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وزیر کشور:

رهبری درباره تغییرات اجتماعی 
به ما هشدار داده بودند

عبدالرضا رحمانی  فضلی گفت: ســال ها پیش رهبر 
معظــم انقــاب دربــاره تهاجــم فرهنگــی هشــدار داده 
بودنــد کــه اگــر ایــن هشــدارها جــدی گرفته می شــد...

دبیر شورای نگهبان:

 ظلم در یمن توسط آل سعود 
با پشتیبانی آمریکا انجام می شود 
روزی  کــه  این هــا  گفــت:  جنتــی  احمــد  آیــت هللا 
می خواســتند نیــل تــا فــرات را تصاحــب کننــد، امــروز 

کاه خــود را گرفته انــد کــه بــاد نبــرد...
صفحه 2 صفحه 2

 کیمیای وطن مشکالت اقتصادی 
و سوء مدیریت را در کشور بررسی کرد

 چشم امید اقتصاد
 به دولت جدید

|صفحه 3

معاون وزیر تعاون خبر داد: 

  تشکیل هزار تعاونی 
کشور در هزار روستای 

|صفحه 5

 معاون فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

کتاب   تدوین ۴ جلد 
در حوزه شهر ایرانی اسالمی

|صفحه 4

آیت هللا ناصری: 

 مؤمنان برای مال دنیا 
کسی ضرر نمی زنند به 

|صفحه 4

مدیر میراث فرهنگی کاشان خبر داد:

افتتاح 3  اقامتگاه سنتی و 
کاشان بوم گردی جدید در 

|صفحه 4

اصفهان توانایی تبدیل شدن 
به الگوی تولیدات عفاف و 

حجاب را دارد
|صفحه 4

|صفحه 10

صفحه 4

 افزایش ۲۵ درصدی 
ترافیک در مهرماه

از»هاتف«تا»علمدار«
معرفی سریال های محرم 96

 مبارزه امام هادی)ع( 
با خرافه و تحجر

باسعادت  والدت  سالروز  ذی الحجه،   15 امروز 
امامان  از  یکی  است.  هادی)ع(  امام  حضرت 
مبارزه  راه  در  را  سختی  دوران  که  بزرگواری 
فرهنگی و سیاسی با حکام منحرف گذراند، امام 

هادی)ع(هستند. 
برنامه های  سلسله  یک  به کارگیری  با  امام 
ارشادی، فرهنگی و تربیتی، مبارزه غیرمستقیمی 
حساسیت  بی آنکه  و  کرد  آغاز  حاکمیت  با  را 
انجام  به  سازد،  خود  متوجه  را  دستگاه 

فعالیت هایی ضد آن ها پرداخت. 
حیات  که  جایی  تا  ایشان  نیز  الزم  مواقع  در 
شیعه را به مخاطره نمی انداخت، دامنه آن ها را 
گسترده تر ساخت و با این فعالیت ها، بی اساس 
مراقبت  دلیل  به  »امام  که  را  تصور  این  بودن 

دشمن در مسائل سیاسی مداخله نمی کرد...

به قلم مدیر مسئولسرمقاله

|صفحه 2

نوبت دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به مشاوران واجد 
شرایط واگذار نماید.

برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

11.206.470.080 جاری اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضالب منطقه چهار شهر اصفهان 96-2-167

6.557.826.000 جاری اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضالب منطقه دو شهر اصفهان )مرحله دوم( 96-2-168

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/06/25 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/06/26

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان)داخلی 337(

 آمار پایین 
خودکشی در ایران

|صفحه 11

نرخ 97 درصدی باسوادی 
در استان اصفهان

|صفحه 4

والدت با سعادت حضرت امام هادی ؟ع؟ را تبریک می گوییم



بینالملل
 ترامپ در توئیتر: هفته ای بزرگ 

در راه است! 
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، در پیــام جدیــد 
خــود در توئیتــر می نویســد: هفتــه ای بــزرگ در راه 

اســت.
ترامــپ چنــد روز قبــل نیــز در پیامــی از وقــوع کارهــای 

بــزرگ در چنــد روز آینــده خبــر داده بــود.

افتتاح پیشرفته ترین بندر خاورمیانه 
در قطر

»تمیــم بــن حمــد آل ثانــی«، امیــر قطــر، بزرگ تریــن 
و پیشــرفته ترین بنــدر ایــن کشــور را افتتــاح کــرد.

ــد«  ــه »حم ــدر ک ــن بن ــزارش، ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــدر خاورمیان نامگــذاری شــده اســت، بزرگ تریــن بن

ــود. ــوب می ش ــز محس نی
طبــق اعــام رســانه های قطــری، ایــن بنــدر در منطقــه 
»أم الهــول« در جنــوب دوحــه واقــع شــده اســت. در 
ــواد  ــای م ــرای کااله ــاری ب ــدر، انب ــن بن ــی از ای بخش
غذایــی اســت کــه می توانــد ذخایــر کافــی بــرای 
حــدود 3 میلیــون نفــر را بــه مــدت دو ســال نگهــداری 

کنــد.

رئیس رژیم صهیونیستی: ایران 
تمام جهان را تهدید می کند 

»روویــن ریولیــن«، رئیــس رژیــم صهیونیســتی، در 
ســاعات پایانــی روز دوشــنبه دوبــاره ادعاهای تکــراری را 
علیــه ایــران مطــرح و آن را تهدیــدی بــرای تمــام جهــان 

معرفــی کــرد.
ریولیــن طــی دیــدار با »لینــاس آنتاناس لینکویســیوس« 
ــت  ــا حمای ــران ب ــی، مدعــی شــد ای ــر خارجــه لیتوان وزی
در کشــورهای  تروریســتی«  از »گروه هــای مختلــف 

ــد. ــد می کن ــان را تهدی ــام جه ــف، تم مختل
بــه نوشــته وبــگاه روزنامــه »جروزالــم پســت« وی 
تاکیــد کــرد کــه اروپاییــان بایــد در روابــط خــود بــا تهران 
بســیار دقــت کــرده و نبایــد بــه ایــران اجــازه داده شــود 

موجودیــت اســرائیل را تهدیــد کنــد.
وزیــر خارجــه لیتوانــی نیــز گفــت کــه می خواهــد 
بیشــتر دربــاره موضــوع ایــران بحــث کنــد؛ زیــرا گمــان 
ــران،  ــا ای ــته ای( ب ــق )هس ــاد تواف ــاره ابع ــد درب می کن

اختافاتــی وجــود دارد.

پوتین: تحریم ها، رفتار کره شمالی 
را تغییر نمی دهد 

»والدیمیــر پوتیــن«، رئیس جمهــور روســیه، اظهــار 
ــاس  ــه احس ــی ک ــا زمان ــمالی ت ــره ش ــه ک ــت ک داش
امنیــت کامــل نداشــته باشــد، برنامــه هســته ای خــود را 

ــرد. ــد ک ــف نخواه متوق
ــن روز اجــاس  ــری در آخری ــن طــی نشســت خب پوتی
»بریکــس« بــا بیــان اینکــه تحریم هــا علیــه کــره 
ــد کــرد:  ــده و بی تاثیــر« هســتند، تاکی شــمالی »بی فای
کــره شــمالی دارای موشــک های میان بــرد نیســت 
ــد  ــان را تهدی ــام جه ــت تم ــا، امنی ــش تنش ه و افزای

می کنــد.
وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه تحریم هــا رفتــار کــره 
شــمالی را تغییــر نمی دهــد، اقدامــات تحریک آمیــز 
پیونگ یانــگ ماننــد آزمایــش اخیــر بمــب هیدروژنــی را 
محکــوم کــرد و خواســتار حــل بحــران شــبه جزیره کــره 

ــق مذاکــرات مســتقیم شــد. از طری

 اجالس بریکس از برجام 
حمایت کرد

کشــورهای عضــو گــروه بریکــس حمایــت قاطعانــه خود 
ــد و از همــه طرفیــن خواســتند  را از برجــام اعــام کردن

بــه تعهــدات خــود در رابطــه بــا برجــام عمــل کننــد.
گــروه بریکــس در بیانیــه خــود، حمایتــش را از برجــام 
ــع  ــه جام ــه از برنام ــا قاطعان ــت: »م ــرد و گف ــام ک اع
ــران حمایــت  اقــدام مشــترک در موضــوع هســته ای ای
می کنیــم و از همــه طرفیــن می خواهیــم کامــا بــه 
تعهــدات خــود پایبنــد باشــند و بــه طــور کامــل و مؤثــر 
ــا ثبــات و صلــح بین المللــی در  برجــام را اجــرا کننــد ت

جهــان ایجــاد شــود.«
به نوشــته فایننشــال اکســپرس، کشــورهای تشکیل دهنده 
گــروه بریکــس بــرای صلــح و ثبــات در خاورمیانــه 
ــرای حــل بحــران  ــد شــدند نقــش بیشــتری را ب متعه

ــد.  ــا کنن فلســطین و اســرائیل ایف
اصاحــات  خواســتار  همچنیــن  بریکــس  گــروه   
علیــه  اقدامــات سرســختانه تر  و  ملــل  در ســازمان 
ــد  ــق کردن ــز تواف گروه هــای تروریســتی شــد؛ اعضــا نی
ــا  ــی را ارتق ــا همــکاری یکدیگــر ســطح اقتصــاد جهان ب

ــد. دهن
ــه مشــترکی  ــروه بریکــس در بیانی کشــورهای عضــو گ
توافــق کردنــد همکاری هایشــان را بــرای مقابلــه بــا 

ــد. ــش دهن ــم افزای تروریس

 ژنرال های آمریکایی 
پشتوانه مردمی ندارند 

ــپ  ــد ترام ــتراتژی جدی ــاره اس ــتانی درب ــانه پاکس رس
ــکا  ــور آمری ــه رئیس  جمه ــت ک ــتان نوش ــرای افغانس ب
ــا حضــور  ــن کشــور ب ــی ای ــات نظام ــر مقام تحــت تاثی
در افغانســتان و اعــزام نظامیــان بیشــتر بــه ایــن کشــور 
موافقــت کــرده اســت کــه مــدت زیــادی دوام نخواهــد 

آورد. 
ــد  ــکا اســتراتژی جدی در حالــی کــه رئیس جمهــور آمری
ایــن کشــور در افغانســتان و جنــوب آســیا را اعــام 
کــرده اســت، برخــی کارشناســان آن را تکــرار اشــتباهات 
گذشــته آمریــکا در افغانســتان دانســته و موفقیــت ایــن 

ــد. ــد می دانن ــرح را بعی ط
حضــور  تریبــون«  »اکســپرس  پاکســتانی  رســانه 
ــد؛  ــد می دان ــکا را در افغانســتان بعی ــدت آمری طوالنی م
ــا حضــور نظامیــان خــود در ایــن  زیــرا مــردم آمریــکا ب

ــتند. ــف هس ــور مخال کش
ــکا  ــور آمری ایــن رســانه نوشــت: اســتراتژی رئیس جمه
ــه  ــه ب ــور ک ــن کش ــد ای ــی ارش ــات نظام ــط مقام توس
دولــت ترامــپ پیوســته اند، آمــاده شــده و ایــن رویکــرد 

ــدارد. ــکا را ن ــردم آمری ــی، پشــتوانه م نظام

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

 مبارزه امام  هادی)ع( با
خرافه و تحجر

و هیچ گونه مبارزه سیاسی نداشت«، آشکار کرد. 
از مهم تریــن شــیوه های مبارزاتــی امــام)ع( زیــر ســؤال 
ــود. امام  هــادی  ــی ب ــردن مشــروعیت دســتگاه حکومت ب
بــه  دســت  مناســب  فرصت هــای  در  علیه الســام 
افشــاگری مــی زد و مــردم را بــا عملکــرد نامشــروع 
از  را  و مســلمانان  آشــنا می کــرد  عباســی  دســتگاه 

همــکاری بــا حکومــت برحــذر می داشــت.
کارمنــدی مســلمان از دســتگاه حکومتــی عباســیان 
دربــاره  امــام  از  »محمدبن علی بن عیســی«  نــام  بــه 
همــکاری بــا بنی عبــاس و دریافــت حقــوق از آنــان 

می کنــد. ســوال 
 امــام در پاســخ او می نویســد: آن مقــدار از همــکاری کــه 
بــه جبــر و زور صــورت گرفتــه، اشــکال نــدارد و خداونــد 
عذرپذیــر اســت؛ ولــی بــه جــز آن نــاروا و ناپســند اســت.
ــن  ــکاری یافت ــزه اش از هم ــام می نویســد انگی ــه ام  او ب
راهــی بــرای ضربــه زدن بــه آن هــا و تشــفی خاطر اســت. 
ــا  امــام پاســخ می دهــد: در چنیــن صورتــی، همــکاری ب
آن هــا نه تنهــا حــرام نیســت، بلکــه پــاداش و ثــواب نیــز 

دارد. 
ــر  ــبهات و تعابی ــه ش ــام ب ــادی علیه الس در دوره امام ه
خرافــی دامــن زده می شــد و جامعــه اســامی را بــا 
مواجــه  فکــری  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مشــکات 
ــائل از  ــه مس ــا این گون ــارزه ب ــه مب ــام ب ــاخت. ام می س
قبیــل شــانس و نحــس بــودن برخــی اماکــن و زمان هــا 
و اشــیاء برخاســت و ایــن تفکــر را شــرک و گنــاه 
می شــمرد و معتقــد بــود هرکــس دنبالــه رو ایــن مســائل 

ــد. ــه کن ــد توب باشــد، بای
ــه و شــیعه  ــا معتزل ــروا و آشــکارا ب متــوکل عباســی بی پ
تنــگ  آن هــا  بــرای  را  دایــره  و  می کــرد  مخالفــت 
می نمــود. از پیامدهــای تفکــر متحجرانــه عباســیان 
خشــونت، تفرقه افکنــی، رواج ظاهرگرایــی، گســترش 
خرافــه و روایــات جعلــی بــه نــام پیامبــر)ص( و صحابــه  

ــود.  ــان ب ایش
بــازار فالگیــران، شــعبده  بازان و قصه ســرایان در ایــن 
ــول   ــات مجع ــل روای ــا نق ــردازان ب ــود. قصه  پ ــرم ب دوره گ
و برگرفتــه از تــورات تحریف شــده، مــردم  را ســرگرم 
و  خرافه گرایی هــا  ایــن  همــه  بــا  امــام  می کردنــد. 
ــد  ــازه ندادن ــد و اج ــارزه پرداختن ــه مب ــان ب ــر نادان تحج

ــود.  ــواب ش ــر ناص ــه تفک ــوده ب ــوی آل ــیع عل تش
ــن  ــن و منافق تری ــون مکارتری ــخ، مأم ــى تاری ــه گواه ب
خلیفــه عباســى بــود کــه بــراى کســب پیــروزى نهایــى و 
قطعــى بــر اندیشــه شــیعه بســیار کوشــید و هــدف نهایى 
ــیعه،  ــان ش ــا امام ــره ب ــس مناظ ــکیل مجال وى از تش
شکســت ایشــان و درنهایــت ســقوط مذهــب تشــیع بــود؛ 
زیــرا او مى خواســت بــراى همیشــه ســتاره تشــیع افــول 
ــب و  ــان غاص ــر حاکم ــع در براب ــن مان ــد و بزرگ تری کن
ــاره  ــرد درب ــن رویک ــود؛ ای ــته ش ــان برداش ــتمگر از می س
ــم  ــرد؛ تهاج ــدق می ک ــز ص ــی نی ــای عباس ــر خلف دیگ
ــى،  ــون عباس ــای ملع ــاى خلف ــى و نیرنگ بازى ه عقیدت

ــه داشــت.   معتصــم و متــوکل، در ایــن عصــر غلب
در چنیــن عصــرى امام هــادی)ع( قاطعانــه و بــا اقتــدار 
ــر انحرافــات، مســامحات، توهین هــا  الهــى تمــام در براب
ــت  ــاى باطــل ایســتاد و از حقانی ــر مکرهــاى خلف و دیگ
ــه از  ــه یــک نمون دیــن اســام و شــیعیان دفــاع کــرد. ب
مواضــع فرهنگــی امــام در رابطــه بــا خرافه گرایــی اشــاره 

می کنیــم.
روزی  خدمــت حضــرت  حسن بن مســعود می گویــد: 
امــام علــی النقــی علیه الّســام  رســیدم؛ در حالــی کــه آن 
ــم در برخــورد  ــود و لباس های روز انگشــتم  زخــم شــده ب
ــا یــک ســواره پــاره شــده بــود، گفتــم: امــروز چــه روز  ب

نحســی اســت!
ــر گــردن دیگــری   ــاه خــود را ب حضــرت فرمــود: چــرا گن

ــدارد؟ ــی ن ــه گناه ــی ک می نه
ــم: ای   ــردم. گفت ــتباه ک ــه اش ــتم ک ــت: دانس ــن گف حس

ــم. ــرزش می کن ــب آم ــدا طل ــرورم! از خ س
امــام علیه الّســام فرمــود: ای حســن! آیــا نمی دانــی  
ــا و  ــزادهنده در دنی ــده و س ــده، کیفردهن ــه پاداش  دهن ک

ــط خداســت؟! آخــرت فق
عرض کردم: چرا می دانم!

امــام علیه الّســام فرمــود: پــس هرگــز برخــاف آن  
ــد. نرس

ــادی علیه الســام در شــرایط  ــه امام ه ــه چگون ــم ک دیدی
ــد.  ــه بهتریــن شــیوه های مبارزاتــی دســت  زدن حاکــم، ب
ــال  ــده س ــدت  هیج ــه م ــوار ب ــی آن بزرگ ــه زندگ اگرچ
تحــت ســلطه مــزدوران حکومــت عباســی قــرار گرفــت، 
ــا وجــود ایــن هرگــز از هدایــت  امــت اســامی به ویــژه  ب
شــیعیان دســت  برنداشــت و نقــش خــود را بــه بهتریــن 

وجــه  ایفــا کــرد. 

بــه گــزارش کیمیــای وطن بــه نقــل از  روابط 
ــد  ــت هللا احم ــان، آی ــورای نگهب ــی ش عموم
ــم  ــان در مراس ــورای نگهب ــر ش ــی، دبی جنت
ــی  ــنواره بین الملل ــمین جش ــه شش اختتامی
ــان  ــاد قرب ــر، ضمــن تبریــک اعی شــعر غدی
ــات  ــی روز نج ــر، یعن ــت: غدی ــر گف و غدی
بشــر از ظلــم و بی عدالتــی. اگــر بــه رســالت 
والیــت حضــرت علــی)ع( توجــه نکنیــم 
همــه رســالت ها بــر بــاد رفتــه اســت. بایــد 
ــئله  ــن، مس ــال دی ــه کم ــت ک ــه داش توج

ــر اســت. غدی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز بایــد بیشــتر 
ــه  ــناخت، ادام ــن را ش ــر و امیرالمؤمنی غدی
داد: خــأ امــروز جهــان، خــأ علــی)ع( 
اســت. امــروز دنیــا، چــه شــرق و چــه غرب، 
پــر از ظلــم اســت. بشــر از ظلــم و ســتم بــه 
ــه  ــد ک ــن را ببینی ــت. یم ــده اس ــتوه آم س

ــه خــاک و خــون کشــیده  ــردم بیچــاره ب م
می شــوند. 

امــروز در یمــن هــزاران نفــر را می کشــند کــه 
متأســفانه بیمــاری وبــا و فقــر هــم بــه ایــن 
موضــوع کمــک می کنــد. امــروز در یمــن در 
ــم از ســوی آل ســعود اســت  درجــه اول ظل
کــه بــا پشــتیبانی آمریــکا انجــام می شــود.

ــد  ــد دی ــزود: بای ــان اف ــورای نگهب ــر ش دبی
ــم دارد. از  ــزی ک ــه  چی ــروز چ ــر ام ــه بش ک
ــزی از  ــه سرشــار اســت و چی ــا ک ــال دنی م
مســائل مــادی کــم نــدارد. آنچــه بشــر کــم 
دارد، چیســت؟ علــی)ع( اســت. چیــزی کــه 
ــت؛  ــوی اس ــفه عل ــت، فلس ــم اس ــروز ک ام
فلســفه کســی کــه همــه وجــودش در درجــه 
اول توحیــد و در درجــه دوم عدالــت اســت، 
و  خداپرســتی  وقــف  زندگــی اش  تمــام 
ــهادت  ــگام ش ــت. به هن ــتری اس عدالت گس

ــمن  ــد: »دش ــش می گوی ــه فرزندان ــم ب ه
ــوم باشــید.«  ــاور مظل ــم و ی ظال

کــه  ســازمان هایی  و  ملــل  ســازمان 
می کننــد  انسان دوســتانه  صحبت هــای 
بایــد از ایــن مــوارد حمایــت کننــد کــه 
ــرده  ــر م ــاف در بش ــم و انص ــد. رح نمی کنن

اســت.
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری بــا تأکیــد 
بــر اینکــه فلســفه غدیــر، احیــای عدالــت در 
ــم را راه حــل مشــکل  ــن مه بشــر اســت، ای
اساســی انســان دانســت و گفــت: علــی)ع( 
را بایــد در نهج الباغــه بشناســیم. امــروز 
بشــر علــی)ع( را کــم دارد. وقتــی خبــر 
ــان  ــید، برایش ــان می رس ــه ایش ــی ب مظلوم
ــا  ــوم زن اســت ی تفاوتــی نداشــت کــه مظل
مــرد، مســلمان اســت یــا غیرمســلمان. باید 
دیــد کــه چقــدر بایــد علــی)ع( را شــناخت 
و بــرای ایــن شــناخت ســرمایه گذاری کــرد.

آیــت هللا جنتــی خطــاب بــه حضــار جشــنواره 
گفــت: شــما شــاعر هســتید. شــعر نقــش 
گاهــی  دارد.  زندگــی  در  تعیین کننــده ای 
بّرندگــی شــعر از بّرندگــی شمشــیر بیشــتر 
ــی آورد و  ــوش م ــه ج ــا را ب ــت؛ غیرت ه اس

خفته هــا را بیــدار می کنــد. 

ــت  ــی)ع( و عدال ــتخدام عل ــعر را در اس ش
ــتخدام  ــعر را در اس ــد. ش ــرار دهی ــی ق اله

ــد.  ــوم دربیاوری ــه مظل ــت ب خدم
ــر  ــار دیگ ــما داده؛ کن ــه ش ــی ب ــدا نعمت خ
نعمت هــا، از ایــن نعمــت یعنــی شــعر بــرای 

ــد.  ــه انســان کمــک بگیری خدمــت ب

بــرای ســاطین و  بســیاری بودنــد کــه 
بایــد  شــعر  می گفتنــد.  شــعر  ظالمــان 
ــت و  ــت عدال ــا در خدم ــر هنره ــد دیگ مانن

مظلومیــن باشــد. 
ــدا  ــه او اقت ــی)ع( را بشناســیم و ب ــد عل بای
کنیــم؛ ولــی حرفــی از علــی)ع( نزنیــم کــه 

ــم.  ــل نمی کنی ــه آن عم ب
ــاره  ــه دوب ــید ک ــد رس ــه روزی خواه ــر ب بش
حضــرت  می کنــد.  مطــرح  را  علــی)ع( 
علــی)ع( می فرماینــد: »امــروز دنیــا از مــن 
ــه  ــاره ب ــده دوب ــی در آین ــده، ول روی برگردان

مــا رو می کنــد.« 
ــه  ــد ک ــر بفهم ــه بش ــت ک آن روز، روزی اس
نجــات انســان در پیــروی از علی)ع( اســت.

دبیــر شــورای نگهبــان اظهــار داشــت: اینجــا 
ــه امــام خمینــی)ره(  ــه علــی)ع( و خان خان
ــای  ــا جــای  پ ــی هــم پ اســت. امــام خمین
پیــروی  ایشــان  از  و  علــی)ع( گذاشــت 
کــرد؛ بــا ظالمــان  تاریــخ درافتــاد و از 
مظلومیــن حمایــت کــرد و نگذاشــت مــردم 
تــا  از پــا بنشــینند و فرمــود  فلســطین 
ــا  ــت، از پ ــطین اس ــرائیلی در فلس ــک اس  ی

ننشینیم. 
ــای  ــروز حمایت ه ــام و ام ــای ام حمایت ه
مقــام معظــم رهبــری عزیزمــان فلســطین را 
ســرپا نگــه داشــته و مــوی  دمــاغ اســرائیل 
می خواســتند  روزی  این هــا کــه  اســت. 
نیــل تــا فــرات را تصاحــب کننــد، امــروز کاه 
خــود را گرفته انــد کــه بــاد نبــرد. این هــا 

ــوند. ــود ش ــه ناب ــند ک می ترس

دبیر شورای نگهبان:

ظلم در یمن توسط آل سعود با 
پشتیبانی آمریکا انجام می شود

ادامه از صفحه اول

ــان در  ــردم اصفه ــده م ــالک، نماین ــد س ــام احم حجت االس
ــارز  ــت مب ــه روحانی ــزی جامع ــس و عضــو شــورای مرک  مجل
بــا بیــان اینکــه آمریکایی هــا بــا طــرح بازدیــد از مراکــز نظامــی 
ــران  ــت ای ــه مل ــد علی ــه جدی ــک توطئ ــال ی ــه دنب ــران ب ای
ــد  ــه می توانن ــد ک ــا تصــور می کنن ــت: آمریکایی ه هســتند، گف
مرحلــه بــه مرحلــه بــه منافــع ملــی ملــت ایــران لطمــه بزننــد 
و امنیــت را از مــردم و کشــور مــا ســلب کننــد و اینکــه امــروز 
طــرح بازدیــد از مراکــز نظامــی ایــران را طــرح می کننــد، 

ــش از حــد آن هاســت. نشــانگر گســتاخی بی
ــات  ــی مقام ــع انفعال ــا مواض ــی  ب ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
آمریــکا را علیــه ملــت ایــران گســتاخ تر کرده انــد، گفــت: مگــر 
ــد  ــات کشــور می دهن ــه مقام ــن اجــازه ای ب ــران چنی ــت ای مل
کــه زمینــه بازدیــد بیگانــگان را از مراکــز نظامــی فراهــم کننــد؟ 

ــدارد؛  ــش ن ــکا و متحدان ــه آمری ــادی ب ــچ اعتم ــا هی ــت م مل
چــرا کــه آمریــکا دشــمنی خــود را بــا ملــت ایــران، بارهــا ثابــت 
کــرده اســت و در ایــن مســئله جــای هیــچ شــبهه و تردیــدی 

نیســت.
ــی  ــی و دفاع ــائل نظام ــوری مس ــر کش ــت: در ه ــالک گف س
جــزو خطــوط قرمــز آن کشــور محســوب می شــود؛ چــرا کــه 
ایــن مســئله بــا امنیــت کشــور و مــردم در ارتبــاط اســت؛ لــذا 
هیــچ کشــوری بــه دســت خــودش امنیــت کشــور و مردمــش 

ــد.  ــلب نمی کن را س
ــه  ــد ک ــام کردن ــز اع ــت نی ــلح و دول ــای مس ــروز نیروه ام
ــی  ــز نظام ــد از مراک ــازه بازدی ــادی اج ــور و نه ــچ کش ــه هی ب
ــه ناپذیر   ــی و خدش ــل قطع ــک اص ــن ی ــد داد و ای را نخواهن

ــت. اس

ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــخنگوی ش ــروی، س ــوان خس کی
ــت  ــی امنی ــورای عال ــال 89 ش ــت: در س ــخنانی گف ــی س ط
ــم  ــی تصمی ــات امنیت ــر اســاس اقتضائ ــاره حصــر ب ــی درب مل
گرفــت و درخصــوص تــداوم یــا تغییــر آن نیــز، همیــن شــورا 

تصمیم گیــری خواهــد کــرد.
ــر از  ــه طــی روزهــای اخی ــی ک ــه اظهارنظرهای ــا اشــاره ب وی ب
ســوی مراجــع مختلــف دربــاره مباحــث مطرح شــده در 
ــده  ــوان ش ــی عن ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــن جلس آخری
ــه  ــر ک ــوع حص ــه موض ــن جلس ــت: در ای ــار داش ــت، اظه اس
ــب اطاع رســانی  ــوده و در قال ــز نب در دســتور جلســه شــورا نی
دربــاره گشــایش های ایجادشــده در وضعیــت محصوریــن 
مطــرح شــده، هیچ گونــه تصمیــم جدیــدی درخصــوص اصــل 

ــه نشــده اســت. موضــوع حصــر گرفت

ســخنگوی شــورای عالــی امنیــت ملــی تصریــح کــرد: تبییــن 
 و اطاع رســانی دربــاره تاریخچــه، دالیــل، شــرایط موجــود 
و رونــد مدیریــت ایــن پرونــده، نیازمنــد زمــان و شــرایط 
مناســب بــوده و اظهارنظرهایــی کــه در چارچــوب مصاحبه هــای 
ــن  ــف انجــام می شــود، ضم ــی از ســوی مراجــع مختل عموم
ــت،  ــی اس ــورای عال ــه ش ــف دبیرخان ــه در وظای ــه مداخل آنک
نمی توانــد ابعــاد موضــوع را بــه صــورت کامــل و جامــع تبییــن 

ــود. ــوءتفاهم می ش ــث س ــز باع ــد و گاه نی کن
خســروی خاطرنشــان کــرد: دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت 
ملــی بــه عنــوان تنهــا مرجــع رســمی و قانونــی اعــام مصوبات 
ــانی  ــه اطاع رس ــاز ب ــه نی ــی ک ــورا در مقاطع ــات ش و تصمیم
دربــاره ایــن پرونــده وجــود داشــته باشــد، بــه صــورت مقتضــی 

در ایــن خصــوص اقــدام خواهــد کــرد.

