســاحت 8687/87 
مترمربــع بشــماره 29 فرعــی از پــاک 63- اصلــی 
واقــع در اســدآباد بخــش2  کاشــان  )خریــداری مع 

الواســطه از رمضــان کریمــی(
  139660302034000365 شــماره  رای   )  )151
ــد ماشــااله بشــماره  ــوز فرزن ــت اه ــأت اول0 عف هی
شناســنامه 387 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه بمســاحت  1262188873 – ششــدانگ یکبابخان
61 مترمربــع بشــماره 377 فرعــی مجــزی از 3 
فرعــی از پــاک 112- اصلــی بخــش2  کاشــان  

ــمی(  ــک رس )مال
ــأت  152( رای شــماره 139560302034023090  هی
دوم. زهــرا قطبــی فرزنــد علــی  بشــماره شناســنامه 

10 صــادره ازکاشــان بــه کــد 
یکبابخانــه  –ششــدانگ   1262463572 ملــی 
بمســاحت 141 مترمربــع بشــماره 5284 فرعــی 
مجــزی از 4767 فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع 
در راونــد بخــش4  کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــاش( ــا کف ــی اق ــای عل از اق
153( رای شــماره 139560302034027720  هیــأت 
بشــماره  حســین  فرزنــد  لطفــی  فاطمــه  دوم. 
شناســنامه 5 صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی 
1262800145 –ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
346/08  مترمربــع بشــماره 5293 فرعــی مجــزی 
ــد  ــع درراون ــی واق ــاک 1- اصل ــی از پ از2183 فرع
ــی  ــی نب ــای عل ــان)خریداری از اق ــش4  کاش بخ

ــدی(     راون
154( رای شــماره 139560302034030243 هیــات 
دوم. زهــرا اکبــری نیاســر فرزنــد حســین بشــماره 
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 21 صــادره از کاشــان ب
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1262946298- شش
96/40 مترمربــع بشــماره 5318 فرعــی مجــزی 
ــد  ــی واقــع در راون از4444 فرعــی ازپــاک1 – اصل
بخــش 4 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

ــدی( ــدی راون ــی حام مرتض
ــات  155( رای شــماره 139660302034003659 هی
اول. محمدرضــا ســبزیکاریان فرزنــد احمــد بشــماره 
شناســنامه 1264 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان 1261781287- س
مترمربــع  بمســاحت918/7  عمــارت  و  باغچــه 
فرعــی  از 252  مجــزی  فرعــی  بشــماره 5325 
ازپــاک1 – اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان 

ــاری( ــد خوانس ــداری از احم )خری
156( رای شــماره 139660302034003660 هیــات 
اول. فائــزه ســبزیکاریان فرزنــد محمدرضــا بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 0 ص شناس
ــاب  ــگ از ششــدانگ یکب 1250273552- ســه دان
باغچــه و عمــارت بمســاحت918/7مترمربع بشــماره 
ــاک1 –  ــی ازپ ــزی از 252 فرع ــی مج 5325 فرع
اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری 

از احمــد خوانســاری( 
157( رای شــماره 139560302034030110 هیــات 
اول. محمــد جــواد طاهــری فرزنــد اســماعیل 
کاشــان  از  صــادره   1512 شناســنامه  بشــماره 
دانــگ  1261257634-ســه  ملــی  شــماره  بــه 
 158/40 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
ــی  ــزی از 572 فرع ــماره 3364 مج ــع بش مترمرب
ــش 4  ــاد بخ ــع در طاهراب ــی واق ــاک3– اصل ازپ

از ورثــه علــی فروتــن(  کاشــان)خریداری 
158( رای شــماره 139560302034030111 هیــات 
اول فاطمــه عظیمــی طاهــری فرزنــد محمــد علــی 

بشــماره شناســنامه 85 صــادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1263307418-ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــماره  ــع بش ــاحت 158/40 مترمرب ــه بمس یکبابخان
ــی  ــاک3– اصل ــی ازپ ــزی از 572 فرع 3364 مج
ــان)خریداری از  ــش 4 کاش ــاد بخ ــع در طاهراب واق

ــه علــی فروتــن( ورث
159( رای شــماره 139560302034026501 هیــات 
اول. ابوالفضــل صانعــی طاهــری فرزنــد علــی 
ــان  ــادره از کاش ــنامه 223 ص ــماره شناس ــر بش اکب
دانــگ  1263610870-ســه  ملــی  شــماره  بــه 
 224/23 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
ــع بشــماره 3398 مجــزی از 2368 فرعــی  مترمرب
ــش 4  ــاد بخ ــع در طاهراب ــی واق ــاک3– اصل ازپ

کاشــان)خریداری از علــی اکبــر صانعــی(
160( رای شــماره 139560302034026500 هیــات 
بشــماره  محمــود  فرزنــد  لطفــی  راضیــه  اول. 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 11 ص شناس
1263111793-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
 3398 بشــماره  مترمربــع   224/23 بمســاحت 
فرعــی مجــزی از 2368 فرعــی ازپــاک3– اصلــی 
ــان)خریداری از  ــش 4 کاش ــاد بخ ــع در طاهراب واق

ــی( ــر صانع ــی اکب عل
161( رای شــماره 139560302034031182 هیــات 
ــدی  ــد مه ــری فرزن ــدی زاده طاه ــه مه دوم. عبدال
ــماره  ــان بش ــادره ازکاش ــنامه 18 ص ــماره شناس بش
بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ  ملــی1263169023- 
 2169/90 بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
مترمربــع بشــماره3407  از 49 فرعــی از پــاک 
ــاد بخــش 4 کاشــان  ــع در طاهراب ــی  واق 3 - اصل
اقایــان عبــاس و  از  الواســطه  )خریــداری مــع 

نصرالــه اســماعیلی(
ــات  ــماره 139660302034003479 هی 162( رای ش
ــماره  ــن  بش ــد محس ــولیان فرزن ــه رس دوم. فاطم
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 0 ص شناس
ــه  ــه خان ــاب باغچ ــدانگ یکب 1250257182 –شش
از  فرعــی   4143 بشــماره   518/65 بمســاحت 
پــاک1– اصلــی واقــع در بــرزک بخــش 6 کاشــان 
ــداری مــع الواســطه از اقــای عقیــل شــائمی  )خری

ــی(  برزک
163( رای شــماره 1396603020340001565 هیــات 
اول. اصغرآقــا ســیدی نیاســر فرزنــد ســیدتقی 
بشــماره شناســنامه 137 صــادره از کاشــان بــه 
شــماره ملــی 1262718155 –ششــدانگ یکبابخانــه 
و باغچــه بمســاحت 832/20 مترمربــع بشــماره 
ــاک35  ــی  ازپ ــزی از 139 فرع ــی مج 3880 فرع
ــع در نیاســر بخــش 6 کاشــان)مالک  ــی واق – اصل

ــمی( رس
 1396603020340001591 شــماره  رای   )164  
هیــات اول. جمیلــه زرنــگار فرزنــد عبــاس بشــماره 

شناســنامه 660 صــادره از کاشــان بــه
از  دانــگ  –ســه   1262269881 ملــی  شــماره 
ــع  ــاحت 170/9 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
فرعــی    916 از  مجــزی  فرعــی   3881 بشــماره 
ازپــاک35 – اصلــی واقــع در نیاســر بخــش 6 

رســمی( کاشــان)مالک 
ــات  ــماره 1396603020340001592 هی 165( رای ش
اول. غامعلــی مصلحــی نیاســر فرزنــد نــوروز 
بشــماره شناســنامه 52 صــادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1262919770 –ســه دانــگ از ششــدانگ 
بمســاحت 170/9 مترمربــع بشــماره  یکبابخانــه 
ــاک35  ــی  ازپ ــزی از 916 فرع ــی مج 3881 فرع
ــع در نیاســر بخــش 6 کاشــان)مالک  ــی واق – اصل

ــمی( رس
ــات  166( رای شــماره 139660302034003643 هی
محمــد   فرزنــد  مرقــی  زاده  فاطمه هاشــم  اول. 
بشــماره شناســنامه 31 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1262849322 –ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــزی از 301  ــی مج ــماره 3559 فرع ــه بش یکبابخان
فرعــی  ازپــاک167– اصلــی واقــع در مــرق بخــش 

ــک رســمی( 6 کاشــان )مال
ــات  167( رای شــماره 139660302034003644 هی
ــماره  ــد  بش ــد محم ــوری فرزن ــی منص اول. صفرعل
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   51 شناســنامه 
ملــی 1262786266 –ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــزی از 301  ــی مج ــماره 3559 فرع ــه بش یکبابخان
فرعــی  ازپــاک167– اصلــی واقــع در مــرق بخــش 

ــمی(  ــک رس ــان )مال 6 کاش
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند 

مالکیــت صادرخواهــد شــد0 
تاریخ انتشار نوبت اول :    1396/5/9 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/5/25 
754/ م الــف    رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک 

کاشــان   محمــد ســلمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم اکــرم ســادات موســوی فینــی برابــر تقاضــای 
ــتناد  ــه اس ــورخ 1396/04/31 و ب وارده 404528 م
ــاء  ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهاد محل ــرگ استش دو ب
شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســند 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــت شش مالکی
141/65 مترمربــع بــه شــماره 13932 فرعــی مفــروز 
و مجــزا از 1323 فرعــی مجــزا از 49 اصلــی واقــع در 
بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نــام خانــم اکــرم 
ــت  ــند مالکی ــت و س ــی ثب ــوی فین ــادات موس س
اثــاث کشــی  صــادر و تســلیم گردیــده کــه در 
مفقــود شــده اســت. چــون درخواســت صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 
اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی مــی شــود 
ــه  ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج ــس مدع ــه هرک ک
ــزد خــود  ــا وجــود ســند مالکیــت ن ــور ی ملــک مزب
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز به 
ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
ــه  ــس و اصــل ســند ب ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت نمای
ــت  ــرف مهل ــر ظ ــردد و اگ ــترد گ ــده مس ــه کنن ارای
مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم  ســند ارای

صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار))1396/05/25((

رییس اداره ثبت و اماک اسناد کاشان
محمد سلمانی 894/ م الف

»آگهی تحدید حدود اختصاصی  »
ــه و  ــاب خان ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی  ــه ب مغــازه متصل
ــع در  ــی از 17/858  واق ــماره 1806 فرع ــاک ش پ
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی 
بــه نــام زینــب روزبهانــی فرزنــد حســن  درجریــان 
ثبــت اســت بــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت 
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــه عم ب
ــق تقاضــای  ــت و برطب ــون ثب ــاده 15 قان ــر از م اخی
ــج  ــد حــدود ملــک مرقــوم در روز پن ــرده تحدی نامب
شــنبه مــورخ 96/06/16 ســاعت 9 در محــل شــروع 
ــن  ــب ای ــه موج ــذا ب ــد. ل ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
ــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی  آگهــی ب
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور 
ــق  ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی ــد. اعتراض یابن
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد 
شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 
ــرض  ــت معت ــی ثب ــای معترض ــده ه ــف پرون تکلی
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب اداره بایس
ــت را  ــم دادخواس ــی تقدی ــی گواه ــاح قضای ذیص

ــد. ــن اداره تســلیم نمای ــه ای اخــذ و ب
تاریخ انتشار: 1396/05/25

غــرب  وامــاک  اســناد  ثبــت  منطقــه  رئیــس 
حیــدری  علیرضــا  اصفهــان   

آگهی فقدان سند مالکیت
ــرگ  ــتناد دو ب ــه اس ــی ب ــی امین ــوم عل وراث مرح
استشــهادیه محلــی هویــت و امضــاء شــهود رســما 
ــت  ــند مالکی ــه س ــد ک ــی ان ــده، مدع ــی گردی گواه
ــاحت 154/50  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
و  مفــروز  فرعــی   5897 شــماره  بــه  مترمربــع 
ــی واقــع  مجــزی شــده از 3937 فرعــی از 49 اصل
در بخــش دو کاشــان ذیــل ثبــت 28309 دفتــر 
ــد  ــی فرزن ــی امین ــام عل ــه ن ــه 543 ب 203 صفح
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــت و س ــی ثب ــی میرزاعل حاج
ــی  ــت جابجای ــه عل ــه ب ــده اســت ک و تســلیم گردی
ــند  ــدور س ــای ص ــک تقاض ــده، و این ــود گردی مفق
ــاده  ــره 1 م ــق تبص ــذا طب ــد. ل ــوده ان ــی را نم المثن
ــا  120 اصاحــی آییــن نامــه ثبــت مراتــب آگهــی، ت
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی مذک
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی لغایــت 10روز بــه 
ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه 
ارایــه کننــده مســترد گــردد. بدیهــی اســت چنانچــه  
ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد یــا در 
صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نشــود المثنــی 
ســند مالکیــت مزبــور صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار))96/05/25((

رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان-محمد 
ســلمانی 911/ م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت
ــورخ 96/05/03  ــای وارده 407944 م ــق تقاض طب
بــا اســتناد دو بــرگ استشــهادیه مصــدق پیوســت 
ــای  ــد آق ــه امضــای شــهود رســما گواهــی گردی ک
نایــب علــی ســلطانی شــایان بارانــی مدعــی 
هســتند ششــدانگ یکبــاب مغــازه واقــع در طبقــه 
ــع شــماره  ــه مســاحت 25.12 مترمرب ــن ب زیرزمی
ــی  ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــع در بخ 1868/1/14 واق
ــر  ــه 152 دفت ــت 35751 صفح ــل ثب ــان ذی کاش
ــی  ــام نایــب علــی ســلطانی شــایان باران ــه ن 17 ب
ــد  ــلیم گردی ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــت و س ثب
کــه بــه علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت.چون 
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 
ــه  ــن نام ــی آیی ــاده 120 اصاح ــره 1 م ــق تبص طب
قانــون ثبــت آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعی 
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجــود 
ــخ  ــد از تاری ــی باش ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره مراجعه 
و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند 
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب 
صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارایــه کننــده 
مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی 
ــه  ــراض اصــل ســند ارای ــا در صــورت اعت نرســد ی
نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 
متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. محمــد ســلمانی 

ــار))96/05/25(( ــخ انتش ــف تاری 900/ م ال
رییس اداره ثبت و اماک اسناد کاشان

آگهی فقدان سند مالکیت
نایــب علــی ســلطانی شــایان بــاران بــه اســتناد دو 
بــرگ استشــهاد محلــی وارده بــه شــماره 407941 
-1396/05/03 کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما 
ــگ  ــه  شــش دان ــی اســت ک گواهــی شــده مدع
ــه  ــف ب ــه همک ــع در طبق ــازه واق ــاب مغ ــک ب ی
مســاحت 25/12 مترمربــع بــا قدرالســهم از عرصــه 
ــی  ــاک 1868/1/17 اصل ــاعات پ ــاعی و مش مش
بخــش یــک حــوزه ثبتــی کاشــان کــه در صفحــه 
ــه  ــت 35737 ب ــل ثب ــاک ذی ــر 178 ام 86 دفت
ــلیم  ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــت و س ــش ثب نام
گردیــده کــه در اثــاث کشــی مفقــود شــده اســت 
چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آییــن 
نامــه قانــون ثبــت آگهــی مــی شــود کــه هرکــس 
ــور  ــه ملــک مزب ــه نســبت ب مدعــی انجــام معامل
ــزد خــود مــی باشــد  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ی
ــن  ــه ای ــا 10 روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 

ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه 
ــت  ــرف مهل ــر ظ ــردد و اگ ــده مســترد گ ــه کنن ارای
ــراض  ــورت اعت ــا در ص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض مق
ــی ســند مالکیــت  ــه نشــود المثن اصــل ســند ارای
مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد شــد.

تاریخ انتشار))96/05/25((
رییس اداره ثبت و اماک اسناد کاشان

سلمانی 901/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای لطیــف دارکــه فرزنــد حاجیعلــی بــه اســتناد 
دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه هویــت و امضــاء 
شــهود رســما گواهــی گردیــده، مدعــی اســت کــه 
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــت ســه دان ســند مالکی
یکبــاب بــاغ محصــور مشــجر بــه مســاحت 4420 
متــر مربــع بــه شــماره 26 فرعــی مفــروز و مجــزی 
شــده از 39 اصلــی واقــع در مزرعــه مااحمــد واقــع 
در بخــش دو کاشــان ذیــل ثبــت 70206 دفتر 468 
ــند  ــت و س ــه ثب ــف دارک ــام لطی ــه ن ــه 5 ب صفح
ــه  ــده اســت کــه ب مالکیــت صــادر و تســلیم گردی
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و اینــک تقاضــای 
ــذا طبــق  صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت. ل
ــت  ــه ثب ــن نام ــی آیی ــاده 120 اصاح ــره 1 م تبص
مراتــب آگهــی، تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
ــراض  ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ــت 10 روز ب لغای
ــت  ــه اصــل ســند مالکی ــن ارای ــا ضم خــود را کتب
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت 
ــده مســترد  ــه کنن ــه ارای ــس و اصــل ســند ب مجل
گــردد. بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر 
ــراض  ــا در صــورت اعت اعتراضــی واصــل نگــردد ی
ــی ســند مالکیــت  ــه نشــود المثن اصــل ســند ارای
مزبــور صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.

تاریخ انتشار))96/05/25((
رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان- 

محمــد ســلمانی908/ م الــف

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 فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــی  ــی اراض ــت  ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخوار 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی 
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان م
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
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 و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق طب
شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب متض
 139660302018000254 شــماره  رای  1-برابــر 
کاســه پرونــده 1391114402018003196 آقــای 
ــماره  ــین بش ــد حس ــتین دوز  فرزن ــی پوس مرتض
نســبت  اصفهــان   از  صــادره   441 شناســنامه 
بــه ششــدانگ یــک بــاب انبــار بــه مســاحت  
ــمتی  ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 557.39 مت
از پــاک 315 اصلــی واقــع در جــاده حبیــب آبــاد 
ــع  ــور م ــداری بط ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب بخ
الواســطه از آقــای عبــاس علــی مالکــی اصفهانــی

 139660302018000279 شــماره  رای  برابــر   -2
کاســه پرونــده 1395114402018000148 آقــای 
ــماره  ــین بش ــد حس ــتین دوز  فرزن ــی پوس مرتض
ــه  ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه 441 ص شناس
ششــدانگ یــک باب انبــار بــه مســاحت  2102.95 
ــاک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب مت
ــاد بخــش  ــع در جــاده حبیــب آب ــی واق 315 اصل
16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از 

ــی ــای عباســعلی مالکــی اصفهان آق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/09

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 481 
/37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/05/22

تاریخ ارسال: 96/05/24

ابالغیه 
شــماره   9610106797100168: اباغنامــه  شــماره 

پرونــده :9609986797100281 شــماره بایگانــی شــعبه 

:960281 تاریــخ تنظیــم :1396/04/27 مشــخصات 

ــر  ــی خی ــد  آقای ــام : احم ــی :ن ــونده حقیق ــاغ ش اب

آبــادی  و ایــوب طهماســبی راشــدی  نشــانی : مجهــول 

المــکان تاریــخ حضــور 1396/06/13 دوشــنبه ســاعت 

ــجاد –  ــان س ــان – خیاب ــور : اصفه ــل حض 15:30 مح

خیابــان آیــت الــه اربــاب – روبــروی مدرســه نیلــی پور 

– جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 تاریــخ حضــور 

خصــوص  در   15:30: حضــور  :1396/06/13ســاعت 

ــه طرفیــت  ــادی  ب دعــوی محمــود کریمــی مهــدی آب

ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق شــما در وق

شــعبه حاضــر شــوید. 