نماینده مردم اصفهان:

بازدید از مراکز نظامی، توطئه جدید آمریکاست 
 شورای عالی امنیت ملی 

درباره حصر تصمیم گرفته است 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
هماهنگی با ناوهای آمریکایی 

برای ایران خنده دار است 
ــری، رئیــس ســتاد  ســردار سرلشــکر محمــد باق
حقوقــی  همایــش  در  مســلح،  نیروهــای  کل 
ــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره  نیروهــای مســلح ب
و  پایــداری  داشــت:  اظهــار  حــرم  مدافعــان 
ضمانــت بیمــه الهــی و جامعــه اســامی بــا والیــت 

اســت.  امکان پذیــر 
وی بــا بیــان اینکــه آنچــه بــه عنــوان حقــوق 
بین الملــل، کشــورها از آن تاثیــر می گیرنــد، در 

ــی  ــای جهان ــد از جنگ ه ــر و بع ــه اخی ــد ده چن
ــت،  ــال اجراس ــورها در ح ــده  و در کش ــن ش تدوی
تصریــح کــرد: ایــن حقــوق کم کــم توســعه یافــت 
ــان  ــع جه ــاز جوام ــن نی ــا ای ــت؛ ام ــکل گرف و ش

ــت. ــامی نیس ــوم و اس س
وی اهتمــام بــه تمامیــت ارضــی کشــورها،  مداخله 
نکــردن در امــور ســایر کشــورها، احتــرام بــه 
حاکمیــت کشــورها، حمایــت نکــردن از تروریســت 
بین المللــی  قواعــد  در  مهــم  اصــول  از  را  و... 
ــزرگ  ــورهای ب ــفانه کش ــت: متاس ــت و گف دانس
ــانه های  ــد را در رس ــن قواع ــر روز ای ــد ه و قدرتمن
خــود اعــام می کننــد؛ امــا آیــا واقعــا ایــن قواعــد 

را در ســایر کشــورها نیــز اجــرا و رعایــت می کننــد؟ 
ــوری  ــوان کش ــه عن ــران ب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مرزهایــش  و  از خــود  دفــاع  بــرای  مســتقل 
تمــام اقدامــات را طبــق قوانیــن بین المللــی 
ــواع  ــا ان ــرد، گفــت: در حــال حاضــر ب پیــش می ب
تهدیــدات متنــوع نظامــی مواجهیــم کــه دشــمنان 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــران ب ــه ای ــد علی ــاش می کنن ت

ــد.  بگذارن
ناوهــای  بــا  اینکــه هماهنگــی  بیــان  بــا  وی 
آمریکایــی بــرای ایــران مســئله ای خنده دار اســت، 
ــی از ســوی تروریســت ها  ــر اتفاق ــرد: اگ ــد ک تاکی
ــارس  ــج ف ــران در خلی ــی ای ــکوهای نفت ــرای س ب

بیفتــد، آیــا ناوهــای خارجــی پاســخگو هســتند؟ 
ــد از خارجی هــا بخواهــد  ــران می توان ــت ای ــا مل آی

ــد؟ ــن کن ــی را تامی ــه امنیــت ســکوهای نفت ک
باقــری ادامــه داد:  در برجــام از همــان ابتــدا اعــام 
ــه  ــا ب ــدارد؛ ام ــاع ربطــی ن ــه بخــش دف ــد ب کردن
مــرور آمدنــد و شــرط گذاشــتند حــق نداریــد 
موشــکی بســازید کــه بــرای حمــل کاهــک 
هســته ای اســتفاده شــود کــه البتــه چنیــن 
اقدامــی در ایــران انجــام نمی شــود؛ امــا بــاز 
شــرط گذاشــتند کــه هیــچ موشــکی نبایــد ســاخته 
شــود؛ چــرا کــه قابلیــت حمــل کاهــک هســته ای 

ــت. ــد داش را خواه

امنیت
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،،
دبیــر شــورای نگهبــان گفــت: امــروز 
در یمــن در درجــه اول ظلــم از ســوی 
آل ســعود اســت کــه بــا پشــتیبانی 

آمریــکا انجــام می شــود 

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران:

در مبارزه با تروریست ها جدی و محکم هستیم

»الکســاندر الورنتیــف«، نماینــده ویــژه رئیس جمهــور روســیه 
در امــور ســوریه کــه بــه تهــران ســفر کــرده، بــا علی شــمخانی 
نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر شــورای عالــی امنیــت 
ــه ای  ــوع منطق ــائل متن ــی مس ــن بررس ــدار و ضم ــی، دی مل

درخصــوص راه حــل جامــع بحــران ســوریه گفت وگــو کــرد.
ــا اشــاره بــه موفقیــت چشــمگیر  شــمخانی در ایــن دیــدار ب
ــردی  ــا تروریســم در آزادســازی شــهر راهب ــارزه ب ــاف مب ائت
»دیــر الــزور« ســوریه اظهــار داشــت: نتایــج ارزشــمند 
همــکاری راهبــردی ایــران، ســوریه، روســیه و جبهــه مقاومت 
در مقابلــه واقعــی بــا تروریســم بــه صــورت مســتمر در 
عرصه هــای میدانــی و سیاســی در حــال ظهــور و بــروز 

ــت. اس
وی بــر لــزوم احتــرام همــه کشــورها و گروه هــا بــه حاکمیــت 
ملــی ســوریه تاکیــد کــرد و افــزود: پایبنــدی همــه طرف هــا 
بــر راه حــل ســوری - ســوری و رعایــت حــق انتخــاب مــردم 
ایــن کشــور در تعییــن سرنوشــت خــود بــدون دخالــت 
ــه و  ــه نتیج ــیدن ب ــریع در رس ــرای تس ــه را ب ــی، زمین خارج

ــد. ــم می کن ــران فراه ــروج از بح خ
امیــر دریابــان شــمخانی اولویــت جمهوری اســامی ایــران در 
منطقــه را اســتقرار ثبــات و امنیــت و محــو کامــل تروریســم 
عنــوان کــرد و گفــت: همــکاری و تشــریک مســاعی بــا 
طرف هــای دیگــر صرفــا بــر اســاس حســن نیــت و در مســیر 

حمایــت از خواســت مــردم و دولــت مشــروع و قانونــی 
ســوریه صــورت خواهــد گرفــت.

ــده اقدامــات سیاســی، نظامــی و  ــی هماهنگ کنن ــام عال مق
ــردد  ــه ت ــا اشــاره ب ــران، روســیه و ســوریه ب امنیتــی بیــن ای
آزاد عناصــر تروریســت از مــرز بعضــی کشــورهای همســایه 
ــح  ــات تصری ــاح و امکان ــت س ــور دریاف ــه منظ ــوریه ب س
کــرد: کشــورهای مختلــف بایــد ضمــن مهــار حضــور، نفــوذ و 
اســتفاده ابــزاری از تروریســم بــه پیامدهــای حمایــت از جبهه 
تروریســم بــر ایجــاد ناامنــی در کشــورهای خــود بیندیشــند و 
زمینــه توســعه تروریســم بــه محیــط امنیتــی خــود را فراهــم 

نکننــد.
ــا  ــاک از مرزه ــت: تروریســم چــون ویروســی خطرن وی گف
عبــور کــرده و قابــل به کارگیــری ابــزاری از ســوی کشــورهای 
ــاذ  ــا اتخ ــا آن ب ــارزه ب ــد مب ــن رو بای ــت؛ از ای ــاص نیس خ
رویکردهــای هماهنــگ، مشــترک و غیرتبعیض آمیــز صــورت 

پذیــرد.
شــمخانی ضمــن حمایــت از اقــدام حــزب هللا لبنــان در 
پاک ســازی لبنــان از وجــود عناصــر تروریســتی داعــش 
گفــت: مــا همان طــور کــه در جنــگ بــا تروریســت ها جــدی 
و محکــم هســتیم، در پیشــگیری از وقــوع جنایــت انســانی 
ــم  ــت ها ه ــودکان تروریس ــان و ک ــواده، زن ــه خان ــبت ب نس

ــتیم. ــم هس مصم

ــن  ــود و دومی ــور، در ن ــر کش ــی، وزی ــی  فضل ــا رحمان عبدالرض
جلســه شــورای اجتماعــی کشــور کــه بــا حضــور معــاون 
ــن شــورا در محــل وزارت  ــی وزارت کشــور و اعضــای ای اجتماع
کشــور برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه نمی تــوان واقعیــت 
ــش  ــال ها پی ــت: س ــرد، گف ــان ک ــی را کتم ــیب های اجتماع آس
ــدار داده  ــی هش ــم فرهنگ ــاره تهاج ــاب درب ــم انق ــر معظ رهب
ــا  ــه می شــد، قطع ــن هشــدارها جــدی گرفت ــر ای ــه اگ ــد ک بودن
وضــع مــا بهتــر بــود؛ رهبــری دربــاره تغییــرات اجتماعــی بــه مــا 
هشــدار داده بودنــد کــه کســی توجــه نکــرد و حــاال بــا تغییــر در 

ــتیم. ــه هس ــی مواج ــبک زندگ س
قضاوت هــا  مجــازی  فضــای  دربــاره  داشــت:  اظهــار  وی 
ــت  ــدام درس ــچ  ک ــه هی ــت ک ــراه اس ــط هم ــراط و تفری ــا اف ب
ــی  ــی و ضددین ــب غیراخاق ــج مطال ــاهد تروی ــا ش ــت. م نیس
ــاع  ــس از آن دف ــه هیچ ک ــتیم ک ــی هس ــبکه های اجتماع در ش
ــازی  ــای مج ــه در فض ــم ک ــر می بینی ــویی دیگ ــد. از س نمی کن
بــه حریــم امــن افــراد تجــاوز شــده و حریــم خصوصــی آن هــا 
ــه ســلبی و  ــد هــم برنام ــا بای ــن م مخــدوش می شــود. بنابرای
ــی  ــا آســیب های اجتماع ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــه ایجاب ــم برنام ه
در فضــای مجــازی داشــته باشــیم. البتــه مــا بــا آن بخــش از 
ــد  ــب رش ــه موج ــازی ک ــای مج ــت و فض ــای اینترن ظرفیت ه
علــم، فرهنــگ و آگاهــی سیاســی می شــود، مخالفتــی نداریــم؛ 
ــی در فضــای  ــم مفاســد اخاق ــه اجــازه ندهی ــا مســئولیم ک ام

ــد. ــد کن ــا را تهدی ــه م مجــازی جامع
وزیــر کشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا بــه عنــوان مســئوالن یــک 
نظــام دینــی، متولــی و مســئول مســائل اجتماعــی و فرهنگــی 
جامعــه هســتیم، خاطرنشــان کــرد: مــا بایــد تــاش کنیــم و بــا 
وجــود همــه موانــع، گام هــای اساســی بــرای مقابلــه بــا مفاســد 
ــدف  ــن ه ــه ای ــم ب ــم  می توانی ــر بخواهی ــم. اگ ــی برداری اخاق
ــی  ــیج عموم ــه بس ــدف ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــیم. ب برس
مــردم و اجتماعــی کــردن مقابلــه بــا مفاســد اخاقــی نیازمندیم.

مبنایــی، کوتاه مــدت  اقدامــات  رحمانــی  فضلــی گفــت:   
میان مــدت و بلندمــدت، ایجابــی و ســلبی همزمــان بایــد انجــام 
شــود. بایــد تقســیم کار ملــی انجــام دهیــم و جــدی پــای کار 
ــه  ــد. هم ــا می خواه ــن را از م ــم همی ــه ه ــرا جامع ــیم؛ زی باش
 نهادهــا و دســتگاه ها از جملــه مســجد، خانــواده، آمــوزش 
و پــرورش، صداوســیما، ناجــا، دادســتانی، وزارت ارشــاد و ســایر 

دســتگاه ها بایــد کمــک کننــد.
ــه  ــردن مســئله مقابل ــی ک ــا اجتماع ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
دینــی  ظرفیت هــای  تقویــت  و  اجتماعــی  آســیب های  بــا 
ــه  ــا توج ــت: ب ــرد، گف ــه ک ــی مقابل ــد اخاق ــا مفاس ــوان ب می ت
عقانــی، برخــورد مایــم و اخاقــی و مشــارکت جمعــی کارهــا 
بهتــر پیــش مــی رود؛ امــا اگــر الزم باشــد بایــد برخــورد ســلبی 
ــد  ــی و ض ــی و مذهب ــد دین ــازمان یافته ض ــبکه های س ــا ش ب

ــام داد. ــی انج اخاق

وزیر کشور:

رهبری درباره تغییرات اجتماعی به ما هشدار داده بودند 

کوتاه خبر
آیت هللا  هاشمی  شاهرودی:

از ناظران تأسیس نجباء بوده ام 
ــده  ــت: بن ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم رئی
ــت  ــروه مقاوم ــن گ ــوده ام و ای ــاء ب ــران تأســیس ُنَجب از ناظ
ــش  ــش، نق ــر داع ــی ب ــدگان عراق ــروزی رزمن ــق، در پی بح

ــت. ــته اس ــذاری داش ــزا و تاثیرگ بس
رئیــس  محمــود  هاشــمی  شــاهرودی،  ســید  آیــت هللا 
همــراه  هیئــت  و  نظــام  مصلحــت  تشــخیص   مجمــع 
در جریــان ســفر بــه عــراق، بــا حضــور در اســتان صاح الدیــن، 
از مقــر مقاومــت اســامی ُنَجبــاء بازدیــد کردنــد. »ابوحســن 
ــتان  ــاء در اس ــی ُنَجب ــی نظام ــئول نمایندگ ــداوی«، مس البل
ــت مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــن، رســما از هیئ صاح الدی
نظــام ایــران اســتقبال و از حمایت هــای جمهــوری اســامی 
و در رأس آن مقــام معظــم رهبــری در قبــال جبهــه مقاومــت 
ــام در  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم ــکر کرد.رئی تش
ایــن دیــدار، عملیــات شــجاعانه رزمنــدگان مقاومــت اســامی 
ــن گــروه و  ــر دانســت و گفــت: از ای ــاء را شایســته تقدی ُنَجب

تمامــی گروه هــای مقاومــت پشــتیبانی خواهیــم کــرد.
ــازی  ــک آزادس ــن تبری ــاهرودی ضم ــمی ش ــت هللا  هاش آی
ــاء در  ــامی ُنَجب ــت اس ــا مقاوم ــت: حق ــار داش ــر اظه تلعف
ــش  ــش، نق ــتی داع ــروه تروریس ــر گ ــا ب ــق پیروزی ه تحق

ــت. ــته اس ــذاری داش ــزا و تاثیرگ بس



کوتاه اخبار 
حباب طال ترکید

ــس از  ــکه پ ــا و س ــرخ  ط ــنبه ن ــازار روز سه ش در ب
حــدود ۱۰ روز رونــد افزایشــی، معکــوس و کاهشــی 
ــش ۱۷  ــا کاه ــام ب ــکه تم ــه س ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ش
هــزار تومانــی همــراه شــده و ایــن در حالــی اســت 
ــان افزایشــی  ــی همچن ــازار جهان کــه قیمت هــا در ب

اســت. 
نــرخ ســکه در روزهــای گذشــته بــا افزایــش جالــب 
ــک  ــرخ ی ــه ن ــود و ب ــراه شــده ب توجــه قیمــت هم
میلیــون و ۲۸۵ هــزار تومــان هــم رســید کــه رکــورد 
جدیــدی بــرای ســکه تمــام طــی پنــج ســال اخیــر 

بــود. 
ــت  ــن وضعی ــم همی ــا ه ــازار ط ــر ب ــرف دیگ از ط
را داشــت و هــر گــرم طــای ۱۸ عیــار از مــرز 
۱۲۶ هــزار تومــان عبــور کــرد. کارشناســان بــازار 
طــا و ســکه ایــن افزایــش قیمــت را ناشــی از 
ــه  ــه ب ــد ک ــا می دانن ــی ط ــت جهان ــش قیم افزای
دنبــال طوفــان  هــاروی در آمریــکا و همچنیــن 
داده  رخ  شــمالی  موشــکی کــره   آزمایش هــای 

است. 
از طــرف دیگــر برخــی از کارشناســان، افزایــش 
ــا  ــازار داخلــی را مرتبــط و همزمــان ب قیمت هــا در ب
ــرخ ســود بانکــی و خــروج ســپرده ها از  کاهــش ن
ــا و  ــازار ط ــمت ب ــه س ــا ب ــت آن ه ــا و حرک بانک ه
ســکه ارزیابــی می کننــد. امــا در بــازار روز سه شــنبه 
رونــد قیمت هــا ســمت و ســوی کاهشــی را نشــان 
داد. هــر گــرم طــای ۱۸ عیــار نزدیــک بــه ۱۰۰۰ 
ــان  ــان کاهــش یافــت و ۱۲۵ هــزار و ۵۴۵ توم توم

عرضــه شــد. 
ــا  ــز از کاهــش قیمت ه ــد نی ســکه تمام طــرح جدی
ــی  ــزار تومان ــی ۱۷ ه ــا ارزان ــده و ب ــب نمان بی نصی
یــک میلیــون و ۲۵۸ هــزار تومــان فروختــه شــد.

 فروش محصوالت آرایشی 
با سیستم دارو

تولیدکننــدگان  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
از  بهداشــتی  و  آرایشــی  شــوینده،  فرآورده هــای 
ارائــه پیشــنهاد ایــن انجمــن بــه ســازمان غــذا و دارو 
جهــت عرضــه محصــوالت آرایشــی هماننــد دارو خبر 

داد. 
بختیــار علم بیگــی بــا اعــام پیشــنهاد تغییــر عرضــه 
ــذا و دارو توســط  ــه ســازمان غ ــای آرایشــی ب کااله
شــوینده،  فرآورده هــای  تولیدکننــدگان  انجمــن 
آرایشــی و بهداشــتی، اظهــار کــرد: پیشــنهاد کردیــم 
ــاز  ــدگان مج ــد از توزیع کنن ــا خری ــا ب ــا داروخانه ه ت
ــازار عرضــه  ــرل ب محصــوالت آرایشــی در جهــت کنت

ــد.  ــدام کنن ــن کاال اق ای
ــد  ــنهاد خری ــن پیش ــاس ای ــر اس ــه داد: ب  وی ادام
سیســتم های  در  صورت گرفتــه  فروش هــای  و 
توزیــع ثبــت می شــود و در نهایــت خریــدار می توانــد 
از اصالــت کاالی خریداری شــده کــه دربــاره کاالهــای 

ــد آگاه شــود.  ــد خــارج صــدق می کن تولی
تولیدکننــدگان  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
فرآورده هــای شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی بــا بیــان 
اینکــه عرضــه محصــوالت قاچــاق بــرای فروشــندگان 
بــزرگ   کــه شــامل داروخانه هــا، فروشــگاه های 
و خرده فروشــی ها می شــود ســود بیشــتری دارد، 
گفــت: ســود فــروش محصــوالت ایرانــی بــرای 
فروشــندگان ۱۵ درصــد و ســود ناشــی از محصــوالت 

ــا ۴۰ درصــد اســت. ــن ۳۰ ت خارجــی بی

فناوری
ویندوز 7، همچنان پراستفاده ترین 

سیستم عامل جهان
فروردیــن مــاه امســال، مایکروســافت به روزرســانی 
ــون  ــرد. اکن ــی ک ــدوز ۱۰ معرف ــرای وین ــرز را ب کریت
ــه وینــدوز ۱۰ می تواننــد از  تمــام رایانه هــای مجهــز ب
ایــن به روزرســانی اســتفاده کننــد؛ امــا ایــن موضــوع 
ــازار وینــدوز ۱۰  ــه ســهم ب نتوانســت کمــک زیــادی ب
کنــد؛ حتــی وجــود قابلیت هــا و امکانــات رایــگان و 
ــران  ــن به روزرســانی، نتوانســت کارب ــز ای هیجان انگی
وینــدوز ۷ را مجــاب کنــد کــه سیســتم عامــل خــود را 

بــه وینــدوز ۱۰ ارتقــا دهنــد. 
زمینــه   در  کــه   NetMarketShare مؤسســه  
ــن  ــد، در جدیدتری ــت می کن ــازار فعالی ــات ب تحقیق
ــر  ــال حاض ــه در ح ــرده ک ــام ک ــود اع ــزارش خ گ
ــخصی،  ــای ش ــام رایانه ه ــد از تم ــش از ۴۸ درص بی
از سیســتم عامــل وینــدوز ۷ اســتفاده می کننــد؛ در 
حالــی  کــه رتبــه  دوم، بــه وینــدوز ۱۰ بــا ســهم بــازار 

۲۸ درصــد، تعلــق دارد. 
ــا  ــدوز ۷ ب ــه وین ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای
ــازار خــود را از دســت  ــم، ســهم ب ــی ک ســرعت خیل
می دهــد؛ بــرای مثــال در یــک مــاه گذشــته، ســهم 
بــازار ایــن سیســتم عامــل تنهــا ۰.۴۸ درصــد کاهــش 

یافتــه اســت.

تأیید عرضه محدود آیفون 8
تعــدادی از شــرکت های تولیدکننــده قطعــه بــرای 
گوشــی آیفــون ۸ اپــل کــه بــه پنــل صفحــه  نمایــش 
اولــد مجهــز خواهــد بــود، ادعــا می کننــد کــه عرضــه 
ــه  ــاز شــده و ب ــی آغ ــدل به تازگ ــن م ــرای ای ــه ب قطع
همیــن جهــت، ممکــن اســت عرضــه گســترده آیفــون 

ــر نباشــد.  ــر امکان پذی ــاه نوامب ــر از م ــا زودت ۸ ت
 ۴ تاریــخ  در  کــره ای  قطعــه  تأمین کننــده  یــک 
ســپتامبر )۱۳ شــهریور( اعــام کــرد کــه عرضــه 
ــاه  ــر م ــون ۸ از اواخ ــرای آیف ــده ب ــات تولیدش قطع
آگوســت )اوایــل شــهریورماه( آغــاز شــده اســت؛ بــه 
همیــن جهــت، چنــدان نبایــد امیــدوار شــد کــه آیفــون 
رده  بــاالی اپــل بــه  صــورت گســترده در دســترس قرار 

ــرد.  بگی
این طــور کــه پیداســت، کوپرتینویی هــا تــا اواخــر 
ــی  ــخصات نهای ــال کار روی مش ــش در ح ــه پی هفت
ــه  ــوز ب ــل هن ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــد بوده ان ــون اول آیف
ــداد  ــه تع ــه چ ــده ک ــام نش ــور اع ــده مذک تأمین کنن
قطعــه بــرای آیفــون پرچــم دار جدیــد اپــل الزم اســت.

گوشی هوشمند شارپ به زودی 
روانه بازار می شود

ــد گوشــی  ــه  تولی ــی شــارپ کــه در زمین ــی ژاپن کمپان
هوشــمند نیــز فعالیــت می کنــد، در جریــان ایفــا 
۲۰۱۷ اعــام کــرد کــه از تابســتان ســال آینــده  میادی 

ــا خواهــد شــد.  ــازار اروپ وارد ب
شــارپ چنــدی پیــش گوشــی هوشــمند جدیــد 
خــود را بــا نــام Aquos S۲ معرفــی کــرد؛ ایــن 
گوشــی هیــچ حاشــیه ای نــدارد. شــارپ همچنیــن از 
 Aquos R ــوان ــا عن گوشــی هوشــمند پرچــم داری ب
نیــز رونمایــی کــرده کــه بــه گفتــه  تــای، قــدرت برنــد 
شــارپ را نمایــش می دهــد. ایــن گوشــی هوشــمند از 
وجــود تراشــه  اســنپدراگون ۸۳۵ در کنــار ۴ گیگابایــت 
حافظــه  رم و دوربیــن ۲۲.۶ مگاپیکســلی در پشــت بــا 

ــرد.  ــره می ب ــم f/۱.۷ به دیافراگ
دوربیــن Aquos R از وجــود لرزشــگیر اپتیــکال نیــز 
ــا اســتفاده از  برخــوردار اســت. شــارپ در نظــر دارد ب
ــوالت  ــا محص ــت ب ــمند وارد رقاب ــی هوش ــن گوش ای
کمپانی هــای نا م آشــنایی نظیــر سامســونگ، ال جــی 

و ســونی شــود.
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ــه در  ــم ک ــار می کنی ــان افتخ ــا ایرانی ــه م هم
صنعــت هســته ای توانمنــد هســتیم و بــه 
خــود می بالیــم یــا اینکــه در صنایــع نانــو 
جــزء بهترین هــای دنیــا هســتیم و بــا قــدرت 
موشــکی کشــور خــود ســرافرازیم. امــا ســؤال 
ــزون در  ــی روزاف ــعه علم ــه توس ــت ک اینجاس
کشــور تاکنــون چقــدر در زندگــی عــادی مــردم 
ــا چــه  ــم ت ــر بگویی ــا بهت ــوده اســت ی ــر ب مؤث
ــر داده  ــزان معیشــت مــردم عــادی را تغیی می

ــت؟ اس
 سوءمدیریت باعث پس رفت اقتصاد 

در اقصی نقاط کشور شده است
در کشــور مــا خوزســتان بــه عنــوان مهــد 
شــهیدپرور کشــور شــناخته می شــود؛ مردمــی 
کــه طــی ۸ ســال دفــاع مقــدس جــان دادنــد 
تــا ذره ای از خــاک میهــن بــه دســت دشــمن 
نیفتــد. حــال چه شــده پــس از گذشــت بیش 
از بیســت ســال از جنــگ هنــوز در خیابان هــای 
ــا ایــن  ــار جنــگ وجــود دارد و ب ایــن شــهر آث
همــه پیشــرفت در کشــور، هنــوز بــوی فاضاب 

سراســر شــهر را آکنــده اســت؟ 
هــر جــای  اســت کــه  در صورتــی  ایــن   
خوزســتان را کــه بنگریــم، شــعله های نفــت و 
ــاد  ــت و اقتص ــیده اس ــک کش ــه فل ــر ب گاز س

ــد!  ــه می چرخ ــن پای ــر همی ــز ب ــور نی کش
در حالــی کــه شــاید بتــوان بــا انتقــال وزارتخانه 

ــرژی و  ــع ان ــه منب ــتان ک ــن اس ــه ای ــت ب نف
نفــت کشــور اســت، بســیاری از مشــکات ایــن 
ــزاف وزارت  ــه گ ــی از هزین ــل و حت ــهر را ح ش

نفــت در تهــران نیــز جلوگیــری کــرد. 
در دیگــر شــهرها و اســتان های کشــور نیــز 
ــاال  ــه در ب ــی ک ــن مثال ــا همی ــوءمدیریت ب س

ــود. ــدا می ش ــد، هوی ــه ش گفت
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دکتــر مدیســه، عضــو هیئــت  این بــاره  در 
ــران  ــد: ای ــان، می گوی ــگاه اصفه ــی دانش علم
کشــور  می بــرد.  رنــج  ســوءمدیریت  از 
 ایــران ســالیان ســال اســت از نبــود نــگاه 
فرآینــدی و سیســتمی بــه مدیریت هــای ُخــرد 
و کان و در یــک تعبیــر ســاده، ســوءمدیریت     

ــرد.  ــج می ب رن

ــانی  ــای انس ــص و نیروه ــاختار غیرمتخص س
و  بــوده  دولت هــا  جــان  بــای  ناکارآمــد، 
ــوزی،  ــدم دلس ــع، ع ــت مناب ــت. هدررف هس
سوءاســتفاده های فــراوان ریــز و درشــت و 
ــورمان ۲۲  ــمی کش ــانه های رس ــر رس ــه تعبی ب
ــت  ــدان دول ــد کارمن ــن کار مفی ــه میانگی دقیق
ــرازیری  ــور را در س ــته، کش ــای وابس و ارگان ه
قــرار داده کــه اگــر بــه همیــن رونــد ادامــه داده 
شــود، اتفاقــات خوبــی منتظــر ایــران نخواهــد 

ــود. ب
 سوءمدیریت در مصرف آب باعث 

نابودی صنعت است
در گفت وگــو بــا دکتــر مدیســه از ایشــان 
خواســتیم تــا بــا مثالــی ایــن ســوءمدیریت را 
بیشــتر توضیــح دهنــد. وی گفــت: در مســئله 
اقلیــم  و  آب  مدیریتــی  بی تدبیری هــای 
ــه خــروار  ــران، مشــت نمون زیســت محیطی ای
ــا و آب و  ــت: ریزگرده ــح اس ــی واض و چالش
ــا شــده  ــان آرزو و رؤی ــرای ایرانی هوایــی کــه ب

ــت.  اس
ــال آب  ــزرگ انتق ــان، یکــی از مقاصــد ب اصفه
سرشــاخه های کارون اســت؛ از ۶ سرشــاخه 
کارون کــه کامــا انتقــال یافته اند، ۴ سرشــاخه 
کارون بــه زاینــده رود تزریــق می شــوند کــه 
ــی  ــاورزی غرقاب ــطح کش ــش س ــث افزای باع
از ۴۵ هــزار هکتــار گذشــته بــه بیــش از 
ــبز  ــای س ــش فضاه ــار، افزای ــزار هکت ۲۰۰ ه
ــش  ــا گیاهــان آب دوســت و افزای ــی ب مصنوع

ــر  ــه ۴۰ براب ــر ب مصــرف آب کارخانه هــای آب ب
پیــش از انتقــال آب هــای کارون شــده اســت 
ــر و  ــته و اخی ــال های گذش ــان در س و همچن
ــر  ــد آب ب ــای جدی ــال 9۵ کارخانه ه ــی س حت
ریلــی  فــوالد  بزرگ تریــن کارخانــه  ماننــد 
خاورمیانــه بــه بهره بــرداری رســیده و در ســال 
ــه از آب  ــوالد ک ــد ف ــز کارخانه هــای جدی 9۶ نی
ــوند  ــه می ش ــده رود تغذی ــیر زاین کارون در مس
ــاح  ــزد افتت ــان و ی در شــهرهای اســتان اصفه

خواهــد شــد.
 بــا ایــن همــه ســوءمدیریت مصــرف آب 
صنعــت  و  کشــاورزی  بخــش  در  به ویــژه 
و  کارون  و  زاینــده رود  آب  منابــع  نابودگــر 
مناطقــی ماننــد گاوخونــی و خوزســتان شــده 

اســت.
 مهاجرت و کمبود شغل 

در کالن شهرها
تصــور نکنیــم اگــر در گوشــه ای از کشــتی 
نظــام، انقــاب و در بعــد بســیار وســیع تر 
آســیب  شــود،  ایجــاد  ســوراخی  مــردم، 

ــیب  ــگان آس ــر؛ هم ــت. خی ــه نیس ــرای هم ب
می بیننــد؛ چــون جوامــع انســانی بــا هــم 
ــد؛  ــر می پذیرن ــر تأثی ــد و از یکدیگ ــاط دارن ارتب
بــه عنــوان مثــال در همیــن مثــال مربــوط بــه 
اصفهــان، مهاجرت هــای بی رویــه بــه ایــن 
ــتان  ــن اس ــکاری در ای ــد بی ــبب ش ــهر س ش
ــا  ــز ب ــرد نی ــا افزایــش و مشــاغل ُخ و شــهر ب

ــوند.  ــه ش ــت مواج ــش فعالی کاه
اگــر تــا ده ســال پیــش در یــک محلــه 
تنهــا  متــری  صــد  حداقــل  شــعاع  تــا 
داشــت،  وجــود  ســوپرمارکت   یــک 
ــا ۱۰ ســوپرمارکت وجــود                             امــروز دســت کم 9 ت

دارد.
 چشم امید به دولت جدید

ــاال متوجــه می شــویم  ــار ب ــه گفت ــا نگاهــی ب ب
ایــران در تمــام زمینه هــا ظرفیــت زیــادی دارد 
ــا مدیریــت بهتــر می تــوان مشــکات  و تنهــا ب
اقتصــادی جامعــه را پاســخگو بــود. امیــد 
ــا مــدد  ــه چنــدان دور و ب اســت در آینــده ای ن

دولــت دوازدهــم ایــن مهــم محقــق شــود.

کیمیای وطن مشکالت اقتصادی و سوء مدیریت را در کشور بررسی کرد

چشم امید اقتصاد به دولت جدید

بــر اســاس گــزارش عملکــرد دولــت یازدهــم در بخــش معــدن 
ــی  ــان دیگــر تولیــدات معدن ــی، ســیمان در می ــع معدن و صنای
نســبت بــه پیــش از آغــاز دولــت بــا افــت حــدود ۲۳ درصــدی 

تولیــد همــراه بــود. 
تولیــد ســیمان بــه دلیــل ناآرامی هایــی کــه در بازارهــای 
منطقــه ای ایــران ماننــد عــراق رخ داد، دچــار افــت شــد و از ۷۱ 
ــه ۵۴.۰۶ میلیــون تــن در ســال  میلیــون تــن در ســال ۱۳9۱ ب
۱۳9۵ رســید و همچنیــن تولیــد کاتــد مــس نســبت بــه ســال 
ــت  ــمگیری در ۱۳9۵ داش ــد چش ــن رش ــزار ت ــا ۲۱۳ ه ۱۳9۱ ب
کــه تولیــد آن در ســال های 9۵ و 9۴ بــه ۳۴۰ و ۳۵۳.۳ هــزار 

تــن رســید. 
ــت  ــا اف ــته ب ــال های گذش ــدن س ــش مع ــت بخ ــی اس گفتن
ــد  ــه ش ــا مواج ــود تقاض ــی و کمب ــای جهان ــابقه قیمت ه بی س
کــه در اواخــر ســال ۱۳9۱ و ۱۳9۲ افزایــش قیمت هــای جهانــی 

و تقاضــای بازارهــای بــزرگ ماننــد چیــن باعــث شــد تــا بخــش 
معــدن بــا رشــد قابــل ماحظــه ای مواجــه شــود؛ امــا همزمــان 
ــد،  ــای تولی ــش هزینه ه ــی و افزای ــازار داخل ــود ب ــل رک ــه دلی ب
ــای  ــود را از بازاره ــای خ ــی، مزای ــی معدن ــوالت صادرات محص
ــی مواجــه شــدند.  ــا رشــد منف ــد و ب ــی از دســت دادن صادرات
ایــن رشــد منفــی در حالــی صــورت گرفــت و تــا اواســط ســال 
گذشــته ادامــه داشــت کــه برآوردهــای بانــک مرکــزی از حــال 
ــه  ــاخص ها رو ب ــه ش ــد ک ــان می ده ــدن نش ــی مع و روز فعل
بهبودنــد و درنهایــت در اواخــر ســال ۱۳9۵ رشــد بخــش معــدن 
بــه مثبــت ۱.۲ درصــد ارتقــا یافــت. ولــی در ایــن میــان در حــوزه 
معــدن، عمــده محصــوالت زنجیــره فــوالد بــه دلیــل تمرکــزی 
کــه دولــت در سیاســت های اقتصــادی خــود متوجــه آن 
ــدد  ــدی در ع ــای تولی ــل واحده ــی را در تکمی ــرد، رشــد خوب ک

اســتخراج و تولیــد بــه ثبــت رســاندند.

ــوزان  ــودروی دانش آم ــادف خ ــخ تص ــه تل ــال حادث ــه دنب ب
هرمزگانــی شــرکت راه آهــن اعــام آمادگــی کــرده مســافران 
ــبکه  ــه ش ــه ب ــی ک ــام نقاط ــوزی را در تم ــای دانش آم اردوه

ــد.  ــا کن ــتند، جابه ج ــل هس ــی متص ریل
در شــرایطی کــه طبــق اعــام بســیاری از مســئوالن اقتصــادی 
ــه  ــی فاصل ــر ایمن ــی از نظ ــوط ریل ــتفاده از خط ــور اس کش
ــوز  ــا هن ــل جــاده ای دارد، ام ــا حمــل و نق ــی ب ــب توجه جال
در بســیاری از نقــاط انتخــاب نخســت مســئوالن بــرای 
جابه جایــی در قالــب اردوهــا یــا ماموریت هــای دولتــی، 
ــی  ــون حوادث ــه تاکن ــتند ک ــهری هس ــن ش ــای بی اتوبوس ه
تلــخ و بــزرگ را رقــم زده انــد؛ حوادثــی کــه بــه نظــر می رســد 
ــت  ــواب غفل ــئوالن را از خ ــادن مس ــاق افت ــس از اتف ــا پ تنه

بیــدار می کنــد. 
پــس از گذشــت بیــش از یکســال از حادثه اتوبوس ســربازان 

ــار نوبــت بــه تعــدادی از دانش آمــوزان رســید کــه بــه  ایــن ب
ــل جــاده ای وجــود دارد  ــه در حمــل و نق ــی ک ــل مختلف دالی
بــا خطــرات جــدی مواجــه شــوند و حتــی تعــدادی از آن هــا 
جــان خــود را از دســت بدهنــد. پــس از ایــن اتفــاق بــار دیگــر 
راه آهــن اعــام کــرده کــه شــبکه ریلــی ایــن بــار آمادگــی آن را 
دارد کــه در جابه جایــی دانش آمــوزان در اردوهــای مســافرتی 
مشــارکت کنــد و در مســیرهایی کــه بــه شــبکه ریلــی متصــل 
هســتند، وظیفــه جابه جایــی دانش آمــوزان را بــر عهــده 
بگیــرد. هرچنــد هنــوز آمــوزش و پــرورش برنامــه دقیــق خود 
را بــرای ادامــه اردوهــای دانش آمــوزی اعــام نکــرده، امــا بــه 
ــتن  ــوع پیوس ــه وق ــس از ب ــر پ ــار دیگ ــد یک ب ــر می رس نظ
حادثــه ای دردنــاک، نگاه هــا بــه ســمت تغییــر در رونــد 
ــار پــس از  ــن ب ــه وجــود آمــده و ای ــی مســافران ب جابه جای

ــه دانش آمــوزان رســیده اســت.  ــت ب ســربازان نوب

9 110 درصد، میانگین افزایش 86
قیمت مسکن کالن شهرها

 هزار واحد مسکن مهر 
بدون متقاضی

 میلیون لیتر، مصرف بنزین 
در شهریورماه

میانگیــن افزایــش قیمــت مســکن در کالن شــهرها حــدود 9 
درصــد بــوده اســت.

در حال حاضر ۱۱۰ هزار واحد از مســکن های مهر ساخته شــده 
در کشــور بدون متقاضی است.

طبــق آخریــن آمــار، میــزان مصــرف بنزیــن از ابتــدای شــهریور 
بیــش از ۸۶ میلیــون لیتــر بــوده اســت.
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،،
ایــران ســالیان ســال اســت  کشــور 
از نبــود نــگاه فرآینــدی و سیســتمی 
بــه مدیریت هــای خُــرد و کالن و در 
یــک تعبیــر ســاده، ســوءمدیریت رنج 

می بــرد.

اروم آدا
شــرکت اروم آدا در کشــور ایــران، 9 کیلومتــری شــهر ارومیــه در جــاده ســنتو در محیطــی بســیار خوش 
آب و هــوا و بــا مســاحت تقریبــی ۵۲۰۰۰ متــر مربــع و ۱9۵۰۰ متــر مربــع زیربنــا تأســیس شــده اســت. 
ــرداری  ــه بهره ب ــی ب ــواع محصــوالت غذای ــد ان ــه منظــور تولی ــان ســال ۱۳۷۰ ب ــن شــرکت در ۱۵ آب ای
رســید. تولیــدات اروم آدا در ابتــدا شــامل انــواع رب گوجه فرنگــی بــود کــه بــه تدریــج و بــا توجــه بــه 

نیــاز مشــتریان و نیــز سیاســت های توســعه شــرکت، تعــداد و تنــوع محصــوالت افزایــش یافــت.
مدیریــت اروم آدا بــا بــاور ایــن دو شــعار کــه »کیفیــت مســیر ماســت، نــه مقصــد مــا« و »همــواره 
حــق بــا مشــتری اســت«، خط مشــی کیفیــت و ایمنــی خــود را بــا اطمینــان از جلــب رضایــت مشــتری 
ــه  ــت ب ــرار داده اســت. اهمی ــر زندگــی مشــتری ق ــذار ب ــوب و تأثیرگ ــت مطل ــا برآورده ســازی کیفی ب
نظــرات مشــتری، جــزء مهم تریــن برنامه هــای ایــن شــرکت اســت؛ بــه نحــوی کــه اروم آدا همیشــه 

منتظــر پیشــنهادات و انتقــادات مشــتریانش اســت.
ــی  ــای خارج ــت در بازاره ــرکت، رقاب ــی ش ــه خط مش ــه ب ــا توج ــادرات، ب ــد ص ــرکت اروم آدا در ُبع ش
ــه  ــه در حــال حاضــر صــادرات ب ــه نحــوی ک ــرار داده اســت؛ ب را جــزء برنامه هــای اساســی خــود ق
کشــورهای زیــر انجــام می پذیــرد: کانــادا، ســوئد، آمریــکا، انگلســتان، فرانســه، هلنــد، روســیه، روســیه 
ســفید، آلمــان، اســترالیا، ژاپــن، مالــزی، ترکیــه، عــراق، کویــت، عربســتان ســعودی، نیجریــه، کنیــا، 

تانزانیــا، بحریــن.

تولید ملی

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: بــه داســتان ســیب زمینی 
ــازار آن متهــم  ــد و ب ــی در مدیریــت تولی ــاز و ناتوان و پی

هســتیم که بایــد بــا راهکارهایی 
ــد  ــن تولی ــت آنای ــد مدیری مانن
و  مهــم  محصــوالت  بــازار  و 
از  اساســی کشــاورزی پــس 
ــرح  ــرای ط ــدن و اج ــی ش نهای
پهنه بنــدی، ایــن مشــکات را 

ــم.  ــل کنی ح
محمــود حجتــی در پنجمیــن 
گردهمایی سراســری کشــت های 
ــاز  ــبت آغ ــه مناس ــه ب ــزه ک پایی
ســال زراعــی 9۷ - 9۶ برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: اگــر در زمینــه 

بــه  تولیــد محصــوالت کشــاورزی  و  آب  بهــره وری 
ــکل  ــر مش ــم، دیگ ــدا کنی ــت پی ــا دس ــط رکورده متوس
پیــدا  موضوعیــت  آبــی  منابــع  محدودیــت  و  آب 
نمی کنــد؛ بــه عنــوان مثــال گنــدم رکــورد برداشــت ۱۳ 
ــن در کشــور را دارد کــه  ــد رکــورد ۱۴۰ ت ــن و چغندرقن ت
ــوان  ــم، می ت ــدا کنی ــت پی ــا دس ــف این ه ــه نص ــر ب اگ
ــر  ــرد و ب ــتفاده ک ــود اس ــراوان موج ــای ف از ظرفیت ه

بســیاری از مشــکات فائــق آمــد. 
وی افــزود: تولیــد میگــو از ۱۰ هــزار تــن در ســال ۱۳9۱ 
بــه ۲۵ هــزار تــن در ســال گذشــته رســید و صــادرات در 
ــد  ــات ۲۸ درص ــد و در لبنی ــز ۶۶ درص ــروری نی آبزی پ

افزایــش یافــت. 

وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: در بخــش کشــاورزی 
ــاز  ــیب زمینی و پی ــت س ــی در مدیری ــه ناتوان ــم ب مته
ــی از  ــه بخش ــه البت ــتیم ک هس
ــت؛  ــی اس ــکل طبیع ــن مش ای
چــرا کــه ایــران از نظــر تجــارت، 
در  اســت؛  بســته ای  کشــور 
ــد  ــورهایی مانن ــه کش ــی ک حال
ویتنــام  و  تایلنــد  مالــزی، 
میلیــارد   ۴۰۰ حــدود  ســاالنه 
ــامل  ــه ش ــد ک ــارت دارن دالر تج
می شــود؛  واردات  و  صــادرات 
امــا در ایــران بــه دلیــل مســائل 
مختلــف نمی توانیــم ایــن کار 
بســیاری  و  دهیــم  انجــام  را 
از تولیداتمــان خودمصرفــی اســت؛ امــا از عملکــرد 

محمــود خیلــی بهتــر می توانیــم عمــل کنیــم. 
حجتــی گفــت: امیدواریــم پــس از نهایــی شــدن 
ــم و  ــی کنی ــال آن را عمل ــک س ــر از ی ــدی کمت پهنه بن
ــد  ــول مانن ــک محص ــت ی ــر کش ــه زی ــه ای ک ــر نقط ه
ــن کار را  ــم ای ــود و بتوانی ــور ش ــی رود، مانیت ــدم م گن
ــم و  ــام دهی ــی انج ــم و اساس ــوالت مه ــرای محص ب
برنامه ریــزی تولیــد را بــه صــورت آنایــن انجــام دهیــم 

ــد.  ــته باش ــمندی داش ــتم هوش و سیس
البتــه ممکــن اســت کــه بــه دلیــل افزایــش تقاضــا یــا 
اتفاقــات ناگــواری ماننــد تنش هــای اقلیمــی بــا ایجــاد 

ایــن سیســتم هــم مشــکاتی بــه وجــود آیــد.

متهم به ناتوانی در مدیریت سیب زمینی و پیاز هستیم

پاسخ به سؤاالت مشترکین
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بازاریابی شرکت مخابرات استان

نوشداروی راه آهن پس از فوت دانش آموزانافت ۲۳ درصدی تولید سیمان در چهار سال اخیر

ــات  ــاوری اطاع ــز فن ــر کل مرک ــه مدی ــه گفت ب
شــرکت ملــی پســت، اســتفاده از خدمــات 
ســرویس ایمیــل بومــی پســت بــه صــورت پایــه 
ــام و  ــا ثبت ن ــردم ب ــوم م ــت و عم ــگان اس رای
ــک  ــت الکترونی ــتم پس ــت در سیس ــراز هوی اح
ــت از  ــر ۵۰۰ مگابای ــا حداکث ــد ت ــی می توانن بوم

ــد.  ــتفاده کنن ــرویس اس ــن س ــات ای خدم
ــر اســاس  ــان اینکــه ب ــا بی ــرد ب محســن ادبی ف
از  یکــی  جهانــی،  پســتی  اتحادیــه  احــکام 

ارائــه  دنیــا  در  پســتی  اپراتورهــای  وظایــف 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــت الکترونیک ــرویس پس س
راه انــدازی ســرویس پســت الکترونیکــی در 
مجلــس شــورای اســامی هــم تصویــب شــده 
و شــرکت ملــی پســت جمهــوری اســامی 
ایــران بــرای ایجــاد ســهولت در برقــراری ارتبــاط 
ــه  ــبت ب ــس نس ــردم و برعک ــا م ــتگاه ها ب دس

ــدام  ــی اق ــت الکترونیک ــمی پس ــدازی رس راه ان
ــرد.  ک

از  اســتفاده  مزایــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســرویس پســت الکترونیکــی بومــی بیــان 
ــمی،  ــای رس ــد کاره ــهروندان می توانن ــرد: ش ک
درگاه  طریــق  از  را  خــود  اداری  و  ارتباطــی 
پســت الکترونیکــی بومــی انجــام دهنــد. تمــام 

ــل  ــی در داخ ــت الکترونیک ــاخت های پس زیرس
کشــور قــرار دارد و همیــن باعــث دسترســی 
ــور  ــارج از کش ــاخت ها از خ ــه زیرس ــتن ب نداش
برقــراری  امنیــت  درنهایــت  کــه  می شــود 
ــه  ــرای شــهروندان ب ارتباطــات الکترونیکــی را ب

ارمغــان مــی آورد. 
مدیــر کل مرکــز فنــاوری اطاعــات شــرکت 

ملــی پســت ادامــه داد: وجــود زیرســاخت های 
شــبکه پســت الکترونیکــی در کشــور همچنیــن 
باعــث کاهــش اســتفاده از ترافیــک بین المللــی 
اینترنــت و درواقــع کاهــش هزینه هــا در کشــور 
می شــود. در ایــن ســرویس همچنیــن ســرعت 
و امکانــات بیشــتری هــم در اختیــار شــهروندان 
ــت  ــرویس پس ــا س ــل ی ــرد. ایمی ــرار می گی ق
الکترونیکــی بومــی بــرای عمــوم مــردم از طریق 
آدرس پســتی mail.post.ir قابــل ارائــه اســت.

ایمیل بومی سریع و رایگان، اما محدود

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۱۰,۵۹۰ ریال 

  ریال عربستان 

۱۰,۵۸۹ ریال 
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رســیدگی بــه مشــکات مــردم، یکــی 
از بخش هــای برنامــه »چتــر ارتبــاط« 
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد 
ــی  ــئول بازاریاب ــناس و مس ــزی کارش تمی
اصفهــان،  اســتان  مخابــرات  شــرکت 
پاســخگوی ســؤال مشــترکین در ایــن 

ــدند. ــه ش برنام
 سؤال

ســامانه ۳۶۳۶ تــا چــه انــدازه می توانــد در 
رفــع مشــکات مــردم مؤثر باشــد؟

 پاسخ
بــا توجــه بــه اینکــه ســواالتی کــه از طریــق 
ــه  ــود، دغدغ ــرح می ش ــه مط ــن برنام ای
بســیاری از همشــهریان اســت، بــه همیــن 
ــد  ــان می توان ــخ های کارشناس ــل پاس دلی
ــترکان را  ــادی از مش ــداد زی ــکات تع مش

حــل کنــد.

 سؤال
مــا ســاکن خیابــان شــیخ مفیــد هســتیم. 
 ADSL االن مدتــی اســت بــرای خــط
ــه  ــا گفت ــه م ــا ب ــم؛ ام ــت داده ای درخواس
ــی  ــت خال ــه ظرفی ــن منطق ــه ای ــده ک ش
نــدارد. بــرای حــل ایــن مشــکل چــه کاری 

ــم؟ ــد انجــام دهی بای
 پاسخ

ــای  ــا پورت ه ــد م ــیخ مفی ــه ش در منطق
خالــی داریــم؛ اگــر ایــن مشــترک گرامــی 
ــن  ــد، ای نتوانســته اند ADSL دریافــت کنن
در خطشــان  دارد کــه  وجــود  احتمــال 

ــود دارد.  ــکلی وج مش
از  نتوانســتند  گرامــی  مشــترک  اگــر 
ــت درخواســت  ــه ثب ــدام ب ــق ۲۰۲۰ اق طری
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد می توانن ADSL کنن
دفاتــر خدمــات مخابــرات در ســطح شــهر 
اصفهــان در ایــن زمینــه بــا کارشناســان مــا 
صحبــت کننــد تــا مشکلشــان حــل شــود. 

 tce.ir.۲۰۲۰ آدرس دفاتــر مــا در ســایت
ــت. ــود اس موج

 سؤال
ــات  ــه خدم ــی ب ــد چــه زمان ــان وحی خیاب

ــد شــد؟ ــز خواه ــوری مجه فیبرن
 پاسخ

اســتان اصفهــان پیشــرو در ارائــه خدمــات 
ــوری اســت و  ــر ن ــت پرســرعت فیب اینترن
مناطقــی در شــهر اصفهــان در حــال حاضــر 
امــکان اســتفاده از ایــن ســرویس را دارند. 
ایــن خدمــت در آینــده در سراســر اصفهــان 
ــت  ــا اولوی ــا فع ــد؛ ام ــد ش ــه خواه عرض
ــت های  ــه درخواس ــت ک ــی اس ــا مناطق ب
بیشــتری بــرای ایــن خدمــت داشــته 
ــهروندان  ــل از ش ــن دلی ــه همی ــند؛ ب باش
ــت  ــتار دریاف ــر خواس ــه اگ ــم ک می خواهی
ــا  ــتند، حتم ــرعت هس ــوط پرس ــن خط ای
درخواســت های خودشــان را بــه همــکاران 

ــد. ــه کنن ــرات ارائ مــا در مخاب



کوتاه از نصف جهان
 افزایش ۲۵ درصدی ترافیک 

در مهرماه
علیرضــا صلواتــی، معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
اصفهــان، اظهــار کــرد: : همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس ۲۵ 
درصــد بــه ســفرهای شــهری افــزوده خواهــد شــد؛ بنابرایــن 
الزم اســت در ایــن خصــوص روان ســازی بیشــتری در ســطح 

معابــر داشــته باشــیم. 
وی از آماده بــاش نــاوگان اتوبوســرانی در روزهــای بازگشــایی 
مــدارس خبــر داد و گفــت: ۳ خــط ســامانه تنــدرو هــم ســعی 

شــده بــه صــورت منظــم مشــغول ســرویس دهی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح ایمن ســازی اطــراف مــدارس 
از ۱۵ شــهریورماه آغــاز می شــود، تصریــح کــرد: ایمن ســازی 
ــدارس  ــراف م ــی اط ــای اصل ــا و گذرگاه ه ــیه خیابان ه حاش
بــا نصــب تابلوهــای ترافیکــی، چراغ هــای چشــمک زن، 
ــد  ــام خواه ــرعتگاه انج ــب س ــاده و نص ــر پی ــی عاب خط کش

شــد.

 بهره برداری از آکادمی 
شمشیربازی اصفهان 

رئیــس هیئــت شمشــیربازی اســتان اصفهــان از افتتــاح  
آکادمــی شمشــیربازی تــا یــک مــاه آینــده خبــر داد و 
گفــت: پیگیــر افتتــاح آکادمــی منحصربه فــرد شمشــیربازی 

ــتیم.  هس
فرهــاد رضایــی دربــاره عملکــرد تیم هــا و ورزشــکاران اصفهانــی 
در مســابقات اســتانی و قهرمانــی کشــور اظهــار داشــت: 
تیم هــای نوجوانــان و جوانــان اســتان بــا کســب نتایــج قابــل 
قبــول در مســابقات قهرمانــی کشــور بــه اردوهــای تیــم ملــی 

ــد.  ــدا کردن راه پی
وی دربــاره وضعیــت ســایر تیم هــای اصفهــان گفــت: در حــال 
حاضــر تیم هــای بزرگســاالن و نونهــاالن اصفهــان بــرای اعــزام 

بــه مســابقات کشــوری در حــال آماده ســازی خــود هســتند.

اعالم برنامه زمان بندی حرکت متروی 
اصفهان 

هم اکنــون ۳ فــاز از خــط یــک متــرو حــد فاصــل ایســتگاه 
پاســداران در شــهرک قــدس خیابــان امــام خمینــی)ره( تــا 

میــدان آزادی در اختیــار شــهروندان قــرار دارد.
در حــال حاضــر متــروی اصفهــان از ســاعت ۷ صبــح تــا ۱۵ 
ــانی  ــهروندان خدمت رس ــه ش ــا آزادی ب ــدس ت ــیر ق در مس
می کنــد. بــر ایــن اســاس بــه منظــور رفــاه حــال شــهروندان 
ــان از  ــروی اصفه ــت مت ــدی حرک ــه زمان بن ــیر و برنام مس
ــوی  ــس از س ــتگاه آزادی و بالعک ــه ایس ــدس ب ــتگاه ق ایس

ــان اعــام شــد. ســازمان قطــار شــهری اصفه

 بیش از هزار تماس روزانه با 
سامانه 1۲۵ 

ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــاس  ــزار تم ــش از ه ــه بی ــت: روزان ــان گف ــهرداری اصفه ش
ــود  ــا وج ــه ب ــود ک ــرار می ش ــازمان برق ــن س ــا ای ــی ب تلفن
ــه قبــل کمتــر شــاهد  فرهنگ ســازی صورت گرفتــه نســبت ب

تلفنــی هســتیم. مزاحمت هــای 
محمــد شــریعتی اظهــار کــرد: در طــول یــک مــاه گذشــته ۹ 
ــزار و  ــب ۳۲ ه ــی در قال ــه تلفن ــه مکالم ــزار و ۸۶۷ دقیق ه
۹۰۰ تمــاس بــا ســامانه ۱۲۵ صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن 
آمــار بــه طــور متوســط شــامل بیــش از هــزار تمــاس تلفنــی 

در روز می شــود.

 نرخ 97 درصدی باسوادی 
در استان اصفهان

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: طبــق 
اطاعــات بــه دســت آمــده از سرشــماری ۱۳۹۵، از مجمــوع 
4 میلیــون و ۹۰۰ هــزار نفــر جمعیــت اســتان در گــروه گــروه 
ــر  ــزار نف ــون و ۷۰۰ ه ــدود ۲ میلی ــال، ح ــا 4۹ س ــنی ۱۰ ت س
ــم ۹۶.۹ درصــد  ــه رق ــه درصــد باســوادی ب ــد ک باســواد بودن

رســیده اســت.
محمدحســن قائدی هــا در آییــن روز جهانــی مبــارزه بــا 
اقدامــات  مهم تریــن  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  بی ســوادی 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان در راســتای ســوادآموزی، 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــری محل ــز یادگی ــیس مراک تاس
ــه  ــوادآموزان ارائ ــه س ــی ب ــای مختلف ــوادآموزی، مهارت ه س

می شــود.
بــه گفتــه وی امــروز بــه کســی باســواد گفتــه می شــود 
ــتن آداب  ــی، داش ــواد ارتباط ــی، س ــواد عاطف ــه دارای س ک
معاشــرت مثبــت، ســواد مالــی، برخــورداری از ســواد رســانه، 
توانایــی تربیــت فرزنــدان و ایجــاد ارتبــاط مثبــت بــا جامعــه 
ــای  ــتفاده از مهارت ه ــه و اس ــواد رایان ــت، س ــم و تربی تعلی

ــه باشــد. هفتگان

 اجرای طرح خانواده محوری پلیس 
در اصفهان

ــروی انتظامــی  ــدی معصوم بیگــی، فرماندهــی نی ســردار مه
ــان  ــای کارکن ــم از خانواده ه ــن تکری ــان، در آیی اســتان اصفه
فرماندهــی انتظامــی اســتان اظهــار کــرد: نقــش خانــواده بــه 
عنــوان اولیــن نهــاد اجتماعــی جامعــه کــه درواقــع می توانــد 
در خیــر و شــر بــودن تک تــک افــراد تاثیرگــذار باشــد، بســیار 
مهــم و حیاتــی اســت و بایــد مــورد توجــه و اهتمــام جــدی 

همــه مســئوالن قــرار گیــرد.
وی افــزود: اگــر خواهــان جامعــه ای ســالم، بانشــاط و پویــا 
هســتیم، بایــد بــه موضــوع خانــواده توجــه و اهتمــام جــدی 
داشــته باشــیم؛ چــرا کــه امنیــت و آرامــش جامعــه در گــرو 

ــای ســالم و آگاه اســت. داشــتن خانواده ه
وی از اجــرای طــرح »خانواده محــوری پلیــس« توســط ایــن 
فرماندهــی خبــر داد و گفــت: نیــروی انتظامــی نیــز بــه نوبــه 
ــی و  ــیب های اجتماع ــا از آس ــازی خانواده ه ــود مصون س خ
همچنیــن آگاه ســازی آن هــا نســبت بــه جرایــم، آســیب ها و 

تهدیــدات را در دســتورکار خــود قــرار می دهــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره 
ــی  ــان، عل ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ارتباط
قاســم زاده، معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
اصفهــان، اظهــار کــرد: تألیــف و تدویــن 4 مجلــد 
کتــاب در حــوزه شــهر ایرانی اســامی بــا رویکــرد 
بــه همــت دبیرخانــه دائمــی شــهر  جدیــد، 
ــید  ــان رس ــه پای ــان ب ــهرداری اصفه ــامی ش اس
ــاپ و  ــتانه چ ــه در آس ــن مجموع ــون ای و هم اکن

ــرار دارد. ــار ق انتش
بــه  ایــن کتاب هــا،  از  افــزود: هــر یــک  وی 
اســامی  شــهر  موضــوع  بــه  نــو  شــیوه ای 
ــت،  ــاد جذابی ــا ایج ــن آن ه ــه و در تدوی پرداخت
ــان  ــه مخاطب ــم ب ــریع مفاهی ــاده و س ــال س انتق
ــرات و  ــوع  نظ ــری از مجم ــدی حداکث و بهره من
دیدگاه هــای شــاخص اندیشــمندان در زمینــه 
شــهر ایرانی اســامی مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــوان »در آســتانه آرمان شــهر  کتــاب اول تحــت عن
کاربســت  شــامل  اصــل  در  ایرانی اســامی« 
نظریــات شــاخص اندیشــمندان در حــوزه فرهنگ، 

هنــر و بــه طــور خــاص شهرســازی و معمــاری در 
ــت. ــامی اس ــهر ایرانی اس ش

در ایــن مجلــد کــه بالــغ بــر ۵۶۹ صفحــه اســت، 
ــق و  ــش از ۳۵ محق ــای بی ــات و دیدگاه ه نظری
ــی و خارجــی در حــوزه  ــرداز مطــرح داخل نظریه پ
شــهر ایرانی اســامی، پــس از مطالعــه انبــوه آثــار 
ــب  ــه شــامل کت ــن زمین ــف و متعــدد در ای مختل
ــت، در  ــر اســاس گســتردگی، اهمی ــاالت، ب و مق
ــه  ــده و ب ــع و نتایــج، برگزی ــودن مناب دســترس ب
ــع  ــدگاه، مناب ــزاء دی ــب اج ــا در قال ــورت یکج ص
دیــدگاه )آیــات و روایــات، فلســفه، عرفــان، عقلی 
و تاریــخ تمــدن(، ســطح عملیاتــی، حــوزه تأثیــر، 
ــدگاه،  ــج و دســتاوردهای دی هویت بخشــی و نتای

ســازماندهی و تدویــن شــده اســت.
ــده در  ــات انجام ش ــل مطالع ــاب ماحص ــن کت ای
کارگــروه علمی تخصصــی شــهر ایرانی اســامی 
ــب از  ــامی، مرک ــهر اس ــی ش ــه دائم در دبیرخان
و  دانشــگاه  و  اســتادان حــوزه  و  کارشناســان 
ــکار  ــی هم ــای پژوهش ــاش گروه ه ــن ت همچنی

ــت. ــه اس دبیرخان
یکجــا،  مطالعــه  امــکان  کتــاب  ایــن  در   
مقایســه ای و بــه دور از ســردرگمی در زمینــه شــهر 
ایرانی اســامی بــا تمرکــز بــر مباحــث شهرســازی 
و معمــاری بــرای عاقه منــدان فراهــم شــده 
ــد  ــکان را می ده ــن ام ــان ای ــه محقق ــت و ب اس
ــش  ــای دان ــا و مرزه ــاع از فعالیت ه ــا اط ــه ب ک
در ایــن زمینــه، گام هــای بعــدی پژوهشــی را 
در جهــت پــر کــردن خأل هــا و تکمیــل نقــاط 
ــق اهــداف پیاده ســازی  ضعــف درخصــوص تحق
ــر  ــامی در عص ــاری ایرانی اس ــازی و معم شهرس

ــد.  ــدرت بردارن ــا ق ــوان و ب ــر پرت حاض
ــغ  ــک بال ــر ی ــه ه ــر ک ــاب دیگ ــدف از ســه کت ه
بــر ۲۵۰ صفحــه در قالــب خشــتی اســت و 
تحــت عنــوان مجموعــه ادامــه دار و خاقانــه 
»خشــِت بهشــت« بــرای اولیــن بــار ســاماندهی 
و تدویــن شــده، تصویرنــگاری ارزش هــای شــهر 
فضاهــای  و  کاربری هــا  در  ایرانی اســامی 

ــت. ــهری اس ــف ش مختل
فرهنگ ســازی  منظــور  بــه  کتاب هــا  ایــن 
مطــرح  مفاهیــم  عینــی  و  ســاده  انتقــال  و 
ــان  ــه مخاطب ــامی ب ــهر ایرانی اس ــوص ش درخص
و ایجــاد انگیــزه و برانگیختــن حــس عاقــه، 
ــی،  ــت اندرکاران طراح ــه دس ــناختی و توج زیباش
ــی و  ــهروندان طراح ــوم ش ــرا و عم ــاخت و اج س

شــده اند. تدویــن 
ایــن کتــاب ضمــن پرداختــن بــه مفهــوم و 
ایرانی اســامی،  شــهر  در  مســکن  جایــگاه 
شــاخص های مطــرح کلیــدی در شهرســازی، 
معمــاری و برنامه ریــزی شــهری مســکن در 
ــا  آرمان شــهر ایرانی اســامی در عصــر معاصــر را ب
بهره بــرداری از ماحصــل نظریــات و پژوهش هــای 
شــاخص اندیشــمندان در ایــن زمینــه موشــکافانه 
ــای اصــول  ــب بخش ه ــرده و در قال اســتخراج ک
شــهر آرمانــی اســام، مســکن در کالبــد شــهری، 
ــی و  ــد داخل ــوب، کالب ــکن مطل ــای مس ویژگی ه
ــان  ــرای زم ــه ب ــای خاقان ــی نمونه ه ــه طراح ارائ
حاضــر، بــا تصویرنــگاری گویــا و جــذاب، تدویــن 