ــع  ــعبه 41 مجتم ــر  ش ــف  دفت ــماره :13125/م ال ش

اختــاف شهرســتان  حــل  شــورای  یــک  شــماره 

اصفهــان



9 اطالع رسانی   امروز چهارشنبه 25 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 503 روزنامه »آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی 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 در واحــد ثبتــی 
منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بالمع
ــورد  ــالک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش . ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــند  ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــه  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب ــد از تاری مــی توانن
ــت  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
مرجــع  بــه  را  خــود  دادخواســت  اعتــراض، 

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضای
هیــأت   1395/05/23-12289 شــماره  1.رای 
ــه  ــی ب ســوم  آقــای ســید احمــد حســینی رنان
ــی 1290664293  ــماره 499 کدمل ــنامه ش شناس
ــین  ــید حس ــد س ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ص
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 189.45 
مترمربــع پــالک شــماره 3166 فرعــی از 18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــوق  ــرده ف ــرف نامب ــان از ط ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 332 ــت ص 430 دفت ــورد ثب م
هیــأت   1395/07/06-18292 شــماره  2.رای 
ســوم خانــم بتــول مصلحــی بهارانچــی بــه 
شناســنامه شــماره 24 کدملــی  1290056005 
ــک  ــدانگ ی ــا شش ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــع از  ــاحت 241.10  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
پــالک شــماره  238 فرعــی از  9  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــه   ــت صفح ــمی ازموردثب ــک رس ــان ازمال اصفه

85      دفتــر   35    امــالک
هیــأت   1395/08/01-  20511 شــماره  3.رای 
ــه شناســنامه  ــه ســالک ب ــم صدیق ــارم  خان چه
صــادره   1198861436 133 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــم شش ــد  ابراهی ــهرضا  فرزن ش
از  مترمربــع    201.73 مســاحت  بــه  خانــه 
پــالک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخش14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی ابوالقاســم کاظمــی زهرانــی

هیــأت   1395/09/22-25280 شــماره  4.رای 
شناســنامه  بــه  نــوروزی  تــوران  خانــم  دوم 
صــادره   1751348989 504 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــب شش ــد حبی ــواز  فرزن اه
ســاختمان بــه مســاحت  148  مترمربــع پــالک 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق شــماره  28   اصل
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی کوجان ــد قربان محم
هیــأت   1395/12/17-33125 شــماره  5.رای 
اول  آقــای یدالــه مارانــی برزانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290264457 کدملــی   90 شــماره 
اصفهــان فرزنــد حســین ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع پ ــاحت  169.08 مترمرب ــه مس ــه ب خان
در  واقــع  اصلــی  از 27  فرعــی  شــماره 115  
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــورخ  ــماره 91100 م ــند ش ــب س ــان بموج اصفه

اصفهــان دفترخانــه 94   89/12/4
6.رای شــماره 32903-1395/12/15 هیــأت اول 
آقــای اکبــر صبــاغ رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان   1289941629 صــادره  390 کدملــی 
ــه    ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش ــد حس فرزن
ــع پــالک شــماره    ــه مســاحت   336   مترمرب ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از   17 اصل 671   فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــر 483 امــالک ــت صفحــه 443 دفت ــورد ثب م

هیــأت   1395/12/15-32858 شــماره  7.رای 
ــه  ــی ب ــه بهمن ــوی قلع ــه موس ــم فاطم اول خان
 1229700706 80 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره خوانســار  فرزنــد منیــر ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 206.32مترمربــع پــالک شــماره 147 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 25 اصل فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی جون ــم جوان ــرا بیگ زه
هیــأت   1395/12/15-32859 شــماره  8.رای 
اول آقــای احمــد اســدی بــه شناســنامه شــماره 
ــهریار  ــادره  ش ــی 4910618864 ص 3932 کدمل
فرزنــد نصرالــه ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 206.32مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 25 اصل ــماره 147 فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت زهــرا بیگــم جوانــی جونــی

9.رای شــماره 32870-1395/12/15 هیــأت اول 
خانــم زهــرا جوانی بــه شناســنامه شــماره 1755 
کدملــی 1283044579 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــت ال نعم
یــک بــاب خانــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 
244.30 مترمربــع پــالک شــماره 468 فرعــی از 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 
شــماره 49854 مــورخ 55/11/23 دفترخانــه 
5 اصفهــان و 115806 مــورخ 81/3/2 دفترخانــه 

ــان 64 اصفه
هیــأت   1395/12/15-32868 شــماره  10.رای 
بــه  جونــی  جوانــی  احمدرضــا  آقــای  اول  
 1290174113 کدملــی   1 شــماره  شناســنامه 
صــادره  اصفهــان فرزنــد نــوروز ســه دانــگ 
ــه و مغــازه  ــاب خان مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــع پــالک  ــه مســاحت 244.30مترمرب ــه ب متصل
در  واقــع  اصلــی  از 25  فرعــی  شــماره 468 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان بموجــب ســند شــماره 49854 مــورخ 
 115806 و  اصفهــان   5 دفترخانــه   55/11/23

مــورخ 81/3/2 دفترخانــه 64 اصفهــان
هیــأت  شــماره 1395/12/12-32458  11.رای 

چهــارم آقــای علــی مســتاجران  بــه شناســنامه 
صــادره   1290051739 کدملــی   46 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد رمضــان  ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 155.70 مترمربــع 
از پــالک شــماره   748  فرعــی از 26 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عفــت و اشــرف 

ــتری اش
هیــأت   1396/01/08-445 شــماره  12.رای 
چهــارم آقــای داود امیــری مقــدم بــه شناســنامه 
صــادره   4171372232 908 کدملــی  شــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــااله س ــد ماش ــودرز فرزن الیگ
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان  ب از ششــدانگ یکب
ــع پــالک شــماره 532 فرعــی از  143.6 مترمرب
ــوزه  ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 

شــماره 23748 مــورخ 94/12/24  
هیــأت   1396/01/08-446 شــماره  13.رای 
چهــارم آقــای هوشــنگ اســترکی بــه شناســنامه 
شــماره 536 کدملــی 4171357675 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــم س ــد حات ــودرز فرزن الیگ
ــاحت  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش
ــع پــالک شــماره 532 فرعــی از  143.6 مترمرب
ــوزه  ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 

شــماره 23748 مــورخ 94/12/24  
14.رای شــماره 441-1396/01/08 هیــأت دوم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــین اقاجان ــالم حس ــای غ آق
شــماره 3015 کدملــی 6299480769 صــادره 
بروجــن فرزنــد امیدعلــی ششــدانگ یــک بــاب   
ــع  ــه مســاحت   121/07   مترمرب ســاختمان   ب
پــالک شــماره   503   فرعــی از  16  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــه 143  ــت      صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

ــالک  ــر 595 ام دفت
هیــأت  15.رای شــماره 1395/12/07-32085 
ــنامه  ــه شناس ــان  ب ــد خلیلی ــای حمی ــوم آق س
صــادره   1290753636 کدملــی   37 شــماره 
ــاب  ــد جعفــر  ششــدانگ یــک ب اصفهــان  فرزن
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 176.10 مترمرب ــه ب خان
شــماره    207  فرعــی از 7 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــه  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال اصفه

272 دفتــر 1056 امــالک
ــوم  ــأت س ــماره 89-1396/01/05 هی 16.رای ش
خانــم معصومــه علــی دادی بــارده ئــی  بــه 
ــی 1971185183   شناســنامه شــماره 727 کدمل
صــادره مسجدســلیمان  فرزنــد هیبــت الــه  
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی ســه دان
مســاحت 162 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی 
از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــوی ــلیمانی دهن ــد س ــی محم عل
17.رای شــماره 91-1396/01/05 هیــأت ســوم 
آقــای ســیف الــه قائــدی بــارده  بــه شناســنامه 
صــادره    4622732191 39 کدملــی  شــماره 
شــهرکرد  فرزنــد علــی جــان  ســه دانــگ 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  162 
ــی  ــع از پــالک شــماره فرعــی از 68 اصل مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــد  ــی محم ــمی عل ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــوی ــلیمانی دهن س
18.رای شــماره 32498-1395/12/12 هیــأت 
ســوم آقــای مصطفــی کبیــری رنانــی   بــه 
شناســنامه شــماره 165 کدملــی 1289983852 
ــدانگ  ــد  ازشش ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی  یــک بــاب 
ــالک  ــع از پ ــاحت 231  مترمرب ــه مس ــه  ب خان
شــماره   3241 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ازمالــک رســمی ســید مرتضــی و  اصفهــان 
شــهناز قسیســین  ثبــت صفحــات 88 الــی 100 

و 220 دفتــر  212 و 472 امــالک
هیــأت   1396/01/28-1993 شــماره  19.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــان جیزان ــم جن ــارم خان چه
 4061093851 کدملــی   4061093851 شــماره 
صــادره عــراق فرزنــد جمــال  ازششــدانگ یــک 
ــع از  ــاحت 151.36 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
پــالک شــماره فرعــی از 67 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــی ــد شــاه عالئ ــک رســمی محم ــان ازمال اصفه

ــأت اول  ــماره 2222-1396/01/30 هی 20.رای ش
آقــای محمــد بشــیری لمجیــری بــه شناســنامه 
صــادره   1283460572 269 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 93.20 مترمربــع پــالک 
شــماره 19فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــالک ــر 182 ام ــه 394 دفت ــت صفح ــورد ثب م
ــأت اول  ــماره 2264-1396/01/30 هی 21.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــانی فردوان ــای داود خراس آق
ــی 1284938484 صــادره  شــماره 2835 کدمل
ــگ مشــاع  ــد عباســعلی ســه دان ــان فرزن اصفه
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــع پــالک شــماره 9 و 9/1 فرعــی  26.30 مترمرب
از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت صدیقــه 

ــر 173 امــالک شــعرباف صفحــه 227 دفت
هیــأت   1396/01/30-2265 شــماره  22.رای 
ــه  ــی ب ــانی فردوان ــعلی خراس ــای عباس اول آق
 1290077703 10 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ســه دانــگ 
بــه  بــاب مغــازه  یــک  ازششــدانگ  مشــاع 
مســاحت 26.30 مترمربــع پــالک شــماره 9 
و 9/1 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت صدیقــه شــعرباف صفحــه 227 دفتــر 

173 امــالک

هیــأت  شــماره 1396/02/30-4753  23.رای 
بــه  خدائــی  ســادات  صفــورا  خانــم  اول 
شناســنامه شــماره 652 کدملــی 1285037839 
در   حســین  ســید  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع پــالک شــماره 1452 فرعــی  156.88 مترمرب
از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

539 دفتــر 706 امــالک
هیــأت   1396/02/30-4754 شــماره  24.رای 
اول آقــای علــی حاجــی حســینی بــه شناســنامه 
ــادره  ــی 1283236451 ص ــماره 12670 کدمل ش
ــر ششــدانگ یــک  ــد محمــد باق ــان  فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت 330 مترمربــع پــالک 
شــماره 1452 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــر 706  ــه 539 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان  م اصفه

ــالک ام
هیــأت   1396/02/28-4637 شــماره  25.رای 
اول آقــای فــرزاد تاجمیرریاحــی بــه شناســنامه 
صــادره   1287126294 1021 کدملــی  شــماره 
فرزنــد اســمعیل ششــدانگ یــک بــاب دامــداری 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 260.10 مترمرب ــه مس ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   5 از  فرعــی   1212
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
از مالکیــت نصرالــه تاجمیــر ریاحــی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 413 ام ــه 170 دفت صفح
هیــأت   1396/02/27-4631 شــماره  26.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــال نصراصفهان ــای کم اول آق
صــادره   1284680827 176 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــک ب ــاس ششــدانگ ی ــد عب ــان فرزن اصفه
ــالک  ــع پ ــاحت 193.82مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 17فرعــی از 7 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
از مالکیــت طیبــه نصراصفهانــی مــورد ثبــت 
ــالک ــر 13 و 510 ام ــات 464و 589 دفات صفح

27.رای شــماره 4127-1396/02/21 هیــأت اول 
ــه شناســنامه  ــدی ب ــی هرن ــره ناظم ــم طاه خان
صــادره    5659701353 کدملــی   62 شــماره 
ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــرج ال ــد ف ــان فرزن اصفه
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب   خان ــک ب از ششــدانگ ی
121  مترمربــع پــالک شــماره 67  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــم زارع ــت هاش ــان از مالکی اصفه
28.رای شــماره 4128-1396/02/21 هیــأت اول 
آقــای احمدرضــا ناظمــی هرنــدی بــه شناســنامه 
صــادره    1289327051 کدملــی   802 شــماره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــن س ــد حس ــان فرزن اصفه
ــه مســاحت 121  ــه  ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
ــع در  ــی واق ــماره  67  اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــم زارع ــت هاش ــان از مالکی اصفه
هیــأت   1396/02/18-3875 شــماره  29.رای 
ــنامه  ــه شناس ــینی ب ــول حس ــم بت ــارم خان چه
شــماره 9846 کدملــی 1283207796 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــیدجواد  ازشش ــد س ــان فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت 163.78مترمربــع 
از پــالک شــماره 3200  فرعــی از 18 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــند  ــوق از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ
شــماره 23284 مــورخ 90/10/15 دفترخانــه 135 

ــان اصفه
هیــأت   1396/02/18-3853 شــماره  30.رای 
بــه  ســلیمانی   محمدرضــا  آقــای  چهــارم 
شناســنامه شــماره 946 کدملــی 1283381028 
ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 28 اصل ــالک ش ــع از پ 48.70 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی علــی عباســیان 
ــالک  ــا پ ــه ب ــه ک ــاب خان ــک ب ــمتی از ی )قس
ــه را  ــاب خان ــک ب ــکیل ی ــا تش 28/3187 توام

داده اســت.(
هیــأت   1396/02/18-3851 شــماره  31.رای 
ــه  ــی  ب ــلیمانی کوجان ــره س ــم زه ــارم خان چه
شناســنامه شــماره 1262 کدملی 1283384183  
صــادره اصفهــان فرزنــد حســینعلی ســه دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
48.70 مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 28 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــی  ــمی عل ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل
ــه  ــه ک ــاب خان ــک ب ــمتی از ی ــیان  )قس عباس
ــاب  ــا پــالک 28/3187 توامــا تشــکیل یــک ب ب

ــت.( ــه را داده اس خان
هیــأت  32.رای شــماره 1396/02/25-4372 
ســوم خانــم زینــب رجــب حمــد بــه شناســنامه 
ــی 1271325365  ــماره 1271325365 کدمل ش
صــادره فرزنــد رجــب ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 147.90مترمرب ــه ب خان
شــماره 576  فرعــی از 27 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالــک رســمی امیــر رضائــی محالتــی

هیــأت   1396/02/24-4241 شــماره  33.رای 
بــه  رنانــی   بهرامیــان  زهــرا  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 10770 کدملــی 1283219158  
صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 280.80مترمربــع 
از پــالک شــماره 390  فرعــی از 17 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 
75069 مــورخ 89/4/30 دفترخانــه 91 اصفهــان

هیــأت   1396/02/26-4450 شــماره  34.رای 
ــه  ــی ب ــوی رنان ــال موس ــید کم ــای س ــوم آق س
شناســنامه شــماره 14 کدملــی 1289996636 
صــادره اصفهــان فرزند ســیدعباس  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 113.37 مترمربع 
ــی  ــی از 19 اصل ــماره 785/2  فرع ــالک ش از پ
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی رحیــم باقرصــاد  
ــر 84  امــالک ثبــت صفحــه 327 دفت

هیــأت   1396/03/06-5481 شــماره  35.رای 
ــه  ــتانی ب ــی کوهانس ــول خیرالله ــای رس دوم آق
ــی 1283401721  شناســنامه شــماره 1913 کدمل
صــادره اصفهــان  فرزنــد عباســعلی چهــار دانــگ 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش
بــه مســاحت   111/51   مترمربــع پــالک شــماره    
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  14  اصل 437  فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

طبــق ســامانه امــالک
هیــأت   1396/03/06-5480 شــماره  36.رای 
بــه شناســنامه  دوم خانــم مریــم حســینی 
شــماره 1549 کدملــی 1283402793 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد ســید مهــدی دو دانــگ مشــاع 
از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   111/51   مترمربــع پــالک شــماره    
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  14  اصل 437  فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــامانه ام ــق س طب
هیــأت   1396/03/01-5028 شــماره  37.رای 
ــی  ــی عســگری رنان ــای محمدرضــا عل ســوم آق
به شناســنامه شــماره 55 کدملــی 1290285950 
صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 130 مترمربــع از 
ــی از  18  ــماره 3865 و 3866   فرع ــالک ش پ
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فاطمــه 

ــاری بختی
38.رای شــماره 6834-1396/03/22 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــری  ب ــول جعف ــای رس ــوم آق س
شــماره 871 کدملــی 1289355320  صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســین  ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع از پ ــاحت 79.09 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل شــماره  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی اســماعیل و آصفــه و پوراندخــت 
مســعود ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54  

امــالک
هیــأت   1396/03/01-4985 شــماره  39.رای 
چهــارم آقــای حمیدرضــا مشــکوه الســادات  بــه 
ــی 4172027709   ــماره 194 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره الیگــودرز فرزنــد جــواد  ســه دانــگ 
بــه  بــاب مغــازه  یــک  ازششــدانگ  مشــاع 
مســاحت 93.36 مترمربــع از پــالک شــماره 
فرعــی از  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــرام آب ــود زارع به ــمی محم رس
هیــأت   1396/03/01-4984 شــماره  40.رای 
ــه  ــادات   ب ــکوه الس ــد مش ــای وحی ــارم آق چه
شناســنامه شــماره 74 کدملــی  4172044425 
صــادره الیگــودرز فرزنــد جــواد  ســه دانــگ 
بــه  بــاب مغــازه  یــک  ازششــدانگ  مشــاع 
مســاحت 93.36 مترمربــع از پــالک شــماره  
فرعــی از 68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــرام آب ــود زارع به ــمی محم رس
هیــأت   1396/03/27-7308 شــماره  41.رای 
ــنامه  ــه شناس ــلیمانی ب ــر س ــای ناص ــارم آق چه
ــی 1281742139 صــادره  شــماره 64343 کدمل
اصفهــان فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مترمربــع   124.70 مســاحت  بــه  طبقــه  دو 
ــع  ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 571 فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــک رســمی زهــره  ــان مــع الواســطه از مال اصفه
شــیرانی فردوانــی کــه در ص 138 دفتــر 162 

ــد ــک میباش مال
هیــأت   1395/11/28-31061 شــماره  42.رای 
چهــارم  آقــای قاســم میــر عبدالــه  به شناســنامه 
ــادره  ــی 0052987485  ص ــماره 943  کدمل ش
تهــران  فرزنــد قربانعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب 
ــع از پــالک  ــه مســاحت 98.96 مترمرب ــه  ب خان
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 32 اصل ــماره فرع ش
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــک رســمی حســن حقیقــی زاده ازمال
هیــأت   1396/03/16-6188 شــماره  43.رای 
چهــارم خانــم فــردوس قاســمی  بــه شناســنامه 
صــادره    6219848187 کدملــی   1 شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــه  شش ــل ال ــد فض ــدن فرزن فری
بــاب مغــازه بــه مســاحت 35 مترمربــع از پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68  اصل شــماره فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــرام آب ــین زارع به ــمی حس ــک رس مال
هیــأت   1396/03/25-7204 شــماره  44.رای 
قهفرخــی  صفائــی  زهــرا  خانــم  چهــارم 
کدملــی   62641 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد حســن   1281053678  صــادره اصفهــان فرزن
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
134.17 مترمربــع از پــالک شــماره 332  فرعــی 
از 11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 
شــماره 175056 مــورخ 86/2/6 دفترخانــه 2 

ــد ــی باش ــک م ــان مال اصفه
هیــأت   1396/03/13-6080 شــماره  45.رای 
دوم آقــای نصرالــه قاســمی فــرد بــه شناســنامه 
صــادره   1818652196 324 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــد پیرعلــی ششــدانگ  یــک ب ــادان  فرزن آب
ســاختمان  بــه مســاحت 340  مترمربــع پــالک  
شــماره 3349 فرعــی از 18  اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــن  ــگ ک ــله رن ــه ش ــت یدال ــان   از مالکی اصفه
ــه شــله  ــد ســیف ال ــا فرزن ــر رســتگار نی و جعف

ــگ کــن رن
هیــأت   1396/03/08-5680 شــماره  46.رای 
دوم آقــای علیرضــا نصــری نصرآبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 416 کدملــی 1141885573 
در      کریــم  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت     