و تبییــن می کنــد.
ــاب  ــن کت ــرد ای ــای منحصربه ف ــی از ویژگی ه یک
ــرح  ــن ط ــه چندی ــگاری، ارائ ــر تصویرن ــاوه ب ع
زمینــه  در  اجــرا  قالــب  پیشــنهادی  خاقانــه 
مســکن بــا توجــه بــه ارزش و حکمت هــای 
ــرایط  ــرای ش ــامی ب ــه ایرانی اس ــرح در خان مط

ــت. ــی اس ــی کنون زمان
ایرانی اســامی«  شــهر  در  »مســجد  کتــاب 
مجموعــه  از  کتــاب  ســومین  عنــوان  بــه 
ــگاری  ــه تصویرن ــت«، ب ــِت بهش ــه دار »خش ادام
ــازی  ــاری و شهرس ــان در معم ــای پنه حکمت ه
جهــت  در  ایرانی اســامی  شــهر  در  مســاجد 
می پــردازد.  معاصــر  دوران  بــرای  الگوبــرداری 
دیباچــه  در فصل هــای  ایــن کتــاب  مطالــب 
از  مســجد  معمــاری  اصــول  بیــان  شــامل 
ــه  ــوم و تاریخچ ــامی، مفه ــت اس ــدگاه حکم دی
مســجد، مســجد در کالبــد شــهری، ویژگی هــای 
مســجد، کالبــد خارجــی و داخلــی مســجد و 
ــا  ــر ب ــاجد معاص ــی مس ــی و  بررس آسیب شناس
بهره گیــری از نتایــج مطالعــات و پژوهش هــای 
شــاخص در ایــن خصــوص تدویــن شــده اســت. 
انتشــار ایــن مجموعــه گامــی رو بــه جلــو در جهــت 
تســهیل دســتیابی بــه الگوی مناســب پیاده ســازی 
ارزش هــای فاخــر معمــاری ایرانی اســامی در 

قالــب شــهر طیــب در عصــر حاضــر اســت.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

 تدوین ۴ جلد کتاب 
در حوزه شهر ایرانی اسالمی

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
ــاف  ــوالت عف ــاالن محص ــی از فع ــل از جمع ــم تجلی در مراس
بتــوان  اینکــه  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  حجــاب  و 
فروشــندگان، تولیدکننــدگان و مســئوالن را در یــک مــکان 
گــرد هــم جمــع کنیــم و بــه بیــان سیاســت های کلــی 
نشــأت گرفته از اصــل نظــام، ایمــان و اعتقادی مــان بپردازیــم 

جــای شــکرگزاری دارد.
اســرافیل احمدیــه بــا بیــان اینکــه بایــد بدانیــم در جامعــه ای 
ــه ای  ــران جامع اســامی در حــال زندگــی هســتیم، گفــت: ای
ــا  ــه آن ه ــئوالن و در رأس هم ــگاه مس ــئون و ن ــه ش ــت ک اس
ــه مســئله عفــاف و حجــاب  ــر معظــم انقــاب اســامی ب رهب

ــژه اســت. وی
وی بــر لــزوم توجــه و بــه کار بســتن ایــن دیدگاه هــای 

مســئوالن عالی رتبــه نظــام در مقولــه عفــاف و حجــاب تاکیــد 
ــن  ــی بی ــری و همدل ــا همفک ــد ب ــت: بای ــار داش ــرد و اظه ک
همــه دســتگاه ها، متولیــان و دغدغه منــدان ایــن حــوزه بــرای 

ــت. ــا گام برداش ــبرد کاره پیش
احمدیــه بــا بیــان اینکــه بســیج نیــز بــا نــگاه خــوب خــود در 
ــه داد: در گذشــته  ــت اســت، ادام ــه در حــال فعالی ــن زمین ای
ــای  ــی در ویترین ه ــه عرضــه محصوالت ــاس ب فروشــندگان لب
ــوده  ــی مــورد رضایــت نب ــد کــه خیل ــادرت می ورزیدن خــود مب

اســت.
ــدات در  ــا تولی ــم ت ــی کمــک کنی ــد همگ ــرد: بای ــد ک وی تأکی
حــوزه محصــوالت ایرانی اســامی و ســازگار بــا فرهنــگ 
اســامی کشــور گســترش یابــد و اصفهــان را بــه  عنــوان الگــوی 

ــم. ــی کنی ــن کار معرف ای
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مدیــر میــراث فرهنگــی کاشــان از افتتــاح ۳ اقامتــگاه ســنتی و 
بوم گــردی جدیــد در کاشــان خبــر داد و گفــت: ایــن اقامتگاه هــا 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 4۲ میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید. 
ــت از  ــر صیان ــان از نظ ــت: کاش ــار داش ــاوری اظه ــن ج محس
ــه نخســت  ــروف اســت و رتب ــای ســنتی و تاریخــی مع خانه ه
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــاط ب ــن ارتب ــوری را در ای کش

ــان در  ــنتی کاش ــای س ــیاری از خانه ه ــه بس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ســنتی و ... بازســازی شــده اســت،  ــب ســفره خانه، خان قال
ابــراز داشــت: تاکنــون بیــش از ۱4 خانــه ســنتی در کاشــان بــه 

ــل شــده اســت. ــا ســفره خانه ســنتی تبدی ــگاه بومــی ی اقامت
مدیــر میــراث فرهنگــی کاشــان تاکیــد کــرد: به تازگــی مرمــت و 

تجهیــز ســه خانــه تاریخــی در کاشــان بــه پایــان رســید کــه در 
ــا هفتــه دولــت بــه شــکل اقامتــگاه  هفتــه گذشــته مصــادف ب

ــدند. ــرداری ش ــردی بهره ب ــنتی و بوم گ س
ــرای  ــام س ــا ن ــردی ب ــای بوم گ ــن اقامتگاه ه ــه داد: ای وی ادام
ســایه، ســروا و مرحلــه دوم طــرح توســعه هتــل ســنتی 
ــال  ــارد ری ــر 4۲ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــان ب ــری کاش منوچه

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
ــگری  ــای گردش ــاح طرح ه ــا افتت ــه ب ــان اینک ــا بی ــاوری ب ج
بیــش از ۵۰ تخــت بــه ظرفیــت اقامتــی ایــن شــهر افــزوده شــد، 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــای تاریخ ــذاری خانه ه ــت: واگ گف
ــگری  ــت گردش ــن صنع ــق گرفت ــتغال زایی و رون ــر اش ــزون ب اف
ــا و  ــن بناه ــتر از ای ــت بیش ــظ و حراس ــبب حف ــه، س در منطق

همچنیــن کاهــش هزینه هــای دولــت می شــود.

ــی  ــات اخاق ــله جلس ــری در سلس ــی ناص ــت  هللا محمدعل آی
ــوره ای  ــد، س ــوره حم ــرد: س ــار ک ــردم اظه ــع م ــود در جم خ

ــت. ــگرف اس ــراری ش ــب و دارای اس عجی
وی بیــان کــرد: در روایــت آمــده اســت کــه اگــر کســی ایــن 
ــود،  ــده ش ــرده زن ــد و م ــرده بخوان ــر ُم ــار ب ــت ب ــوره را هف س
ــد  ــید محم ــت هللا س ــوم آی ــا، مرح ــتاد م ــد. اس ــب نکن تعج
کشــمیری )قــدس ســره(، فرمودنــد: »مــن بــاالی ســر 
حیوانــات متعــددی کــه مــرده بودنــد، حمــد خوانــدم و زنــده 

ــدند.« ش
ــی  ــح کــرد: امــام خمین اســتاد برجســته اخــاق حــوزه تصری
)قــدس ســره(  یــک مقــداری پــرده از روی اســرار ایــن ســوره 

در تفسیرشــان برداشــتند؛ امــا ادامــه ندادنــد.
کاری کــه  هــر  آمــده  روایــات  در  وی خاطرنشــان کــرد: 

می خواهیــد انجــام دهیــد »ِبْســِم هللِا الرَّْحمــِن الرَّحیــم« 
بگوییــد؛ اگــر در ابتــدای کار ِبْســِم هللِا نگویــی، ایــن کار، میمــون 

و مبــارک و نتیجه بخــش نیســت.
ــت. ــت اس ــام والی ــم مق ــوم مه ــوع س ــه داد: موض وی ادام

مقــام والیــت، عجیــب مقامــی بــوده؛ مــا والیــت را نشــناختیم 
و بــه عظمــت والیــت پــی نبردیــم کــه درِ خانــه حضــرت حــق 
چــه آبــرو و چــه قدرتــی دارنــد. حضــرت اباعبــدهللا)ع( قســم 
جالــه می خورنــد و می فرماینــد: »خــدا هیــچ چیــزی را 

ــد.« ــد، مگــر دســتور داد کــه از مــا اطاعــت بکن نیافری
ــرای  ــرری ب ــر و ض ــن، ش ــه متقی ــت اینک ــرد: عل ــراز ک  وی اب
ــرای  ــد و ب ــا ندارن ــه حــب دنی ــن اســت ک ــد، ای دیگــران ندارن
ــا  ــه دنی ــد ک ــون می دانن ــد؛ چ ــرر نمی زنن ــی ض ــه کس ــا ب دنی

ــدارد. ارزش ن
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ــتان، در  ــع آب اردس ــس اداره مناب ــلیمی، رئی ــا س محمدرض
ــع آب شهرســتان  ششــمین جلســه شــورای حفاظــت از مناب
اظهــار داشــت: کلیــه چاه هــای شــهرداری اردســتان بــه کنتــور 

ــده اند. ــز ش ــمند مجه هوش
وی همچنیــن از عــزم جــدی و الــزام نصــب کنتورهــای 
هوشــمند در اردســتان خبــر داد و گفــت: در راســتای تدویــن 
و اجــرای برنامه هــای عملیاتــی مناســب بــرای ایجــاد تعــادل 
بیــن منابــع و مصــارف به ویــژه در ســفره های آب زیرزمینــی، 
نصــب کنتــور هوشــمند بــر روی کلیــه چاه هــای شــرکت های 
آب و فاضــاب شــهری و روســتایی در دســتورکار قــرار گرفتــه 

اســت.

رئیــس اداره منابــع آب اردســتان یــادآور شــد: کلیــه چاه هــای 
هوشــمند  کنتورهــای  دارای  تدریــج  بــه  نیــز  خدماتــی 
ــه  ــی، ۱۵ حلق ــه چــاه خدمات ــون از ۳۵ حلق می شــوند و تاکن

ــده اند. ــمند ش ــور هوش ــه کنت ــز ب مجه
ســلیمی افــزود: کنتورهــای هوشــمند از مصــرف بی رویــه 
و بــاال در بخــش کشــاورزی جلوگیــری و بهینه ســازی و 

تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی را بــه همــراه دارنــد.
رئیــس اداره منابــع آب اردســتان همچنیــن از پــر و مســدود 
ــدای امســال در دشــت  شــدن ۲ حلقــه چــاه غیرمجــاز از ابت
اردســتان خبــر داد و تصریــح کــرد: در ایــن دشــت تنهــا 
ــاه  ــود دارد و چ ــاورزی وج ــاز کش ــاه غیرمج ــه چ ــک حلق ی
ــر و مســدود  ــرای پ ــت ب ــا جدی ــز ب باغ ویاهــای غیرمجــاز نی

ــد.  ــرار دارن ــتورکار ق ــدن در دس ش

 اصفهان توانایی تبدیل شدن به 
الگوی تولیدات عفاف و حجاب را دارد

مدیر میراث فرهنگی کاشان خبر داد:

افتتاح 3  اقامتگاه سنتی و بوم گردی جدید در کاشان
تجهیز بیش از ۴00 حلقه چاه مجاز 

به کنتور هوشمند در اردستان 

آیت هللا ناصری:

مؤمنان برای مال دنیا به کسی ضرر نمی زنند

اصفهان دوستان این کتاب را بخوانند
ــوع آن  ــی و موض ــرزاد گل ــته ف ــگ« نوش ــه درن ــی و س ــل، س ــک پ ــاب »ی کت

ــت. ــان اس ــفی اصفه ــب فلس ــی مکت بازخوان
ــت  ــاره عل ــگ« درب ــه درن ــی و س ــل، س ــک پ ــاب »ی ــنده کت ــی، نویس ــرزاد گل ف
نــگارش ایــن کتــاب می گویــد: »اگــر امــروز از ســی و ســه پــل می گویــم، از آن 
ــه در آن  ــی ک ــم. جهان ــروز می دان ــان ناســاز ام ــه آن را نوشــداروی جه روســت ک
ذهن هــا بــا هــزاران پیونــد بــه هــم متصلنــد، جان هــا از هــم گریزاننــد و روان هــا 

ــد.  ــود مانده ان ــده و در خ چروکی
ــا و  ــا تن ه ــت و تنه ــال اس ــی از خی ــی خال ــا امتدادهای ــن م ــای امروزی پل ه
ذهن هــای آماســیده پرغوغــا را از خــود عبــور می دهــد و دل هــا را بــه دیــدار هــم 
ــان اســت؛  ــب فلســفی اصفه ــی ای از مکت ــاب، بازخوان ــن کت ــر نمی شــود. ای راهب
ــطرهای  ــه از س ــاله ها، بلک ــا و رس ــطور در کتاب ه ــطرهای مس ــه از س ــم ن آن ه
ــه  ــن ب ــا راه یافت ــل؛ ت ــا و حجره هــای ســی و ســه پ ــا و راه ه مســتور در قوس ه
ایــن متــن رازورزانــه کــه گــه گاه عبــورت می دهــد، گاه دربــرت می گیــرد و گاه بــه 

تماشــایت می نشــیند.« 
ایــن کتــاب کــه خوانــدن آن بــرای هــر ســی و ســه پل دوســتی ضــروری اســت   

از ســوی نشــر آســیم در ســال ۱۳۸۸ بــه چــاپ رســیده اســت. 

در صفحــه نخســت آن می خوانیــم: »اصفهــان، رؤیایــی اســت شــگرف کــه 
تعبیــرش از ذهن هــا فرامــوش و در زندگــی گــم شــده اســت. بــا آنکــه می دانــم 
ــودم را  ــه خ ــا همیش ــتانند، تقریب ــن هم داس ــا م ــا ب ــن رؤی ــر در ای ــا نف میلیون ه

ــده ام. ــا دی در آن تنه
...آنــگاه کــه آدم هــا را می بینــی کــه چــون خوابگردهــا از میــان ایــن شــهر معنــا 
می گذرنــد، پــا بــر خطــوط پــر رمــزش می گذارنــد و بی درنگــی می گذرنــد یــا بــا 
شــگفتی ای کوتــاه و گاه ســاختگی نگاهــی بازیگــوش و بی خیــال را بــر نقش هــا 
ــف  ــن توصی ــا این چنی ــا تنه ــد ی ــا می یابن ــی زیب ــا صناعت ــد و آن را تنه می لغزانن
ــوط  ــی خط ــون لکه های ــه چ ــی ک ــلخته را می بین ــارت ش ــزاران عم ــد؛ ه می کنن

ــه را می پوشــاند. ــاب رازورزان ــن کت ای
گام هــای بــی ادب اســتوار، گام هــای پلشــت پرتردیــد، نادانــی ســرگردان  در شــهر، 
هیاهــوی پرغوغــای غفلــت؛ کجــا دانســته می شــود کــه ایــن کتــاب زندگــی اســت 
ــا  ــا و گنبده ــا و دیواره ــا و باغ ه ــن راه ه ــده و ای ــترده ش ــان گس ــر پایش ــه زی  ک
و رنگ هــا و نقش هــا، نــه فضایــی بــرای زندگــی کــه روایتــی تمام نمــا از زندگــی 

و فضایــی بــرای فــراروی از ادراک شــیئی و نــاب شــدن خــرد اســت.
بــه خــود می گویــم نــه، ایــن اصفهــان عنصــری، تنهــا مجالــی اســت بــرای کار و 
پناهگاهــی بــرای زیســتن و آن اصفهــان کــه دالل زندگــی اســت و رؤیایــی اســت 

کــه تعبیــرش فرامــوش شــده و مــا چــون خوابگردهــا در آن می پلکیــم.«

ــازی ســازمان  ــره ب ــس جزی ــی راد، رئی جال
اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــبت ها و  ــتفاده از مناس ــه اس ــان اینک ــا بی ب
آمــوزش در قالــب بــازی در مرکــز تخصصــی 
انجــام می شــود، گفــت:  بــازی کــودکان 

ــت. ــازی اس ــودکان ب ــد ک ــه رش الزم
ــره  ــه جزی ــان اینک ــا بی ــی راد ب ــه جال امین
ــای  ــته فعالیت ه ــای گذش ــی ماه ه ــازی ط ب
پیــش  از  اهــداف  زمینــه  در  را  مختلفــی 
تعیین شــده اجــرا کــرده، اظهــار کــرد: جزیــره 
بــازی، مرکــز تخصصــی بــازی کــودکان اســت 

کــه در ایــن زمینــه از مناســبت های مختلــف 
اســتفاده می کنیــم تــا بعضــی مفاهیــم را در 

ــم. ــوزش دهی ــا آم ــه بچه ه ــازی ب ــب ب قال
وی افــزود: جزیــره بــازی از قســمت های 
مختلفــی از جملــه آشــنایی بــا حیوانــات در 
ــات،  ــا حیوان ــتی ب ــه دوس ــک غرف ــب ی قال
ــادی،  ــن ماســه ای، ســالن ب اســتفاده از زمی
غرفه هــای نقاشــی و کاردســتی و... تشــکیل 

شــده اســت.
برنامه هــای  و  طبیعت گــردی  دربــاره  وی 
آینــده جزیــره بــازی گفــت: در همیــن رابطــه 

اردوی مــادر و کــودک را در قالــب پنــج غرفــه 
بــادی و آمــوزش  بــرای مــادران برگــزار کردیم 
و بــرای ارتبــاط بیشــتر مــادر بــا کــودک نیــز 

چنــد بــازی  آمــوزش دادیــم.
رئیــس جزیــره بــازی ســازمان فرهنگــی 
ــرد:  ــح ک ــان تصری  تفریحــی شــهرداری اصفه
ــه  ــک برنام ــبت ها ی ــتفاده از مناس ــرای اس ب
برگــزار  را  دیگــر  و کــودک«  مــادر  »اردوی 
ــوزش  ــرای آم ــق ب ــن طری ــا از ای ــم ت کردی
مفاهیــم نــوروز در قالــب بــازی اســتفاده                     

ــم. کنی

وی بــا بیــان اینکــه امســال نیــز طبیعت گردی 
داشــت،  خواهیــم  برنامه های مــان  در  را 
ــای  ــم از فض ــعی می کنی ــرد: س ــح ک تصری
جزیــره بــازی بــرای ایــن امــر اســتفاده کنیــم 
و اگــر شــرایط مهیــا نبــود از محیــط بیــرون 
تــاش  همچنیــن  می کنیــم؛  اســتفاده 
خواهیــم کــرد در فضــای جزیــره بــازی ایــن 
آموزش هــا را ارائــه دهیــم تــا کــودکان زمانــی 
طبیعــت  بــه  خانواده های شــان  بــا  کــه 
می رونــد، از ایــن مفاهیــم الگوبــرداری و 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــت  ــه محدودی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی راد ب جال
تمــام  نیــاز  پاســخگوی  و  داریــم  فضــا 
شــهروندان نیســتیم، بیــان کــرد: تــاش 
ــم و  ــت کنی ــای روز حرک ــا نیازه ــم ب می کنی

ــترده تری  ــات گس ــد خدم ــک بای ــدون ش ب
ــم. ــه دهی ارائ

وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ویــژه مهدهــای 
ــازی صبح هــا ویــژه  کــودک  گفــت: جزیــره ب
اســتفاده مهدهــای کــودک  و مــدارس اســت 
و بعدازظهرهــا نیــز ویــژه خانواده هاســت و 
حتــی در روزهای تابســتان نهادهــای فرهنگی، 
می تواننــد  مســاجد  و  محــات  بســیج 
صبح هــا و خانواده هــا نیــز بعدازظهرهــا از ایــن 

مــکان اســتفاده کننــد.
اینکــه  بیــان  بــا  بــازی  رئیــس جزیــره 
ــزود:   ــت، اف ــازی اس ــودکان ب ــد ک ــه رش الزم
ــن  ــوان در همی ــم را می ت ــیاری از مفاهی بس
ــئوالن  ــم مس ــوزش داد و امیدواری ــه آم زمین

زمینه هــای فرهنگــی را فراهــم کننــد.

کتاب #صبحانه _با 
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 ریزش آوار باعث مرگ 
کارگر  ۲7ساله شد 

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
از  ناشــی  ریــزش  ایمنــی شــهرداری کاشــان گفــت: 
گودبــرداری کانــال شــبکه  آب و فاضــاب منجــر بــه فــوت 

ــد. ــه کار ش ــغول ب ــه مش ــر افاغن کارگ
ــامانه ۱۲۵  ــا س ــاس ب ــی تم ــزود: در پ ــی اف ــه فدای روح ال
ــال کار   ــر در ح ــدن کارگ ــوس ش ــر محب ــی ب ــازمان مبن س
ــان  ــتان کاش ــان مهس ــاد خیاب ــهرک ناجی آب ــع در ش واق
ــن  ــماره ۲ و 4 ای ــتگاه های ش ــات ایس ــداد و نج ــم ام تی
ــا تجهیــزات  ــه اعــزام شــدند و ب ــه محــل حادث ســازمان ب
ــه  ــد ک ــرآوار کردن ــر در زی ــه خــروج کارگ ــدام ب مربوطــه اق
متاســفانه بــه علــت حجــم زیــاد آوار، شــخص گرفتارشــده 

فــوت کــرد.
ــا  ــکاران و کارگــران عزیــز خواســت ت وی در ادامــه از پیمان
ــی در  ــای ایمن ــن توصیه ه ــدی گرفت ــت و ج ــن رعای ضم
اصــول مقاوم ســازی گودبرداری هــا، از بــروز این گونــه 
ــه هموطنــان عزیــز  حــوادث ناگــوار جلوگیــری نمــوده و ب
ــه حــوادث از تجمــع  ــروز این گون ــه کــرد در مواقــع ب توصی
و ازدحــام در محیــط حادثــه جــدا خــودداری کننــد و 
مامــوران امــداد و نجــات ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 

ــاری رســانند. ــف خــود ی ــی را در انجــام وظای ایمن

 ویژه برنامه »از غدیر تا محرم 
با کودکان« در نطنز 

گفــت:  نطنــز  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
ویژه برنامــه »از غدیــر تــا محــرم بــا بچه هــا« ویــژه 
کــودکان در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده احمــد بــن 

می شــود. برگــزار  نطنــز  خفــر  روســتای  محســن 
ــر اســاس  ــرد: ب ــار ک ــری اظه حجت االســام مرتضــی اکب
برنامه ریزی هــای انجام شــده بــا همــکاری و مشــارکت 
ــی  ــی و قرآن ــز فرهنگ ــر مرک ــا و مدی ــت امن ــای هیئ اعض
امامــزاده احمــد)ع( نطنــز، ویژه برنامــه »از غدیــر تــا 
ــر  ــژه کــودکان در جــوار حــرم مطه ــا بچه هــا« وی محــرم ب

ــود. ــزار می ش ــوار برگ ــزاده بزرگ ــن امام ای

معدوم سازی ۳.۵ تن مواد غذایی 
فاسد در خوانسار

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان خوانســار اظهــار کــرد: در 
بازرســی کارشناســان شــبکه بهداشــت و درمــان خوانســار 
ــتان  ــی در شهرس ــواد غذای ــع م ــزرگ توزی ــگاه ب از فروش
بیــش از ۳.۵ تــن مــواد غذایــی فاســد و  غیربهداشــتی در 

خوانســار کشــف و معــدوم شــد.
ــول  ــدار محص ــن مق ــرد: ای ــح ک ــری تصری ــعود قیص مس
ــی  ــواد غذای ــگاه م ــن فروش ــتی در ای ــد و غیربهداش فاس
فاســد بــا تاریخ هــای تقلبــی بــه مشــتریان عرضــه 

. می شــد
ــا  ــت: ب ــار گف ــان خوانس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی
ــب شــده  ــن فروشــگاه پلم ــم دادســتان خوانســار ای حک

ــت.  اس

 قطعی بی پایان آب در روستای 
درب امامزاده گلپایگان

اصغــر مهراســبی، عضــو شــورای روســتای امامــزاده 
ــگان، درخصــوص قطعی هــای مکــرر  ــی گلپای ــم عل ابراهی
آب آشــامیدنی در روســتای درب امامــزاده گلپایــگان اظهــار 
کــرد: آب شــرب روســتای درب امامــزاده ابراهیــم در هفتــه 
ــر آب  ــوی دیگ ــود؛ از س ــع می ش ــار قط ــار ب ــا چه ــه ت س
شــرب ایــن منطقــه از ســختی زیــادی برخــوردار اســت و 

ــادی دارد. ــوبات زی رس
وی ادامــه داد: هــر زمانــی کــه آب قطــع شــده بــه بخشــدار 
و مســئول آبفــار اطــاع داده ایــم؛ همچنیــن مشــکات آب 
ــده شهرســتان  ــه نماین ــا ب ــز کتب ــه را نی ــن منطق شــرب ای

اطاع رســانی کرده ایــم.
عضــو شــورای روســتای امامــزاده ابراهیــم گفــت: حــدود 
ــا ایــن مشــکل مواجــه هســتیم؛  پنــج ســال اســت کــه ب
به ویــژه در نــوروز و مــاه محــرم کــه جمعیــت زیــادی وارد 
ــا  ــود. نه تنه ــتر می ش ــی آب بیش ــود، قطع ــتا می ش روس
روســتای درب امامــزاده بلکــه ۱۰ روســتایی کــه از شــبکه 
ــز، آب آشــامیدنی  ــه می شــوند نی آبرســانی موجــود تغذی

خوبــی ندارنــد.

رفع تصرف ۲0هکتار از بستر 
دریاچه سد زاینده رود

ــد  ــه س ــتر دریاچ ــی بس ــازی اراض ــرف و آزادس ــع تص رف
زاینــده رود بــه مســاحت ۲۰ هکتــار واقــع در محــدوده 
ــن  ــتان ب ــتان شهرس ــتور دادس ــا دس ــتای آزادگان ب روس
ــد  ــان واح ــن و کارشناس ــزی ب ــری مرک ــی کانت و همراه
ــن  ــتران میه ــاور آبگس ــین مش ــرکت مهندس ــت ش حفاظ

ــد. ــام ش انج

صدور 1۵ روزه مجوز ایجاد 
ناحیه های صنعتی در روستاها 

نماینــده مــردم فریــدن در مجلــس شــورای اســامی 
ایجــاد  مجــوز  ششــم،  برنامــه  اســاس  بــر  گفــت: 
ناحیه هــای صنعتــی در روســتاها بایــد ۱۵ روزه صــادر 
شــود کــه اقــدام بســیار خوبــی بــرای حمایــت از اشــتغال 

در روســتاها خواهــد بــود. 
ــتان ها  ــتغال در شهرس ــکات اش ــاره مش ــی درب ــر ترک اکب
کــه ســبب رونــد رو بــه رشــد مهاجــرت بــه شــهرها شــده، 
اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه مجلــس اقدامــات خوبــی را 
در برنامــه ششــم در نظــر گرفــت تــا بــه ایجــاد اشــتغال در 

روســتاها کمــک کنــد. 
ترکــی بــا اشــاره بــه الیحــه دولــت در زمینــه اشــتغال زایی 
ــارد  ــدود ۱.۵ میلی ــده ح ــرر ش ــاس آن مق ــر اس ــت: ب گف
تومــان از صنــدوق ذخیره ارزی برداشــت شــود؛ معــادل آن 
را بانک هــا بایــد بــا ســود 4 درصــد در اختیــار متقاضیــان 
بگذارنــد و ایــن منابــع در اشــتغال روســتایی بــه کار گرفتــه 

شــود.

رئیس جزیره بازی اصفهان عنوان کرد:

استفاده از مناسبت ها و آموزش در قالب بازی

،،
معــاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
اصفهــان از تالیــف و تدویــن 4 مجلــد 
کتــاب در حــوزه شــهر ایرانی اســامی 

خبرداد
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کوتاه اخبار 
 ۳۴۴ هزار مشترک برق 

در چهارمحال و بختیاری 
و  چهارمحــال  بــرق  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــزار و  ــود ۳۴۴ ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــاری ب بختی
ــاری  ــرق در چهارمحــال و بختی ۵۸۳ مشــترک ب
اظهــار داشــت: ایــن مشــترکان شــامل مشــترکان 

شــهری و روســتایی هســتند.
ــان  ــط زم ــرد: متوس ــوان ک ــرح زاده عن ــد ف مجی
خاموشــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری تــا 

ــد. ــش می یاب ــال کاه ــان س پای
مدیــر عامــل شــرکت بــرق چهارمحــال و بختیاری 
بیــان کــرد: بــا تمهیــدات اندیشیده شــده و نصــب 
ــان خاموشــی در  ــد، متوســط زم ــزات جدی تجیه

ایــن اســتان ۱۱ درصــد کاهــش خواهــد یافــت.
بــه روســتاهای  برق رســانی  بیــان کــرد:  وی 
مهم تریــن  از  اســتان،  ایــن  در  بــرق  بــدون 
اهــداف در چهارمحــال و بختیــاری در ســال 

جــاری اســت.

 ثبت ۳1 موقوفه در استان کرمان 
با موضوع غدیر 

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اوقــاف کرمــان گفــت: 
در اســتان کرمــان ۳۱ موقوفــه قدیمــی وجــود دارد 
کــه یکــی از نیــات مهــم آن موضــوع غدیــر اســت. 
حجت االســام ســید رضــا فاطمــی، معــاون فرهنگی 
و اجتماعــی اوقــاف کرمــان، بــا بیــان اینکــه واقعــه 
ــود،  ــن همایــش تاریخــی اســام ب ــر بزرگ تری غدی
ــب  ــل لق ــتور جبرئی ــه دس ــر ب ــزود: در روز غدی اف
امیرالمؤمنیــن بــه علــی ابــن ابیطالــب)ع( از طــرف 

پــروردگار اعطــا شــد.
وی اظهــار کــرد: غدیــر، یــک تکلیــف الهی و دســتور 
ــد در  ــود و بای ــه حضــرت محمــد)ص( ب ــد ب خداون
ایــن روزهــا، مســئله والیــت بــه درســتی در جامعــه 

و در بیــن جوانــان تبییــن شــود.

افزایش اعتبارات راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری 

و شهرســازی  راه  مدیــر کل  قاســمی،  قاســم 
ــه افزایــش  ــا اشــاره ب ــاری، ب چهارمحــال و بختی
ــزان  ــت: می ــار داش ــازمان اظه ــن س ــارات ای اعتب
اعتبــارات راه و شهرســازی در گذشــته حــدود 
۹۰ میلیــارد تومــان بــوده؛ امــا در دولــت یازدهــم 
ــن ۷۰  ــید؛ همچنی ــان رس ــارد توم ــه ۱۸۶ میلی ب

ــد. ــذب ش ــه ج ــناد خزان ــان اس ــارد توم میلی
ــی و  ــی مل ــارات اباغ ــه اعتب ــان اینک ــا بی وی ب
ــم ۴  ــت یازده ــازی در دول ــتانی راه و شهرس اس
برابــر افزایــش یافتــه اســت، افــزود: از اعتبــارات 
بحــران و مــاده ۱۸۰ نیــز بــه راه و شهرســازی 
تخصیــص پیــدا کــرد؛ امــا بــه دلیــل حجــم کاری 
زیــاد کــه داریــم ممکــن اســت بــا کمبــود بودجــه 

مواجــه شــویم.

هشدار قاطع به سارقان پسته 
عمومــی  دادســتان  قویــدل،  مهــدی  ســید 
بــه  بــا اشــاره  انقــاب شهرســتان زرنــد،  و 
بــرای  پســته  برداشــت  فصــل  فرارســیدن 
پیشــگیری از وقــوع ســرقت ایــن محصــول 
بــر  عــاوه  باغــداران  و  کشــاورزان  افــزود: 
ــه  ــی ب ــی و امنیت ــع انتظام ــا مراج ــکاری ب هم
شــکلی عمــل کننــد کــه زمینــه ناامنــی ســارقان 
ــن  ــروقه را در ای ــال مس ــداران م ــته و خری پس

ســازند. فراهــم  شهرســتان 
وی از برخــورد جــدی و قانونــی با ســارقان پســته 
خبــر داد و افــزود: بــا ســارقان پســته طبــق 
روال ســال های قبــل برخــورد قاطــع صــورت 
تکــرار  از  منظــور جلوگیــری  بــه   و  می گیــرد 
ــد  ــه قص ــرادی ک ــرت، اف ــن عب ــرم و همچنی ج
ارتــکاب ســرقت را دارنــد بــا صــدور قــرار قانونــی 
تــا پایــان فصــل برداشــت پســته در زنــدان 

می شــوند. نگهــداری 

دانشمند شهرکردی، عضو آکادمی 
مهندسی کانادا شد 

پروفســور مســعود فرزانــه دهکــردی، دانشــمند 
شــهرکردی، در مراســمی در اوتــاوا و بــه طــور رســمی 
 Canadian( مهندســی کانــادا  آکادمــی  عضــو 

شــد.  )Academy of Engineering
ایــن عنــوان معتبــر بــه دلیــل تاش  هــای مســتمر 
و  چهارمحــال  دانشــمند  ایــن  چاره  گشــایی  و 
ــی در  ــت علم ــال فعالی ــول ۳۵ س ــاری در ط بختی
ــک  ــدود ی ــار ح ــادا، انتش ــدرت کان ــرق ق ــبکه ب ش
ــن، هدایــت  ــه  علمــی و ســخنرانی، تدوی هــزار مقال
ــی،  ــتاندارد های بین  الملل ــدادی از اس ــرای تع و اج
مشــارکت در نــگارش و تهیــه  تعــداد جالــب توجهــی 
ــدود  ــوزش ح ــت و آم ــع و تربی ــای مرج از کتاب  ه
۲۵۰ نفــر نیــروی باکیفیــت در زمینــه مهندســی بــه 

ــت.  ــق گرف وی تعل

اجرای نخستین جشنواره استانی 
نمایش های خیابانی یزد 

نخســتین جشــنواره نمایــش خیابانــی اســتان یــزد 
تحــت عنــوان »چتــر زندگــی« بــا محوریــت خانواده 

ــزار می شــود. ــن شــهر برگ در خیابان هــای ای
در ایــن جشــنواره ۱۲ نمایــش طــی روزهــای ۱۶ 
ــاق،  ــدان امیرچخم ــل می ــهریورماه در مح ــا ۱۹ ش ت
پــارک بــاغ ملــی و پــارک هفتــم تیــر اجــرا خواهــد 
شــد کــه در پایــان ســه تئاتــر برگزیده شــده توســط 

داوران معرفــی می شــود.
عاقه منــدان جهــت اطــاع از ســاعت برگــزاری 
تلگرامــی  کانــال  می تواننــد  نمایش هــا  ایــن 
ســازمان بــه آدرس t.me/yazdfarhang را دنبــال                                                                       

ــد. کنن

اســتان  برتــر  تعاونی هــای  از  تجلیــل  آییــن 
ــی  ــاون پارلمان ــی زاده مع ــور تق ــا حض ــان ب کرم
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، امیــری 
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان و 
جمعــی از مســئوالن اســتانی در ســالن شــهدای 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــر کرم کارگ
ــتان های  ــی و اس ــس، حقوق ــور مجل ــاون ام مع
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن آیین 
بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش تعاونی هــا در توســعه 
ــت:  ــت، گف ــم اس ــیار مه ــور بس ــادی کش اقتص
 هــزار تعاونــی در هــزار روســتای کشــور تشــکیل 

می شــود. 
جمشــید تقــی زاده اظهــار  داشــت: ســهم اســتان 
کرمــان در تعاونی هــای برتــر بســیار خــوب 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش می کنیــم نقــش 
ــد و  ــذار باش ــور اثر گ ــاد کش ــا در اقتص تعاونی ه
ــال  ــت: در ح ــم، گف ــوع امیدواری ــن موض ــه ای ب
ــت  ــر از جمعی ــون نف ــش از ۹۰۰ میلی ــر بی حاض
دنیــا عضــو تعاونی هــا هســتند و بایــد در کشــور 

ــت تعاونی هــا باشــد. ــر تقوی ــد ب ــز تاکی ــا نی م
ــتان های  ــی و اس ــس، حقوق ــور مجل ــاون ام مع
ــان  ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع

اینکــه وزارت تعــاون مفتخــر اســت کــه مصوبــه 
مجلــس مبنــی بــر ســهم ۲۵ درصــد تعاونی هــا 
افــزود:  را پیگیــری کنــد،  اقتصــاد کشــور  از 
امیدواریــم تــا ســال ۱۴۰۴ ایــن درخواســت 

ــود. ــق ش ــامی محق ــورای اس ــس ش مجل

وی بــا بیــان اینکــه نقــش تعاونی هــا در توســعه 
ــت:  ــت، گف ــم اس ــیار مه ــور بس ــادی کش اقتص
امســال هــزار تعاونــی در هــزار روســتای کشــور 

تشــکیل می شــود.
تقــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات محصوالت 
تعاونی هــا نیــز بســیار مهــم اســت، افــزود: 

بهتریــن و معقول تریــن راه بــرای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی، رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال، توجــه 
ــه تعاونی هاســت و مــردم نیــز بایــد در خریــد  ب

محصــوالت آن هــا همــکاری کننــد.
ــتان های  ــی و اس ــس، حقوق ــور مجل ــاون ام مع
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان 
کــرد: تعاونی هــا نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور 
ــه  ــد ک ــا می کنن ــی ایف ــق اقتصــاد مقاومت و تحق
در الگــوی اقتصــاد مقاومتــی، بخــش تعــاون و 
کســب  و کارهــای کوچــک و متوســط در مردمــی 

کــردن اقتصــاد نقــش مهمــی دارنــد.
ــه  ــری در اباغی ــم رهب ــام معظ ــزود: مق وی اف
ــی  ــون اساس ــل ۴۴ قان ــی اص ــت های کل سیاس
ــته و  ــی داش ــش تعاون ــه بخ ــژه ای ب ــه وی توج
بــر افزایــش ســهم بخش هــای خصوصــی و 
ــا  ــد ت ــد فرموده ان ــی تاکی ــی در اقتصــاد مل تعاون
نقــش دولــت در اقتصــاد، بیشــتر سیاســتگذاری 

باشــد.
 فعالیت ۵۴۰۰ تعاونی در استان کرمان 
ــاه  ــاون، کار و رف ــر کل تع ــماعیلی، مدی ــا اس رض
ــا  ــم ب ــن مراس ــان، در ای ــتان کرم ــی اس اجتماع
ــال  ــی فع ــزار و ۴۰۰ تعاون ــه ۵ ه ــه اینک اشــاره ب
ــت:  ــار داش ــود دارد، اظه ــان وج ــتان کرم در اس

یکــی از راه هــای مهــم بــرای رســیدن بــه تولیــد 
ــت. ــکیل تعاونی هاس ــور، تش ــتغال در کش و اش

ــا  ــاون ب ــه تع ــارن هفت ــت تق ــا گرامیداش وی ب
ــعار  ــق ش ــزود: تحق ــت اف ــت و امام ــه والی ده
ــا جدیــت  اقتصــادی مــورد تاکیــد ولــی فقیــه ب

می شــود. پیگیــری 
ــاه اجتماعــی اســتان  ــر کل تعــاون، کار و رف مدی
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه تعاونی هــای فعــال 
و نمونــه ای در اســتان کرمــان وجــود دارنــد 
خاطرنشــان کــرد: در ســال های گذشــته از نظــر 
ــای  ــا، رتبه ه ــرمایه آن ه ــا و س ــداد تعاونی ه تع

ــته ایم. ــور داش ــارم را در کش ــوم و چه س
وی از برگزیــده شــدن دو تعاونــی از اســتان 
کرمــان در بیــن ۱۶ تعاونــی برتــر کشــور در 
ــر داد و گفــت: مصــرف  ســال های ۹۵  و ۹۶ خب
تولیــدات ایــن تعاونی هــا بــه زنــده مانــدن 

آن هــا کمــک می کنــد.
اســماعیلی بــا تاکیــد بــر مصــرف تولیــدات 

داخلــی توســط مــردم تصریــح کــرد: اســتفاده از 
ــای  ــی و تعاونی ه ــای کرمان ــدات کارخانه ه تولی
اســتان رونــق و توســعه اقتصــادی اســتان را بــه 
ــری  ــان جلوگی ــکاری جوانانم ــراه دارد و از بی هم

می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا تجربــه بــه دســت آمــده 
مشــکات اقتصــادی کشــور بــدون حضــور و 
مشــارکت مــردم محقــق نمی شــود، خاطرنشــان 
کــرد: در طــول انقــاب اســامی هــر کجــا مــردم 
بــه طــور واقعــی بــه صحنــه آمده انــد، مشــکات 

و موانــع توســعه کشــور برطــرف شــده اســت.
ــاه اجتماعــی اســتان  ــر کل تعــاون، کار و رف مدی
ــا  ــد ب ــز بای ــروز نی ــه ام ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
ــترش  ــور گس ــاون را در کش ــه تع ــی روحی همدل
دهیــم، افــزود: تعــاون و اتحــاد از دســتورات 
دیــن اســام اســت و عامــل موفقیــت بســیاری 
از کشــورهای توســعه یافته، تعــاون و تعاونگــری 

اســت.

معاون وزیر تعاون در کرمان خبر داد: 

 تشکیل هزار تعاونی 
در هزار روستای کشور 

فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  معــاون  محب خدایــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور، در گردهمایــی نماینــدگان 
اطاع رســانی گردشــگری ایــران در خــارج از کشــور بــا اشــاره 
بــه اینکــه بایــد تغییــر نگرشــی در جــذب گردشــگری داشــته 
ــدگان اطاع رســانی گردشــگری  ــار داشــت: نماین باشــیم، اظه

ــد. ــتفاده کنن ــگری اس ــای گردش ــه ظرفیت ه ــد از هم بای
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی کشــور بــا بیــان اینکــه هــر گردشــگر یــک هــزار و ۲۰۰ 
دالر ارزآوری دارد، تصریــح کــرد: صنعــت گردشــگری می توانــد 
باالتــر از صنعــت نفــت قــرار گیــرد و اســتان کرمــان می توانــد 

ــوت گردشــگری کشــور باشــد. ــن پایل بزرگ تری
صنعــت  در  حالــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  محب خدایــی 
گردشــگری فقــط داشــته های ارزشــمند مــا بــه خــارج صــادر 

ــه  ــا ب ــع م ــت مناب ــد نف ــع مانن ــایر صنای ــه در س ــود ک می ش
خــارج از کشــور مــی رود، افــزود: ۴ هــزار تــور ُاپراتــور در کشــور 
ــه ورودی گردشــگر  ــورد آن هــا در زمین ــه فقــط ۶۰ م ــم ک داری
ــی  ــا روی خروج ــای م ــایر آژانس ه ــد و س ــت می کنن فعالی

می کننــد. کار 
وی بــا اشــاره بــه نبــود تقویــم گردشــگری در ایــران تصریــح 
ــتند؛  ــگری هس ــم گردش ــر دارای تقوی ــورهای دیگ ــرد: کش ک
ــاوت و  ــای متف ــران دارای اقلیم ه ــد ای ــه هرچن ــی ک در حال
قومیت هــای زیــادی اســت، امــا هیــچ برنامــه ای بــرای 

ــم. ــت نداری ــن ظرفی ــتفاده از ای اس
ــراز داشــت: ۲۲ آیتــم در حــوزه گردشــگری وجــود دارد  وی اب
کــه گردشــگری کــودک، آمــوزش، همایشــی و نمایشــگاهی از 

آن جملــه اســت کــه بایــد بــه ایــن حوزه هــا نیــز بپردازیــم.

ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــهبا، مدی ــود ش محم
ــرق شــمال اســتان کرمــان، گفــت: ایــن پروژه هــا در  ب
قالــب تامیــن بــرق متقاضیــان جدیــد، رفــع افــت ولتاژ 
ــرق و روشــنایی  ــدون ب ــه روســتاهای ب و برق رســانی ب

ــر ورودی روستاهاســت. معاب
ــع  ــروژه رف ــامل ۲۵ پ ــا ش ــن پروژه ه ــت: ای ــهبا گف ش
افــت ولتــاژ، ۱۳ پــروژه توســعه و اصــاح شــبکه بــرق، 
ــن  ــروژه تامی ــتایی، ۴۰ پ ــرق روس ــن ب ــروژه تامی ۲۶ پ
روشــنایی معابــر ورودی در شهرســتان های کرمــان، 

ــوق اســت. ــک و ن ــد، شــهر باب ــار، زرن رفســنجان، ان
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه تعــداد بیــش از ۱۰ پــروژه 
ــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۸ هــزار و ۲۰۰  در هفتــه دولــت ب

میلیــون ریــال کلنــگ زده شــده، گفــت: ایــن پروژه هــا 
ــا  ــان ب ــتان کوهبن ــنایی در شهرس ــن روش ــامل تامی ش
ــان  ــرق متقاضی ــن ب ــال و تامی ــون ری ــار ۴۰۰ میلی اعتب
ــاری  ــا اعتب ــان ب ــر در شهرســتان کرم ــرق مســکن مه ب
ــت  ــع اف ــال و رف ــون ری ــزار و ۴۰۰ میلی ــر ۱۶ ه ــغ ب بال
ولتــاژ مناطــق مختلــف کرمــان و تامیــن روشــنایی 
شــهرک خواجــو بــا اعتبــار ۱۱ هــزار و ۷۰۰ میلیــون ریــال 

اســت.
شــهبا از توســعه شــبکه و تامیــن بــرق متقاضیــان 
ــت:  ــر داد و گف ــاد خب ــتای هللا آب ــبکه در روس ــدون ش ب
ــار  ــن اعتب ــا تامی ــده و ب ــل آم ــه عم ــزی ب ــا برنامه ری ب
ــاه  ــه م ــدت س ــرف م ــال ظ ــون ری ــزار و ۷۰۰ میلی ۹ ه
ــه ایــن شــهرک انجــام خواهــد شــد. کار برق رســانی ب

ــن  ــی در ای ــادرات ریل ــعه ص ــزد از توس ــرک ی ــر کل گم مدی
ــر داد.  ــتان خب اس

ــن اســتان  ــر کل راه آه ــا مدی ــدار ب ــی در دی ــرداد پیرحیات مه
یــزد بــا بیــان اینکــه بــرای صــادرات ریلــی در اســتان 
ــارت  ــعه تج ــا توس ــدف م ــت: ه ــدارد، گف ــود ن ــکلی وج مش
ریلــی در اســتان یــزد اســت و امیدوایــم ایــن عــزم در بیــن 

ــد. ــته باش ــود داش ــز وج ــتان نی ــن اس ــئوالن راه آه مس
وی افــزود: گمــرک همــواره همــراه و همــگام صنعــت بــوده 
ــژه  ــا، به وی ــا ســایر بخش ه ــاری ب ــکاری و همی ــاده هم و آم
راه آهــن و صنعتگــران بــرای توســعه صــادرات ریلــی در 

ــزد اســت. اســتان ی
ــرایطی  ــد ش ــه داد: بای ــزد ادام ــتان ی ــرک اس ــر کل گم مدی
ــا ریــل راه آهــن از داخــل گمــرک عبــور کنــد  فراهــم شــود ت

ــرای صــادرات، واردات و ترانزیــت آســان شــود. و شــرایط ب
ــا  ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــئول در بخ ــام مس ــن مق ای
ــور گمرکــی باعــث افزایــش  ــان اینکــه ســامانه جامــع ام بی
ــت،  ــده اس ــص کاال ش ــای ترخی ــش هزینه ه ــرعت و کاه س
ــار و  ــی تج ــور فیزیک ــه حض ــازی ب ــروز نی ــرد: ام ــار ک اظه
کامیــون حامــل کاالی صادراتــی در محــل گمــرک یــزد 
نیســت و بــه  صــورت مجــازی و از راه دور تمــام امــور گمرکــی 

انجــام می شــود.
ــور  ــر ام ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــان تصری ــی در پای  پیرحیات
ــود و  ــام می ش ــک انج ــورت الکترونی ــه  ص ــا ب ــی کام گمرک
ــش  ــث کاه ــی باع ــور فیزیک ــدون حض ــور ب ــن ام ــام ای انج
هزینــه و افزایــش ســرعت انجــام تشــریفات گمرکــی شــده 

اســت.

تفاهم نامــه توســعه اشــتغال روســتایی در قالــب طــرح 
تولیــد پوشــاک در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا حضــور 
محمدباقــر نوبخــت معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه، محمــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت، 
ــرح  ــوع ط ــتان های موض ــتانداران اس ــارت، اس ــدن و تج مع
و مدیــران مرتبــط در ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور امضــا 

شــد.
قاســم ســلیمانی، اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، در آییــن 
امضــای ایــن تفاهم نامــه گفــت: بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه 

۷۲۰ میلیــارد ریــال در اســتان ســرمایه گذاری می شــود.
وی افــزود: در ایــن تفاهم نامــه مقــرر شــد همــکاری در 
ــق  ــاک در مناط ــد پوش ــرح تولی ــرای ط ــی و اج ــن مال تأمی
روســتایی منتخــب از طریــق تشــکیل و راه انــدازی کارگاه هــای 

روســتایی انجــام شــود و بــا ایجــاد شــرکت اســتانی 
ــت  ــی پیوس ــوی اجرای ــاس الگ ــر اس ــدی ب ــوالت تولی محص

تفاهم نامــه صــورت گیــرد.
ســلیمانی اضافــه کــرد: بــا اســتقرار صنایــع پوشــاک در 
ــک  ــتغال ی ــه اش ــاری، زمین ــال و بختی ــتا های چهارمح روس
ــود. ــم می ش ــتقیم فراه ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار و ۵۵۰ نف ه

وی در ایــن نشســت بــا تشــریح وضعیت اشــتغال در اســتان 
ــه، خواســتار توجــه  و اقدامــات دولــت یازدهــم در ایــن زمین

بــه کاهــش هزینــه ســرانه اشــتغال در کشــور شــد.
گفتنــی اســت ایــن تفاهم نامــه بــه امضــای رؤســای ســازمان 
ــت،  ــع کوچــک وزارت صنع ــه و بودجــه، ســازمان صنای برنام
معــدن و تجــارت، بانــک کشــاورزی، انجمــن پوشــاک ایــران 

و اســتانداری رســید.

استانها

معاون میراث فرهنگی مطرح کرد:

کرمان، بزرگ ترین پایلوت گردشگری کشور
مدیر کل گمرک استان یزد خبر داد:

عزم گمرک برای توسعه صادرات ریلی در استان یزد 

مدیر عامل شرکت توزیع برق شمال کرمان:

۱۰۰ پروژه برق رسانی در کرمان افتتاح شد
در قالب طرح تولید پوشاک

امضای تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی 

 نایب قهرمان مسابقات کشوری و انتخابی 
تیم ملی پرس سینه:

 فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی 
باعث تندرستی و طول عمر می شود

K.Gharishvandi@eskimia.ir
کبری قریشوندیفوالدشهر 

ــت:  ــی باشــگاه های شهرســتان لنجــان، گف ــت قهرمان ــام اول لیف ــدی عســگری، مق مه
بــدون تردیــد آرزوی هــر فــردی بهبــود کیفیــت و طــول عمــر زندگی اش اســت. تندرســتی 
هــم، بــود یــا نبــود بیمــاری نیســت؛ بلکــه شــاخصی اســت کــه تمامــی مراحــل مختلــف 
حیــات جســمانی از آغــاز تــا پایــان زندگــی را در بــر می گیــرد. ورزش، علمــی اســت کــه 
در آن بــه مســائل علمــی و تخصصــی ورزش پرداختــه می شــود و هــدف از ایــن علــم آن 
اســت کــه عاقه منــدان بــه ورزش از ایــن طریــق پــی بــه کلیــه مســائل مربــوط بــه علــوم 
ورزش بــرده و آن را بــه کار بندنــد تــا کمتــر دچــار آســیب شــوند و همچنیــن از طریــق علم 

ورزش مهــارت خــود را در هــر رشــته ورزشــی افزایــش دهنــد.
ــی باشــگاه های شهرســتان لنجــان اضافــه کــرد: ورزش کــردن  مقــام اول لیفــت قهرمان
کمــک می کنــد راحت تــر خوابتــان ببــرد، دیرتــر پیــر شــوید و از مــرگ نابهنــگام جلوگیــری 
می کنــد؛ همچنیــن مفصل  هــا، اســتخوان ها و ماهیچه هــای شــما را ســالم تر نــگاه 

ــه را  ــه حافظ ــن اینک ــرد؛ ضم ــد ک ــت خواه ــان را تقوی ــی بدنت ــی دارد و سیســتم دفاع م
قوی تــر خواهــد کــرد و اعتمادبه نفــس را بیشــتر می کنــد. ورزش انــرژی و تحمــل شــما 

ــی، افســردگی و اضطــراب را کاهــش می دهــد. ــد و فشــارهای عصب ــزون می کن را اف
ــاره  ــن اش ــهرضا ضم ــتان ش ــی در شهرس ــت قدرت ــه لیف ــابقات چندجانب ــام اول مس مق
ــی  ــار روان شناس ــزود: ورزش آث ــل از ورزش اف ــس حاص ــم و اعتمادبه نف ــاد نظ ــه ایج ب
ــان  ــا از خودم ــه م ــت ک ــری اس ــت تصوی ــن آن تقوی ــه مهم تری ــا دارد ک ــر م ــیاری ب بس
ــه اهــداف ورزشــی در مــا اعتمادبه نفــس، هوشــیاری و عــزت نفــس  داریــم. رســیدن ب

ــد.  ــاد می کن ایج
ــا  عســگری یکــی از راه هــای افزایــش لــذت را انجــام فعالیت هــای مختلــف ورزشــی ب
ــذت  ــان ل ــد از ورزش کردنت ــد دانســت و گفــت: اگــر نتوانی ــدا کــردن محل هــای جدی پی
ببریــد، هیچ کــدام از فوایــد ورزش بــرای شــما کارآمــد نخواهــد بــود. ایــن بهانــه خوبــی 
بــرای ورزش نکــردن نیســت؛ چــون ایــن کار بــرای ســامتی شــما الزم و ضــروری اســت؛ 
ــدا کــردن یــک ورزش مناســب کــه آن را دوســت داشــته باشــید و از انجــام آن  امــا پی
لــذت ببریــد، تاثیــر بســیار زیــادی بــر عملکــرد شــما و فوایــد ورزش بــرای شــما خواهــد 

داشــت.
مقــام دوم مســابقات کشــوری در رشــته پــرس ســینه شهرســتان مبارکــه فعالیــت بدنــی 
و آمادگــی جســمانی را باعــث تندرســتی و طــول عمــر دانســت و گفــت: ورزش کــردن را از 

ارکان اصلــی زندگــی خــود برشــمرید.

#خبر _ویژه

کوتاه از استانها
 تولید ۷۰۰ میلیون تن آمونیاک 

در چهارمحال و بختیاری 
نعیــم امامــی، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری، بــا اشــاره بــه اینکــه ۷۰۰ میلیــون 
تــن آمونیــاک در چهارمحــال و بختیــاری تولیــد می شــود، 
ــردگان، یکــی از بزرگ تریــن  اظهــار داشــت: پتروشــیمی ل

پروژه هــای اشــتغال زای چهارمحــال و بختیــاری اســت.
ــردگان  ــیمی ل ــدازی پتروش ــا راه ان ــت: ب ــار داش وی اظه
ــن اســتان ایجــاد  ــزار و ۵۰۰ شــغل در ای ــک ه بیــش از ی
ــت. ــتقیم اس ــغل آن غیرمس ــزار ش ــک ه ــه ی ــود ک می ش

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و 
ــا ســرعت در حــال  ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــد ک ــاری تاکی بختی
احــداث اســت و ایــن پــروژه ســال آینــده بــه بهره بــرداری 

می رســد.

دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر 
در یزد 

پلیــس  رئیــس  ســتوده نیا،  محمدحســین  ســرهنگ 
ــوران  ــت: مام ــزد، گف ــتان ی ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــر از  ــار نف ــتان، چه ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب پلی
ســوداگران مــرگ را هنــگام جابه جایــی ۲۵۰ کیلوگــرم 

تریــاک دســتگیر کردنــد.
ــواد  ــا م ــارزه ب ــوران مب ــزود: مام ــتوده نیا اف ــرهنگ س س
ــری  ــی از خب ــام کار اطاعات ــا انج ــزد ب ــتان ی ــدر اس مخ
ــه  ــی و مبادل ــد جابه جای ــان قص ــه قاچاقچی ــاره اینک درب

ــدند.  ــع ش ــد، مطل ــدر را دارن ــواد مخ ــه م ــک محمول ی
فعالیــت  رصــد  بــر  عــاوه  مامــوران  داد:  ادامــه  وی 
ســوداگران مــرگ، در یــک عملیــات ضربتــی آن هــا را 
هنگامــی کــه قصــد جابه جایــی ۲۵۰ کیلوگــرم مــواد مخــدر 

ــد. ــتگیر کردن ــتند، دس ــاک داش ــوع تری را از ن

 1۰۰ طرح کشت گل محمدی 
در چهارمحال و بختیاری 

رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا 
اشــاره بــه اینکــه ۱۰۰ طــرح کشــت گل محمــدی در اســتان 
تســهیات دریافــت می کننــد، اظهــار داشــت: توســعه 
کشــت گل محمــدی از مهم تریــن برنامه هــای جهــاد 

ــت. ــاری اس ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
ذبیــح هللا غریــب اظهــار داشــت: کشــت و تولیــد اســانس 
گل محمــدی از شــغل های پردرآمــد در بخــش کشــاورزی 

اســت.
بخــش  از ظرفیت هــای  بهره گیــری  عنــوان کــرد:  وی 
ــرای ایجــاد  ــا توســعه کشــت گل محمــدی ب کشــاورزی ب
اشــتغال از مهم تریــن اهــداف جهــاد کشــاورزی ایــن 

ــت. ــتان اس اس

 اردوی جهادی طرح هجرت 
در جیرفت 

مســئول ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه ثــارهللا اســتان 
ــط  ــه توس ــای صورت گرفت ــریح فعالیت ه ــه تش ــان ب کرم
اردوی جهــادی در مناطــق محــروم جیرفــت پرداخــت 
ــه  ــکاری بســیج ســازندگی ناحی ــا هم ــار داشــت: ب و اظه
هجــرت  طــرح  جهــادی  اردوی  جیرفــت،  مقاومــت 
ــاد  دانش آمــوزی خواهــران در دو مدرســه روســتای دولت آب

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــفندقه در ح اس
حجــت هللا پــاداش بــا بیــان اینکــه ایــن اردوی ۱۰ نفــره بــه 
ــان  ــا پای ــه گذشــته آغــاز شــده و ت مــدت ۱۴ روز و از هفت
ــن اردو  ــرد: در ای ــان ک ــه دارد، خاطرنش ــه ادام ــن هفت ای
زیباســازی، مرمــت، رنگ آمیــزی، دیوارنویســی و نقاشــی 
ــت در حــال انجــام  دو مدرســه در مناطــق محــروم جیرف

اســت.

رشد ۶۰ درصدی اعتبارات 
شهرستان اشکذر 

و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس  نصیــری زاده،  حمیــد 
نظــر  در  اعتبــار  گفــت:  یــزد،  اســتان  برنامه ریــزی 
ــف  ــر اســاس ردی ــرای شهرســتان اشــکذر ب گرفته شــده ب

بودجــه بالــغ بــر ۲ میلیــارد تومــان اســت.
 نصیــری زاده اشــاره کــرد: بودجــه ایــن شهرســتان در ســال 
ــته  ــش داش ــد افزای ــل، ۶۰ درص ــال قب ــه س ــبت ب ۹۶ نس

اســت.
امســال  رویکــرد  ایــن نشســت  در  اشــکذر  فرمانــدار 
شهرســتان در توزیــع اعتبــارات را توجــه بــه ایجــاد اشــتغال 
پروژه هــای  اتمــام  زیرســاخت ها،  تقویــت  پایــدار، 
ــش  ــت از بخ ــالی، حمای ــه خشکس ــک ب ــام، کم نیمه تم
صنایــع  دانش بنیــان،  به ویــژه کشــاورزی  کشــاورزی 
ــران شــهری و  ــای زیســت محیطی و عم ــی، بحث ه تبدیل

ــت. ــتایی دانس روس

 برداشت 1۰ هزار تن غوره
در چهارمحال و بختیاری 

جهــاد  ســازمان  باغبانــی  مدیــر  شــیرانی،  ابراهیــم 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: امســال ۱۰ هزار 
تــن غــوره از ۴ هــزار و ۹۰۰ هکتــار تاکســتان بــارور اســتان 
ــن  ــده ضم ــوره برداشت ش ــزود: غ ــد.وی اف ــت ش برداش
ــوره و  ــد آب غ ــوری و تولی ــت تازه خ ــی جه ــرف داخل مص

ــد. ــال ش ــوار ارس ــتان های همج ــه اس ــوره، ب ــرد غ گ
شــیرانی اظهــار داشــت: هــر ســاله بــه طــور میانگیــن ۶۲ 
ــن اســتان برداشــت  ــور از تاکســتان های ای ــن انگ ــزار ت ه

می شــود.

خرما، یکی از محصوالت استراتژیک 
استان کرمان  

شــمال اســتان کرمــان بــا تولیــد ســاالنه بیــش از 
ــم  ــق مه ــی از مناط ــول، یک ــن محص ــزار ت ــا۱۶۰ ه ۱۵۰ ت

می شــود.  محســوب  کشــور  خرماخیــز 
 مهــدی لطفعلــی زاده، مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان کرمــان، گفــت: میــزان تولیــد خرمــا در 
کشــور حــدود یــک میلیــون تــن اســت و شــمال اســتان 
ــار  ــر ۲۷۷۲۰ هکت ــغ ب ــر کشــت بال ــا ســطح زی ــان ب کرم
ــش از  ــد ســاالنه بی ــارور و تولی ــال و ب ــای نخــل نه باغ ه
۱۵۰ تــا ۱۶۰ هــزار تــن محصــول و تعــداد ۱۸۰۰۰ بهره بــردار 
محســوب  کشــور  مهــم خرماخیــز  مناطــق  از  یکــی 

می شــود.