194.30 مترمربــع پــالک شــماره53   فرعــی از  
8   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 
440 دفتــر 533 امــالک بنــام متقاضــی و از 
مالکیــت علــی نصــر آزادانــی صفحــه 443 دفتــر 

ــالک 533 ام
هیــأت   1396/03/07-5551 شــماره  47.رای 
شناســنامه  بــه  ایوانــی  مهــدی  آقــای  دوم 
شــماره 37608 کدملــی 1282303538 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــینعلی شش ــد حس ــان  فرزن اصفه
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  152.80    
مترمربــع پــالک شــماره   68   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــلیمانی ــی س ــت قنبرعل ــان  از مالکی اصفه
هیــأت   1396/03/30-7649 شــماره  48.رای 
اول آقــای بیــژن جوانــی بــه شناســنامه شــماره 
1916 کدملــی 1283042940 صــادره اصفهــان 
ــازه   ــاب مغ ــه ششــدانگ یــک ب ــح ال ــد فت فرزن
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 32.85مترمرب ــه مس ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   25 از  195فرعــی 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــری ــع گ ــه قل ــت فاطم مالکی
هیــأت   1396/03/24-7175 شــماره  49.رای 
اول آقــای حســین برندگــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290281785 کدملــی   42 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد رحیــم ســه دانــگ مشــاع 
از     ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
211.25 مترمربــع پــالک شــماره 543 فرعــی از 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 8501 

مــورخ 1390/10/18 دفترخانــه 371 اصفهــان
هیــأت   1396/03/24-7176 شــماره  50.رای 
باباشــاهی کوهانســتانی  حکیمــه  خانــم  اول 
کدملــی   3842 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــی  ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1284979989 ص
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع پ ــاحت 211.25 مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 543 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــورد  بموجــب ســند 8501 مــورخ 

اصفهــان  371 دفترخانــه   18/10/1390
51.رای شــماره 7184-1396/03/25 هیــأت اول 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی مرتضائ ــای عل آق
ــدن  ــادره  فری ــی 1158978936 ص 2955 کدمل
فرزنــد محمــد علــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 145.04 مترمرب ب
748 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت نعمــت الــه محمــدزاده لمجیــری مــورد 

ــر 332 امــالک ثبــت صفحــه 286 دفت
هیــأت   1396/03/23-6998 شــماره  52.رای 
ــه  ــی ب ــی عرب ــی عل ــرو میرزائ ــای خس اول آق
ــی 5759255118  ــماره 410 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره  فریــدن فرزنــد یحیــی ششــدانگ یــک 
بــاب    خانــه  بــه مســاحت   83.40    مترمربــع 
پــالک شــماره    45   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــه از مالکیــت حســن زاد الن
هیــأت   1396/03/23-6996 شــماره  53.رای 
محمــدی کمــال  حســین  ســید  آقــای  اول 
13 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی 
ــد ســید  ــان  فرزن 5649830452 صــادره اصفه
ــه  ــه   ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــمعیل شش اس
ــماره     ــالک ش ــع پ ــاحت    172.30  مترمرب مس
67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســن 

ــی ابراهیم
هیــأت   1396/03/28-7405 شــماره  54.رای 
اول آقــای حســین بختیــاری بــه شناســنامه 
صــادره    1290375666 529 کدملــی  شــماره 
ــگ  ــین دو دان ــد غالمحس ــهر فرزن ــی ش خمین
ــه و مغــازه   ــاب خان مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 169.83 مترمرب ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   19 از  فرعــی   715
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
 94/6/16 مــورخ   81175 ســند  بشــماره 

دفترخانــه 112 اصفهــان
55.رای شــماره 7406-1396/03/28 هیأت اول 
خانــم فاطمــه باباصفــری رنانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1290013799 کدملــی   230 شــماره 
اصفهــان فرزنــد رضاعلــی دو دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه  بــه 
مســاحت 169.83 مترمربــع پــالک شــماره 715 
فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
81175 مــورخ 94/6/16 دفترخانــه 112 اصفهــان

هیــأت   1396/03/28-7407 شــماره  56.رای 
اول آقــای غالمحســین بختیــاری بــه شناســنامه 
شــماره 7130 کدملــی 1283180472 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد علــی دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه  بــه 
مســاحت 169.83 مترمربــع پــالک شــماره 715 
فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
81175 مــورخ 94/6/16 دفترخانــه 112 اصفهــان

هیــأت   1396/03/29-7526 شــماره  57.رای 
اول آقــای فریــدون تیمــوری جروکانــی بــه 
شناســنامه شــماره 549 کدملــی 1288988214 
ــد حســینعلی ششــدانگ  ــان فرزن صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 78.30مترمربــع 
پــالک شــماره 44 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــی کاظم ــت رجبعل مالکی
58.رای شــماره 6565-1396/03/20 هیأت دوم  
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــت نص ــم عصم خان
شــماره 1774 کدملــی 1284818896 صــادره 
اصفهــان فرزنــد رضــا ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  118.30    مترمربــع 

پــالک شــماره    659  فرعــی از  14  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 74 دفتــر 

ــالک 575 ام
هیــأت   1396/03/20-6564 شــماره  59.رای 
دوم آقــای یدالــه حمامــی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 269 کدملــی 1289873542 صــادره 
ــاب    ــک ب ــاس ششــدانگ ی ــد عب ــان فرزن اصفه
ســاختمان   بــه مســاحت   70   مترمربــع پــالک 
شــماره   3506   فرعــی از 18   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 343 دفتــر 385 

امــالک  
هیــأت   1396/03/27-7393 شــماره  60.رای 
دوم آقــای حمدالــه خلیلــی بــه شناســنامه 
شــماره 207 کدملــی 1840431611 صــادره  ایــذه 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــرم شش ــد ک فرزن
بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  
153.00 مترمربــع پــالک شــماره  306 فرعــی از 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 27 اصل
ــم  ــت خان ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
طوبــی جیهانــی مــورد ثبــت صفحــه 379 دفتــر 

ــالک 410 ام
61.رای شــماره 9822-1396/04/25 هیــأت اول 
ــه شناســنامه شــماره  آقــای رمضــان ســلطانی ب
بروجــن   صــادره   6299780983 کدملــی   11
فرزنــد الــه یــار ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 132.23 مترمربــع پــالک شــماره  67 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبدالــه علــی 

رحیمــی
62.رای شــماره 9819-1396/04/25 هیــأت اول 
ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــی اکب ــای عل آق
کدملــی 1159644985 صــادره اصفهــان فرزنــد 
عیــدی محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 135.60 مترمربــع پــالک شــماره  32 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت بــی بــی خانــم 

ســبدانی
هیــأت   1396/03/31-8125 شــماره  63.رای 
ــنامه  ــه شناس ــیدی ب ــعید رش ــای  س ــوم آق س
صــادره   1129214151 کدملــی   966 شــماره 
فریدونشــهر فرزنــد رمضــان ششــدانگ  یکبــاب 
فروشــگاه  بــه مســاحت 479.83 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 905 فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  مــورد ثبــت ص 437 دفتــر 455
هیــأت   1396/04/14-8975 شــماره  64.رای 
دوم آقــای محســن نصــر آزادانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1290247420 کدملــی   27 شــماره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدی شش ــد مه ــان فرزن اصفه
219.28مترمربــع  مســاحت  بــه  ســاختمان 
پــالک شــماره 481 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 38 دفتــر 929 

ــالک ام
 1396/04/14-8920 شــماره  65.رای 
ســه  احمــدی  علــی  آقــای  ســوم  هیــأت 
ــی    ــماره45006   کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه    ب پل
1280341270   صــادره اصفهــان   فرزنــد  اصغــر   
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه مســاحت 
39.5   مترمربــع از پــالک شــماره  144   فرعــی 
ــان بخــش14 حــوزه  ــی واقــع در اصفه از4  اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ص 170 دفتــر 

ــد ــی باش ــک م 743 مال
هیــأت   1396/04/28-10086 شــماره  66.رای 
ــادی  ــر آب ــری خی ــی اکب ــرام عل ــای به اول  آق
بــه شناســنامه شــماره 19 کدملــی 1091976848 
صــادره نجــف آبــاد فرزنــد علــی ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 90.64 مترمربــع پــالک 
شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

اســداله صادقــی
هیــأت   1396/04/18-9220 شــماره  67.رای 
ــنامه  ــه شناس ــلطانی ب ــین س ــم نوش ــوم خان س
صــادره   1292012722 8167 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد احمدرضــا نســبت بــه یــک 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
شــماره 32  پــالک  مترمربــع   181 مســاحت 
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــن  ــطه از حس ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی ــات م بی
هیــأت   1396/04/18-9219 شــماره  68.رای 
ســوم آقــای نــادر ســلطانی بــه شناســنامه 
 1270961241 کدملــی   1270961241 شــماره 
ــه  ــبت ب ــا نس ــد احمدرض ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه  
ــماره 32  ــالک ش ــع پ ــاحت 181مترمرب ــه مس ب
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــن  ــطه از حس ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی ــات م بی
هیــأت   1396/04/18-9214 شــماره  69.رای 
ســوم آقــای علــی رضــا احمــدی میرآبــادی 
بــه شناســنامه شــماره 1080172556 کدملــی 
1080172556 صــادره تیــران و کــرون فرزنــد 
احمــد نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 181مترمربــع پــالک 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 32 اصل ش
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــادی ــات م ــن بی از حس
هیــأت   1396/04/18-9216 شــماره  70.رای 
بــه  کارزاده  ریســمان  فائــزه  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 4500 کدملــی 1285176502 
ــگ  ــه دو دان ــبت ب ــن نس ــد محس ــادره فرزن ص
بــه  خانــه   یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع 
 32 شــماره  پــالک  181مترمربــع  مســاحت 
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــع الواســطه از حســن  ــان م ــک غــرب اصفه مل

ــادی ــات م بی
هیــأت   1396/03/30-7671 شــماره  71.رای 
ــه  ــی ب ــدی رنان ــی احم ــای محمدعل ــوم آق س
شناســنامه شــماره 155 کدملــی 1289969175 
صــادره اصفهــان فرزنــد کریــم ســه دانــگ 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ازششــدانگ 
ــی  ــماره501 فرع ــالک ش ــع پ 378.87 مترمرب
از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــطه از  ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
طــرف مالــک رســمی حــاج غالمعلــی احمــدی 

ــی رنان
72.رای شــماره 7685-1396/03/30 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــره احم ــم طاه ــوم خان س
شــماره 8692 کدملــی 1283196212 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســن ســه دانــگ ازششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 378.87 مترمربــع 
پــالک شــماره501 فرعــی از18 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــع الواســطه از طــرف مالــک رســمی 

ــی ــی احمــدی رنان حــاج غالمعل
73.رای شــماره 10258-1396/04/31 هیــأت 
ســوم خانــم مریــم جوانــی جونــی    بــه 
شناســنامه شــماره   34کدملــی   1290869915   
حســین    فرزنــد   شــهر    خمینــی  صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه مســاحت 
ــماره    436  ــالک ش ــع از پ 257.17   مترمرب
فرعــی از25  اصلــی واقــع در اصفهــان بخش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازسندشــماره 

57385 مــورخ 90/10/6
هیــأت   1396/04/11-8577 شــماره  74.رای 
ســوم خانــم مهنــاز مهــره کــش بــه شناســنامه 
صــادره   1284996107 1061 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
181.58 مترمربــع در قســمتی از پــالک شــماره 
ــش 14  ــع دربخ ــی واق ــی از 25 اصل 331 فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب 
ســند شــماره 12732-89/10/4 دفترخانــه 192 

اصفهــان بنامــش اصــداق گردیــده اســت
هیــأت   1396/04/11-8575 شــماره  75.رای 
بــه  پورعجــم  حســین  امیــر  آقــای  ســوم 
شناســنامه شــماره 2210 کدملی 1283045427 
صــادره اصفهــان فرزنــد اســداله نســبت بــه دو 
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
از  قســمتی  در  مترمربــع   181.58 مســاحت 
ــی واقــع  پــالک شــماره 331 فرعــی از 25 اصل
دربخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــداله  ــمی اس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــه م ک

ــت ــوده اس ــداری نم ــم خری پورعج
هیــأت   1396/04/11-8576 شــماره  76.رای 
ســوم آقــای مهــدی پــور عجــم بــه شناســنامه 
صــادره   1290896461 کدملــی   19 شــماره 
ــه دو  ــبت ب ــداله نس ــد اس ــهر فرزن ــی ش خمین
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
از  قســمتی  در  مترمربــع   181.58 مســاحت 
ــی واقــع  پــالک شــماره 331 فرعــی از 25 اصل
دربخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــداله  ــمی اس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــه م ک
پورعجــم بموجب ســند شــماره 10/8/84-1028 
دفترخانــه 160 اصفهــان خریــداری نمــوده اســت

هیــأت   1396/04/11-8578 شــماره  77.رای 
ســوم خانــم صفــا نــادری بــه شناســنامه شــماره 
0 کدملــی 1130036685 صــادره خمینــی شــهر 
فرزنــد اکبــر نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 181.58 
مترمربــع در قســمتی از پــالک شــماره 331 
ــی واقــع دربخــش 14 حــوزه  فرعــی از 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 
 192 دفترخانــه   89/10/4-12730 شــماره 

ــت ــده اس ــداق گردی ــش اص ــان بنام اصفه
هیــأت   1396/04/26-9850 شــماره  78.رای 
اول آقــای اســداله پورعجــم بــه شناســنامه 
شــماره 1302 کدملــی 1283037211 صــادره 
یــک  ششــدانگ  محمــود  فرزنــد  اصفهــان 
بــاب خانــه بــه مســاحت 391.73مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 25 اصل ــماره 331فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــورخ  ــند 67884 م ــماره س ــان بش ــرب اصفه غ

اصفهــان  6 دفترخانــه   38/8/5
 1396/04/26-9849 شــماره  79.رای 
ــدی  ــری اس ــه مظاه ــم صدیق ــأت اول خان هی
کدملــی   28045 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــر  ــد امی ــان  فرزن ــادره اصفه 1282207970 ص
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب در  ششــدانگ ی
ــع پــالک شــماره 1552 فرعــی  381.90 مترمرب
از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

105 دفتــر 266 امــالک
آرای اصالحی

هیــأت   1394/01/29-1250 شــماره  رای   .1
بــه شناســنامه  آقــای علــی داودی  چهــارم 
شــماره 1131 کدملــی 6639531755 صــادره 
بــه  نســبت  مــراد  فرزنــد  مسجدســلیمان 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
100/51 مترمربــع از پــالک شــماره 13 فرعــی از 
43 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــان عبــاس قنادی
ــوق  ــت اصالحــات ف ــا رعای ــی ب آراء صــادره قبل

ــل اجــرا میباشــند. قاب
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع

ــد .  ــت صادرخواهدش مالکی
م الف 14412

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/05/25

ــرب  ــالک غ ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی
ــدری  ــا حی ــان علیرض اصفه



حرف و نقل

همایــون  از  »ســی«، کاری  کنســرت نمایش   
شــجریان و ســهراب پورناظــری بــرای هفــت شــب 

دیگــر تمدیــد شــد.
ــه  ــی »ســینما یــک« ایــن هفت  برنامــه تلویزیون
پنجشــنبه )۲۶ مردادمــاه(، میزبــان خســرو دهقــان  

منتقــد و نویســنده ســینمایی اســت.
 »خرده نــان« بــه نویســندگی لویــی کاالفــرت 
ــادری روزهــای ۲۵، ۲۶ و ۲۷  ــاز به ــی بهن ــا کارگردان ب
مردادمــاه در مؤسســه  فرهنگی هنــری رویــش مهــر 

می شــود. نمایشــنامه خوانی 
 محمدعلــی کشــاورز، بازیگــر پیشکســوت تئاتــر، 
ــس  ــاه پ ــنبه ۲3 مردادم ــون، دوش ــینما و تلویزی س
ــتقبال  ــان اس ــهر در می ــر ش ــا دوری از تئات از مدت ه
مخاطبــان بــه تماشــای نمایــش »اعتراف« نشســت.

 نســرین نصرتــی، بازیگــر نقش فهیمه در ســریال 
»پایتخــت«، گفــت: ایــن شــخصیت اصــا بــرای من 
فــّرار نیســت؛ چــرا کــه شــیرین ترین نقشــی بــود کــه 

تاکنــون آن را ایفــا و بــا آن زندگــی کــرده ام.
 مســتند »روزگاری  هامون« به بیســت و ســومین 
ــال  ــت محیطی پرتغ ــای زیس ــنواره فیلم ه دوره جش
ــا محوریــت  )ســینه اکــو( راه یافــت. ایــن مســتند ب
قــرار دادن تــاالب بین المللــی  هامــون، خشــک شــدن 
ایــن دریاچــه و تأثیــر آن بــر محیــط زیســت و زندگــی 
مــردم سیســتان و بلوچســتان را بــه تصویــر کشــیده 

اســت.
 مهــران احمــدی گفــت: بــه نظــرم »اکســیدان« 
ــینمای  ــی س ــاچی فعل ــرای تماش ــی ب ــم مفرح فیل
ماســت و احســاس می کنــم کــه تماشــاچی ناراضــی 

ــد. ــرون نمی آی ــینما بی از س
 محســن محسنی نســب، کارگــردان و تهیه کننــده 
از اکــران فیلــم »شــاخ کرگــدن« در پاییــز خبــر داد و 
تاکیــد کــرد ایــن فیلــم همــه را شــگفت زده می کنــد.

 فرزنــد عبــاس کیارســتمی بــا اشــاره بــه پرونــده 
پزشــکی پــدرش بیــان کــرد کــه هنــوز گــزارش مــاه 
اول رونــد درمــان عبــاس کیارســتمی بــه آن هــا ارائــه 

نشــده اســت.
ــناس  ــده سرش ــر و خوانن ــا، بازیگ ــان تراولت  ج
بــرای ســاخت درام »رنــگ معاملــه« بــه زودی مقابل 

ــرد. ــرار می گی ــن ق دوربی
ــور  ــا حض ــده« ب ــتن ای ــی »زیس  کارگاه آموزش
مرتضــی نیک نهــاد، ۲۵ مردادمــاه در نگارســتان امــام 

ــود. ــزار می ش ــی)ره( برگ خمین
ــن  ــی ای ــر جهان ــه نویســندگی ســید امی ــا ب  مه
ــه  ــرار دارد ک ــگارش ق ــه ن ــی در مرحل ــا در حال روزه
هنــوز خبــری قطعــی از تولیــد آن بــرای مــاه محــرم 
نیســت. ایــن ســریال در 10 قســمت بــرای روزهــای 

محــرم نوشــته شــده اســت.
ــد  ــی مجی ــه کارگردان ــی« ب ــد »گمیچ ــم بلن  فیل
اســماعیلی و از تولیــدات شــبکه یــک ســیما موفــق 
بــه کســب دو جایــزه »بهتریــن فیلــم بلنــد و 
بهتریــن فیلمبــرداری« از بیســت و یکمیــن جشــنواره 
ــال  ــکا )AVANKA( در کشــور پرتغ ــی آوان بین الملل

شــد.

کوتاه اخبار 

 اجرای گروه موسیقی »سپند« 
در هنرسرای خورشید

بــه  »ســپند«  موســیقی  گــروه  کیمیای وطن
سرپرســتی محمــود شــیرویه روز جمعــه ۲۷ مردادمــاه در 

هنرسرای خورشید به اجرای برنامه می پردازد. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــور  ــا حض ــپند ب ــیقی س ــروه موس ــان، گ ــهرداری اصفه ش
محمدرضــا داوطلــب بــه عنــوان خواننــده گــروه و محمــود 
ــه  ــروه ب ــت گ ــاز و سرپرس ــوان آهنگ س ــه عن ــیرویه ب ش

ــد پرداخــت.  ــه خواه اجــرای برنام
دفتــر تخصصــی موســیقی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان در راســتای برگــزاری برنامه هــای 
موســیقی هفتگــی روز جمعــه ایــن هفتــه ۲۷ مردادمــاه در 
دو ســانس 19 و ۲1 در محــل هنرســرای خورشــید میزبــان 

گــروه ســپند اســت. 
فــرزاد ضیایــی نوازنــده تنبــک، محســن اعظمیــان نوازنــده 
تــار، محمــد شــریفی نوازنــده ســنتور، یوســف خورشــیدی 
ــو،  ــه آلت ــده کمانچ ــوند نوازن ــر زراس ــه، امی ــده کمانچ نوازن
علــی براتــی نوازنــده عــود و محمــود شــیرویه نوازنــده تــار 

از جملــه نوازنــدگان ایــن گــروه موســیقی هســتند. 
ــایت  ــه س ــد ب ــت می توانن ــه بلی ــرای تهی ــدان ب عاقه من
ــه نشــانی www.navayemehr.ir مراجعــه  ــوای مهــر ب ن

ــد. ــا شــماره 34۵93۵۶0 تمــاس حاصــل کنن ــا ب ی

سینا سرلک با »لوتوس« می خواند
گــروه موســیقی »لوتــوس« قصــد دارد بــار دیگــر بــا حضــور 
ــرت هایی را روی  ــرلک، کنس ــینا س ــی اش س ــده قدیم خوانن

صحنــه ببــرد. 
ــروه  ــازی گ ــتی و آهنگ س ــه سرپرس ــا ک ــد بهروزی نی حمی
ــرای  ــت اج ــرار اس ــت: ق ــده دارد، گف ــر عه ــوس« را ب »لوت
»لوتــوس« بــه خوانندگی ســینا ســرلک از شــهریورماه در چند 
ــد شــهر شــمال  شهرســتان آغــاز شــود. در حــال حاضــر چن
کشــور را بــرای ایــن کنســرت ها در نظــر داریــم. ایــن نوازنــده 
ادامــه داد: مــا در حــال تمریــن هســتیم. در اجــرای پیش رو، 
مــن بــا تــار و ســه تار در کنــار افشــین جیحــون گیتاربیــس، 
ــو، وحیــد ســلیمانی کمانچــه، ســروش  علیرضــا بابایــی پیان
رســتمی گیتــار الکتریــک، عمــران فــروزش ســازهای کوبه ای، 

آیدیــن شــفایی پرکاشــن حضــور دارم. ایســنا

 خانه »عباس کیارستمی« 
ماندگار شد

ــته  ــاه گذش ــد م ــه از چن ــدگار« ک ــی مان ــرح »کاش در ط
توســط ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــر 
ــن  ــدان و پیشکســوتان ای ــدادی از هنرمن ــه  تع ســردر خان
حوزه هــای مختلــف فرهنــگ و هنــر نصــب می شــود، روز 
۲3 مــرداد ایــن کاشــی بــر ســردر خانــه  عباس کیارســتمی 
ــدگار«  ــی مان ــن »کاش ــی، هفتمی ــن کاش ــد. ای ــب ش نص
ــه  کارگــردان سرشــناس ســینمای  بــود کــه بــر ســردر خان
ــادری،  ــد ق ــور حمی ــا حض ــتمی و ب ــاس کیارس ــران، عب ای
ــی  ــن کاش ــن، ای ــد.پیش از ای ــب ش ــرزاده او، نص خواه
ــران درودی، جــواد  ــی چــون ای ــه هنرمندان ــر ســردر خان ب

ــود. ایرنــا ــده ب ــب ش ــدودی و... نص ــر مس ــی، ناص مجاب
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ــده  ــد روز آین ــا چن ــران ت ــازه ای از اک فصــل ت
ــل  ــت فص ــوان گف ــد. می ت ــد ش ــاز خواه آغ
اکــران  بــرای  شــلوغی  فصــل  شــهریور، 
خواهــد بــود و فیلم هــا تــاش می کننــد 
ــره را  ــاه تابســتان بیشــترین به ــن م از آخری

ــد. ببرن
ــل  ــه دلی ــه ب ــرده ک ــت ک ــه ثاب ــه تجرب  البت
شــهریور  فصــل  فــراوان،  مســافرت های 
نیســت  اکــران  بــرای  مناســبی   فصــل 
ــاه  ــن م ــا در ای ــیاری از فیلم ه ــوال بس و معم

قربانــی مســافرت ها می شــوند.
 پریناز

اولیــن فیلمــی کــه اکــران خــود را در شــهریور 
آغــاز خواهــد کــرد،  »پرینــاز« اســت. 

»پرینــاز«، دومیــن ســاخته  بلنــد بهــرام 
بهرامیــان پــس از فیلــم ســینمایی »آل« 

اســت. 
فیلــم »آل« کــه جــزو معــدود فیلم هــای 
ــق  ــود موف ــران ب ــینمای ای ــت س ــر وحش ژان

جلــب کنــد.  خــود  بــه  را  نگاه هــا  شــد 
ــرداری در  ــن فیلمب ــزه بهتری ــم جای ــن فیل ای
ســومین جشــنواره فیلم هــای ایرانــی تورنتــو 

ــت آورد.  ــه دس را ب
ــا  ــه ســاخت 1389 اســت؛ ام ــاز« البت »پرین
بــه دلیــل مشــکات نامعلــوم تــا بــه امــروز 
ــس از  ــدا نکــرد و حــاال پ ــران پی فرصــت اک
تقریبــا ۷ ســال قــرار اســت در گــروه هنــر و 

ــه اکــران شــود. تجرب
طباطبایــی،  طنــاز  معتمدآریــا،  فاطمــه 
مصطفــی زمانــی، فرهــاد آییــش، حمیــد 
ــی،  ــات، شــبنم قلی خان ــژاد، مــژگان بی فرخ ن
فــرخ نعمتــی، مائده طهماســبی، امیرحســین 
فتحــی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش 

پرداخته انــد.
 در خاصــه  داســتان فیلــم آمــده اســت: 
دســت  از  را  خــود  مــادر  »دختربچــه ای 
خانــواده  ســوی  از  اســت  قــرار  و  داده 
مــادری نگهــداری شــود؛ امــا در خانــواده 
ــرای وی  ــاده ای ب ــای خارق الع ــد ماجراه جدی
بــا  را  رخ می دهــد کــه زندگــی خانــواده 

می کنــد.«  روبــه رو  چالش هایــی 
ــم و  ــم گری ــن فیل ــب ای ــکات جال ــی از ن یک

ــت. ــه معتمدآریاس ــذاب فاطم ــش ج نق
 کمدی انسانی

انســانی«،  »کمــدی  ســینمایی  فیلــم 
محمدهــادی کریمــی  ســاخته  پنجمیــن 

اســت. 
محمدهــادی کریمــی در کارنامــه هنــری 
خــود فیلم هــای »بشــارت بــه یــک شــهروند 
ــرف روی شــیروانی داغ«،  هــزاره ســوم«، »ب
ــه« و »غیرمنتظــره« را  »امشــب شــب مهتاب

ــرده اســت.  ــی ک کارگردان
»کمــدی انســانی«، بیســتمین فیلمنامــه 
محمدهــادی کریمــی در ســینمای ایــران 
ــد.  ــاخت می رس ــه س ــه مرحل ــه ب ــت ک اس
داســتان فیلــم از دهــه 30 تــا ۶0 روایــت 

 . می شــود
فیلــم، یــک کمــدی موقعیــت از زندگــی 
تراژیــک فــردی اســت کــه می بایــد بــا 
وجــود خواســت درونــی اش هم رنــگ بــا 

مــردم پیرامونــش زندگــی کنــد. 
ســیدی،  هومــن  شــجاع نوری،  علیرضــا 
ــی،  ــرخ نعمت ــا زارع، ف ــش، لی ــان دروی آرم
افشــارپناه،  مهــوش  مهدوی فــر،  هســتی 
ــان،  ــعیده عرف ــق، س ــدی مطل ــاس احم عب
ســام خانیان،  حمیدرضــا  قــادری،  زینــب 
عطــا  جعفریــه،  بابــک  نظریــان،  فتــاح 
مــرادی، بهــاره کیان افشــار، نیکــی کریمــی و 
ــه  ــم پربازیگــر ب ــن فیل ــا حاجــی زاده در ای ثن

پرداخته انــد. نقــش  ایفــای 
 خفگی

»خفگــی«، فیلــم متفاوتــی اســت از فریدون 
ــته  ــن گذاش ــه س ــا ب ــردان پ ــی، کارگ جیران

ســینما. 
شاکردوســت  النــاز  غافلگیرکننــده  بــازی 
اســت.  فیلــم  برجســته  نــکات  از  یکــی 
ــا  ــم نه تنه ــن فیل ــت در ای ــازی شاکردوس ب
بســیار متفــاوت اســت، بلکــه گریــم ســنگین 
ــگاه اول ســخت  ــره او شــناختش را در ن چه

می کنــد.

ــر  ــم فج ــنواره فیل ــگام جش ــم هن ــن فیل  ای
بــه شــدت مــورد اســتقبال مــردم و منتقــدان 
را  بســیاری شاکردوســت  و  گرفــت  قــرار 
ــر زن  ــن بازیگ ــزه بهتری ــت جای ــق دریاف الی
شــدت  بــه  فیلــم  فضــای  می دانســتند. 
شــبیه بــه فیلم هــای نــوآر دهــه 40 ســینمای 

ــت.  ــه اس فرانس
»خفگــی« بــه اعتقاد بســیاری از کارشناســان 
یکــی از بهتریــن ســاخته های جیرانــی اســت 
ــران  ــه درخشــیدن در اک ــادی ب ــد زی ــه امی ک

عمومــی دارد. 
بــه جــز النــاز شاکردوســت، نویــد محمــدزاده، 
لطفــی،  غامحســین  احمدیــه،  پردیــس 
ماهایــا  یکتــا،  اســدهللا  امانــی،  احســان 
پطروســیان و پــوالد کیمیایــی در ایــن فیلــم 

بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد.
 ملی و هزار راه نرفته اش

فیلــم »ملــی و هــزار راه نرفتــه اش«، آخریــن 
ــی در  ــی اســت. میان ــه میان ســاخته تهمین
ــه ســراغ  ــد همیشــه ب ــم مانن ــم ه ــن فیل ای
ــه  ــان رفت ــکات زن ــی مش ــه اش یعن دغدغ

اســت. 
داســتان فیلــم دربــاره دختــری بــه نــام 
ملیحــه اســت. ملیحــه، دختــر جــوان و 
کم تجربــه، عاشــق جوانــی بــه نــام ســیامک 
بــا  خانــواده  میــل  برخــاف  و  می شــود 
بــه زودی تفــاوت  امــا  ازدواج می کنــد؛  او 
ــن دو  ــن ای ــی بی ــاف فرهنگ ــدگاه و اخت دی

می شــود.  آشــکار 
میــاد کی مــرام، ماهــور الوند، الســا فیــروزآذر، 
جمشــید  هاشــم پور، افســر اســدی، جمشــید 
فرزانــه نشــاط خواه،  جهانــزاده کشــکولی، 
ــور  ــا، فل ــارا خوئینی ه ــکندری، س ــتاره اس س
نظــری و مســعود فروتــن در ایــن فیلــم بــه 

ــد. ــش پرداخته ان ــای نق ایف

تهیه کننــده »لیسانســه ها« از پایــان ســاخت ایــن ســریال در 
ــش  ــان پخ ــاره زم ــال درب ــن ح ــر داد و در عی ــهریورماه خب ش

ایــن مجموعــه نکاتــی را بیــان کــرد. 
رضــا جــودی دربــاره نــگارش مجموعــه »لیسانســه ها« کــه بــا 
توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه پایــان ســاخت ایــن مجموعــه بــه 
ســرانجام رســیده، اظهــار کــرد: مــا دیگــر بــه روزهــای آخــر کار 
ــاه  ــک م ــا ی ــه ت ــویم و مجموع ــک می ش ــرداری نزدی تصویرب
دیگــر بــه اتمــام می رســد؛ ســروش صحــت و ایمــان صفــاری 

درگیــر نوشــتن پایــان »لیسانســه ها« هســتند. 
ــرد:  ــام ک ــه اع ــن مجموع ــاره پخــش ای جــودی ســپس درب
ــه  ــن مجموع ــته ایم، ای ــون داش ــا تلویزی ــه ب ــراری ک ــق ق طب
ــود را از  ــش خ ــر پخ ــرم و صف ــاه مح ــس از دو م ــت پ بناس
شــبکه ســه آغــاز کنــد و زودتــر از موعــد آمادگــی پخش نــدارد. 
ــد  ــران جدی ــور بازیگ ــاره حض ــان درب ــده در پای ــن تهیه کنن ای

ــری  ــه تغیی ــن مجموع ــران ای ــزود: بازیگ ــه اف ــن مجموع در ای
نداشــته اند و آتنــه فقیه نصیــری بــه عنــوان آخریــن بازیگــری 
اســت کــه بــه مجموعــه »لیسانســه ها« ملحــق شــده و 
ــران ســابق هســتند. ســروش صحــت در  ــان بازیگ ــه هم بقی
ــا زبانــی متفــاوت بــه نقــد  ایــن مجموعــه  طنــز تــاش دارد ب
ــان  ــکات جوان ــژه مش ــی به وی ــات اجتماع ــی معض و بررس
ــت  ــا محوری ــز ب ــه نی ــل دوم قص ــت فص ــرار اس ــردازد و ق بپ
شــخصیت ها و اتفاقــات اطــراف زندگــی آن هــا پیگیــری                                              

ــود. ش
ــین  ــد از: امیرحس ــه ها« عبارتن ــریال »لیسانس ــران س  بازیگ
رســتمی، هوتــن شــکیبا، امیــر کاظمــی، متیــن ســتوده، رؤیــا 
ــزت هللا  ــور، ع ــیاوش چراغی پ ــیاحی، س ــم س ــی، کاظ میرعلم
بیــژن  تشــکر،  بهنــام  ســنگ چاپ،  افشــین  مهــرآوران، 

بنفشــه خواه، مهــران رجبــی و نیلوفــر شــهیدی. ایســنا

مســئول کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن 
اعــام کــرد: بــا اســتناد بــه حدیثــی از حضــرت رســول)ص( و 
محــور قــرار دادن عشــق جهانــی بــه امــام حســین)ع( »احــب 
هللا مــن احــب حســینا«، بــه عنــوان شــعار اربعیــن 9۶ انتخاب 

 . شد
حجت االســام و المســلمین حمیــد احمــدی، مدیــر فرهنگــی 
ــه  ــئول کمیت ــری و مس ــم رهب ــام معظ ــه مق ــی بعث و آموزش
فرهنگــی و آموزشــی ســتاد اربعیــن، از مشــخص شــدن شــعار 
محــوری و رنــگ اربعیــن 9۶ خبــر داد و اعــام کــرد: در ســال 
ــور  ــی کش ــئوالن فرهنگ ــا مس ــه ب ــی ک ــا رایزنی های ــاری ب ج
ــگان فرهنگــی در ســایر کشــورها،  ــران و عــراق، برخــی نخب ای
انجــام  بــزرگ  شــخصیت های  و  تخصصــی  کمیته هــای 
دادیــم، 31 شــعار بــرای اربعیــن ســال جــاری پیشــنهاد شــد. 
ــوع  ــن محــور حرکــت، ن ــه داد: شــعار محــوری اربعی وی ادام

ــد و  ــان می ده ــن را نش ــت اربعی ــی حرک ــت کل ــت و جه حرک
ــه  ــن 31 شــعار، شــعاری انتخــاب می شــد ک ــن ای ــد از بی بای
نشــان دهــد اربعیــن، محــور همگرایــی امــت اســامی اســت و 
اکنــون بــه یــک پدیــده و حرکــت بــزرگ فرهنگــی فرامذهبــی 
ــب هللا  ــعار »اح ــاس ش ــن اس ــر همی ــت. ب ــده اس ــل ش تبدی
مــن احــب حســینا« )دوســتدار حســین، محبــوب خداســت( 
انتخــاب شــده کــه ایــن شــعار نشــان می دهــد کــه محبــت و 

عشــق بــه حســین)ع( الهــی اســت. 
ــی و  ــرد: »حســین من حجت االســام احمــدی خاطرنشــان ک
انــا مــن حســین احــب هللا مــن احــب حســینا حســین ســبط 
مــن االســباط«؛ »حســین از مــن و مــن از حســینم؛ دوســتدار 
ــی از امت هاســت«  ــوب خداســت؛ حســین امت حســین محب
ــب  ــه مذه ــق ب ــط تعل ــت و فق ــر)ص( اس ــی از پیامب حدیث

شــیعه نــدارد. مهــر
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،،
فیلــم »ملــی و هــزار راه نرفتــه اش« 
میالنــی  تهمینــه  ســاخته  آخریــن 
اســت. میالنــی در ایــن فیلــم هــم 
ماننــد همیشــه به ســراغ دغدغــه اش 
یعنــی مشــکالت زنــان رفتــه اســت

گزارش کیمیای وطن از تازه های اکران

سینما به وقت شهریور

پیشهناد فیلم

تابور

کارگردان: وحید وکیلی فر
نویسنده: وحید وکیلی فر

حســینی،  علــی  ســید  ربانی پــور،  محمــد  بازیگــران: 
پازوکــی مســعود 

ــر  ــد وکیلی ف ــد ســینمایی وحی ــم بلن ــن فیل ــور«، دومی »تاب
ــی  ــم علمی تخیل ــن فیل ــوان اولی ــه عن ــور« ب ــت. »تاب اس

ــت.  ــده اس ــناخته ش ــران ش ــینمای ای س
ایــن فیلــم داســتان پرســه شــبانه مــردی را در تهــران 
ــه  ــش ب ــه بدن ــد ک ــت می کن ــدرن روای ــی و م مالیخولیای
امــواج ویرانگــر الکترومغناطیــس واکنــش نشــان می دهــد 
و او اکنــون در یــک فضــای آخرزمانــی و انتزاعــی ســعی دارد 

ــد.  ــول از وجــودش محافظــت کن ــه شــکلی غیرمعم ب
آمریــکا  وایــر«  »اینــدی  ســایت  ســوی  از   »تابــور« 
و »فیلــم کالــت« فرانســه بــه عنــوان یکــی از ده فیلــم برتــر 

اکران نشــده ســال ۲013 نیــز انتخــاب شــده اســت. 
ــک دســتاورد  ــزه ی ــه دریافــت جای ــق ب ــور« موف ــم »تاب فیل
جایــزه  یونــان،  تســالونیکی  فیلــم  جشــنواره  هنــری 
ــن  ــزه منتقدی ــش، جای ــم مراک ــنواره فیل ــژه داوران جش  وی
و تندیــس لوتــوس طایــی بــرای بهتریــن فیلــم جشــنواره 
فیلــم دوویــل فرانســه و جایــزه شــب بــرای بهتریــن 
ــت فرانســه شــده اســت.  ــم دو ن ــی جشــنواره فیل کارگردان
ایــن فیلــم در جشــنواره های روتــردام، ترایبــکا، بوســان 
ــگ  ــل، هنگ کن ــار برزی ــاک، اوله ــس، کپنه ــرال، پاری مونت

ــت.  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــز ب ــای نی ــی و مومب دب
جــان بورمــن، فیلمســاز سرشــناس ســینمای جهــان، 
ــت:  ــور« نوش ــینمایی »تاب ــم س ــاره فیل ــتی درب در یادداش
ــر  ــه ه ــباهت ب ــت؛ بی ش ــل اس ــم کام ــک فیل ــور«، ی »تاب
فیلــم دیگــری. فیلمــی اســت آرام و خویشــتندار. وقتــی کــه 
ــور«  ــند، »تاب ــه باش ــا رفت ــاد م ــن و ی ــا از ذه ــام فیلم ه تم
باقــی خواهــد مانــد؛ چــون یــک فیلــم شــاخص در تاریــخ 

ــت.« سینماس

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

کتاب فراموشی
نویسنده عبدالحمید ضیایی

قیمت 9 هزار تومان
نشر فصل پنجم   

ماهی ها همیشه بیدارند
نویسنده آری دلوکا

قیمت 9 هزار تومان
نشر مروارید 

سی و شش وضعیت نمایشی
نویسنده ژرز پولتی

قیمت 8 هزار تومان
نشر سروش

شعار اربعین ۹۶ انتخاب شد»لیسانسه ها« پس از محرم و صفر بازمی گردند

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیکیمیای وطن

»دختــرک  کتــاب  و  صوتــی  آلبــوم 
ــاس  ــر اس ــتاقی ب ــر آرش مش ــده« اث ژولی
علی نقــی  تارنوشــته های  دونوازی هــای 
وزیــری در کنســرت گــروه ســاربانگ در 