 تولیــت آســتان قــدس رضــوی و عضــو 
مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: مســئوالن 
بایــد در مســیر رفــع دغدغه هــای مــردم 
حرکــت کننــد و بــه مــردم مســتضعف نــگاه 

ــژه داشــته باشــند.  وی
ــی در  ــم رئیس ــید ابراهی ــام س حجت االس
ــاری  ــون چهارمحــال و بختی اجتمــاع غدیری
خمینــی)ره(  امــام  بــزرگ  مصــای  در 
شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن بایــد 
ــع دغدغه هــای مــردم حرکــت  در مســیر رف
ــد در  ــئوالن بای ــت: مس ــار داش ــد، اظه کنن
ــام  ــه مق ــه ای ک ــوارد ۱۲گان ــق م مســیر تحق
ــرح  ــت مط ــت دول ــا هیئ ــری ب ــم رهب معظ

ــد. ــت کنن ــد، حرک کردن
وی ادامــه داد: ایســتادگی در برابــر اســتکبار 
ــن  ــت و ای ــامی اس ــاب اس ــرکات انق از ب

ــت. ــر اس ــتادگی بی نظی ایس
تولیــت آســتان قــدس رضــوی و عضــو 
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــرگان رهب ــس خب مجل
اینکــه حمایــت مــردم از مــردم مظلــوم 
هیــچ  در  و  اســت  ســتودنی  فلســطین 
کجــای دنیــا ماننــد ایــران از مــردم مظلــوم 
اظهــار  نمی کننــد،  حمایــت  فلســطین 
امــروز  وحــدت  و  یکپارچگــی  داشــت: 
اســامی                  انقــاب  بــرکات  از  کشــور  در 

اســت.

 نعمت والیت فقیه از برکات انقالب 
اسالمی است

ــه  ــت فقی ــت والی ــه نعم ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای  نعمــت  بزرگ تریــن  و  واالتریــن 
ــت  ــت والی ــه داد: نعم ــت، ادام ــریت اس بش
فقیــه از بــرکات انقــاب اســامی اســت.

تولیــت آســتان قــدس رضــوی و عضــو 
ــه  ــرد: ب ــد ک ــری تاکی ــرگان رهب ــس خب مجل
برکــت انقــاب اســامی هیــچ بن بســتی 

ــدارد. ــود ن ــور وج ــرای کش ب
وی عنــوان کــرد: نعمت والیــت فقیــه از واالترین 
ــان ها  ــت انس ــرای هدای ــه ب ــت ک نعمت هاس

از ســوی خداونــد تعییــن شــده اســت.

 ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی 
از منکر در جامعه ضروری است

تولیــت آســتان قــدس رضــوی و عضــو 
ــد  ــه تاکی ــری در ادام ــرگان رهب ــس خب مجل
کــرد: بــرای جامعه ســازی قرآنــی چهــار 
ــر  ــاز و ام ــه نم ــود دارد ک ــه وج ــل و پای اص
بــه معــروف و نهــی از منکــر از مهم تریــن 

یه هاســت. پا
ــه  وی اظهــار داشــت: ترویــج فرهنــگ امــر ب
معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه ضــروری 

اســت.
و عضــو  قــدس رضــوی  آســتان  تولیــت 
داد:  ادامــه  رهبــری  خبــرگان  مجلــس 
مســئوالن بایــد زمینــه را بــرای تحقــق فرهنگ 
ــی از منکــر در جامعــه  ــه معــروف و نه امــر ب

ــد. ــم کنن فراه

تولیت آستان قدس رضوی:

مسئوالن باید در مسیر رفع دغدغه های مردم حرکت کنند

،،
 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــا  مراســم  ایــن  در  کرمــان  اســتان 
اشــاره بــه اینکــه 5 هــزار و 400 تعاونــی 
فعــال در اســتان کرمــان وجــود دارد، 
اظهــار داشــت: یکــی از راه هــای مهــم 
بــرای رســیدن بــه تولیــد و اشــتغال در 

کشــور، تشــکیل تعاونی هاســت

 



ایــران گفــت:  ســرطان کــودکان  و  خــون  انجمــن  دبیــر 
ــی از  ــت و زردی، یک ــایع اس ــوزادان ش ــی در ن بیماری های خون
ــود.  ــی می ش ــوزادان تلق ــی در ن ــای خون ــایع ترین بیماری ه ش
محمــد فرانــوش، دبیــر انجمــن خــون و ســرطان کــودکان 
ایــران، در آســتانه برگــزاری دهمیــن کنگــره سراســری انجمــن 
خــون و ســرطان کــودکان ایــران »هماتولــوژی نــوزادان« اظهــار 
داشــت: مشــکالت خونــی در نــوزادان اگــر در همــان ابتــدا مــورد 
توجــه قــرار نگیــرد و تشــخیص داده نشــود، می توانــد عــوارض 

ــوزاد داشــته باشــد. ــدگاری در ن مان
او گفــت: بیماری هــای خونــی در نــوزادان شــایع اســت و زردی 
بــه عنــوان یکــی از شــایع ترین بیماری هــای خونــی در نــوزادان 

ــی می شــود.  تلق
دبیــر علمــی دهمیــن کنگــره سراســری انجمــن خون و ســرطان 

ــا ۸۰  ــه داد: ۷۰ ت ــوزادان« ادام ــوژی ن ــران »هماتول ــودکان ای ک
درصــد نــوزادان درجاتــی از زردی را پیــدا می کننــد کــه اگــر بــر 

ــد خطرآفریــن باشــد. ــدن باشــد، می توان ــای ایمنــی ب مبن
او توضیــح داد: بــا توجــه بــه اینکــه هموگلوبیــن نــوزادان بیــن ۲۰ 
تــا ۲۱ اســت، بــا اولیــن تنفــس بعــد از تولــد میــزان اکســیرن از 
۴۰ درصــد بــه ۹۰ درصــد می رســد کــه نیــاز بــه شکســته شــدن 
ــن  ــدن هموگلوبی ــزای آزاد ش ــد و اج ــدا می کن ــن پی هموگلوبی

ــوزاد شــود. ــه زردی در ن ــد منجــر ب می توان
ــود،  ــرل نش ــده کنت ــه زردی پیش رون ــزود: چنانچ ــوش اف فران

ــود. ــزی ش ــکالت مغ ــه مش ــر ب ــد منج می توان
ــوزاد  ــی ن ــدام تحتان ــه ان ــا اعــالم اینکــه زردی از صــورت ب وی ب
ــت  ــوزاد خــوب شــیر نخــورد و حال ــت چنانچــه ن می رســد، گف
ــرد. ــزد پزشــک ب غیرطبیعــی داشــته باشــد، می بایســت او را ن

دکتــر حامــد برکاتــی، رئیــس اداره ســالمت کــودکان وزارت 
ــودکان  ــوت ک ــت و ف ــل مصدومی ــه دلی ــان اینک ــا بی بهداشــت، ب
یــک ماهــه تــا پنــج ســال و حتــی حوادثــی کــه در زمــان بــارداری 
ــار  ــاس آم ــر اس ــت: ب ــت، گف ــاوت اس ــال متف ــد، کام رخ می ده
مربــوط بــه ســال ۹۴، علــت فــوت حــدود ۲۰ درصــد کــودکان بــه 

ــود. ــوط می ش ــدی مرب ــوادث غیرعم ح
برکاتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه مــرگ حــدود ۹۰۰۰ کــودک کمتــر از 
پنــج ســال در اثــر ســوانح و حــوادث بیــان کــرد: ســاالنه حــدود 
یــک هــزار و ۷۰۰ کــودک بــه همیــن دلیــل جــان خــود را از دســت 
ــل  ــل و نق ــوادث حم ــی از ح ــد آن ناش ــه ۴۰ درص ــد ک می دهن

اســت.
وی تاکیــد کــرد: بــرای آمــوزش بــه کــودک، ابتــدا بایــد ایــن مهــم 
ــط  ــت از رواب ــت درک درس ــه وی می بایس ــت ک ــر داش ــد نظ را م

علمــی داشــته باشــد و در قــدم بعــد بــه آمــوزش روی آوریــم.
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــودکان وزارت بهداش ــالمت ک ــس اداره س رئی
دالیــل عمــده فــوت کــودکان بیــان داشــت: ۱.۵ درصــد کــودکان 
ــه دلیــل خشــونت و تجــاوز از دســت می دهنــد. جــان خــود را ب

ــج  ــن پن ــا س ــران ت ــد پس ــه ۵۸ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســالگی دچــار حادثــه می شــوند، گفــت: طبــق آمارهــای جهانــی 
ــرق  شــدن، ســوختگی،  ــی، غ ــوارض ناشــی از حــوادث ترافیک ع
علیــه  بــا جســم ســخت، خشــونت  خفگــی  مســمومیت، 
کــودکان و آســیب های ورزشــی، دالیــل عمــده فــوت کــودک یــا 

ازکارافتادگــی وی محســوب می شــوند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: هنــوز درصــد عمــده ای از مــردم 
ــل  ــه قاب ــه حادث ــی ک ــد؛ در حال ــدر می دانن ــا و ق ــه را قض حادث

ــود.  ــزی ش ــرای آن برنامه ری ــر ب ــه اگ ــت؛ البت ــگیری اس پیش

دبیر انجمن خون و سرطان کودکان ایران:

زردی، شایع ترین بیماری خونی در نوزادان است 
رئیس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت تشریح کرد:

دالیل عمده فوت و ازکارافتادگی کودکان 

خواص نمک دریا در طب سنتی
طــب ســنتی دربــاره نمــک نیــز مثــل هــر مــاده غذایــی دیگــری نظراتــی 
ــرات آن  ــوص مض ــمرده و درخص ــرای آن برش ــادی ب ــع زی دارد و مناف
بــرای بعضــی مزاج هــا نیــز صحبــت کــرده اســت؛ بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه داشــت کــه در طــب جدیــد نیــز بــه مصــرف نکــردن نمــک توصیه 
نشــده و بــر کنتــرل مصــرف آن تاکیــد شــده اســت و ایــن درخصــوص 

همــه مــواد غذایــی صــادق اســت.
ــن متخصصــان  ــالف نظــر بی ــا همــواره اخت ــاره مصــرف نمــک دری درب
ــت از  ــر اس ــد بهت ــی معتقدن ــت؛ برخ ــته اس ــود داش ــنتی وج ــب س ط
ــن اســتفاده کامــال  ــی ای ــم؛ ول ــددار اســتفاده کنی نمــک تصفیه شــده ی
ــک  ــت خش ــه عل ــا را ب ــک دری ــتفاده از نم ــد و اس ــده باش کنترل ش
ــده  ــای مان ــر ج ــی ب ــای صنعت ــظ آلودگی ه ــا و تغلی ــدن دریاچه ه ش
در آن، بــرای ســالمت انســان مضــر می داننــد. برعکــس گروهــی 
ــده  ــه ش ــک تجزی ــازار نم ــود در ب ــای موج ــد نمک ه ــاد دارن ــز اعتق نی
بــه همــراه ُیــد شــیمیایی اســت کــه بیــش از بیســت برابــر نیــاز بــدن 
اســت و باعــث ایجــاد مشــکل در افــراد می شــود؛ همچنیــن اســتفاده از 
نمــک معمولــی بــرای افــراد دارای فشــار خــون بــاال یــا بیمــاران، بســیار              

مضــر اســت.
از خــواص نمــک دریــا در طــب ســنتی توصیــه بــه اســتفاده از آن قبــل 
و بعــد از خــوردن غذاســت؛ بــه طــور کلــی، خــوردن مقــدار کمــی نمــک 
قبــل از غــذا، باعــث می شــود میکروب هــای معــده کــه در حفــره 
ــوردن  ــد و خ ــن برون ــرعت از بی ــه س ــد ب ــع کرده ان ــراد تجم ــان اف ده
ــا  ــده الی دندان ه ــذای باقی مان ــود غ ــث می ش ــذا باع ــد از غ ــک بع نم

ــود. ــا نش ــی دندان ه ــب خراب موج
ــن رو  ــوی اســت؛ از ای ــده ق ــت ضدعفونی کنن ــا دارای خاصی نمــک دری
بــرای شست وشــوی دهــان مفیــد اســت. همچنیــن قرقــره کــردن آن 

ــر اســت. ــو مؤث ــردن عفونت هــای گل ــرای از بیــن ب ب
ــاک  ــل دردن ــر روی مفاص ــرار دادن آن ب ــا و ق ــک دری ــردن نم ــرم ک گ

باعــث تســکین درد مفاصــل می شــود.
ــر  ــد مدنظ ــا بای ــک دری ــرف نم ــاره مص ــه درب ــه ای ک ــن نکت مهم تری
داشــت اینکــه در بیشــتر مواقــع ایــن نمــک آلــوده بــه عناصــر ســمی 
ــرای ســالمت  ــوده کــه ب ــد ســرب و ارســنیک ب ــزات ســنگین مانن و فل

ــت. ــر اس ــرطان زا مض ــان و س انس
یکــی از مضــرات نمــک دریــا ایــن اســت کــه دارای یــد نبــوده و افــراد بــا 

مصــرف آن نمی تواننــد نیــاز یــد بــدن را تامیــن کننــد.

اســماعیل قربانــی، کارشــناس ارشــد مشــاوره 
تحصیلــی، گفــت: گــوش دادن بــه آهنــگ هنــگام 
مطالعــه عــادت بســیار مخربــی اســت؛ زیــرا ذهن 
بایــد همزمــان دو فعالیــت مشــابه انجــام دهــد. 
اســماعیل قربانــی، کارشــناس ارشــد مشــاوره 
تحصیلــی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار حــوزه کلینیــک 
ــگاران جــوان  گــروه علمــی پزشــکی باشــگاه خبرن
ــن  ــه س ــتگی ب ــه بس ــرد: روش مطالع ــار ک اظه
ــوزان  ــرای دانش آم ــال ب ــور مث ــه ط ــراد دارد؛ ب اف
کنکــوری روش PQR۴ مناســب اســت؛ در حالــی 
ــن روش  ــه ای ــه ب ــراد، مطالع ــرای ســایر اف ــه ب ک

توصیــه نمی شــود.

وی بیــان کــرد: افــراد بایــد پیــش از مطالعــه 
بســتر آن را از نظــر فیزیکــی و روانــی فراهــم 
کننــد. همچنیــن پرهیــز از مطالعــه مســتمر 
ــر ۱۵  ــراد زی ــه اف ــوری  ک ــه ط ــت؛ ب ــروری اس ض
ــه، ۲۰  ــه مطالع ــر ۴۰ دقیق ــه ازای ه ــد ب ســال بای
ــال  ــاالی ۱۸ س ــخاص ب ــتراحت و اش ــه اس دقیق
ــه ازای هــر ۵۰ دقیقــه مطالعــه، ۱۰ دقیقــه  بایــد ب

ــد. ــتراحت کنن اس
ایــن کارشــناس ارشــد مشــاوره تحصیلــی افــزود: 
ــان  ــذی کنارش ــه کاغ ــگام مطالع ــد هن ــراد بای اف
ــان  ــه ذهنش ــه ب ــی را ک ــکار مزاحم ــا اف ــد ت باش
ــا پــس  ــد ت ــد، در آن یادداشــت کنن خطــور می کن

ــرای  ــن ب ــد. همچنی ــا بپردازن ــه آن ه ــه ب از مطالع
اینکــه نتیجــه مطلوبــی از مطالعــه خــود بگیریــم 

ــیم. ــته باش ــی داش ــد خودارزیاب بای
ــد،  ــه آزاد باش ــر مطالع ــرد: اگ ــد ک ــی تاکی قربان
بــرای خودارزیابــی بایــد خودمــان از خودمــان 
مطالعــه  در صورتــی  کــه  امــا  ســوال کنیــم؛ 
هدفمنــد باشــد، مــا بــه نمونــه ســواالتی از همــان 
مبحــث مــورد مطالعــه پاســخ می دهیــم کــه 
ــی و  ــای آموزش ــواالت در کتاب ه ــه س ــن نمون ای
ــه  ــواب دادن ب ــت. ج ــود اس ــی موج کمک آموزش
ایــن نمونــه ســؤاالت ســبب یادگیــری بهتــر افــراد 

می شــود.
ــه  ــد پیــش از مطالع ــراد بای ــرد: اف ــح ک وی تصری
بــه  و  باشــند  داشــته  پیش خوانــی  نخســت 

بخواننــد.  را  مدنظــر  مطلــب  کلــی  صــورت 
دانش آمــوزان و دانشــجویان بایــد از وســواس 
ــرا وســواس آفــت  ــد؛ زی ــگام مطالعــه بپرهیزن هن

مطالعــه اســت.
تحصیلــی  مشــاوره  ارشــد  کارشــناس  ایــن 
ــا پنــج روز  ــار ت ــد هــر چه ــه کــرد: افــراد بای توصی
یــک بــار مباحــث مطالعه شــده را جمع بنــدی 
و مــرور کننــد. در مــرور مطالــب بایــد اصــول 
ــه ای  تندخوانــی رعایــت و از ســوال های چهــار گزین

و کوتاه پاســخ اســتفاده شــود.
ــگام  ــی هن ــن و بلند خوان ــاره راه رفت ــی درب قربان
مطالعــه گفــت: راه رفتــن موقــع مطالعــه از بــروز 
ــد و  ــری می کن ــرد جلوگی ــتی در ف ــوت و سس رخ
ــه  ــم ب ــکار مزاح ــع از ورود اف ــز مان ــی نی بلندخوان

ذهــن می شــود.
ــد  ــال می توانن ــر ۱۵ س ــراد زی ــرد: اف ــار ک وی اظه
روزانــه ســه بــازه ۴۰ دقیقــه ای و اشــخاص بــاالی 
۱۸ ســال و کنکوری هــا ۸ تــا ۱۰ بــازه ۵۰ دقیقــه ای 

مطالعــه داشــته باشــند.
ــوش دادن  ــد از گ ــراد بای ــادآور شــد: اف ــی ی قربان
بــه آهنــگ حیــن مطالعــه خــودداری کننــد؛ 
ــوب  ــرات خ ــگ خاط ــه آهن ــوش دادن ب ــرا گ زی
ــز  ــد و مغ ــی می کن ــرد تداع ــن ف ــد را در ذه و ب
ــود؛  ــابه می ش ــت مش ــر دو فعالی ــان درگی همزم
بنابرایــن تمرکــز شــخص کاهــش می یابــد؛ ولــی 
در زمــان اســتراحت افــراد می تواننــد آهنگ هایــی 
را بشــنوند کــه یــادآور خاطــرات خــوب بــرای 

آن هاســت.
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گوش دادن به آهنگ هنگام مطالعه ممنوع! 

تازههایپزشکی

استرس مالی با ابتال به میگرن 
مرتبط است

 میگــرن یــک بیمــاری عصبــی جــدی و ناتوان کننــده 
اســت کــه حــدود یــک میلیــارد نفــر در سراســر جهــان 

بــه آن مبتــال هســتند.
ــامل  ــت و ش ــده اس ــیار پیچی ــرن بس ــه یابی میگ ریش
تعــداد زیــادی از ژن هــا و تعامــل آن هــا بــا آثــار 
ــه  ــیرهای چندگان ــق مس ــود و از طری ــی می ش محیط
در سیســتم عصبــی مرکــزی عمــل می کنــد. قبــال 
مشــخص شــده اســت تغییــرات ژن هــای شــبانه روزی 
ــه تغییــرات  )کــه بــر نحــوه کنتــرل و واکنــش بــدن ب
محیطــی، ماننــد تغییــرات در نــور تاثیــر می گــذارد( بــر 

ــد. ــر می گذارن ــی تاثی ــالالت خلق اخت
ــی ۹۹۹  ــتانی و بریتانیای ــان مجارس ــی از محقق گروه
ــار را در منچســتر از  ــار را در بوداپســت و ۱۳۵۰ بیم بیم
ــا  ــه ژن CLOCK و نحــوه ارتباطشــان ب لحــاظ دو گون

ــد. میگــرن مــورد بررســی قــرار دادن
ژن CLOCK نقــش مهمــی در تنظیــم بســیاری از 
ــا  ــدن ی ــای ب ــه دم ــدن از جمل ــک ب ــای ریتمی الگوه
ســطح هورمــون کورتیــزول بــه عنــوان هورمــون اولیــه 

اســترس دارد.
آن هــا دریافتنــد کــه بیــن ژن و میگــرن هیــچ ارتبــاط 
ــان  ــد در زم ــی بردن ــا پ ــدارد؛ ام ــود ن ــتقیمی وج مس
ــای  ــواع ژن ه ــی(، ان ــترس مال ــژه اس ــترس )به وی اس
مــورد بررســی باعــث افزایــش احتمــال ابتــال بــه 
ســردردهای میگرنــی در افــراد بــا مشــکالت مالــی تــا 

حــدود ۲۰ درصــد می شــود.

 ارتباط ژنتیکی دیابت و 
بیماری قلبی

 دیابــت نــوع ۲ یــک فاکتــور پرخطــر مهــم بــرای 
بیمــاری قلبی عروقــی )CHD( اســت؛ امــا مســیرهای 
بیولوژیکــی نشــان دهنده ایــن ارتبــاط مبهــم هســتند.

محققــان دانشــگاه پنســیلوانیا در مطالعــه جدیــد خــود 
بــه بررســی ارتبــاط ایــن دو بیمــاری پرداختنــد.

ــش  ــوم بی ــی ژن ــات توال ــی اطالع ــا بررس ــان ب محقق
ــد ژنتیکــی  از ۲۵۰ هــزار نفــر، ۱۶ فاکتــور پرخطــر جدی
 CHD دیابــت و یــک فاکتــور پرخطــر جدیــد ژنتیکــی
را کشــف کردنــد. بدیــن ترتیــب دیدگاه هــای جدیــدی 

ــاره مکانیســم ایــن دو بیمــاری مشــخص شــد. درب
ــای  ــتر محل ه ــه بیش ــد ک ــان دادن ــا نش ــپس آن ه س
موجــود بــر روی ژنــوم کــه بــا افزایــش خطــر ابتــال بــه 
ــه CHD نیــز  ــا خطــر ابتــال ب ــد، ب دیابــت مرتبــط بودن

ــد. ارتبــاط دارن
ــوع  ــک ن ــان توانســتند ی ــاره هشــت محــل  محقق درب
ژن خاصــی را شناســایی کننــد کــه بــر ریســک هــر دو 

ــذارد.  ــر می گ ــاری تاثی بیم
دانــش صالحیــن، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه  ژن ه ــن گون ــد: شناســایی ای می گوی
ــا را  ــوع ۲ و CHD فرصت ه ــت ن ــاری دیاب ــر دو بیم ه
بــرای کاهــش ریســک ابتــال بــه ایــن بیمــاری بــا یــک 

ــد. ــم می کن ــوع دارو فراه ن

تغذیه

 مواد خوراکی مفید برای 
افزایش شیر مادران 

ــه   ــد تغذی ــادر بای ــه م ــت ک ــیردهی، دوره ای اس دوره  ش
ــد. ــته باش ــبی داش ــالم و مناس س

اگــر رژیــم غذایــی نامناســب باشــد، بــدن مجبــور 
می شــود کــه مــواد مغــذی الزم را بــرای نــوزاد از ذخایــر 
بــدن مــادر برداشــت کنــد. محققــان مصــرف مــواد 
ــد. ــه می کنن ــیرده توصی ــادران ش ــه م ــر را ب ــی زی خوراک

 ماهی
ماهی هــای چــرب ماننــد ماهــی قــزل آال، غذایــی عالــی 
بــرای دوره شــیردهی هســتند؛ زیــرا حــاوی نوعــی چربــی 
ــرای رشــد سیســتم عصبــی  ــام DHA اســت کــه ب ــه ن ب

کــودک ضــروری اســت.
همچنیــن مصــرف ماهی هــای چــرب می توانــد بــه 
ــن  ــد. ای ــک کنن ــادر کم ــازه م ــوی ت ــق و خ ــود خل بهب
ــد  ــا ۱۵ درص ــه ۱۰ ت ــان ک ــس از زایم ــژه پ ــئله به وی مس
زنــان می تواننــد دچــار افســردگی پــس از زایمــان شــوند، 

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
ــان در  ــد زن ــه می کنن ــان توصی ــال کارشناس ــن ح ــا ای ب
طــول شــیردهی بــه انــدازه مناســب از ایــن ماهــی 
ــادی  ــر زی ــد مقادی ــی می توان ــرا ماه ــد؛ زی ــرف کنن مص
ــوزاد  ــه ن ــادر ب ــیر م ــق ش ــد و از طری ــته باش ــوه داش جی

ــود. ــل ش منتق
ــن و شمشــیرماهی  ــد ماهــی ت ــا مانن بعضــی از ماهی ه
دارای مقادیــر زیــادی جیــوه نســبت بــه ســایر ماهی هــا 
هســتند؛ بنابرایــن بهتــر اســت از مصــرف آن هــا اجتنــاب 

شــود.
 تخم مرغ

از  را   DHA نداریــد، می توانیــد  اگــر ماهــی دوســت 
دریافــت کنیــد.   DHA بــا  غنی شــده  تخم مرغ هــای 
تولیــد  مرغ هایــی  توســط   ۳ امــگا  تخم مرغ هــای 
می شــوند کــه بــا رژیــم غذایــی حــاوی دانــه کتــان 
تغذیــه شــده اند. هنگامــی کــه جوجه هــا کتــان را هضــم 
می کننــد، برخــی از اجــزاء بــه شــکل DHA تجزیــه 
ــن رو  ــوند. از ای ــل می ش ــه زرده منتق ــپس ب ــده و س ش
فقــط خــوردن ســفیده تخم مــرغ احتمــاال اثــر مشــابهی 

ــت. ــد داش نخواه
 شیر

اگرچــه گفتــه »بــرای تولیــد شــیر، شــیر بنوشــید« 
ــع  ــیر منب ــا ش ــد، ام ــت نباش ــال درس ــت کام ــن اس ممک
ــه آن  ــیار ب ــیرده بس ــادران ش ــت و م ــیم اس ــی کلس عال

ــد. ــاز دارن نی
 آب

مــادران شــیرده در مقایســه بــا بیشــتر زنــان در معــرض 
ریســک کم آبــی قــرار دارنــد. تولیــد شــیر ممکــن اســت 
موجــب بی آبــی شــدید زنــان شــود و ننوشــیدن آب 
ــان  ــد باعــث شــود کــه شــیر کافــی در زن کافــی می توان
ــور نیســتند آب  ــان مجب ــه زن ــی ک ــد نشــود؛ در حال تولی
ــی  ــز توانای ــیر نی ــوه و ش ــرا آب می ــند؛ زی ــادی بنوش زی
توصیــه  امــا کارشناســان  دارنــد؛  خوبــی  آبرســانی 
می کننــد کــه مــادران شــیرده دربــاره نوشــیدنی های 
ــواب  ــر خ ــد ب ــرا می توان ــند؛ زی ــاط باش ــن دار محت کافئی

ــذارد. ــر بگ ــوزاد تاثی ن

زیبایی

اعتیاد به عمل های زیبایی
ــه صفایــی مقــدم، روان شــناس بالینــی   دکتــر پروان
ــج  ــروزه بســیار رای ــه ام ــی ک ــاره عمل هــای زیبای درب
ــی  ــای زیبای ــروزه عمل ه ــرد: ام ــوان ک ــده اند، عن ش
ــه  ــی ک ــز زیبای ــر مرک ــه ه ــد. ب ــرف اول را می زنن ح
ــرای  ــا ب ــم خانم ه ــوال می بینی ــویم، معم وارد می ش
ــب،  ــه، ژل ل ــز گون ــم از پروت ــف اع ــای مختل عمل ه
ــای  ــس و عمل ه ــد بوتاک ــف مانن ــای مختل تزریق  ه
ــیدگی  ــز، کش ــن، لیپولی ــل لیپوساکش ــون مث گوناگ

ــیده اند. ــف کش ــکم و ... ص ــت ش پوس
وی افــزود: در بعضــی از مواقــع واقعــا شــخص 
احســاس می کنــد شــاید مدتــی اســت دســت 
ــی را  ــودش سرویس ــه خ ــد ب ــیده و بای ــود کش از خ

ــد.  بده
ــت دارد؛  ــا را دوس ــد زیبایی ه ــود خداون ــه می ش گفت
ــورد  ــا م ــی رود و زیبایی ه ــی م ــه زیبای ــان رو ب انس
ــد  ــئله از ح ــن مس ــی ای ــی گاه ــتند؛ ول ــه هس عالق
خــودش خیلــی فراتــر مــی رود؛ یعنــی شــخص 
ــد. ــه کن ــه توج ــن قضی ــه ای ــی ب ــل دارد افراط تمای

ــد  ــه می کن ــه نگ ــودش را در آین ــا خ ــاید لحظه ه ش
ــد  ــال می گوی ــد؛ مث ــه صــورت خــود دســت می زن و ب
ــر  ــی قیافــه ام بهت ــرود، خیل ــر ب ــه مــن باالت اگــر گون
ــد،  ــر باش ــن باالت ــی م ــوک بین ــر ن ــا اگ ــود ی می ش

ــوم. ــر می ش ــی زیبات خیل
غافــل از اینکــه آیــا واقعــا بــا کوچــک شــدن بینــی، 
چهــره فــرد زیباتــر می شــود؟ فاصلــه بیــن دو چشــم 
چقــدر می شــود؟ شــرایط بینــی روی گونه هــا و لــب 

ــذارد؟  ــری می گ چــه تاثی
ذهــن شــخص  در  چیــزی کــه  اوقــات  گاهــی 
ــد، بســیار  هســت و فرآینــدی کــه دارد پیــش می آی
ــه  ــخص ب ــن ش ــند؛ بنابرای ــاوت باش ــد متف می توان
ــن عمــل، اعتمادبه نفــس  ــا انجــام ای ــه ب جــای اینک
ــن  ــام ای ــا انج ــه، ب ــد ن ــد، می بین ــدا کن بیشــتری پی
ــزی  ــده و آن چی ــر ش ــش کمت ــل اعتمادبه نفس عم
دچــار  ناخــواه  خــواه  نیســت.  می خواهــد  کــه 
ــد عمل هــای  وســواس های فکــری می شــود کــه بای

ــد.  ــام ده ــری را انج دیگ
ــئله  ــت: مس ــه گف ــی در ادام ــناس بالین ــن روان ش ای
دیگــر ایــن اســت کــه گاهــی ایــن مســئله بــه صــورت 
ُمــد درآمــده و اپیدمــی می شــود؛ یعنــی اگــر دختــر 
ــرده  ــل ک ــود را عم ــی خ ــتان بین ــی در دبیرس خانم
باشــد، بچه هــای دیگــر احســاس می کننــد آن فــرد 
ــم  ــا ه ــت و آن ه ــام داده اس ــی انج ــه کار باکالس چ

بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
ــه  ــازی ب حتــی امــکان دارد بینــی شــخص هیــچ نی
ــه  ــه از قافل ــرای اینک ــی ب ــد؛ ول ــته باش ــل نداش عم
عقــب نمانــده و خــودش را در ایــن قضیــه مشــارکت 
ــی آن  ــه نوع ــم ب ــد او ه ــعی می کن ــد، س داده باش

عمــل را انجــام دهــد.
ایــن افــراد بهتــر اســت بــه جــای اینکــه اول بخواهنــد 
عمــل زیبایــی را انجــام دهنــد، بــا مراجعــه به مشــاور 
و روان شــناس، دلیــل ایــن اختــالل و مســئله ضعــف 