شــد. رونمایــی  خورشــید  هنرســرای 
ســازمان  موســیقی  تخصصــی  دفتــر 
اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 

بــود.  ســاربانگ  میزبــان گــروه 
ــار  ایــن گــروه کــه از دو نوازنــده حرفــه ای ت
تشــکیل شــده اســت، بــه سرپرســتی و 
ــرده  ــعی ک ــتاقی س ــازی آرش مش آهنگ س
تــا دونــوازی در موســیقی ایرانــی را بــه 

ــاند. ــل برس ــه تکام مرحل
آلبــوم »دختــرک ژولیــده«، کاری اســت 
از آرش مشــتاقی کــه در آن آهنگ هــای 
اســتاد پیشــگام موســیقی ایرانــی در دوران 
و  بازنویســی  وزیــری  علی نقــی  جدیــد 
اجــرا شــده اســت. رونمایــی از ایــن آلبــوم 
ــروه ســاربانگ  در شــب اجــرای کنســرت گ

ــود. ــه ب ــب توج ــیار جال بس
مهرشــاد متین فــر، پژوهشــگر و نویســنده و 
ســخنران جلســه رونمایــی از آلبــوم »دختــر 
ژولیــده« دربــاره دونــوازی در موســیقی 
ــه  ــق در مقول ــت: تحقی ــار داش ــی اظه ایران
دونــوازی در موســیقی ایرانــی کاری دشــوار 
اســت؛ زیــرا منابــع و مطالبــی در دســترس 

نیســت کــه بــه وضــوح گویــای تاریــخ آن در 
ــت  ــت دوئ ــوان گف ــا می ت ــد؛ ام ــران باش ای
)دونــوازی( بــه معنــای امــروزی آن از اروپــا 

ــران شــده اســت. وارد ای
اخیــر  تحــوالت در صــد ســال  بــه  وی 
موســیقی ایرانــی اشــاره کــرد و بیان داشــت: 
دونوازی هــا بــه ســه مــدل تنظیم شــده 
ــل  ــی قاب ــه و تنظیم ــی بداه ــه، ترکیب بداه
علی نقــی  کارهــای  هســتند.  پیگیــری 
وزیــری کامــا از نــوع تنظیم شــده اســت. او 
یــک تــار را در نقــش اصلــی و دیگــری را بــه  

ــت. ــر می گرف ــراه در نظ ــوان هم عن
ــاره  ــده« اش ــرک ژولی ــوم »دخت ــه آلب وی ب
ــتاقی در  ــت: آرش مش ــان داش ــرد و اذع ک
ــرده  ــده« ســعی ک ــرک ژولی ــگارش »دخت ن
ــد  ــا ح ــری را ت ــی وزی ــاختار علی نق ــا س ت

ــد. ــظ کن ممکــن حف
 او خــود دارای نوشــته ها و ابداعــات زیــادی 
اســت کــه شــبیه بــه کارهــای علیــزاده 

ــت.  اس
دیگــر آثــار مشــتاقی بــرای ســاز تــار نوشــته 
شــده و زیبایــی آن بــا دونــوازی معنــی پیــدا 

. کند
در بخــش اول اجــرای ســاربانگ، قطعاتــی 
آثــار  از  ژولیــده«  »دختــرک  آلبــوم  از 
»دزدی  نام هــای  بــه  وزیــری  علی نقــی 
بوســه«، »حاضربــاش«، »تمریــن دشــتی« 

و »ژیمناســتیک موزیــکال« توســط آرش 
مشــتاقی و کیانــوش عشــیق نواختــه شــد.
ــات  ــاربانگ قطع ــرت س ــش دوم کنس بخ
از  کــه  بــود  »سووشــون«  و  »دیــدار« 
ــود و بســیار  ســاخته های آرش مشــتاقی ب

ــت. ــرار گرف ــران ق ــه حاض ــورد توج م
ــن  ــاره ای ــعودی درب ــک مس ــتاد آواز مل اس
اثــر گفــت: ایــران دارای موســیقی چنــد 
هزارســاله اســت. ایــن بــد نیســت کــه 
ــی نواختــه شــود؛ امــا اینکــه  ســازهای غرب
مــا خودمــان را باخته ایــم و قــدر موســیقی 
ــوس دارد.  ــای افس ــم، ج ــود را نمی دانی خ
بایــد از کســانی کــه بــرای موســیقی کشــور 

ــرد. ــر ک ــند، تقدی ــت می کش ــود زحم خ

»دختــرک  نویســنده  مشــتاقی،  آرش 
اثــر گفــت: مــا  ایــن  ژولیــده« دربــاره 
ــه رو  ــکاتی روب ــا مش ــر ب ــن اث ــه ای در تهی
نداشــتن منبــع  بودیــم و مهم تریــن آن 
ــک  ــار ی ــرای ت ــر ب ــن اث ــم ای ــود. امیدواری ب
ــان  ــی ایرانی ــار را ســاز مل ســرآغاز باشــد؛ ت
ــه  ــتر ب ــا بیش ــت ت ــاز اس ــند و نی می شناس

ــود. ــه ش ــاز توج ــن س ای
کتــاب  و  صوتــی  آلبــوم  از  رونمایــی 
ــا حضــور اســتادان و  »دختــرک ژولیــده« ب
پیشکســوتان موســیقی اصفهــان، بــر صحنه 
ــا  ــت و ب ــورت گرف ــید ص ــرای خورش هنرس
امضــای پوســتر »دختــرک ژولیــده« شــب 

ــید. ــان رس ــه پای ــاربانگ ب س

رونمایی از کتاب و آلبوم صوتی »دخترک ژولیده« در نصف جهان

کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
نامه های سیمین و جالل

جالل عزیزم...
M.Ghasemi@eskimia.ir

مریم قاسمیگروه فرهنگ

در پــی مطالــب پیشــین در ایــن شــماره بــه 
ــه  ــور ب ــیمین دانش ــای س ــون نامه ه مضم
جــال آل احمــد بــه نقــل از مقدمــه کتــاب 
بــا افــزودن نــکات و نمونه هایــی چنــد 

می پردازیــم. 
1-دنیای تازه

دانشــور در طــول مــدت اقامــت در اســتنفرد، 
لوس آنجلــس،  بــه  کوتاهــی  ســفرهای 
نیــز  اطــراف  مناطــق  و  سانفرانسیســکو 
صــورت می دهــد. چنانکــه در متــن نامه هــا 
ــور در  ــی دانش ــغله اصل ــد، مش ــم دی خواهی
ایــن ســفر تحصیــل اســت؛ ولی طبعا کشــف 
دنیــای تــازه ای کــه آمریــکا باشــد و آشــنایی 
ــه  ــان ب ــر جه ــه از سراس ــجویانی ک ــا دانش ب
ــاص  ــای خ ــد نیز،جاذبه ه ــتنفرد آمده ان اس

ــا  خــود را دارد. در بعضــی نامه هــا دانشــور ب
ــه  ــه جامع ــکاو ب ــی کنج ــگاه سفرنامه نویس ن
ــا  آمریــکا نظــر می کنــد و در بعضــی دیگــر ب

ــی خــود.  ــگاه شــرقی و ایران ن
ــیمین  ــگاه س ــد ن ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
گاه ستایشــگر و در مواقعی نقادانه اســت؛ در 
ــا تحلیلــی جامعه شــناختی  نامه هایــی نیــز ب
بــه مقایســه ایــران و آمریــکا پرداخته اســت.

ــهریور  ــه 16 ش ــون، نام ــن مضم ــه ای نمون
1331 از نیویــورک اســت:

»جــال، حــاال کــه خودمانیــم، این هــا 
ــد.  ــرت می کن ــه آدم حی ــد ک ــا کرده ان کاره
ــرف  ــت. ح ــت اس ــا باعظم ــز اینج ــه چی هم
یــک شــاهی صنــار نیســت. حــرف از هــزار و 
ــه  ــه ای ک ــن خان ــا همی ــزار اســت؛ مث صده
ــت  ــم... در حقیق ــی می کنی ــا در آن زندگ م
ایــن  در  دارد...  اطــاق   1300 الــی   1200
هــزار و انــدی اطــاق از تمــام ملت هــای 
ــی  ــر و پســر زندگ ــرد، دخت ــف، زن و م مختل

ــز  ــواب، می ــی تختخ ــر اتاق ــد... . ه می کنن
تحریــر )بــا چــراغ(، گنجــه لبــاس، صندلــی 
راحــت، شــوفاژ و میــز توالــت دارد و مــام و 
روشــویی و ده مســتراح و دو آسانســور و ...؛ 
خاصــه اینجــا همه اش حــرف از صــد طبقه و 
دو هــزار اطــاق و ســه هــزار مریضخانــه و صــد 
ــت و  ــره اس ــل و غی ــدد پ ــه ع ــت و ن و بیس
ضمنــا چــه پارک هایــی!... امــا برنامــه مــا در 
ایــن دو روز جالــب بــوده اســت. روز شــنبه 
 River side church ــای ــدار کلیس ــه دی ب
ــو.  ــه نگ ــود ک ــا عظمــت ب ــدر ب ــم. آن ق رفتی
 در ایــن غوغــا و شــلوغی شــهر چــه ســکوت 
و آرامشــی آدم را فرامی گرفــت و چــه محــراب 
زیبایــی. بــاور کــن آدم بــدش نمی آیــد 
زانــو بــه زمیــن بگــذارد و دعــا بخوانــد. بعــد 
ــم.  ــان رفتی ــوزه متروپولیت ــه م ــا ب از کلیس
ــه اول  ــود. طبق ــی ب ــا دیدن ــن مــوزه واقع ای
ــای  ــی نمونه ه ــه بعض ــود ک ــرقی ب ــر ش هن
بودنــد.  اصلــی  بعضــی کپیــه  و  اصلــی 

کلکســیون مصــری واقعــا عالــی بــود. طــرز 
ــه،  ــر فراعن ــم، مقاب زندگــی مصری هــای قدی
ــه و  ــای زنان ــزرگ، زینت ه ــای ب مومیایی ه
ــود از  ــی ب ــر اروپای ــه دوم هن ــره ... طبق غی
آلمــان و انگلیــس و فرانســه و امریــکا. البته 
ــود؛  ــی نب ــز مهم ــتش چی ــکا راس ــر امری هن
ولــی تدویــن ایــن مجموعــه بی نهایــت 
عالــی بــود... ضمنــا مجموعــه هنــر مــدرن 
معاصــران ســزان،  از  یعنــی  بــود؛  هــم 

ــه، دگا...  . ــه، مون ــس، مان ماتی
ــه چینی هــا رفتیــم. آن  ــه محل امــروز هــم ب
ــود یعنــی در امریــکای پــر از  هــم جالــب ب
ثــروت و عظمــت زندگــی محقــر ولــی پــر از 
هنــر چینــی، خیلــی زنــده و جالــب اســت و 
ــج(  ــذا )برن ــی چــای و غ ــه چین ــک کاف در ی
خوردیــم؛ امــا مزخــرف بــود و مــن معــده ام 
ــک دمپخــت  ــل ی االن ناراحــت اســت و مث
ــه  ــبزی هایش نپخت ــه س ــود ک ــیرداری ب س

ــان، ص 37-38( ــد.... .« )هم باش
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 نحوه پیگیری صدور 

کارت های پایان خدمت
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا طــی اطالعیــه ای نحــوه 
ــت از  ــا معافی ــان خدمــت ی ــری صــدور کارت هــای پای پیگی

ــرد.  ــریح ک ــربازی را تش س
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا طــی اطالعیــه ای اعــالم کــرد: 
ــموالن  ــربازان و مش ــه س ــود ک ــاهده می ش ــی مش در مواقع
بــه علــت ناآگاهــی از رونــد صــدور کارت هــای پایــان خدمــت 
ــار  ــود دچ ــت کارت خ ــرای دریاف ــربازی، ب ــت از س و معافی

ــوند.  ــردرگمی می ش س
ــگان  ــه منقضــی خدمــت توســط ی ــان وظیف ــات کارکن اطالع
خدمتــی در ســامانه مشــترک نیروهــای مســلح ثبــت اســت 
و ســازمان وظیفــه عمومــی پــس از بررســی اطالعــات و تایید 

ــد. ــان خدمــت را صــادر می کن آن، کارت هوشــمند پای
 الزم بــه ذکــر اســت بــا ورود اطالعــات مربــوط بــه کارت هــای 
ــا معافیــت از ســربازی در ســامانه وظیفــه  ــان خدمــت ی پای
ــادر  ــمند ص ــه کارت هوش ــک هفت ــدت ی ــرف م ــی، ظ عموم

می شــود. 
گفتنــی اســت همزمــان بــا صــدور کارت هوشــمند، پیامکــی 
ــر آمــاده شــدن  ــی ب از ســوی ســازمان وظیفــه عمومــی مبن
ــر  ــه حداکث ــود؛ چنانچ ــال می ش ــی ارس ــرای متقاض کارت ب
ــورد  ــت پیامــک، کارت م ــس از دریاف ظــرف مــدت ۱۵ روز پ
ــه  ــری ب ــرای پیگی ــدا ب ــرای شــما ارســال نشــد، ابت اشــاره ب
ادارات پســت مراجعــه و در صــورت نبــودن کارت در آن مراکــز، 
می بایــد از طریــق دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی 
ــد.  ــت کنی ــاره آن را ثب )پلیــس+۱۰(، درخواســت ارســال دوب
همچنیــن افــرادی کــه پیامــک صــدور کارت از ســوی ســازمان 
وظیفــه عمومــی دریافــت نکرده انــد، می بایــد ازطریــق پایــگاه 
 ،www.vazifeh.police.ir اطالع رســانی ســازمان بــه نشــانی
ســامانه تلفــن گویــا بــه شــماره ۰۹۶۴۸۰ یــا ســامانه پیامــک 
ــود آگاه  ــت کارت خ ــن وضعی ــماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ ازآخری ــه ش ب

شــوند. پلیــس

 نقش خاطرات نامزدی 
در پیشگیری از طالق

ــی  ــدای زندگ ــای ابت ــزدی و روزه ــرات دوران نام ــاد خاط ی
مشــترک، یکــی از شــیوه های زوج درمانــی بــرای پیشــگیری 
از طــالق اســت. وجیهــه مشــهدی نبــی، روان شــناس خانواده، 
اظهــار کــرد: یکــی از تلخ تریــن اتفاقــات در زندگــی مشــترک 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــالق اس ــرای ط ــن ب ــم زوجی تصمی
شــیوه های زوج درمانــی در شــرایط نزدیــک شــدن بــه طــالق، 
ــای  ــیله راه ه ــه وس ــود ب ــعی ش ــه س ــت ک ــن مبناس ــر ای ب
ــی  ــه زندگ ــوند و ب ــرف ش ــالق منص ــن از ط ــف، زوجی مختل
ــد دوران  ــه دادن همانن ــرد: هدی ــد ک ــد، تاکی ــول بازگردن معم
نامــزدی یکــی از راه هایــی اســت کــه باعــث افزایــش محبــت 
ــه  ــی ک ــود؛ در صورت ــن می ش ــان زوجی ــش می ــش تن و کاه
ــه دوران نامــزدی  برخــی افــراد انجــام ایــن کار را مختــص ب
ــد و پــس از آن جــز در بعضــی مناســبت ها ایــن کار  می دانن
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــام نمی دهن ــاد انج ــه زی ــل هزین ــه دلی را ب
ارزش هدیــه بــه گران قیمتــی آن نیســت، بلکــه ارزش آن در 
ــت و ســلیقه در  ــری ظراف ــر از همســر اســت و به کارگی تقدی

ــه، بســیار مهــم اســت. باشــگاه خبرنــگاران تهیــه هدی

گزارش

شرایط »معلم« شدن
احمــد عابدینــی، معــاون دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش 
و پــرورش، بــا اشــاره بــه مصوبــات شــورای عالــی دربــاره 
نحــوه ورود بــه شــغل معلمــی و صالحیت هــای مرتبــط بــا 
ــم  ــت دارای ســه بخــش مه ــن صالحی ــرد: ای ــار ک آن اظه
ــی و  ــی، تخصص ــای عموم ــامل صالحیت ه ــه ش ــت ک اس
صالحیت هــای حرفــه ای بــوده و کســب ایــن صالحیت هــا 
از ســوی داوطلبــان، شــرط ورود بــه شــغل معلمــی اســت. 
وی افــزود: در بخــش صالحیت هــای حرفــه ای، فــرد بایــد 
صالحیت هــای عمومــی را داشــته باشــد تــا بتوانــد جــذب 
ــی  ــای تخصص ــز صالحیت ه ــد حائ ــن بای ــود؛ همچنی ش
ــده و ســپس  ــر درس خوان ــی در رشــته مدنظ باشــد؛ یعن
دوره هــای مرتبــط بــا روش هــای تدریــس و فــن معلمــی 
ــک  ــد. ی ــت آورده باش ــه دس ــاز الزم را ب ــده و امتی را گذران
ــب و  ــال مطال ــس و انتق ــای تدری ــد مهارت ه ــم بای معل

ــد.  ــا دانش آمــوز را هــم بدان تعامــل ب
ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــر کل شــورای عال ــاون دبی مع
تاکیــد بــر اینکــه در بخــش صالحیت هــای عمومــی، 
اســت، گفــت:  مهــم  فــرد  توانمندی هــای جســمانی 
همچنیــن در بحــث شــرایط روحــی و روانــی کــه در 
مصوبــات قیــد شــده، برخــورداری از ســالمت کامــل روحی 

و روانــی و جســمانی الزم اســت. 
عابدینــی ادامــه داد: بــرای کســی کــه دارای مشــکل 
ــا  ــم؛ ام ــره ای نداری ــوان تبص ــچ عن ــه هی ــد، ب ــی باش روان
دربــاره شــرایط جســمانی الزم بایــد گفــت کــه یــک 
ــد  ــد بتوان ــه اســتخدام می شــود، بای ــرای کاری ک ــم ب معل
ــا  ــد و در اینج ــته باش ــام آن را داش ــی انج ــرایط فیزیک ش
قیــد »ســالمت کامــل« مطــرح نیســت؛ یعنــی شــاید یــک 
عیــب کــه مشــهود نباشــد، در فــردی وجــود داشــته باشــد 
کــه بــرای معلمــی کــردن وی اشــکال ایجــاد نکنــد؛ امــا در 
بخــش ســالمت روانــی کلمــه »کامــل« در تبصــره مربــوط 

قیــد شــده اســت.
  وی افــزود: چــون قــرار اســت معلــم در اجتمــاع، مدرســه 
و میــان دانش آمــوزان حضــور یابــد، بایــد شــرایط مناســب 
ــی وی  ــه اجتماع ــا وجه ــد ت ــته باش ــی داش ــل قبول و قاب

حفــظ شــده و موجــب ارتقــای جایــگاه معلمــی شــود.
عابدینــی عنــوان کــرد: تمامــی مالک هــای قیدشــده بــرای 
پذیــرش معلــم از ســوی دانش آمــوز مؤثــر اســت. بنابرایــن 
ظاهــر، توانایــی، زیبایــی و به ویــژه توانایــی معلــم در انتقال 
ــز اهمیــت اســت و ایــن بحــث یــک وجهــه  مطالــب حائ
علمــی و روان شناســی دارد کــه در تمــام کشــورهای دنیــا 
مــد نظــر اســت و حتــی نــوع برقــراری ارتبــاط و بســیاری 
فاکتورهــای دیگــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد؛ کمــا اینکــه 
ــر  ــم هــم در جــذب دانش آمــوزان مؤث ــوع پوشــش معل ن
اســت. وی پیشــنهاد شــورای عالــی بــرای جــذب معلمــان 
اعــالم کــرد   ۱۵ معــدل  دســت کم  داشــتن  را   ورودی 
و گفــت: شــرایط ســنی بیــن ۲۲ تــا ۳۲ ســال اســت؛ چون 
ــرای  ــرورش ب ــه آمــوزش و پ ــا ورود بهترین هــا ب قصــد م

شــغل معلمــی اســت. ایســنا

کوتاه حوادث 

قتل ۲ برادر با سالح گرم در اردبیل
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان اردبیــل گفــت: 
ــا  ــل توســط شــخص ی ــزاب اردبی ــرادر در ســه راهی ان دو ب
ــل رســیدند.  ــه قت ــرم ب ــا ســالح گ اشــخاصی ناشــناس ب
ــرم  ــه ج ــی صحن ــیه بررس ــی در حاش ــر عتبات ــید ناص س
ــی  ــی مبن ــر اســاس گزارش هــای دریافت ــار داشــت: ب اظه
بــر تیرانــدازی منجــر بــه قتــل در ســه راهی انــزاب اردبیــل 
بالفاصلــه نیروهــای مربوطــه بــه محــل اعــزام شــدند و در 

ــه هســتیم.  حــال بررســی در محــل حادث
ــد  ــرادر متول ــه دو ب ــه ک ــن حادث ــن ای ــزود: مقتولی وی اف
در  اســلحه گــرم  بــا  هســتند،   7۲ و   ۶۹ ســال های 
ــه قتــل رســیده اند و  ــزل شــخصی خودشــان ب ــل من مقاب

بررســی ها در ایــن زمینــه در حــال انجــام اســت. 
ــه  ــن حادث ــن ای ــا قاتلی ــل ی ــرد: قات ــح ک ــی تصری عتبات
ــده اند  ــواری ش ــل مت ــرادر از مح ــن دو ب ــل ای ــس از قت پ
ــراد در محــل در  ــن اف ــرای شناســایی ای ــات ب ــه تحقیق ک

ــت.  ــام اس ــال انج ح
ــم  ــرد: تی ــان ک ــل بی ــالب اردبی ــی و انق ــتان عموم دادس
ــه جــرم در حــال حاضــر در محــل حاضــر  بررســی صحن
شــدند و ابعــاد و شــواهد مختلــف ایــن حادثــه را بررســی 

می کننــد. 
عتباتــی بــا بیــان اینکــه نظارت هــا و بررســی های الزم 
در محــل بــا حضــور شــخص دادســتان ادامــه دارد، 
ــه  ــن حادث ــه ای ــی های الزم در زمین ــس از بررس ــت: پ گف
ــد شــد. تســنیم ــی انجــام خواه اطالع رســانی های تکمیل

 بازداشت سومین متهم 
در پرونده قتل بنیتا

ــودک هشــت ماهه  ــا ک ــل بنیت ــده قت ــم پرون ســومین مته
ــه دادگاه  ــود، ب ــده ب ــت ش ــوران بازداش ــوی مأم ــه از س ک
ــف  ــم ردی ــه مته ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی ش معرف
اول نیــز تهدیــد بــه خودکشــی کــرد. روز گذشــته متهمــان 
ــل در دادگاه  ــن وکی ــرای تعیی ــی ب ــا در حال ــده بنیت پرون
حاضــر شــدند کــه متهــم دیگــری بــه ایــن پرونــده اضافــه 

ــود.  شــده ب
متهــم جدیــد کــه فروشــنده مــواد مخــدر و مال خــر اســت، 
روز حادثــه بنیتــا را همــراه متهمــان کــه بــرای تهیــه مــواد 
مخــدر بــه او مراجعــه کردنــد، دیــده بــود؛ امــا در این بــاره 
بــا پلیــس تمــاس نگرفــت و ســکوت کــرد. خانــواده ایــن 
ــده  ــن پرون ــاره ای ــی درب ــا وکالی مختلف ــا ب ــان باره متهم
تمــاس گرفته انــد؛ امــا هیچ یــک از آن هــا حاضــر بــه قبــول 

ــن متهمــان نشــده اند.  ــت ای وکال
متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده مدعــی شــد قصــد کشــتن 
ایــن کــودک هشــت ماهه را نداشــته اســت؛ امــا بــه دلیــل 
رسانه ای شــدن ایــن موضــوع بــه قتــل عمــد متهــم شــده 
اســت. او همچنیــن ادعــا کــرد اگــر بتوانــد قبــل از اینکــه 
پــای چوبــه دار بــرود، خــودش را خواهــد کشــت. گفتنــی 
اســت متهــم ردیــف دوم پیــش از ایــن عنــوان کــرده بــود 
ــا  ــالع داده، ام ــس اط ــه پلی ــوع را ب ــان روز موض ــه هم ک
پلیــس پیگیــری نکــرده بــود. البتــه بــا تحقیقــات پلیــس 
ایــن ادعــای کــذب متهــم ردیــف دوم رد شــد. خبــر فارســی

کنش    وا

فرمانده نیروی انتظامی   
امروز اعتماد مردم باالترین سرمایه نیروی انتظامی است 

که به دنبال خود مشارکت مردمی را نیز به همراه دارد و 
آنجایی که مردم مشارکت دارند، سرعت پلیس افزایش 

می یابد و مشکالت کاهش پیدا می کند. امروز مردم 
ماموران انتظامی را فرزندان خود می دانند که جهت تامین 

امنیت آن ها تالش می کنند. ساالنه بیش از ۳۰ میلیون 
تماس مردمی با مراکز ۱۱۰ نیروی انتظامی برقرار شده و 

حجم زیادی از خدمات گوناگون به مردم ما ارائه می شود 
که این توفیق خدمتگزاری برای نیروهای ما، مایه افتخار 

است.

مدیر کل مشارکت های اجتماعی وزارت 
ورزش و جوانان   

مشارکت اجتماعی، مقوم حس اعتماد، احترام و تعامالت 
مثبت اجتماعی است؛ همه این موضوعات و مقوالت 

زیرمجموعه مشارکت اجتماعی هستند. اگر احترام، اعتماد 
و تعامالت مثبت اجتماعی شکل نگیرد، جامعه انسجام 

خودش را از دست می دهد. فکر نمی کنم وزارت ورزش و 
جوانان قادر باشد به تنهایی تمام مشکالت جوانان را حل 

کند؛ چرا که ساختار و سازمان این وزارتخانه به گونه ای 
نیست که بتواند به مسائل مبتال به جوانان رسیدگی 

کند. باید تمام دستگاه های متولی امور جوانان با یکدیگر 
همکاری داشته باشند؛ پیشنهاد اصلی ما احیای سازمان 
ملی جوانان بود که متاسفانه مجلس با آن موافقت نکرد.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان   
به طور کلی در زمینه زنان و خانواده مصوبات و اسناد 

باالدستی بسیار خوبی داریم که هنوز اجرایی نشده و یا 
ضمانت اجرا ندارند؛ پس نیاز است که معاونت زنان این 

مصوبات و اسناد را به جریان اجرا بیندازد تا حتی اگر 
اشکاالتی هم دارد، در مرحله اجرا برای رفع آن ها اقدام 

شود.

مجله اینترنشنال بیزینس تایمز   
رسانه های اجتماعی جوانان را به رفتارهای خشن ترغیب 

می کنند و تأثیر جالب توجهی بر رفتارهای آنان دارند؛ 
در حالی که خشونت در جوانان از فاکتورهای متعددی 

همچون فقر، اذیت و آزار در دوران کودکی یا دیگر اختالالت 
روانی ناشی می شود، قرار گرفتن در معرض خشونت های 

رسانه ای نیز نقش چشمگیری در شکل گیری و تشدید 
رفتارهای خشن بازی می کند.

رئیس پیشین سازمان محیط زیست   
ما ۲۰ تفاهم نامه بین المللی و منطقه ای داریم که بسیاری از 
آنان اجرایی شده و این روند ادامه دارد. پایه گذاری خوبی 
در این دوره انجام شده است. سازمان محیط زیست در ۴ 
سال گذشته صد هزار درخواست برای بهره برداری و ارزیابی 

دریافت کرد و با افتخار اعالم می کنم که هیچ طرحی در 
دولت یازدهم بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا نشد و 

ما از درخواست های دریافتی بیش از ۸۵ درصد را جواب 
مثبت دادیم. بنابراین هرگز مانع توسعه نبودیم و سازمان 

محیط زیست باید بتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد »نه« بگوید.

دندان مصنوعی، راز جنایت را فاش کرد

ــرج  ــس ک ــا پلی ــردی ب ــته م ــال گذش ــن س ــل بهم اوای
ــاد در  ــردی معت ــد م ــف جس ــت و از کش ــاس گرف تم
موزائیک ســازی  نزدیکــی کارخانــه  در  مزرعــه کلــم 
حوالــی آق تپــه مهرشــهر خبــر داد. مامــوران همــراه 
ابراهیــم مــرادی، کشــیک قتــل دادســرای جنایــی کرج، 
ــرد  ــد م در محــل حاضــر شــدند. آن هــا مشــاهده کردن
ــای درآمــده و  ــو از پ ــار چاق ــا ضربه هــای مرگب جــوان ب
ســاعاتی از مــرگ وی می گــذرد. بــا هماهنگــی قضایــی 

ــد.  ــل ش ــی منتق ــکی قانون ــه پزش ــد او ب جس
ــعبه ۲۲  ــی در ش ــده قضای ــکیل پرون ــا تش ــان ب همزم
ــده  ــرس پرون ــتور بازپ ــرج و دس ــی ک ــرای جنای دادس
بــرای  البــرز  اســتان  جنایــی  پلیــس  تحقیقــات 

رازگشــایی از ایــن جنایــت آغــاز شــد. 
مامــوران در تحقیقــات اولیــه از کارکنــان کارخانــه متوجه 
شــدند افــراد معتــاد اطــراف کارخانــه پرســه می زننــد و 

مــدام در مزرعــه کلــم در رفت وآمــد هســتند. 
ــد  ــر گرفتن ــر نظ ــه را زی ــوران مزرع ــه مام ــن مرحل در ای
ــاد شــدند کــه در حــال  ــا اینکــه متوجــه دو مــرد معت ت
نزدیــک شــدن بــه مزرعــه هســتند. مامــوران بــه 
ــد  ــوم ش ــه معل ــد ک ــر پرداختن ــن دو نف ــق از ای تحقی
آن هــا مقتــول را می شناســند و او را روزی کــه قتــل 
ــام  ــه ن ــا مــردی معتــاد ب رخ داده، در حــال مشــاجره ب

دیده انــد. »یعقــوب« 
 بــا کشــف ایــن ســر نــخ احتمــال قتــل از ســوی یعقوب 
مطــرح شــد. مامــوران همچنیــن در جست وجوهایشــان 
 در اطــراف مزرعــه کلــم، دندانــی مصنوعــی را پیــدا کردند 
و احتمــال دادنــد متعلــق بــه عامــل جنایــت باشــد. تیــم 
جنایــی زمانــی کــه بــرای یافتــن صاحــب ایــن دنــدان 
ــد،  ــه می زدن ــت پرس ــل جنای ــه در مح ــی ک از معتادان
تحقیــق کردنــد، دریافتنــد دنــدان مصنوعــی متعلــق بــه 
ــوران  ــود مام ــی ب ــخ کاف ــن ســر ن ــوب اســت. همی یعق
اطمینــان یابنــد او در ایــن جنایــت نقش داشــته اســت. 
ــه او را در  ــانی خان ــوران نش ــات، مام ــه تحقیق در ادام
ــرای  ــه ب ــی ک ــا زمان ــد؛ ام ــرج یافتن یکــی از محــالت ک
بازداشــت او در آنجــا حاضــر شــدند، معلــوم شــد 
ــز از او  ــواده اش نی ــرده و خان ــرار ک ــه ف ــوب از خان یعق
خبــری ندارنــد. جســت وجوهای پلیــس جنایــی بــرای 
یافتــن متهــم بــه قتــل فــراری ادامــه داشــت تــا اینکــه 
ردپــای او چنــد روز پیــش در شــهر بندرعبــاس بــه 

دســت آمــد. مامــوران بــا هماهنگــی قضایــی بــه بنــدر 
عبــاس اعــزام شــدند و بــا دســتگیری متهــم، بــه فــرار 

ــد.  ــان دادن او پای
اداره  بــه  تحقیقــات  ادامــه  بــرای  جنایــت  عامــل 
ــل شــد و در  ــرز منتق ــل پلیــس آگاهــی اســتان الب قت
تحقیقــات اولیــه هــر گونــه جنایتــی را انــکار کــرد؛ امــا 
زمانــی کــه در مواجهــه حضــوری بــا شــاهدانی کــه او را 
روز جنایــت دیــده بودنــد، قــرار گرفــت، ســکوت خــود را 

ــرد.  ــراف ک ــاد اعت ــرد معت ــل م ــه قت شکســت و ب
متهــم بــه قتــل بــه افســر تحقیــق گفــت: مــن و مقتــول 
هــر دو معتــاد و کارتن خــواب بودیــم. او مدتــی پیــش 
بــرای تهیــه مــواد ۴۰ هــزار تومــان از مــن پــول گرفــت و 
حاضــر نبــود بدهــی اش را بپــردازد. همیــن باعــث بــروز 
درگیــری و دعــوا میــان مــا شــد. چنــد بــار درگیــری مــا 
ــا اینکــه روز  ــان یافــت ت ــا میانجیگــری دوســتانم پای ب
جنایــت او را کــه بــرای مصــرف مــواد مخــدر بــه مزرعــه 

کلــم رفتــه بــود، دیــدم. 
وی افــزود: بــا دیــدن او در مزرعــه بــا هــم دعــوا کردیــم. 
از او خواســتم بدهــی ۴۰ هــزار تومانــی اش را پــس 
دهــد کــه حاضــر بــه ایــن کار نشــد. دعوایمــان شــد. او 
بــا برداشــتن قطعــه ســنگی ضربــه ای بــه ســرم زد کــه 
زخمــی شــدم. بــه ســختی از دســتش رها شــدم. همان 
موقــع بــا چاقویــی کــه همــراه داشــتم ضربه هایــی بــه 
ــی ام  ــدان مصنوع ــری دن ــن درگی ــان ای او زدم. در جری
روی زمیــن افتــاد و گــم شــد. مــن هــم از تــرس فــرار                                                                             

کــردم. 
ــرای  ــه ب ــی ک ــب وقت ــه داد: ش ــل ادام ــه قت ــم ب مته
ــه  ــی مزرع ــه حوال ــاره ب ــی دوب ــدان مصنوع ــن دن یافت
ــنیدم  ــواب ش ــرد کارتن خ ــد م ــق چن ــتم، از طری بازگش

ــت.  ــده اس ــوت ش ــی و ف ــا زخم ــردی در آنج م
شــدم  متوجــه  مقتــول،  مشــخصات  شــنیدن  بــا 
او همــان مــرد بدهــکار اســت. ســاعاتی اطــراف را 
ــدان مصنوعــی ام را  ــه دن ــی ک جســت وجو کــردم و زمان
پیــدا نکــردم، از تــرس لــو رفتــن ماجــرا، محــل را تــرک 
ــد  ــه زدم. بع ــهر پرس ــای ش ــی در خیابان ه ــردم. مدت ک
ــم کــه در آنجــا پلیــس مــرا  ــاس رفت ــدر عب ــه بن هــم ب
بازداشــت کــرد. متهــم بــه قتــل بــا صــدور قــرار قانونــی 
ــی کــرج  ــرس شــعبه ۲۲ دادســرای جنای از ســوی بازپ

ــدان شــد. رکنــا ــه زن روان

تــداوم بحــران آب در کشــور و بی توجهــی 
خســارات  می توانــد  مقطعــی  اقدامــات  و 
ــی کشــور وارد  ــع آب ــه مناب ــری را ب جبران ناپذی
ــده  ــی در آین ــت غذای ــد امنی ــه تهدی ــد ک کن
ــا  ــن خســارات و پیامده ــی از ای ــد یک می توان

ــد.  باش
ریشــه  کارشناســان  برخــی  گفتــه  بــه 
اصلــی مشــکل آب بــه ســال های گذشــته 
کــه  دارنــد  اعتقــاد  عــده ای  برمی گــردد؛ 
خشکســالی های اخیــر منجــر بــه کمبــود آب 
شــده و عــده ای دیگــر اعتقــاد دارنــد مصــرف 
بی رویــه در بخــش کشــاورزی و مشــکالت 
آن  مصــرف  و  آب  مدیریــت  در  موجــود 

تشــدیدکننده بحــران اســت. 
ــر مســاجد،  اســتفاده از همــه ظرفیت هــا نظی
وعــاظ و تریبون هــای نمــاز جمعــه بــرای 
ــع  ــور قط ــه ط ــه آب ب ــرف بهین ــج مص تروی
ــن  ــه ای ــه ب ــد و توصی ــا باش ــد راهگش می توان
موضــوع نیــز ضرورتــی از جنــس امــر بــه 

ــود.  ــد ب ــروف خواه مع

ــه بحــران آب  ــن اســت ک ــر ای ــه ب ــد هم تاکی
جــدی اســت؛ از ایــن رو اقداماتــی کــه بــرای 
غلبــه بــر آن نیــز صــورت می گیــرد، بایــد 
کامــال برنامه ریزی شــده، جــدی و مســتمر 
ــم  ــی اســت بتوانی ــا فرصــت باق ــه ت باشــد ک
ــار آن و رفــع بحــران، روزهایــی  ــا کاهــش آث ب
بــدون کــم آبــی را بــرای آینــدگان رقــم بزنیــم. 
ــی،  ــرور مل ــردم، غ ــت م ــد در هوی آب می توان
مســائل اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و 
فرهنگــی کشــور جایــگاه خاصــی داشــته 
ــه  ــع آب ب ــت از مناب ــتفاده نادرس ــد و اس باش
صــورت نادانســته یــا دانســته باعــث می شــود 
وضعیــت مطلوبــی در کشــور نداشــته باشــیم و 
یــک جــدال نابرابــر بــا طبیعــت ایجــاد کنیــم.

 از بحران آب می توان پیشگیری کرد
بحــران آب امــروز حل شــدنی و گســترش آن 
قابــل پیشــگیری اســت. بــه گفتــه مســئوالن 
۱۹ میلیــارد متــر مکعــب از منابــع آبــی کشــور 
بــه هــدر مــی رود کــه یکــی از اقدامــات 
اولویــت دار می توانــد جلوگیــری از ایــن اتــالف 

ــع باشــد.  مناب
جهــاد  وزیــر  معــاون  اکبــری،  علی مــراد 
کشــاورزی، در امــور آب و خــاک گفــت: حدود 
۱۰ میلیــارد متــر مکعــب آب از اســتان های 
شــمالی بــه دریــای خــزر و ۴ میلیــارد از ارونــد 
بــه خلیــج فــارس می ریــزد و ۵ میلیــارد متــر 
مکعــب نیــز میــزان تلفــات آب در پشــت 

ــت.  سدهاس
وی خاطرنشــان کــرد: رهــا کــردن آب در 
خــارج از فصــل بــرای تولیــد بــرق حــدود ۲۳ 
ــه  ــر مکعــب در مجمــوع اســت ک ــارد مت میلی
اگــر میــزان آب شــرب و صنعــت را نیــز بــه آن 
ــا آب کشــاورزی  ــوع ب ــم، در مجم ــه کنی اضاف
حــدود ۱۰۰ میلیــارد متــر مکعــب آب مصــرف 

می شــود. 
ــون در کشــور بحــران  ــا بیــان اینکــه اکن وی ب
ــش  ــک چال ــوان ی ــه عن ــود آب ب ــا کمب آب ی
جــدی مطــرح اســت، اظهــار داشــت: مفاهیــم 
ــی  ــانات اقلیم ــود آب، نوس ــددی در کمب متع
و بحــران آب مطــرح اســت کــه یکــی از 
شــمار  بــه  کشــور  اصلــی  چالش هــای 

یــد. می آ
 کشاورزی

بــه گفتــه مســئوالن بیشــترین مصــرف منابــع 
ــت  ــاورزی اس ــش کش ــه بخ ــوط ب ــی مرب آب
ــش  ــن بخ ــه در ای ــرف بهین ــه مص ــه ب و توج
می توانــد مــا را در دســتیابی بــه اهــداف 
کشــور در زمینــه ترویــج اســتفاده بهینــه از آب 

ــد.  ــاری کن ی
توســعه روش هــای نویــن آبیــاری نه تنهــا 
مصــرف آب کشــاورزی را بــه طــور جالــب 
باعــث  بلکــه  می دهــد،  توجهــی کاهــش 
ــای  ــژه در روش ه ــره وری آب به وی ــزان به می

ــد.  ــد ش ــرو خواه میک
اگــر مصرف کننــدگان آب در بخــش کشــاورزی 
و مدیــران بخــش آب کشــور مثــل وزارت نیرو، 
ــاد کشــاورزی تدبیــری  محیــط زیســت و جه
بــرای رفــع این معضــل نیندیشــند، بــه صورت 
ــا مشــکالت جــدی مواجــه  ــده ب قطــع در آین

می شــویم. 