خــود را بررســی کننــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و چهارم: تفریح )1(
همان گونــه کــه جســم انســان در اثــر کار و 
فعالیــت خســته و فرســوده مى شــود و نیازمنــد 
ــه مناســب   تقویــت از طریــق اســتراحت و تغذی
و رســاندن انرژى و مواد الزم اســت، روح و روان 
انســان نیــز در اثــر کارهــاى روزانــه، اشــتغاالت 
فکــرى، تفکــر و اندیشــیدن، برنامه ریــزى و 
و گفت وگــو  مطالعــه  کار،  انجــام  در   دقــت 
ــود را  ــدرت خ ــوه و ق ــر ق ــادل نظ ــث و تب و بح
از دســت مى دهــد و نیازمنــد اســتراحت اســت 
ــتگى  ــع خس ــوا و رف ــد ق ــا تجدی ــد ب ــا بتوان ت

ــد.  ــام ده ــى انج ــه خوب ــود را ب ــت خ مأموری
را  انســان  بــرون  و  درون  مى توانــد  تفریــح 
شــاداب کنــد و بــه جــان و جســم انســان نیــرو 
بدهــد و انســان را بــراى پذیرفتــن و انجــام 

ــازد. ــاده س ــزرگ آم ــاى ب کاره
جوانــى  و  نوجوانــى  و  کودکــى  ســنین  در 
ــان  ــن و مربی ــت؛ والدی ــر اس ــح ضرورى ت تفری
ــح  ــراى تفری ــى را ب ــتند فرصت های ــف هس مکل
ــد  ــر بگیرن ــود در نظ ــت خ ــت تربی ــدان تح فرزن
ــتگى  ــت، خس ــالم و درس ــزى س ــا برنامه ری و ب
برطــرف  را  آن هــا  روحى روانــى  کســالت  و 
ــى  ــاى خوب ــد زمینه ه ــر مى توان ــن ام ــد. ای کنن
بــراى یادگیــرى درس ایجــاد و اخــالق و رفتــار 
بدیهــى  تنظیــم کنــد.  و  را کنتــرل  بچه هــا 
ــه از تفریحــات ســالم و در  ــى ک اســت بچه های
ــد از  ــتفاده مى کنن ــب اس ــت الزم و مناس فرص
ــوردار  ــترى برخ ــاط بیش ــرور و نش ــادابى، س ش
ــام  ــراى انج ــادی ب ــاى زی ــتند و توانایى ه هس

دارنــد. مسئولیت هایشــان 
فرموده انــد:  اســالم)ص(  بزرگــوار  پیامبــر 
»ُالُهــوا َو الَغُبــوا َفِاّنــى اکــرُه َاْن ُیــرى فــِى 

غلظــة« دینکــم 
»تفریــح و بــازى کنیــد؛ زیــرا دوســت نــدارم در 

دیــن شــما خشــونتى دیــده شــود.«
نبــود تفریــح و بــازى نشــانه غلظت، ســختگیرى 
و خشــونت بــوده و تفریــح و بــازى بــرای 
ــل  ــه اى اه ــر بچ ــوال اگ ــت؛ اص ــا الزم اس بچه ه
بــازى نباشــد و تــن بــه تفریــح ندهــد، بــه نوعى 
ــه  ــت ک ــده اس ــار ش ــى دچ ــارى روحى روان بیم
بایــد ریشــه یابى و درمــان شــود. بچه هایــى 
ــا  ــر ب ــتند، اگ ــازى هس ــح و ب ــل تفری ــه اه ک
برنامــه و در حــد متعــارف و متعــادل باشــد 
نشــانه هــوش زیــاد آن هاســت و در بزرگســالى 
نیــز توانایــى پذیــرش مســئولیت هاى بــزرگ را 
دارنــد و افــراد مؤثــرى در جامعــه خواهنــد بــود. 
انتشــارات همــای  تربیــت«،  »اصــول  کتــاب  از 

رحمــت
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یبوســت در کــودکان مشــکلی شــایع اســت؛ امــا 
می تــوان بــا اقدامــات ســاده ای از آن پیشــگیری 

یــا آن را رفــع کــرد.
ــوی  ــتباه الگ ــه اش ــع ب ــیاری مواق ــه در بس البت
طبیعــی دفــع را بــه حســاب یبوســت می گذارنــد 
ــه  ــی ب ــا برخــالف آن، کــودک یبوســت دارد، ول ی

ــود. ــخیص داده نمی ش ــع تش موق
 امــروز دربــاره علــل ایجــاد یبوســت در کــودکان  
ــوق  ــری، ف ــان نص ــر پیم ــا دکت ــی را ب گفت وگوی
تخصــص گــوارش، کبــد و تغذیــه کــودکان، انجــام 
داده ایــم کــه مشــروح آن را در ادامــه می خوانیــد.
 شما به عنوان فوق تخصص گوارش، 

کبد و تغذیه کودکان چه زمانی اعالم 
می کنید که یک کودک دچار یبوست 

شده است؟ 
ــف خاصــی دارد؛ در  ــا تعری یبوســت در رشــته م
دوران شــیرخوارگی نــوزادان و کــودکان زیــر ۴ 
ــه و در  ــار در هفت ــر از ۲ ب ــع کمت ــر دف ــال اگ س
ــار در  ــر از ۳ ب ــر کمت ــال اگ ــر از ۴ س ــراد باالت اف

هفتــه انجــام شــود، یبوســت اتفــاق افتــاده 
ــت. اس

دفــع دیرهنــگام بــا عوارضــی همچــون دفــع 
بی اختیــاری  و  مدفــوع  اقتبــاس  دردنــاک، 

همــراه خواهــد بــود.
 چه نشانه هایی در کودک باعث 

می شود که والدین به ایجاد یبوست پی 
ببرند؟ 

ــی  ــت؛ خیل ــده اس ــایع ش ــیار ش ــت بس یبوس
یبوســت  کــه  نمی داننــد  والدیــن  اوقــات 
فرزنــدان هــم مشــابه یبوســت بزرگســاالن 

اســت.
کودکــی کــه یبوســت دارد، عــالوه بــر اینکــه دیــر 
بــه دیــر دستشــویی مــی رود، ممکــن اســت بــه 
علــت یبوســت دفــع مدفــوع دردنــاک و طویــل 

را داشــته باشــد.
ــد و  ــن بترس ــویی رفت ــودک از دستش ــی ک وقت
امتنــاع کنــد، هنگامــی کــه دستشــویی داشــته 
ــرود و  ــاق ب ــک ات ــا در ی ــل ی باشــد، پشــت مب

پاهــای خــود را بــه یکدیگــر قیچــی کنــد و 
ــه  ــد، ب ــری کن ــع جلوگی ــا از دف ــد ت ــار ده فش
ایــن معناســت کــه یبوســت دارد و می خواهــد 

ــرد. ــوی درد را بگی جل
ــرد،  ــت می گی ــودک یبوس ــه ک ــاری ک ــن ب اولی
درد شــدیدی پیــدا می کنــد و دفعــه بعــدی 
ــرد  ــم می گی ــود را محک ــن درد، خ ــرس ای از ت
ــدازد و  ــر می ان ــه تاخی ــود را ب ــویی خ و دستش
همیــن عامــل باعــث می شــود مدفــوع قطورتــر 
شــود و بــار بعــد بیشــتر درد داشــته باشــد. ایــن 
ــد  ــی بای ــه در جای ــود ک ــوب می ش ــه معی چرخ

بشــکند.
 در این مواقع باید چه اقدامی انجام 

داد؟ 
ــرای کــودک در  ــم غذایــی مناســبی ب ــد رژی بای
ــراد  ــن اف ــی ای ــم غذای ــه شــود. رژی ــر گرفت نظ
بایــد حــاوی فیبــر کافــی باشــد و از ســبزیجات 
و میوه هــای تــازه اســتفاده شــود. بیشــتر 
میوه هــای تابســتان بــرای بهبــود یبوســت 
ــد روحــی  ــد در ُبع ــه بای مناســب هســتند؛ البت
هــم کار شــود؛ وقتــی کودکــی از رفتــن بــه 
بــا  بایــد  والدیــن  دارد،  تــرس  دستشــویی 
ــادآوری اینکــه االن  تشــویق ها و دلداری هــا و ی
ــر روی  ــت، ب ــویی اس ــه دستش ــن ب ــان رفت زم

ــد. ــود کار کنن ــودک خ ک

معمــوال درمــان یبوســت بــه زمــان طوالنــی نیــاز 
ــادات  ــد ع ــم بای ــان ه ــگام درم ــرا هن دارد؛ زی
مربــوط بــه دستشــویی رفتــن را آمــوزش دهنــد 
و در عیــن حــال بــر روی شــرایط روحــی فرزنــد 

هــم کار کننــد.

 آیا یبوست ریشه مادرزادی دارد؟ 
بلــه؛ عوامــل اصلــی یبوســت در دو دســته 
»عملکــردی«  یکــی  می شــود؛  طبقه بنــدی 
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه کــودک از رفتــن بــه 
و دســته دوم   امتنــاع می کنــد  دستشــویی 
افــرادی هســتند کــه نقــص در شــبکه انتهایــی 
روده بــزرگ دارنــد؛ بــه طــوری کــه شــبکه 
ــزرگ مختــل اســت  عصبــی  بخشــی از روده ب

و باعــث می شــود آن حــرکات پیش برنــده 
روده بــزرگ کــه مدفــوع را رو بــه جلــو می بــرد، 
مختــل شــود؛ بنابرایــن مدفــوع تــا جایــی کــه 
آن  پشــت  و  می رســد  دارد،  وجــود  عصــب 
انباشــته می شــود و درمــان آن راهــی جــز 

ــدارد. ــی ن ــل جراح ــام عم انج
 چه درصدی شامل ریشه مادرزادی 

می شود؟ 
بسیار کم؛ ۹۸ درصد علل عملکردی است.

 یبوست بیشتر در چه مواقعی شایع 
می شود؟ 

بــا وجــود اینکــه بیشــتر میوه هــای فصــل 
مناســب  یبوســت  درمــان  بــرای  تابســتان 
هســتند، امــا مشــاهده می شــود کــه یبوســت 
ــد. ــدا می کن ــیوع پی ــتر ش ــل بیش ــن فص در ای

مســافرت های تابســتانی به ویــژه ســفر بــا 
اتوبــوس کــه ســاعت ها کــودک بــدون حرکــت 
اســت، باعــث می شــود مدفــوع در روده کــودک 

ســفت و باعــث یبوســت شــود.
ــا  ــوال خانواده ه ــفر معم ــگام س ــه هن ــا اینک ی
کمتــر میــوه مصــرف می کننــد و ایــن هــم 

ــت. ــت اس ــروز یبوس ــم ب ــت مه عل
 آیا استرس هم تأثیرگذار است؟ 

بلــه؛ بســیاری از افــراد هنــگام اســترس دچــار 
ــوند. ــت می ش یبوس

فوق تخصص گوارش، کبد و تغذیه کودکان مطرح کرد:

یبوست کودکان در تابستان 
بیشتر شیوع پیدا می کند

ــن  ــت آموزشــی ضم ــدی، کارشــناس ارشــد مدیری ــس احم نرگ
اشــاره بــه تفــاوت کــودک بیش فعــال بــا کــودک کم تمرکــز 
ــرای  ــی ب ــانه های واضح ــال نش ــودک بیش فع ــت: ک ــان داش بی
روان شــناس و روان پزشــک دارد؛ از جملــه اینکــه چنیــن کودکــی 
عــالوه بــر توجــه نکــردن بــه محیــط اطــراف، گیــج، خشــمگین و 

پرخاشــگر اســت.
آموزشــی گفــت: کــودک  ارشــد مدیریــت  ایــن کارشــناس 
تنبیــه  و  را کامــل کنــد  هیــچ کاری  نمی توانــد  بیش فعــال 
می شــود و ایــن تنبیه هــا بــر خشــم و پرخاشــگری او می افزایــد.

احمــدی اظهــار کــرد: کــودک بیش فعــال همچنیــن پرســش های 
از کارهایــش  زیــادی مطــرح می کنــد و بســیاری  نابجــای 

ــراری اســت. تک
وی بیــان کــرد: امــروزه اصطــالح بیش فعالــی در بیــن خانواده هــا 
ُمــد شــده اســت و آن هــا بــه محــض اینکــه می بیننــد کودکشــان 

بــه  را  اســت، موضــوع  یــا حواس پــرت  شــیطنت می کنــد 
بیش فعالــی نســبت می دهنــد.

ــر  ــا ذک ــه ب ــی در ادام ــت آموزش ــد مدیری ــناس ارش ــن کارش ای
مثالــی گفــت: کــودکان ۴ تــا ۵ ســال کمتــر می تواننــد بنشــینند 
ــز  ــت و خی ــا جس ــد دائم ــح می دهن ــا ترجی ــد؛ آن ه ــا راه برون ی
ــدر  ــال پ ــه خی ــه ب ــا ک ــن پریدن ه ــاال و پایی ــن ب ــر ای ــد و اگ کنن
ــل  ــودک کام ــز ک ــد، مغ ــاق نیفت ــت اتف ــلوغ کاری اس ــادر ش و م

نمی شــود.
ــه  ــتید ک ــدی هس ــب فرزن ــر صاح ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
تمرکــز نــدارد، اولیــن احتمــال را نبایــد بــر بیش فعالــی گذاشــت، 
در پایــان بیــان کــرد: بــه همیــن علــت اســت کــه مــا معمــوال در 
ــرک و  ــودکان بی تح ــم ک ــان می خواهی ــودک  از مربی ــای ک مهده
بیــش از انــدازه آرام را معرفــی کننــد؛ چــرا کــه از دیــدگاه مــا امکان 

دارد ایــن کــودکان از ســالمت کافــی برخــوردار نباشــند.

ــه  ــت ک ــد آموخ ــما خواه ــودک ش ــی  ک ــال اول زندگ در دو س
ــذا  ــور غ ــد و همین ط ــت کن ــرود، صحب ــیند، راه ب ــه بنش چگون
ــه  ــط ب ــوردن فق ــذا خ ــاره غ ــد درب ــعه و رش ــا توس ــورد؛ ام بخ

ــت. ــد، نیس ــت بگیری ــگال دس ــق و چن ــه قاش ــه چگون اینک
در ایــن دوران عالیــق کــودک بــه طعــم، نــوع و شــکل غــذا نیــز 
تعییــن می شــود کــه ایــن در آینــده بــه او کمــک خواهــد کــرد 
کــه بــه نوعــی متخصــص در شناســایی طعــم شــود و تمایــل 

بیشــتری بــه امتحــان کــردن غذاهــای جدیــد داشــته باشــد.
همان طــور کــه انتظــار نداریــد تــا اولیــن گام هــای کــودک شــما 
بــه دویــدن ســریع تبدیــل شــود، ایجــاد عالقــه بــه غــذا نیــز 

یــک شــبه اتفــاق نمی افتــد و نیــاز بــه آمــوزش دارد.
ــا دوم  ــار اول ی ــرای ب ــذا ب ــک غ ــه ی ــودک ۲ ســاله ب ــه ک اینک
ــتی  ــل درس ــوان دلی ــچ عن ــه هی ــد، ب ــان ده ــی نش بی عالقگ

ــت.  ــذا نیس ــذف آن غ ــرای ح ب

محققــان تغذیــه کــودک احتمــال می دهنــد کــه کــودکان 
ــا میــوه خــاص پیــدا  ــه خــوردن ســبزی ی تمایــل بیشــتری ب

ــورد. ــار آن را بخ ــا ۹ ب ــتر از ۸ ت ــر بیش ــد، اگ می کن
در طــی  دو ســال اول تــا جایــی کــه می توانیــد تنــوع و طعــم 
غذایــی را کــه کــودک می خــورد، افزایــش دهیــد. کــودکان بــا 
افزایــش ســن تــوان بیشــتری بــرای مقابلــه و نپذیرفتــن غــذا 

خواهنــد داشــت.
انتخابــی عمــل کــردن کــودک نســبت بــه غــذا می توانــد 
محصــول محیــط نــاآرام یــا شــلوغ بــرای غــذا خــوردن باشــد.

ــث  ــترس باع ــه اس ــت ک ــان داده اس ــات نش ــه تحقیق نتیج
از بیــن رفتــن اشــتها می شــود. غــذا خــوردن خانــواده در 
ــت.  ــروری اس ــیار ض ــط آرام بس ــک محی ــر و ی ــار همدیگ کن
همین طــور دادن آزادی عمــل بــه کــودک بــرای امتحــان کــردن 
ــت. ــم اس ــذا مه ــفره غ ــف روی س ــای مختل ــا و طعم ه غذاه

،،
یبوســت، مشــکلی آزاردهنده اســت 
کــه کــودکان و حتــی شــیرخواران را 
حقیقــت  در  می کنــد؛  درگیــر  هــم 
یکــی  یبوســت  گفــت  می تــوان 
بــه  مراجعــه  علــل  شــایع ترین  از 
مطب هــای فــوق تخصصــان گــوارش 

اســت کــودکان 

بدغذایی کودکان و راه های پیشگیری از آن  اصطالح بیش فعالی در بین خانواده های امروزی 



7 اطالعرسانی 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 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــان تصرف ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
ــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت .  مالکان
ــه  ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا  مش ل
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصله 
15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن . م
ــان  ــناد کاش ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت 2 م
ــاه از  ــک م ــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت ی تســلیم و پ
تاریــخ تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

قضائــی تقدیــم نماینــد0
1(رای شــماره139660302034004990هیأت دوم.مــژگان 

رجبــی کاشــی فرزنــد محســن بشــماره شناســنامه 2813 

ــدانگ  ــماره ملی0066830771-شش ــران بش ــادره از ته ص

ــع بشــماره1  ــه شــعربافی بمســاحت60/84 مترمرب کارخان

ــهر  ــی ش ــع در اراض ــی واق ــاک 3671- اصل ــی از پ فرع

تقــی  از  الواســطه  مــع  کاشــان)خریداری   1 بخــش 

ــی( ــی کاش عطابخش

2(رای شــماره139660302034003401هیأت دوم.مهــدی 

مهماندوســت فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 126 

بشماره1261810953-ششــدانگ  کاشــان  از  صــادره 

مترمربــع   11/83 بمســاحت  یکبابخانــه  از  قســمتی 

بشــماره2 فرعــی از پــاک 4025  - اصلــی واقــع در کــوی 

ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــش 1 کاش ــان بخ درب اصفه

ــی( ــرزاده زارع ــااله اکب ازماش

دوم.  شــماره139660302034000354هیأت  رای   )3

بشــماره شناســنامه0  فرزنــد حســین  بلغــد  مرضیــه 

صــادره ازکاشــان بشــماره  ملی1250265517-ســه دانــگ 

مترمربــع  بمســاحت80/53  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 

بشــماره6 فرعــی مجــزی از 3فرعــی وقســمتی از مشــاعات 

ــع دراراضــی شــهربخش 1  ــی واق ــاک7098- اصل آن از پ

کاشــان)مالک رســمی(

دوم.  شــماره139660302034000353هیأت  4(رای 

شناســنامه0  بشــماره  آقاغفارفرزندماشــااله  مرتضــی 

ــگ  صــادره ازکاشــان بشــماره  ملی250146054-ســه دان

مترمربــع  بمســاحت80/53  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 

از  وقســمتی  فرعــی   3 از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6 

مشــاعات آن از پــاک7098- اصلــی واقــع دراراضــی 

رســمی( 1 کاشــان)مالک  شــهربخش 

اول.  شــماره139660302034001546هیأت  5(رای 

ســیدمحمد  فرزنــد  نشــلجی  رزاقــی  ســیدعلی 

بــه کــد  کاشــان  از  صــادره   73 شناســنامه  بشــماره 

ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ   -1263025188 ملــی 

بمســاحت101/6 مترمربــع بــه شــماره 11316 از4738 

ــاد بخــش 2  فرعــی از پــاک2- اصلــی واقــع درصالــح اب

وغیــره( ازســیدمحمدرزاقی  کاشــان)خریداری 

 6( رای شــماره139660302034001123هیأت اول.علیرضــا 

شناســنامه523صادره  بشــماره  فرزندعبــاس  نصرالــه 

ــان ازدلیج

ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -0579515508 بشــماره   

بشــماره11403  بمســاحت 154/7مترمربــع  یکبابخانــه 

ــاد  ــح اب ــع در صال ــی واق ــاک 2  - اصل ــی از پ از1162فرع

بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه علــی عباســی(

اول. شــماره139660302034001124هیأت  رای   )7

بشــماره  فرزندشــکراله  وادقانــی  اســامی  نرگــس 

شناســنامه9186صادره ازکاشــان بشماره1260598217-سه 

دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 154/7مترمربــع 

ــع  ــی واق ــاک 2  - اصل ــی از پ ــماره11403 از1162فرع بش

ــه علــی  ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورث ــح اب در صال

ــی( عباس

اول. هیــأت  شــماره13960302034003513  8(رای 

بشــماره  فرزندحســن  کاشــانی  اکبرصمدیــان  علــی 

ــی 1261722132- ششــدانگ  شناســنامه869صادره کدمل

بشــماره11439  مترمربــع  بمســاحت5/96  یکبابخانــه 

ــاد  ــح اب ــع درصال ــی واق ــاک 2- اصل ــی  از پ از318فرع

بخــش 2 کاشــان)خریداری از فاطمــه کامــل(

اول.زهــرا  شــماره13960302034005846هیأت  9(رای 

نعمتــی فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه6426 صــادره 

از کاشــان بــه کــد ملــی 6199226445 - ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت 30/70 مترمربــع بــه شــماره 11469 

از665 و664 فرعــی  از پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح 

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

هیــأت  شــماره139660302034003427  10(رای 

احمــد  فرزنــد  کاشــانی  قطــان  اول.حســین 

بــه  کاشــان   از  صــادره  شناســنامه2480  بشــماره 

کدملی11263337333-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

111/60 مترمربــع بــه شــماره 654 از پــاک 3و18- اصلــی 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــاث اب ــع در غی واق

دوم.زهــرا  شــماره139560302034031419هیأت  11(رای 

جــوزق کار فرزندرضــا بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان 

ــدانگ  ــگ از شش ــج دان ــی1250213630- پن ــد مل ــه ک ب

یکبابخانــه بمســاحت 202/44 مترمربــع بــه شــماره 9401 

از326 فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی بخــش 

2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از وراث حســینعلی 

ــرام زاده( به

هیــأت  شــماره139560302034031418  12(رای 

فرزندحســینعلی  زیــدی  زاده  بهــرام  دوم.حســین 

بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه11447  بشــماره 

کدملــی1263426964- یکدانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 202/44 مترمربــع بــه شــماره 9401 از326 

ــش 2  ــدی بخ ــع در زی ــی واق ــاک 11- اصل ــی از پ فرع

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از وراث حســینعلی بهــرام 

زاده( 

دوم. هیــأت  شــماره139560302034031620  13(رای 

شناســنامه  فرزندجهانگیرشــماره  صادقــی  مصطفــی 

ملــی4899830823- بشــماره  ازکــرج  7800صــادره 

ــه بمســاحت152/12مترمربع بشــماره  ششــدانگ یکبابخان

ــدی  ــع در زی ــی واق ــاک 11- اصل ــی از پ 9404 از508فرع

ــی  ــین رئیس ــداری از وراث حس ــان )خری ــش 2 کاش بخ

ــدی( زی

اول. هیــأت  شــماره139660302034001638  14(رای 

غامرضــا رســتگارفر فرزندشــمس الــه بشــماره شناســنامه 

کدملــی1263218997- بــه  ازکاشــان  صــادره   12

مســکونی  ســاختمان  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 

بمســاحت211/38مترمربع بشــماره 9407 از 801 فرعــی از 

پــاک 11- اصلــی واقــع درزیــدی بخــش 2 کاشــان)مالک 

رســمی(

 15(رای شــماره139660302034001639هیأت اول.نرگــس 

عظیمــی فرزندنظــام بشــماره شناســنامه 1712 صــادره 

ازکاشــان بــه

کدملی1261181646-ســه دانــگ از ششــدانگ ســاختمان 

مســکونی بمســاحت211/38مترمربع بشــماره 9407 از 

801 فرعــی از پــاک11- اصلــی واقــع درزیــدی بخــش 2 

کاشــان)مالک رســمی(

اول. شــماره139560302034023812هیأت  16(رای 

بشــماره  خــان  عزیزالــه  فرزنــد  اکرمیــان  بهیــه 

شناســنامه 356 صــادره از آران وبیــدگل بــه کدملــی 

6199465938-ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

از  از238فرعــی   4155 شــماره  بــه  مترمربــع   111/5

بخــش2  آبــاد  درجمــال  واقــع  اصلــی  پــاک12- 

رســمی( کاشــان)مالک 

دوم  شــماره139660302034005875هیأت  17(رای 

امیرپویانســاج فرزنــد مســعود بشــماره شناســنامه   .

 -  1250439418 ملــی  بشــماره  ازکاشــان  صــادره   0

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 41/50مترمربــع 

بشــماره4184 از 4062 فرعــی از پــاک 12- اصلــی واقــع 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش ــاد بخ ــال اب در جم

اول.اعظــم  شــماره139660302034001711هیأت  18(رای 

ــنامه 563  ــماره شناس ــر بش ــد اکب ــی فرزن ــد کاش هنرمن

ــی 1261677749-ششــدانگ  ــه کدمل صــادره از کاشــان ب

شــماره  بــه  مترمربــع   104/67 بمســاحت  یکبابخانــه 

5640 ازباقیمانــده 479فرعــی از پــاک13- اصلــی واقــع 

دردشــت حکیــم بخــش2 کاشــان)خریداری ازحــاج غــام 

ــتی( دش

هیــأت  شــماره139660302034003493  19(رای 

فرزنداحمــد  کاشــانی  چهارباغــی  محســن  اول. 

بــه  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه1135  بشــماره 

تجــاری  ســاختمان  کدملــی1261820029- ششــدانگ 

ــی  ــع بشــماره 5649 از 1716 فرع بمســاحت29/4 مترمرب

ــش 2  ــم بخ ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک13- اصل از پ

رســمی( کاشــان)مالک 

هیــأت  شــماره139560302034030312  20(رای 

مندعلــی  فرزنــد  باغــی  مهدویــان  دوم.حســین 

کاشــان  از  صــادره  شناســنامه686  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1261720301-ششــدانگ  بشــماره 

فرعــی  بشــماره22278  بمســاحت102/75مترمربع 

ــاد بخــش 2  ــاد اب ــع در ناجــی اب ــی واق ــاک15- اصل ازپ

) رســمی  )مالــک  کاشــان 

دوم. هیــأت  شــماره139660302034000847  21(رای 

احمدطیبــی نــژاد فرزنــد عزیزالــه بشــماره  شناســنامه 145 

ــی6199687051- ــماره مل ــان بش ــوزه3 کاش ــادره از ح ص

مترمربــع   91/21 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22329فرعی 

ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش مالکی

اول. هیــأت  شــماره139660302034001838  22(رای 

علیرضــا حســن زاده فرزندعلی بشــماره شناســنامه6صادره 

دانــگ  1262983711-ســه  ملــی  بشــماره  ازکاشــان 

مترمربــع  بمســاحت100  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره22330 از6147 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

در ناجــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری از اکــرم ترابی(

139660302034001840هیــات  شــماره  23(رای 

بشــماره  محمــود  خســروپورفرزند  اول.معصومــه 

ملــی  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه2297صادره 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  1263335500-ســه 

بمســاحت100 مترمربــع بشــماره22330 از6147 فرعــی 

از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  بخــش 2 

ترابــی( اکــرم  از  کاشــان)خریداری 

 24(رای شــماره139660302034002322هیأت دوم. ســید 

ــیدمحمود  ــری فرزندس ــامی قمص ــیخ االس ــن ش محس

بشــماره

ملــی  بشــماره  ازکاشــان  صــادره   2088 شناســنامه 

 125 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261873610

22362 بشــماره  مترمربــع 

از5047 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  

بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازابوالفضــل 

ــی زاده( حاج

اول.  شــماره139660302034003667هیأت  25(رای 

ــد حســین بشــماره شناســنامه111  محمدرضااشــرفی فرزن

ملی1263605771-ســه  بشــماره  ازکاشــان  صــادره 

ــاحت109/5مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش دان

اصلــی   -15 ازپــاک  از2145فرعــی  بشــماره22374 

واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از 

عســگریحیی پــور(

اول.  شــماره139660302034003668هیأت  26(رای 

رویــا رضوانــی فرزنــد حســنعلی بشــماره شناســنامه0 

ملی1250143071-ســه  بشــماره  ازکاشــان  صــادره 

ــاحت109/5مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش دان

اصلــی  ازپــاک15-  از2145فرعــی   بشــماره22374 

واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از 

عســگریحیی پــور(

 139660302034003444 شــماره  27(رای 

عبدالرحیــم  فرزنــد  صانــع  مهــدی  اول.  هیــأت 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه377صادره  بشــماره 

زمیــن  قطعــه  ملی1261482573-ششــدانگ 

محصــور مشــتمل براطــاق بمســاحت154/10 مترمربــع 

بشــماره22381 فرعــی  ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجی 

رســمی( )مالــک  کاشــان   2 بخــش  ابــاد 

اول.  شــماره139660302034003501هیأت  28(رای 

ــی بشــماره شناســنامه 11 صــادره  ــد عل گوهرمــکاری فرزن

1263112846-ششــدانگ  ملــی  بشــماره  کاشــان  از 

ــه بمســاحت 47/75 مترمربــع بشــماره 22385  یکبابخان

فرعــی از پــاک15 - اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی(

29(رای شــماره139660302034005597هیأت دوم. روح 

الــه فــاح زاده کلــه فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه8 

صــادره از کاشــان بشــماره ملی 1263277047-ششــدانگ 

ــماره 22402  ــع بش ــاحت 194/30 مترمرب ــه بمس یکبابخان

فرعــی از پــاک15 - اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت  شــماره139660302034005684  30(رای 

فرزندصفرعلــی  مشــکانی  فاحتــی  دوم.محســن 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه40  بشــماره 

زمیــن  قطعــه  ملی1263269621-ششــدانگ 

براعیــان بمســاحت152/70 مترمربــع  محصورمشــتمل 

واقــع  اصلــی   -15 ازپــاک  فرعــی  بشــماره22405 

درناجــی ابــاد بخــش دو کاشــان )خریــداری مــع الواســطه 

رضابخشــی( ازاحــدازوراث 

دوم. هیــأت  شــماره139660302034004608  31(رای 

نرگــس صناعتــی کلــه فرزندعبــاس  بشــماره شناســنامه3 

صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263291031-ســه دانگ از 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت132 متــر مربــع بشــماره 

22407 از7187فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

ابــاد بخــش دو کاشــان )خریــداری مــع الواســطه ازخانــم 

سرورهنرمندکاشــی(

دوم. هیــأت  شــماره139660302034004607  32(رای 

مجیداســماعیلی کلــه فرزندرجبعلــی بشــماره شناســنامه2 

صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263291023-ســه دانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت132 متــر مربع بشــماره 