اســتحصال بی حــد و حصــر از منابــع آب 
و  مجــاز  چاه هــای  حفــر  بــا  زیرزمینــی 
غیرمجــاز از جملــه عواملــی اســت کــه باعــث 
ــم  ــارت کنی ــی را غ ــع آب زیرزمین ــده مناب ش
کــه اقــدام موثــری بــرای جلوگیــری از آن 
ــا در  ــت؛ ام ــده اس ــل نیام ــه عم ــور ب در کش
ــه  ــرو موضــوع را ب ــر وزارت نی ۲، ۳ ســال اخی
ــاد  ــر جه ــاون وزی ــد. مع ــری می کن جــد پیگی
ــت: 7۵۰  ــاک گف ــور آب و خ ــاورزی در ام کش
هــزار حلقــه چــاه آب در کشــور حفــر شــده کــه 
ــه مجــاز و ۳۵۰  ــداد ۴۰۰ هــزار حلق ــن تع از ای

ــت. ــاز اس ــه غیرمج ــزار حلق ه
 چاه های غیرمجاز

اکبــری افــزود: یکــی دیگــر از مســائل و 
مشــکالتی کــه بــه غیــر از چاه هــای غیرمجــاز 
ــوازن در  ــر هســتیم، توســعه نامت ــا آن درگی ب
ــت؛  ــور اس ــای کش ــاخه های رودخانه ه سرش
کشــور  در  زیــادی  ســدهای  طــوری  بــه 
بــدون توجــه بــه پایین دســت و مســائل 
اکوسیســتمی ایجــاد می شــود کــه باعــث 
شــده دچــار مشــکالتی مثــل ریزگــرد، گــرد و 
غبــار و گرمــای شــدید شــویم؛ تــا جایــی کــه 
ــه  ــن نقط ــه گرم تری ــتان ب ــته خوزس روز گذش

ــد.  ــل ش ــان تبدی جه
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بیــان داشــت: 
توســعه ســطح زیرکشــت اراضــی آبــی در 

ــوده  ســال های گذشــته، یکــی از مشــکالتی ب
کــه باعــث شــده میــزان مصــرف آب در کشــور 
ــه  ــد ک ــش یاب ــی افزای ــب توجه ــه نحــو جال ب
باعــث شــده اکنــون معیشــت کشــاورزان 
کشــور و بســیاری از بهره بــرداران بــه ایــن 
آب گــره بخــورد و اگــر چــاره  ای نیندیشــیم و 
مؤسســات تحقیقاتــی و دانشــگاهی برنامه ای 
مــدون تدویــن نکننــد، در آینــده مشــکل 

ــت. ــم داش ــدی خواهی ج
وی گفــت: نســل مــا و افــرادی کــه بــه عنــوان 
مدیــران آبــی کشــور هســتند و همچنیــن 
برنامه ریــزان فعلــی، مســئولیت ســنگینی 
باالتریــن  دارنــد؛  زمــان  از  برهــه  ایــن  در 
ــت  ــث مدیری ــور بح ــران کش ــئولیت مدی مس
آب اســت و اگــر انجــام نشــود،ممکن اســت 
پیامدهــای ناگــواری داشــته باشــد؛ بــه طوری 
کــه در بعضــی از بخش هــای دنیــا باعــث 

ایجــاد جنگ هایــی شــده اســت. 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه 
بــه گفتــه بعضــی از کارشناســان عامــل اصلــی 
ــار  ــت، اظه ــل آب اس ــوریه عام ــگ در س جن
ــا جمعیــت  داشــت: کمبــود آب باعــث شــد ت
ــود  ــاکن ش ــق س ــص و دمش ــیه حم در حاش
ــان  ــته آن ــم نتوانس ــور ه ــت آن کش و مدیری
ــکالت  ــن مش ــث ای ــه باع ــد ک ــت کن را مدیری

شــده اســت. 

ــاورزی  ــش کش ــان در بخ ــه کارشناس ــه گفت ب
کشــور تــاب توســعه افقــی نــدارد؛ بلکــه بایــد 
توســعه عمــودی باشــد تــا مشــکل آب کشــور 

حــل شــود. 
عــالوه بــر ایــن در وضعیــت کنونــی نخبــگان و 
ــای  ــد از برنامه ه ــان بای ــان و متخصص محقق
ــودداری  ــدی خ ــه ای و تقلی ــی، کلیش تحقیقات
کننــد و از نــگاه اســتفاده از سیســتم های 
ماهــواره ای و فضــای مجــازی بیــرون بیاینــد و 

ــوند. ــراه ش ــازگار هم ــتم برون س ــا سیس ب
ــور آب و  ــاد کشــاورزی در ام ــر جه ــاون وزی مع
خــاک گفــت: مــا اعتقــاد داریــم کــه طرح هــای 
در  انجام شــده  پژوهشــی  و  تحقیقاتــی 
ــور  ــائل کش ــوده و مس ــازگار نب ــور بوم س کش
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــذاری کن ــته هدف گ را نتوانس
ــه  ــا ب ــه از طرح ه ــی ک ــداد و ارقام ــل اع دلی
اســت کــه  ایــن  مؤیــد  می آیــد،  دســت 
ــرای آب  ــی ب ــل قبول ــخه قاب ــتیم نس نتوانس
ــور  ــرد را در کش ــد رویک ــم و بای ــور بپیچی کش
تغییــر دهیــم و بــا رویکــرد جدیــد مباحــث را 
پیگیــری کنیــم. مجموعــه اقدامــات ضــروری 
در ایــن حــوزه را می تــوان در قالــب مدیریــت 
منابــع آبــی گنجانــد کــه امــروز ضــرورت دارد 
ــران  ــان و مدی ــن کارشناس ــن و زبده تری بهتری
را بــه کار بگیریــم تــا بــه اهــداف مصــرف بهینه 

ــا ــم. ایرن ــت یابی آب دس

آب، ضرورتی از جنس امر به معروف

بعدازظهــر ۱۸ تیرمــاه، مــرد جوانــی نــزد مامــوران پلیــس شــیراز 
رفــت و خبــر از ناپدیدشــدن بــرادرش داد. او گفــت: امــروز ظهــر 
قــرار بــود بــرادرم از فیروزآبــاد بــه شــیراز بیایــد و بــرای انجــام 
کاری همدیگــر را مالقــات کنیــم؛ امــا هرچــه منتظــرش مانــدم، 
از او خبــری نشــد. وقتــی بــا گوشــی همراهــش تمــاس گرفتــم، 
ــا همســرش از او  ــردم حتم ــا خــودم فکــر ک ــود. ب خامــوش ب

خبــر دارد؛ امــا او هــم از بــرادرم بی خبــر بــود. 
بــا توجــه بــه اظهــارات مــرد جــوان، پرونــده ای در ایــن خصوص 
تشــکیل و تحقیقــات مامــوران بــرای پیداکــردن مــرد گمشــده 
آغــاز شــد؛ امــا بــا گذشــت چنــد روز هیــچ ردی از او بــه دســت 
نیامــد. تنهــا اطالعاتــی کــه در بررســی های کارآگاهــان بــه 
ــا  ــل ب دســت آمــد، نشــان مــی داد مــرد جــوان از مدت هــا قب
همســرش اختــالف داشــته و در آســتانه جدایــی بوده انــد. 
بنابرایــن مامــوران بــرای تحقیــق از وی راهــی محــل زندگــی اش 
شــدند؛ امــا ایــن زن همزمان بــا ناپدیدشــدن شــوهرش، ناپدید 
ــرای  ــکی ب ــر ش ــت. دیگ ــر نداش ــی از او خب ــود و کس ــده ب ش
کارآگاهــان باقــی نمانــد کــه همســر وی از ماجرای ناپدیدشــدن 

او باخبــر اســت. 
ــل  ــه قت ــوان را ب ــرد ج ــه او م ــت ک ــود داش ــال وج ــن احتم ای
رســانده باشــد و بــه ایــن ترتیــب تحقیقــات گســترده ای بــرای 
ردگیــری وی شــروع شــد. جســت وجوی پلیــس ادامــه 
داشــت تــا اینکــه ظهــر ۳۱ تیرمــاه اتفــاق عجیبــی رخ داد. مــرد 
ــان و  ــت، هراس ــدنش می گذش ــه ۱۴ روز از ناپدیدش ــوان ک ج
سراســیمه وارد کالنتــری شــهر گــراش اســتان فــارس شــد و از 
ماجــرای ربوده شــدنش توســط آدم ربایــان و فــرار از مخفیــگاه 

آن هــا گفــت. 
ــه ســمت شــیراز در  ــاد ب ــه از فیروزآب ــح داد: روز حادث او توضی
حرکــت بــودم کــه یــک خــودروی آزرا بــا دو سرنشــین بــه مــن 
نزدیــک شــدند. آن هــا بــا دســت اشــاره کردنــد چــرخ خودرویــم 
پنچــر شــده اســت. مــن هــم بــرای بازدیــد چــرخ در کنــار جاده 
توقــف کــردم؛ امــا همیــن کــه از خــودرو پیــاده شــدم، آن هــا بــا 

فاصلــه کمــی از مــن توقــف کردنــد و بــه ســمتم آمدنــد. 
ــا  ــد؛ ام ــک دارن ــد کم ــردم قص ــر ک ــدا فک ــه داد: ابت وی ادام
ــمتم  ــه س ــان ب ــیدند، ناگه ــن رس ــی م ــک قدم ــه ی ــی ب وقت
ــا و چشــم هایم  ــد، دســت و پ ــا زور و تهدی ــه ور شــدند و ب حمل
را بســتند و دهانــم را چســب زدنــد و بــه داخــل صنــدوق 
عقــب خودرویشــان انداختنــد. پــس از طــی مســیری، خــودرو 
ــه  ــرده و ب ــاده ک ــودرو پی ــرا از خ ــرد، م ــد. آن دو م ــف ش متوق
خانــه ای منتقــل کردنــد. وقتــی چشــمانم را بــاز کردنــد، خــودم 
را در خانــه ای روســتایی دیــدم. آن هــا مــرا در حالــی کــه دســت 

ــد.  ــواری انداختن ــه داخــل کمــد دی ــود، ب ــم بســته ب و پای
ــوراخ در  ــک س ــه ی ــان روز اول متوج ــت: هم ــوان گف ــرد ج م
ــاق  ــواری شــدم. از آن ســوراخ می توانســتم داخــل ات کمــد دی
ــد  ــرا ربوده ان ــرا م ــرد چ ــن دو م ــه ای ــتم ک ــم. نمی دانس را ببین
و چــه درخواســتی دارنــد؛ امــا وقتــی همســرم را دیــدم کــه بــا 
ــدم و  ــوکه ش ــت، ش ــردن اس ــت ک ــغول صحب ــرد مش آن دو م
تــازه فهمیــدم همــه ایــن نقشــه ها زیــر ســر اوســت. او قصــد 
داشــت بــا اذیت کردنــم، هــم بتوانــد طالقــش را بگیــرد و هــم 
مهریــه اش را کــه حاضــر نبــودم بدهــم، بــه دســت آورد. چنــد 
روز در همــان وضعیــت بــودم و بــه غیــر از اینکــه آن هــا مــرا در 
ــه ای را  ــد، برگ ــا زور و تهدی ــد، ب ــکنجه می کردن ــدت ش ــن م ای

مقابلــم گذاشــتند تــا امضــا کنــم. در ایــن برگــه نوشــته شــده 
بــود کــه اجــازه طــالق را بــه همســرم داده ام و همــه مهریــه اش 

را بایــد بپــردازم. 
او دربــاره ماجــرای فــرارش نیــز گفــت: چنــد ســاعت قبــل بــود 
ــد و در آنجــا  ــرون رفته ان ــه بی ــا از خان ــه متوجــه شــدم آن ه ک
ــا زحمــت  ــن فرصــت اســتفاده کــردم و ب ــد. از ای حضــور ندارن
زیــاد بعــد از بازکــردن دســت و پایــم، در کمــد دیــواری را 

ــم. ــرار کن ــق شــدم ف شکســتم و موف
بــا اظهــارات ایــن مــرد، تحقیقــات بــرای دســتگیری آدم ربایــان 
ادامــه یافــت. مامــوران پلیــس شــهر گــراش بــرای دســتگیری 
متهمــان پرونــده، راهــی محلــی شــدند کــه مــرد جــوان ۱۴ روز 
در آنجــا حبــس شــده بــود. از متهمــان خبــری نبــود، امــا ایــن 
احتمــال وجــود داشــت کــه آن هــا بــه ایــن محــل بازگردنــد؛ بــه 
ــر  ــا اینکــه بعدازظه ــد ت ــر نظــر گرفتن ــل آنجــا را زی ــن دلی همی
همــان روز زمانــی کــه زن جــوان و یکــی از همدســتانش قصــد 

ورود بــه خانــه را داشــتند، محاصــره و دســتگیر شــدند.
متهمــان بــه اداره آگاهــی منتقــل شــدند و زن جــوان بــه عنــوان 
ــن و  ــت: م ــا گف ــی در بازجویی ه ــه آدم ربای ــی نقش ــراح اصل ط
ــم؛ اوایــل همــه  ــا هــم ازدواج کردی همســرم ۱۰ ســال پیــش ب
چیــز خــوب بــود و هیــچ مشــکلی بــا یکدیگــر نداشــتیم؛ امــا 
پــس از گذشــت چنــد ســال اختالفاتمــان شــروع شــد. هــر روز 
کارمــان دعــوا و درگیــری بــود تــا اینکــه چندمــاه پیــش جــر و 
ــودم و دیگــر  ــاال گرفــت. از همســرم متنفــر شــده ب بحثمــان ب
دوســت نداشــتم بــا او زندگــی کنــم. چندبــار درخواســت کــردم 
ــم  ــا او اذیت ــویم؛ ام ــدا ش ــر ج ــد و از همدیگ ــه ام را بده مهری
می کــرد و مــدام می گفــت اگــر مهریــه ات را ببخشــی، حاضــرم 

تــو را طــالق بدهــم.
ــرم  ــا از همس ــودم ت ــی ب ــال راه ــه دنب ــه داد: ب ــوان ادام زن ج
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ــش ب ــدود ۴۰ روز پی ــرم. ح ــام بگی انتق
اتفاقــی بــا مــرد جوانــی در خیابان آشــنا شــدم. بعــد از چند روز 
رابطــه مــا صمیمــی و گــرم شــد و تصمیــم گرفتیــم بــا همدیگــر 
ازدواج کنیــم؛ امــا بایــد ابتــدا از همســرم جــدا می شــدم. بــرای 
همیــن بــه فکــر افتــادم تــا بــا ربــودن او نه تنهــا تالفــی بالهایــی 
را کــه ســرم درآورده بــود، دربیــاورم بلکــه بــا زور و تهدیــد، هــم 

مهریــه ام را از او بگیــرم و هــم طالقــم را. 
ــراش  ــهر گ ــه ش ــه مان ب ــرای نقش ــش از اج ــزود: پی ــم اف مته
رفتیــم و خانــه ای را اجــاره کردیــم. بعــد هــم مــرد مــورد 
عالقــه ام بــا همدســتی یکــی از دوســتانش، همســرم را ربودنــد 
ــار  ــد روزی کــه همســرم گرفت ــد. در چن ــه آوردن ــن خان ــه ای و ب
بــود، او را مــدام شــکنجه می کردیــم و از او فیلــم می گرفتیــم. 
همــه چیــز طبــق نقشــه ای کــه کشــیده بــودم پیــش می رفــت 
ــارج  ــام کاری از شــهر خ ــرای انج ــی ب ــک روز وقت ــه ی ــا اینک ت

شــدیم، همســرم فــرار کــرد. 
بــا ثبــت اعترافــات زن جــوان، پلیــس بــرای دســتگیری 
ــان  ــی ها نش ــد و بررس ــل ش ــده وارد عم ــم پرون ــومین مته س
ــه  ــت. ب ــرده اس ــرار ک ــری ف ــتان دیگ ــه شهرس ــه وی ب داد ک
همیــن دلیــل تیمــی از کارآگاهــان بــا در دســت داشــتن 
نیابــت قضائــی، راهــی ایــن شهرســتان شــدند و بــا شناســایی 

ــد.  ــتگیر کردن ــز دس ــم، او را نی ــگاه مته مخفی
گفتنــی اســت ایــن پرونــده بــرای بررســی بیشــتر بــه مراجــع 

قضائــی ارســال شــد. جــام نیــوز

ماجرای اسارت 14 روزه درکمد دیواری

،،
و  کشــور  در  آب  بحــران  تــداوم 
مقطعــی  اقدامــات  و  بی توجهــی 
می توانــد خســارات جبران ناپذیــری 
را بــه منابــع آبــی کشــور وارد کنــد
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تسنیم

قالعلیعلیهالسالم:
َمنِإْحَتجَتِإلیِههنَتَعلیِه

بههرکهنیازپیداکنی،نزدشخوارمیشوی

حدیث روز

غررالحکم، ح 8610 

   ترفندهای خانه داری
 چندنکتهدربارهربگوجهفرنگی

۱- متاســفانه بســیاری از خانم هــا پــس از خــرد 
ــفید  ــردن رب، آب س ــت ک ــرای درس ــه ب ــردن گوج ک
ــود. در  ــر ش ــا قرمزت ــا رب آن ه ــد ت آن را دور می ریزن
ــن کار بســیار اشــتباهی اســت؛ چــون  ــه ای ــی ک صورت
ــدن داخــل همــان  ــرای ب ــی الزم ب تمــام امــاح معدن
آب ســفید اســت؛ در ضمــن همیــن آب ســفید مانع از 

ــود. ــدن رب می ش ــد ش فاس
ــز شــود، آب گوجــه را  ــه رب شــما قرم ــرای اینک ۲- ب

داخــل ظــرف اســتیل بجوشــانید.
۳- روی ظــرف رب، کمــی روغــن آب شــده بریزیــد تــا 

دیگــر کپــک نزنــد.
 نکتهایدربارهعسلیکهشکرکزدهباشد

اگــر عســل شــما ســفت و ســفید شــده یــا بــه 
اصطــاح شــکرک زده و دیگــر قابــل اســتفاده نیســت، 
می توانیــد آن را در دیــزی یــا ظرفــی کــه در آن محکــم 

ــد. ــود، بریزی ــته می ش بس
حــاال ظــرف بزرگ تــر دیگــری برداریــد و داخــل آن آب 
بریزیــد و ظــرف عســل را ایســتاده درون ظــرف بعــدی 
بگذاریــد و آن را ثابــت کنیــد. حــاال اجــاق گاز را روشــن 
ــا بخــار آب، عســل بــه  کنیــد تــا آب جــوش بیایــد. ب
حالــت اولیــه برمی گــردد و مطمئــن باشــید کــه دیگــر 

تــا تمــام شــدن عســل شــکرک نمی زنــد. بیتوتــه

   سالم باشیم
خطراتیکهدرکمینقلبماست

رئیــس مرکــز بهداشــت شــهدای والفجــر شــیراز گفــت: 
بــا همــکاری شــهرداری منطقــه ۱۱ و برپایــی غرفــه 
ــن  ــده ای ــه ۲۲0 بازدیدکنن ــاز، ب ــتان نم ــامت در بوس س
ــار  ــت، فش ــاری دیاب ــری بیم ــات غربالگ ــه، خدم غرف

ــد. ــه ش ــی ارائ ــون و قلبی عروق خ
دکتــر عبدالحســین فرح بخــش افــزود: در ایــن برنامــه  
قــد، وزن، BMI )شــاخص تــوده بدنــی(، فشــار خــون و 
ــابقه  ــا س ــراه ب ــد و هم ــری ش ــراد اندازه گی ــر اف دور کم
فــردی و خانوادگــی، افــراد در معــرض خطــر شناســایی 
شــدند.او ادامــه داد: کارشناســان ایــن مرکــز افــراد دارای 
عامــل خطــر را بــا چگونگــی کنتــرل ایــن عوامــل خطــر 
آشــنا کردنــد و بــه کارشناســان تغذیــه مســتقر در غرفــه 

بــرای مشــاوره تغذیــه ارجــاع داده شــدند.
ایجادکننــده  عوامــل  مهم تریــن  فرح بخــش  دکتــر 
نامناســب،  تغذیــه  را   قلبی عروقــی  بیماری هــای 
ــون  ــار خ ــی، فش ــات، چاق ــرف دخانی ــی، مص کم تحرک
ــرد و  ــوان ک ــی خــون عن ــاالت چرب ــت و اخت ــاال، دیاب ب
گفــت:  همــه ایــن عوامــل ریشــه در الگــوی نامناســب 
زندگــی دارنــد و بیشــتر افــرادی کــه هــر ســاله در 
ــک  ــوند، دارای ی ــی می ش ــات قلب ــار حم ــان دچ جه
یــا چنــد عامــل خطرنــاک زمینه ســاز بیماری هــای 

شــهرخبر هســتند.  قلبی عروقــی 

   سبک زندگی

آدابغذاخوردن
ــی انســان و ســامت  ــذا خــوردن در زندگ ــت آداب غ رعای
ــای  ــد و یافته ه ــوم جدی ــادی دارد. عل ــیار زی ــر بس او تأثی
دانشــمندان علــم تغذیــه و بهداشــت نیــز بســیاری از فواید 
ایــن ادب را بیــان کرده انــد. برقــی در حدیــث مرفوعــی از 

حســن بن علی)ع( نقــل می کنــد:
دوازده ویژگــی اســت کــه شایســته اســت هــر کــس آن هــا 
ــای آن هــا واجــب،  ــار ت ــرای صــرف غــذا بیامــوزد؛ چه را ب
ــار  ــت: آن چه ــورد ادب اس ــار م ــنت و چه ــورد س ــار م چه
ــدا را  ــام خ ــت، ن ــت از: معرف ــارت اس ــب عب ــورد واج م

ــه رضــای او.  ــودن ب ــردن، شــکر خــدا و راضــی ب ب
ــتن روی  ــت از: نشس ــارت اس ــنت عب ــورد س ــار م آن چه
پــای چــپ و بــا ســه انگشــت خــوردن، خــوردن آنچــه دم 

ــدن انگشــتان.  دســت اســت و مکی
ــت ها،  ــتن دس ــت: شس ــارت اس ــورد ادب عب ــار م آن چه
کوچــک برداشــتن لقمــه، بــه طــور کامــل جویــدن، کمتــر 

نــگاه کــردن بــه دیگــران. 
ــا  ــد ی ــه فوای ــژه ب ــور وی ــه ط ــز ب ــات نی ــی روای در بعض
ضررهــای بعضــی غذاهــا اشــاره کرده انــد؛ از جملــه:

هــرگاه شــیر می خوریــد، مزمــزه کنیــد )در دهانتــان 
بچرخانیــد(؛ چــون دارای چربــی اســت. 

ــا ســامت  ــه، تنه ــاره تغذی ــه رهنمودهــای اســام درب البت
تضمین کننــده  بلکــه  نمی کنــد؛  تضمیــن  را  جســم 

ــوزه ــت. ح ــز هس ــان نی ــامت ج س

یکی از مزایای فوق العاده تغذیه نوزاد 
با شیر مادر

ــبت روز  ــه مناس ــه ب ــی ک ــک، در همایش ــد، روان پزش بنی اس
ــدی  ــل بیمارســتان گان ــادر در هت ــا شــیر م ــه ب ــی تغذی جهان
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: شــیر مــادر در بیمــه کــردن 
نــوزاد بســیار تأثیــر دارد و می توانــد نقــش بســیار مهمــی در 

ــد.  ــته باش ــوزاد داش ــای ن ــش بیماری ه کاه
وی افــزود: افــراد مراحــل رشــدی مختلفــی را در طــول 
زندگــی طــی می کننــد کــه دوران کودکــی از جملــه ایــن 
مراحــل بســیار مهــم اســت و تغذیــه در ایــن دوران می توانــد 

ــر داشــته باشــد.  ــرد تأثی ــر در ســامتی ف ــان عم ــا پای ت
وی اضافــه کــرد: کودکانــی کــه بــا شــیر مــادر تغذیــه می شــوند 
بــه محیــط اطــراف اعتمــاد بیشــتری دارنــد و زیرســاخت های 

روان شــناختی بــه خوبــی در آن هــا شــکل می گیــرد. 
بــا شــیر مــادر تغذیــه  بنی اســد گفــت: کودکانــی کــه 
ــط  ــادر و رواب ــا م ــمانی ب ــاط جس ــت ارتب ــه عل ــوند، ب می ش
عاطفــی قــوی، حــس اعتمادبه نفــس بیشــتری دارنــد 
می تواننــد  بهتــر  اجتماعــی،  بحران هــای  مقابــل  در  و 
ــروز دهنــد؛ همچنیــن حــس  واکنــش مناســبی را از خــود ب
خوش بینــی در روابــط بیــن فــردی آن هــا وجــود دارد. 
وی تصریــح کــرد: اختــاالت روان پزشــکی از بــدو تولــد 
می توانــد در افــراد شــکل گیــرد کــه ناخــن جویــدن کــودکان 
ــانه هایی  ــد نش ــول می توان ــای نامعق ــوردن چیزه ــی خ و حت

ــارس ــد. ف از آن باش

   خانواده

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ســرانجام وعده هــای معــاون حمــل و نقــل ترافیــک 
ــران  ــا حضــور مدی ــق یافــت و ب ــان تحق شــهرداری اصفه
اســتانی خــط ۲ ســامانه اتوبــوس تنــدرو از میــدان قــدس 
تــا میــدان جمهــوری بــه بهره بــرداری رســید و در شــصت 
و نهمیــن برنامــه از ســری برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد 
افتتــاح« شــهرداری، ایســتگاه بــی. آر.تــی مقابــل مســجد 
ــه صــورت رســمی  ــر ب ــان باهن امــام حســین)ع( در خیاب
ــدان  ــدرو می ــوس تن ــاح شــد و خــط ۲ ســامانه اتوب افتت
ــا ۸  ــه طــول ۴ کیلومتــر ب ــا میــدان جمهــوری ب قــدس ت
ــر ۵0 میلیــارد ریــال در مــدار  ــغ ب ــه بال ــا هزین ایســتگاه ب

احــداث قــرار گرفــت.
ــل و  ــای حم ــاح طرح ه ــن افتت ــان در آیی ــهردار اصفه ش
نقــل شــهری اصفهــان بــا اشــاره بــه ورود پیشــرفته ترین 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــه ن ــای کشــور ب اتوبوس ه
اصفهــان گفــت: خوشــبختانه وعده هــای شــهرداری بــرای 
ــق  ــان محق ــهری اصفه ــل ش ــل و نق ــردن حم ــه روز ک ب
شــد و امــروز  یکصــد دســتگاه اتوبــوس یــورو ۴ و 
ــرداری رســید  ــه بهره ب ــدرو ب ــوس تن خــط ۲ ســامانه اتوب
ــان امــام  ــدرو خیاب و عملیــات اجرایــی خــط اتوبــوس تن

ــاز شــد. ــی)ره( آغ خمین
اصفهان،شهردوستدارطبیعت

ــار  ــاس آم ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــدی جمالی ن مه
هم اکنــون تنهــا یــک روز هــوای ناســالم در شــهر اصفهــان 

ــن  ــان دهنده ای ــر نش ــن ام ــرد: ای ــح ک ــود دارد، تصری وج
اســت کــه شــهر اصفهــان بــه ســمت یــک شــهر دوســتدار 
ــهرداری  ــات ش ــت. اقدام ــت اس ــال حرک ــت در ح طبیع
اصفهــان تنهــا اقدامــات عمرانــی صــرف نبــوده و مجموعــه 
ــه یــک شــهر  اقداماتــی انجــام شــده کــه ایــن شــهر را ب

دوســتدار محیــط زیســت تبدیــل کــرده اســت.
تعددپروژههایزیستمحیطیدرشهرداری

اصفهان
ــان را بســیار  وی پروژه هــای زیســت محیطی شــهر اصفه
ــدرو  ــیر تن ــی مس ــازی بتن ــزود: روس ــت و اف ــاد دانس زی
حــدود یــک و نیــم میلیــارد تومــان و هزینه هــای ترافیکی 
و دوربین هــای ثبــت تخلــف حــدود یــک میلیــارد تومــان 

بــا تعــداد هشــت ایســتگاه، هزینــه داشــته اســت.
وی تاکیــد کــرد: بهره بــرداری از یکصــد دســتگاه اتوبــوس 
ــی  ــان و کلنگ زن ــارد توم ــر 6۵ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ــغ  ــه ای بال ــا هزین ــی ب ــدرو امــام خمین ــوس تن خــط اتوب
بــر ۳0 میلیــارد تومــان بــا قابلیــت اضافــه کــردن ریــل در 
خیابــان امــام خمینــی در آینــده نزدیــک قابلیــت اضافــه 
شــدن ترامــوا را نیــز دارد و بــرای نخســتین بــار در کشــور 

انجــام شــده اســت.
جمالی نــژاد تصریــح کــرد: افتتــاح طرح هــای کنونــی 
اســت  اقداماتــی  جملــه  از  شــهری  نقــل  و  حمــل 
بــا  زیســت محیطی  پروژه هــای  راســتای  در  کــه 
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــارد توم ــر ۱00 میلی ــغ ب ــه ای بال  هزین

است.

شبانهروزیشدنبعضیخطوطاتوبوسرانی
شــهردار اصفهــان از ویژگی هــای جدیــد اتوبوس هــای 
جدیــد ســخن بــه میــان آورد و اضافــه کــرد: اتوبوس هــای 
کشــور  اتوبوس هــای  پیشــرفته ترین  از  کــه  جدیــد 
ــی  ــد، دارای رمپ های ــی ندارن ــه آلودگ ــتند و هیچ گون هس
ــرای معلــوالن اســت و آن هــا می تواننــد بــدون دغدغــه  ب

ــد. از ایــن وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده کنن
جمالی نــژاد عنــوان کــرد: ایــن اقدامــات و افتتاحیه هــای 
و  عــزم  بــا  اصفهــان  شــهر  در  شــرایطی  در  متعــدد 
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــام اس ــال انج ــئوالن در ح اراده  مس
پروژه هــای عمرانــی کان شــهرهای کشــور بــه دلیــل 

تغییــر مدیریت هــا متوقــف شــده.
ــان  ــهر اصفه ــرانی ش ــاوگان اتوبوس ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
بســیار جــوان شــده، گفــت: بــا نیازســنجی های کــه 
صــورت خواهــد گرفــت، اگــر خطوطی نیــاز به شــبانه روزی 

ــود. ــبانه روزی می ش ــد، ش ــته باش ــدن داش ش
بهارزیستمحیطیاصفهان

ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــن اســتاندار اصفه ــن آیی ــه ای در ادام
ــرا از   ــان فرارســیده اســت، زی ــار زیســت محیطی اصفه به
ــه ۱۳۵  ــته ب ــال گذش ــار س ــالم در چه ــوای س ۲۴ روز ه
ــن اتفــاق بســیار  روز هــوای ســالم رســیده ایم، گفــت: ای
مهمــی اســت کــه اکنــون اصفهــان در  لیســت آلوده تریــن 
ــا  ــن معن ــه ای ــن ب ــه ای کان شــهرها مطــرح نیســت؛ البت
نیســت کــه آلودگــی را بــه طــور کامــل توانســته ایم 
برطــرف کنیــم؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه در یــک طــرح 
جامــع کاهــش آلودگــی هــوا توانســته ایم در طــول چهــار 

ســال ایــن رونــد را طــی کنیــم.
نقشاتوبوسرانیدرکاهشآلودگی

هوایاصفهان
زرگرپــور گفــت: رئیس جمهــور طــرح جامــع کاهــش 
آلودگــی هــوای اصفهــان را بــه عنــوان موفق تریــن طــرح 

ــد. ــوای کشــور انتخــاب کردن ــی ه کاهــش آلودگ
وی افــزود: در ایــن رونــد بخشــی بــه فعالیت هــای 
شــهرداری و معاونــت حمــل و نقــل برمی گــردد کــه قــول 
ــه  ــد ک ــه کنن ــوس اضاف ــد در طــول ۲ ســال ۸00 اتوب دادن
۳00 عــدد اضافــه شــد و ۵00 عــدد دیگــر نیــز قــرار اســت 

اضافــه شــود.
اســتاندار تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر ۱۲00 دســتگاه 
ــرار اســت ۸00 دســتگاه دیگــر  ــوده و ق ــوس فعــال ب اتوب

ــود. ــه ش ــز اضاف نی
ــن و  ــال ۹۳ از بنزی ــهریور س ــه از ش ــان اینک ــا بی وی ب
گازوئیــل  یــورو ۴ اســتفاده شــد، بیــان کــرد:  از اواخــر 
ســال ۹۳ نیــز پاالیشــگاه نــه فقــط بــرای شــهر اصفهــان، 
بلکــه بــرای ۱۱ کان شــهر بنزیــن یــورو ۴ تولیــد می کنــد.

و  دانســت  را ضــروری  احــداث کنارگــذر شــرق  وی 
گفــت: در هــر شــبانه روز ۸۵ هــزار نفــر وارد ترافیــک 
شــهر اصفهــان می شــوند کــه اگــر ایــن کنارگــذر شــرق از 
پلیــس راه مبارکــه بــه پشــت بــاغ رضــوان احــداث شــود، 

ــد. ــش می یاب ــان کاه ــک اصفه ترافی
چکشکاریهایاصولیبرایمترواصفهان

وی خاطرنشــان کــرد: در شــورای چهــارم بــا کمــک 
ــط  ــن خ ــا آخری ــرو ت ــف مت ــت تکلی ــتانداری و دول اس
مشــخص شــد کــه دوســتان بعــدی فقــط دغدغــه 
ــرای تصمیم گیــری نداشــته  اجــرا داشــته و دغدغــه ای ب

ــند. باش
زرگرپــور اظهــار کــرد: احــداث متــروی اصفهــان بــه 
شاهین شــهر نیــز تصویــب شــد کــه حجمــی از ترافیــک را 
ــه متــروی اصفهــان  ــرد و ب روی حرکت هــای ریلــی می ب

ــود. ــل می ش ــز وص نی
تعــداد  و  بی. آر.تی هــا  همچنیــن  گفــت:  وی 
مجموعــه  و  می شــوند  اضافــه  کــه  اتوبوس هایــی 
فعالیت هــای ترافیکــی از جملــه اقدامــات ایــن کان شــهر 

اســت. زیســت محیطی  معضــات  حــل  بــرای 
زرگرپــور بــه اجــرای طــرح جامــع کاهــش آلودگــی هــوا 
اشــاره کــرد و افــزود:  طــرح جامــع کاهــش آلودگــی هــوا 
بــه ۸0 درصــد پیشــرفت رســیده و قــرار اســت امســال ۱00 

درصــد اجرایــی شــود.
گالیهاستاندارازعدماطالعرسانیمطلوب

ازاقداماتمفیددرشهر
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن کان شــهری هســتیم کــه 
ــذاری  ــاک را هدف گ ــوای پ ــه ه ــالم، بلک ــوای س ــه ه ن
کرده ایــم، افــزود: ایــن حاصــل تــاش ۲۳ دســتگاه 
اجرایــی اســتان در ایــن رابطــه اســت کــه مهم تریــن 
ــن  ــد ای ــاش می کنن ــه ت ــت ک ــهری اس ــت ش آن مدیری

ــد. ــوب برس ــه مطل ــه نتیج ــت ب وضعی
اســتاندار اصفهــان بیــان داشــت: بــه همیــن دلیــل گله منــد 
هســتم کــه چــرا ایــن اقدامــات اساســی کــه بــرای مــردم 

ــود. ــرح نمی ش ــانه ها مط ــود، در رس ــام می ش انج

ایجادیکپارچگیبینشیوههایمختلفحمل
ونقل

ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم ــن مراســم مع ــه ای در ادام
بیــن  یکپارچگــی  ایجــاد  از   اصفهــان  شــهرداری 
شــیوه های مختلــف حمــل و نقــل خبــر داد و گفــت: 
ــت  ــهر، هوی ــم انداز ش ــان ۱۴00 و چش ــه اصفه ــق برنام طب
و بافــت تاریخــی شــهر بایــد حفــظ شــود تــا شــاهد رونــق 

ــیم. ــبز  باش ــت س ــگری و صنع گردش
ــه  ــن ک ــای نوی ــی از روش ه ــزود: یک ــی اف علیرضــا صلوات
قــرار اســت در حمــل و نقــل اصفهــان اجرایــی شــود، خــط 
ــا  ــوری ت ــدان جمه ــدرو از می ــوس تن ــامانه اتوب ــم س پنج
ــاز  ــی آن آغ ــات اجرای ــه عملی ــت ک ــتقال اس ــدان اس می
ــودرو  ــتفاده از خ ــه اس ــف از اینک ــار تاس ــا اظه ــد.وی ب ش
شــخصی در اصفهــان از ۲۵ درصــد بــه ۵0 درصــد رســیده، 
ــرای  ــر ب ــر اصــاح هندســی معاب ــزود: در دو ســال اخی اف
روان ســازی عبــور و مــرور در هســته مرکــزی انجــام شــده 
اســت.صلواتی حمــل و نقــل پــاک، هوشــمند و همگانــی 
ــرد و  ــوان ک ــهری عن ــل ش ــل و نق ــعه حم ــت توس را اولوی
افــزود: شــهر بایــد از هــر گونــه آلودگــی صوتــی دور شــود 
ــمگیری  ــش چش ــم کاه ــوری ه ــل غیرموت ــل و نق و حم

داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم معاینــه فنــی خودروهــای ســنگین 
اولیــن  راه و شهرســازی،  بــا همــکاری وزارت  گفــت: 
ــای ســنگین در شــهریورماه  ــی خودروه ــه فن ــز معاین مرک
تمامــی  رو  ایــن  از  می شــود؛  راه انــدازی  اصفهــان  در 

ــردد خــود را از  اتوبوس هــای شــهری ابتــدا بایــد مجــوز ت
ــد. ــت کنن ــز دریاف ــن مرک ای

قطارشهریمشارکتی
ــا  ــان ب ــل و ترافیــک شــهرداری اصفه ــاون حمــل و نق مع
اشــاره بــه تکمیــل خــط اول متــرو تــا پایــان ســال کــه بــه 
ــن خــط  ــز ای ــون نی ــت: اکن ــه می رســد، گف ایســتگاه صف
ــتاندار و  ــای اس ــا حمایت ه ــا آزادی ب ــدس ت ــدان ق از می

همــت شــهردار اصفهــان قابــل اســتفاده اســت.
صلواتــی افــزود: ایســتگاه صفــه تــا بهارســتان هــم در حال 
ریل گــذاری اســت و مناقصــات آن صــورت گرفتــه اســت. 
ــا  ــرو اســتقال ت ــدازی خــط ایســتگاه مت ــن راه ان همچنی
ــتضعفان در  ــاد مس ــکاری بنی ــا هم ــی ب ــگاه صنعت دانش
ــه  ــرار اســت ایســتگاه اســتقال ب ــوده و ق حــال انجــام ب
شاهین شــهر نیــز بــا مشــارکت کشــورهای خارجــی انجــام 

شــود.
ترموادردستخارجیها

وی بــا اشــاره بــه خطــوط ســبک قطــار شــهری »ترامــوا« 
گفــت: ترمــوا از میــدن اســتقال تــا میــدان آزادی احــداث 

خواهــد شــد.
صلواتــی اضافــه کــرد: قــرار اســت بــرای ســاخت ترامــوا از 

ســرمایه گذاری خارجــی اســتفاده شــود.
7خطاتوبوستندرودراصفهان

ــا ســال ۱۴00 دوازده  وی ادامــه داد: امیدواریــم اصفهــان ت
خــط اتوبــوس تنــدرو داشــته باشــد و امســال بنــا داریــم 

تــا 7 خــط دیگــر را راه انــدازی کنیــم.
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