22407 از7187فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

ابــاد بخــش دو کاشــان )خریــداری مــع الواســطه ازخانــم 

سرورهنرمندکاشــی(

اول. شــماره139660302034005848هیأت  33(رای   

ــماره  ــه بش ــی فرزندامرال ــدم ارمک ــدی مق ــین احم حس

شناســنامه2024 صــادره

ششــدانگ  ملــی1261940571-  بشــماره  کاشــان  از 

ــماره 22425  ــع بش ــر مرب ــاحت184 مت ــه بمس یکبابخان

ــاد بخــش  ــی واقــع درناجــی اب فرعــی از پــاک 15- اصل

دو کاشــان

اول.  شــماره139660302034003461هیأت  34(رای 

ماشــااله هاشــم زاده زارع فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   3 شناســنامه 

1262964237-ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 162/20 

ــاک 23-  ــی از پ ــع بشــماره 6535 از4690فرع ــر مرب مت

اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش دو کاشــان )خریــداری 

ازابراهیــم ملکوتــی(

هیــأت  شــماره139660302034003671  35(رای 

بشــماره  احمــد  فرزنــد  نیــا  اول.عزیزترابــی 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه3529صادره 

ملــی1260551679- چهــار دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 158/25 مترمربــع بشــماره 6537 از 64 فرعــی 

از پــاک 23  - اصلــی واقــع دردرب فیــن  بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 

36(رای شــماره139660302034003673 هیــأت اول.فضه 

هاشــمیان فرزندعبــاس بشــماره شناســنامه1051صادره 

دانــگ  دو  ملــی1261723961-  بشــماره  ازکاشــان 

ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 158/25 مترمربــع 

بشــماره 6537 از 64 فرعــی از پــاک 23  - اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــن  بخ دردرب فی

هیــأت  شــماره139660302034007612  37(رای 

محمدرضــا  فرزنــد  برزکــی  راســتی  دوم.محســن 

کاشــان  از  صــادره  شناســنامه3469  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1260931072-ششــدانگ  بشــماره 

بمســاحت123/09مترمربع بشــماره 6760 از361 فرعــی 

واقــع در درب فیــن بخــش2  اصلــی  ازپــاک 23 - 

حســین  ازاقــای  الواســطه  مــع  کاشــان)خریداری 

کــوکار( تنبا

اول.. هیــأت  شــماره139660302034003591  38(رای 

محمدســبزی فینــی فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه36 

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262708663- ســه دانگ 

مترمربــع  بمســاحت286/32  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره 1366 فرعــی ازپــاک 34 - اصلــی واقــع در فیــن 

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

اول.. هیــأت  شــماره139660302034003593  39(رای 

رضاســبزی فینــی فرزند قاســم بشــماره شناســنامه3352 

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1261009797- ســه دانــگ 

مترمربــع  بمســاحت286/32  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره 1366 فرعــی ازپــاک 34 - اصلــی واقــع در فیــن 

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

اول. شــماره139660302034003540هیأت  40(رای 

محمودجعفــری فینــی فرزنــد منصــور بشــماره شناســنامه 

 -  1261531825 بشــماره  کاشــان  از  صــادره   852

ــاختمان  ــاغ وس ــه ب ــور ب ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع شش

 698 از  بشــماره6887  مترمربــع  بمســاحت2554/28 

فرعــی از پــاک34  - اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش 

2 کاشــان)مالک رســمی(

اول. شــماره139660302034007370هیأت  41(رای 

محســن بصیرتــی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه 

32 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262915406-ســه 

ــر  ــاحت 221/07 مت ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش دان

ــی  ــاک 34- اصل ــی از پ ــع بشــماره6902 از652 فرع مرب

واقــع درفیــن  بــزرگ بخــش 2 کاشــان )خریــداری از ورثــه 

ــم زاده( ــا کری رض

شــماره139660302034007371هیأت  42(رای 

بشــماره  فرزندعلــی  فینــی  زاده  فاطمــه کریــم   . اول 

از شناســنامه1203صادره 

از  دانــگ  ملی1261912845-ســه  بشــماره  کاشــان   

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 221/07 متــر مربــع 

فرعــی از652  بشــماره6902 

از پــاک34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخــش 2 

کاشــان )خریــداری از ورثــه رضــا کریــم زاده(

43(رای شــماره139660302034005818هیأت اول.دولــت 

ــرورش  ــوزش وپ ــی وزارت ام ــوری اســامی بنمایندگ جمه

کاشــان بشناســه ملــی14002093314- ششــدانگ یکبــاب 

مدرســه بمســاحت 2788/9متــر مربــع بشــماره6903  

ــزرگ  ــن ب ــع درفی ــی واق ــی ازپاک34-اصل از625  فرع

ــره( ــان وغی ــین احمدی ــان)خریداری ازحس بخش2کاش

44(رای شــماره139660302034005656هیأت دوم.مریــم 

علیــزاده مقــدم فینــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 

ملــی1262976154- بشــماره  کاشــان  از  صــادره   64

ــاحت224/70  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س

مترمربــع بشــماره1487 از 247فرعــی از پــاک 40-اصلــی 

ــع  ــداری م ــاد بخــش 2 کاشــان )خری ــع در حســن اب واق

ــری( ــم اذرمیدخــت خلعتب الواســطه از خان

دوم. هیــأت  شــماره139660302034005654  45(رای 

مندعلــی  فرزنــد  ابــادی  تنباکوکارحســن  حســین 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه20  بشــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ملی1262948258-س

بمســاحت224/70 مترمربــع بشــماره1487 از 247 فرعــی 

از پــاک 40- اصلــی واقــع در حســن ابــاد بخــش 2 

ــت  ــم اذرمیدخ ــطه از خان ــع الواس ــداری م ــان )خری کاش

خلعتبــری(

دوم. شــماره139660302034002447هیأت  46(رای 

ــر بشــماره شناســنامه  ــی اکب ــد عل ــی فرزن محمدالوچــه ئ

ــه  ــی 1262802148– س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 4 ص

ــه بمســاحت273/10مترمربع  دانــگ ازششــدانگ یکبابخان

بشــماره 6025 از 1221 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

درلتحربخــش 2 کاشــان.)خریداری از علــی محمــد الوچــه 

ــدم کار(  ــی و گوهرگن ئ

دوم. هیــأت  شــماره139660302034002448  47(رای 

صدیقــه جســاس فرزنداســداله بشــماره شناســنامه434 

صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261604148–ســه دانــگ 

بمســاحت273/10مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره 6025 از 1221 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

درلتحربخــش 2 کاشــان) خریــداری از محمــدو علــی 

ــدم کار( ــی و گوهرگن ــه ئ ــد الوچ محم

دوم. شــماره139560302034031523هیأت  48(رای 

شناســنامه5صادره  بشــماره  فرزندعلــی  اکبرمــاش کار 

–ششــدانگ   1262654734 ملــی  بشــماره  ازکاشــان 

بشــماره6861  بمســاحت167/98 مترمربــع  یکبابخانــه 

از6782فرعــی ازپــاک45- اصلــی واقــع در لتحربخــش2 

کاشــان.)خریداری مــع الواســطه ازرضــا دشــتی لتحــری 

ــدار(  ــه گل ــم فاطم وخان

هیــأت  شــماره139560302034021456  49(رای 

فرزندماشــااله  کارلتحــری  مــاش  دوم.زهــرا 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1801صادره  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1261044592-ششــدانگ 

بشــماره6863  مترمربــع   230/03 بمســاحت 

واقــع  اصلــی  ازپــاک45-  از217فرعــی 

مــاش  علــی  از  کاشــان.)خریداری   درلتحربخــش2 

کار( 

دوم.  شــماره139660302034002393هیأت  رای   )50

ــنامه 11  ــماره شناس ــا بش ــمی فرزندمحمداق ــول قاس رس

صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262966493-ششــدانگ 

ــماره 6878  ــع بش ــاحت 274/60 مترمرب ــه بمس یکبابخان

از207فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 

ــمی ــان قاس ــطه از رمض ــع الواس ــداری م ــان )خری  2 کاش

 دوم لتحری(

شــماره139660302034002440هیأت  51(رای 

غامعلــی  فرزنــد  لتحــری  آقاجانــی  ســمیه  دوم. 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه2131  بشــماره 

ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ملی1263333842-ســه دان

بمســاحت143/50 مترمربــع بشــماره 6880 از2811فرعــی 

ــان  ــش 2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل از پ

)خریــداری مــع الواســطه از رحمــت الــه رمضانــی(

دوم. هیــأت  شــماره139660302034002439  52(رای 

ابراهیــم رمضانــی لتحــری فرزندرحمــت الــه بشــماره 

شناســنامه70صادره از کاشان بشــماره ملی1262967082-

ــاحت 143/50  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان س

مترمربــع بشــماره 6880 از2811فرعــی از پــاک 45- 

اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری مــع 

ــی( ــه رمضان ــت ال ــطه از رحم الواس

هیــأت  شــماره139660302034003990  53(رای 

بشــماره  فرزندحســن  لتحــری  دوم.محمدزینلــی 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه1466 

اتومبیــل  تعمیــرگاه  یکبــاب  1261041232-ششــدانگ 

بمســاحت201/50 مترمربــع بشــماره 6891 از 1382 فرعــی 

از پــاک45- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش 2 کاشــان 

ــری( ــراجی لتح ــت س ــم صنع ــه خان ــداری از ورث )خری

اول. شــماره139660302034003542هیأت  54(رای 

زهراتقــی زاده فرزندعباس بشــماره شناســنامه114صادره از 

کاشــان بشــماره ملی1263034632-ششــدانگ قســمتی 

ــماره 6894  ــع بش ــاحت 19/30 مترمرب ــه بمس از یکبابخان

از310فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 

2 کاشــان

اول. هیــأت  شــماره139660302034004008  55(رای 

فاطمــه صحرانــورد لتحــری فرزنــد حســین بشــماره 

شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملــی1250226872-

ــاحت 157/5  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س

ــاک 45-  ــی از پ ــماره 6896 از 1377 فرع ــع بش مترمرب

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــی( ــه آقاجان ــب ال ازحبی

اول. هیــأت  شــماره139660302034004009  56(رای 

بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  لتحــری  جابرآقاجانــی 

شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملــی1250133653-

ــاحت 157/5  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س

ــاک 45-  ــی از پ ــماره 6896 از 1377 فرع ــع بش مترمرب

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــی( ــه آقاجان ــب ال ازحبی

هیــأت  شــماره139660302034004024  57(رای 

محمــد  فرزنــد  لتحــری  ئــی  ماشــااله  اول.فاطمــه 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره 

بمســاحت  یکبابخانــه   ملی1250536464–ششــدانگ 

121/9 مترمربــع بشــماره 6897 از4201فرعــی از پــاک 

ــک  ــان )مال ــش 2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق 45- اصل

رســمی(

 58(رای شــماره139560302034029001هیأت اول.علــی 

بیدگلــی فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه37 صــادره از 

کاشــان بشــماره

ملــی 1262928109- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

159/4 مترمربــع بشــماره 235 از111فرعــی از پــاک 48- 

ــان)خریداری  ــش 2 کاش ــه بخ ــع در درب عمل ــی واق اصل

ــه بخشــی( ازفاطم

اول.  هیــأت  شــماره139660302034000337  رای   )59

محمدعلیــزاده فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه1578 

صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262087457-ششــدانگ 

بشــماره14346  بمســاحت79/03مترمربع  ســاختمان 

از1465فرعــی ازپاک49-اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

بخــش 2کاشــان)خریداری از محمدفتحــی(

ــم  ــماره139660302034001173هیأت اول. مری  60(رای ش

قبــوری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه0صادره ازکاشــان 

بشــماره ملــی

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  1250319625–چهاردانــگ 

بمســاحت83/3 مترمربــع بشــماره14352 از12824فرعی 

ازپــاک49- اصلــی واقــع  درصفــی ابــاد بخــش 2 

مشــهدی( ازجوادپشــت  کاشــان)خریداری 

هیــأت  شــماره139660302034001178  61(رای 

بشــماره  ســیدرضا  فرزنــد  اول.سیدمجیدحســینیه 

شناســنامه0صادره ازکاشــان به شــماره ملــی1250221315– 

بمســاحت83/3  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دودانــگ 

ــاک 49-  ــی از پ ــع بشــماره14352 از 12824فرع مترمرب

ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری  ــی اب ــع  درصف ــی واق اصل

مشــهدی( ازجوادپشــت 

اول. شــماره139660302034001615هیأت  62(رای 

بــه  غامحســین  فرزنــد  قزاآنــی  نــوروزی  ســمیه 

بــه شــماره  از کاشــان  شــماره شناســنامه13 صــادره 

یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1262683513- 

از 10964  بشــماره14379  مترمربــع  بمســاحت118/54 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابادبخــش دو 

علــی کربائــی( از  خریــداری  کاشــان) 

اول. 139660302034001617هیــأت  شــماره  63(رای 

بــه  ماشــااله  فرزنــد  بیدگلــی  شــجاعی  معصومــه 

شــماره شناســنامه190 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی1261728572- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت140 

ــاک 49-  ــی از پ ــماره14380  از1372 فرع ــع بش مترمرب

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش دو کاشــان) خریــداری 

از بانوتــاج فتاحــی(

64(رای شــماره139660302034003565هیأت اول.فاطمه 

حیدریــان یزدلــی فرزنــد اســماعیل بــه شــماره شناســنامه0 

ــار  ــماره ملی1250222656-چه ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص

دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت123/2 مترمربــع 

بشــماره14384 از 769 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع 

درصفــی ابــاد بخــش دو کاشــان)مالک رســمی( 

هیــأت  شــماره139660302034003567  65(رای 

فرزندســیدمحمد  حجــازی  اول.سیدامیرحســین 

شــماره  بــه  ازکاشــان  شناســنامه1697صادره  بشــماره 

ملــی1263495060-دو دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

 769 از  بشــماره14384  مترمربــع  بمســاحت123/2 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابادبخــش دو 

رســمی( کاشــان)مالک 

هیــأت  شــماره139660302034003416  66(رای 

شــماره  بــه  اکبــر  فرزندعلــی  صفــی  الــه  دوم.روح 

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه2491صادره 

ــاحت93/90  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1260865924- شش

مترمربــع بشــماره14400 از 1465 فرعــی از پــاک 49- 

اصلــی واقــع درصفــی ابادبخــش دو کاشــان)خریداری مــع 

الواســطه ازمحمداقــا فتحــی(

هیــأت  شــماره139660302034003663  67(رای   

اکبربــه  علــی  فرزنــد  قزآانــی  اول.محمدحیــدری 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه12صادره  شــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262643996-س

فرعــی  از380  بشــماره14408   بمســاحت195مترمربع 

از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش دو 

پــرورده( علــی  از  کاشــان)خریداری 

هیــأت  شــماره139660302034003664  68(رای 

محمدبشــماره  فرزنــد  قــزآان  حســنی  اول.فاطمــه 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه915صادره 

ملی1260773221-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی   380 از  بشــماره14408  بمســاحت195مترمربع 

از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش دو 

پــرورده( علــی  از  کاشــان)خریداری 

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003647  69(رای   

محمدچرمچــی فرزندحســین بــه شــماره شناســنامه2090 

ملی1261900014-ســه  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 

دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت104/78مترمربع 

بشــماره14409 از 1327 فرعــی از پــاک

دو  بخــش  ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی   -49

ســیدمحمودحجازی( ورثــه  از  کاشــان)خریداری 

70(رای شــماره139660302034003649 هیــأت اول.اکــرم 

ــنامه3559  ــماره شناس ــه ش ــین ب ــدی فرزندغامحس اس

ملی1261900014-ســه  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 

دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت104/78مترمربع 

بشــماره14409 از 1327 فرعــی از پــاک  49- اصلــی 

ــه  ــاد بخــش دو کاشــان)خریداری از ورث واقــع درصفــی اب

ســیدمحمودحجازی(

71(رای شــماره139660302034003440 هیــأت اول.اکــرم 

ــنامه 43  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــار فرزن ــی تب رفیع

صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262650658-ششــدانگ 

بشــماره14411  مترمربــع  بمســاحت100  یکبابخانــه 

ــاد  ــی واقــع در صفــی اب از1297فرعــی از پــاک 49- اصل

ــی( ــداری از محمدفتح ــان )خری ــش 2 کاش بخ

دوم.  شــماره139660302034005885هیأت  72(رای 

فرزندســیدعباس  ابــادی  علــی  موســوی  اقــدس 

بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه795  بشــماره 

بمســاحت  یکباخانــه  ششــدانگ  ملــی1261762266- 

139/20 متــر مربــع بشــماره 14425 ازاز1908فرعــی از 

پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان 

)مالــک رســمی (

73(رای شــماره139660302034006029هیأت دوم.الهــه 

شناســنامه2986صادره  بشــماره  فرزندجــواد  اســدیان 

ملی1263342388-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان 

بشــمار14426  بمســاحت98/30مترمربع  یکبابخانــه 

از1264و12372فرعــی ازپــاک49- اصلــی واقــع درصفــی 

ابادبخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازاقایــان 

حســین زارع صــدری وحســین ســیدی(

هیــأت  شــماره139560302034026169  74(رای 

بشــماره  فرزندمهــدی  طرئــی  .زهراقاســمی  دوم 

بشــماره  ازتهــران  شناســنامه24155صادره 

ملی0082136051-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره332  بمســاحت136/33مترمربع 

ابادبخــش2  درصفــی  واقــع  ازپاک52-اصلــی 

رســمی( کاشــان)مالک 

دوم. شــماره139560302034026172هیأت  رای   )75

ــنامه  ــماره شناس ــیدباقر بش ــد س ــوی فرزن ــیدمهدی عل س

144صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1262073111-

ــاحت136/33  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س

مترمربــع بشــماره332 فرعــی ازپــاک  52- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب درصف

هیــأت  شــماره39560302034026414  رای   )76

بشــماره  الــه  رهبرنژادفرزندســیف  .محســن  اول 

شــماره  بــه  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه5682 

بمســاحت  یکبابخانــه  ملــی1260563200- ششــدانگ 

ــه شــماره 333 فرعــی ازپــاک52-  ــع ب 152/45 مترمرب

اصلــی واقــع دراراضــی صفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ازمنیرعجمــی( )خریــداری 

شــماره139660302034003486هیأت  77(رای 

بشــماره  فرزندابوالفضــل  بــاف  زری  .افســانه  اول 

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه0صادره 

ــاحت 94/90  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1250303613- شش

مترمربــع بــه شــماره 348 از15 فرعــی از پــاک52- اصلی 

واقــع دراراضــی صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از 

گوشــه( محمدشــش 

دوم  شــماره139660302034030105هیأت  78(رای 

الــه  ذبیــح  فرزنــد  حســنارودی  عســکری  .الهــام 

بــه کــد  کاشــان  از  صــادره   22 شناســنامه  بشــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ملی1263002498-س

ــماره 5196 از1746  ــه ش ــع ب ــاحت 217/57 مترمرب بمس

فرعــی از پــاک1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 

منصــوری  منیــره  از  الواســطه  مــع  کاشــان)خریداری 

پورقاضــی(  وحســین  راونــدی 

دوم.  شــماره139660302034030107هیأت  79(رای 

ــنامه 63  ــماره شناس ــین بش ــی فرزندحس علیرضاپورقاض

صــادره از کاشــان بــه کــد ملی1263220975-ســه دانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 217/57 مترمربــع بــه 

شــماره 5196 از1746 فرعــی از پــاک1- اصلــی واقــع در 

راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از منیــره 

ــی( ــین پورقاض ــدی وحس ــوری راون منص

80(رای شــماره139660302034002418هیأت دوم .حســن 

خیرخــواه راونــدی فرزنــد محمدبشــماره شناســنامه 2351 

صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی1261212703- ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت 122/82مترمربــع بــه شــماره 5330 

از2415 فرعــی  از پــاک1- اصلــی واقــع درراونــد بخــش 

4 کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازخانــم جمیلــه هاشــم 

زاده( 

دوم  هیــأت  شــماره139660302034003587  رای   )81

ــماره  ــد بش ــد محم ــدی فرزن ــینی راون ــین غامحس .حس

شناســنامه 82 صادره از کاشــان به کدملــی 1263261027- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 219/60مترمربــع بــه 

شــماره 5334 از1752 فرعــی  از پــاک1 - اصلــی واقع در 

راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری از محمــد غامحســینی 

ــدی( راون

دوم  شــماره139660302034005771هیأت  رای   )82

بشــماره  محمــد  فرزنــد  بیدگلــی  چلــوی  .معصومــه 

بــه کدملــی  وبیــدگل  آران  از  صــادره   140 شناســنامه 

6199434129- ششــدانگ یکبابخانــه بــاغ بمســاحت 

از2018   5362 شــماره  بــه  2330/30مترمربــع 

فرعــی  از پــاک1 - اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 

ــی( ــاس عطابخش ــطه ازعب ــع الواس ــان)خریداری م کاش

دوم  هیــأت  شــماره139660302034001111  رای   )83

ــد حســین بشــماره شناســنامه  ــرخ زاد فرزن ــدی ماه .مه

2516 صــادره از تهــران بــه کــد ملــی0043072247-

 648/71 بمســاحت  وباغچــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 

مترمربــع بــه شــماره 3879 از1848و1843 فرعــی  از 

پــاک35 - اصلــی واقــع درنیاســربخش6 کاشــان)مالک 

ــمی( رس

ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه

مالکیــت  ســند  مقــررات   طبــق  اعتــراض  وصــول 

صادرخواهــد شــد0 تاریــخ انتشــار نوبــت اول :  1396/5/31 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/6/15  

رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک کاشــان - محمــد 

ســلمانی 916/م/الــف

مفاد آراء
آگهــی مفــاد آراء)قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــات حــل  اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی (هی
اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــاک جوشــقان
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاد آراءقان ــی مف آگه
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی کــه در اجــرای 
ــاف  ــور توســط هیئــت حــل اخت ــون مذک ــک قان مــاده ی
مســتقر در ثبــت جوشــقان صــادر گردیــده ودر اجــرای ماده 
ــق  ــه 15روز از طری ــه فاصل ــت ب ــون مذکــور در دو نوب 3قان
روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار و محلــی آگهــی میشــود تــا 
شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراءمذکــور اعتــراض دارنــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک جوشــقان تســلیم 
ورســید اخــذ نماینــد واز تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره 
ــم دادخواســت  ــه تقدی ــادرت ب ــاه مب ــک م ــت ظــرف ی ثب
بــه دادگاه عمومــی محــل نمــوده و گواهــی تقدیــم 
ــلیم  ــقان تس ــت جوش ــه اداره ثب ــذ وب ــت را اخ دادخواس
نماینــد در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه 
ــراض در  ــه اعت ــی ک ــت در صورت ــی دادگاه اس ــم قطع حک
مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد 
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــادرت ب اداره ثبــت جوشــقان مب
مینمایــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــه دادگاه نمــی باشــد. ب
1-رای شــماره 13966030202000125 مــورخ  1396/04/25 

ــقانی  ــی جوش ــد عامل ــای احم ــماره 96/9- آق ــه ش کاس

ملــی 0047965142  بــه شــماره  فرزنــد غامحســین 

ــه  ــروزی ب ــرویس مف ــاق و س ــاب اط ــک ب ــدانگ ی شش

اســثنای بهــای ثمــن اعیانــی از پــاک شــماره 1045 فرعــی  

ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 185/5 مت ــه مس ــی ب از 21  اصل

ــت. ــار وراث ــی انحص ــمی ط ــداری رس کاموخری

مــورخ    139660302119000148 شــماره  2-رای 

ســلمانی  مرتضــی  آقــای   -96/1 1396/5/23کاســه 

قهــرودی فرزنــد قدمعلــی به شــماره ملــی 0451357973 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه مفــروزی 

ــاحت  ــه مس ــی ب ــی  از 21  اصل ــماره 1047 فرع ــاک ش پ

ــده از  ــداری ش ــو خری ــع در کام ــع واق ــر مرب 193/68 مت

ــد  ــیخ محم ــد ش ــی فرزن ــد آمل ــیخ احم ــای ش وراث اق

ــادی. ــه ع ــورت قولنام بص

3-رای شــماره 139660302119000149 مورخ  1396/5/23 

ــد  ــرودی فرزن ــلمانی قه ــر س ــم هاج ــه 96/3- خان کاس

قدمعلــی بــه شــماره ملــی 0075637162 ســه دانــگ 

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه مفــروزی پاک شــماره 

ــر  ــاحت 193/68 مت ــه مس ــی ب ــی  از 21  اصل 1047 فرع

مربــع واقــع در کامــو خریــداری شــده از وراث اقــای شــیخ 

احمــد آملــی فرزنــد شــیخ محمــد بصــورت قولنامــه عادی

 /5/23 مــورخ    139660302119000150 شــماره  4-رای 

ــرودی  ــلمانی قه ــم  س ــای کاظ ــه 96/2- آق 1396 کاس

از   0052917940 ملــی  شــماره  بــه  قدمعلــی  فرزنــد 

ــاک شــماره 1047  ــروزی پ ــه مف ــاب خان ششــدانگ یکب

ــع  ــر مرب ــه مســاحت 308/87 مت ــی ب ــی  از 21  اصل فرع

واقــع در کامــو خریــداری شــده از وراث اقــای شــیخ احمــد 

ــادی. ــه ع ــورت قولنام ــد بص ــیخ محم ــد ش ــی فرزن آمل

5-رای شــماره 139660302119000163 مورخ  1396/06/06 

کاســه 96/15- آقــای احمــد مــرادی فرزنــد حســینعلی 

بــه شــماره ملــی 1262578221 ششــدانگ یکبــاب خانــه 

مفــروزی پــاک شــماره 2203 فرعــی  از یــک  اصلــی بــه 

ــداری  ــو خری ــع در کام ــع واق ــر مرب ــاحت 67/23 مت مس

بصــورت رســمی مشــاعی.م الــف 18535

تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه 15 / 06  /1396

تاریخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه  30  /1396/06    

 حسین نوروز- رئیس ثبت اسناد و اماک جوشقان     

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده 439832 مــورخ 96/05/28 بــا 

اســتناد دو بــرگ استشــهادیه مصــدق پیوســت کــه امضای 

ــه  ــه شــعبانی ب ــه فاطم ــد ورث ــی گردی شــهود رســما گواه

موجــب دادنامــه 699- 1383/04/17 شــعبه 11 دادگاه 

و  منیرالســادات  حقوقــی کاشــان ســید محمدرضــا- 

نجمــه الســادات همگــی بــا نــام خانوادگــی عمــاد و ســید 

ــه 7565- 1396/05/26  ــب وکالتنام ــه موج ــا ب محمدرض

ــاد  ــادات عم ــم الس ــرف اعظ ــران از ط ــه 1441 ته دفترخان

ــگ مشــاع از  ــم دان ــت نی ــه ســند مالکی مدعــی اســت ک

ششــدانگ یــک بــاب دکان شــماره 3000 واقــع در بخــش 

ــاران  ــان آب ب ــا حــق جری ــازار مســگرها ب ــک کاشــان ب ی

ــاط  ــد حی ــه بهاربن ــداز ب ــرف ان ــزاب و ب ــک می ــیله ی بوس

ــوم  ــد مرق ــه بهاربن ــک درب ب ــره 3008 و حــق ی ــه نم خان

ذیــل ثبــت 22304 صفحــه 560 دفتــر 165 بــه نــام فاطمــه 

شــعبانی ثبــت و ســند مالکیــت 360288 صــادر و تســلیم 

ــی را نمــوده  ــد و اینــک تقاضــای صــدور ســند المثن گردی

اســت. لــذا طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه 

ثبــت مراتــب آگهــی، تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 

ــزد  ــا وجــود ســند مالکیــت ن ــه ملــک مذکــور ی نســبت ب

خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی لغایــت 10 روز 

ــن  ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ــه ای ب

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 

ــل  ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــردد ی ــل نگ ــی واص اعتراض

ســند ارایــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مزبــور صــادر و 

بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.

ــناد و  ــت اس ــس اداره ثب ــار: )96/06/15(ریی ــخ انتش تاری

ــف ــلمانی 1065/ م ال ــد س ــان محم ــاک کاش ام

آگهی فقدان سند 
ــا  ــی ب ــتاجران  گورتان ــر  مس ــای اکب ــه آق ــه اینک ــر ب نظ

ــرگ استشــهاد  شــهود  بشــماره شناســه  ــک ب تســلیم ی

یکتــا 139602155893000379 – 96/5/7دفتــر خانــه 25 

ــت  4/282  ــند مالکی ــدن س ــود ش ــی مفق ــان مدع اصفه

ــاک 623  ســهم مشــاع از 136/41  ســهم ششــدانگ  پ

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

ــد  ــر جل ــه  388  دفت ــت 28492 صفح ــل ثب ــه در ذی ک

262 بــه  شــماره چاپــی 262574 صــادر و تســلیم گردیــده  

و در مالکیــت نامبــرده  قــرار گرفتــه اســت و مالــک اظهــار 

داشــته کــه ســند   مرقــوم  در اثــر جابجایی مفقــود گردیده  

و نامبــرده تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده 

ــور  از درجــه  ــت  مذک ــر چــه ســند مالکی ــذا دفت اســت  ل

اعتبــار  ســاقط و مقتضــی اســت  چنانچــه ســند مالکیــت  

مفقــودی جهــت انجــام هــر گونــه معاملــه  بــه آن دفتــر 

ــود داری  و آن  ــه خ ــام معامل ــد  از انج ــه گردی ــه ارائ خان

ــد  ــن اداره ارســال نمائی ــه ای ــررات  ب ــال مق ــت اعم را جه

ــی  ــت  المثن ــند مالکی ــا س ــه ب ــوع معامل ــر ن ــام ه انج

ــن اداره مــی باشــد .  ــه اســتعام از ای ــول ب موک

لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 

ــی مــی  ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــن نامــه قان 120 آیی

شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 

ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد 

از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض 

خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 

ــا  ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ــه ب معامل

مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 

ــر ظــرف /  ــی اســت اگ ــردد بدیه ــده ســند مســترد گ کنن

ــراض  ــورت اعت ــا در ص ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق م

ــه  ــه ارائــه نشــود اقــدام ب ــا معامل اصــل ســند مالکیــت ی

صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد 

م الــف 18527  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــاک غــرب اصفهــان

آگهی فقدان سند 
ــا  ــی ب ــتاجران  گورتان ــر  مس ــای اکب ــه آق ــه اینک ــر ب نظ

ــرگ استشــهاد  شــهود  بشــماره شناســه  ــک ب تســلیم ی

یکتــا 139602155893000378 – 96/5/7دفتــر خانــه 25 

ــت  4/282  ــند مالکی ــدن س ــود ش ــی مفق ــان مدع اصفه

ــاک 623  ســهم مشــاع از 136/41  ســهم ششــدانگ  پ

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

کــه در ذیــل ثبــت 99239 صفحــه  29  دفتــر جلــد 553 

ــه  شــماره چاپــی 262577 صــادر و تســلیم گردیــده  و  ب

در مالکیــت نامبــرده  قــرار گرفتــه اســت و مالــک اظهــار 

داشــته کــه ســند   مرقــوم  در اثــر جابجایــی مفقــود 

گردیــده  و نامبــرده تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی 

نمــوده اســت  لــذا دفتــر چــه ســند مالکیــت  مذکــور  از 

ــار  ســاقط و مقتضــی اســت  چنانچــه ســند  درجــه اعتب

ــه   ــه معامل ــر گون ــام ه ــت انج ــودی جه ــت  مفق مالکی

بــه آن دفتــر خانــه ارائــه گردیــد  از انجــام معاملــه 

خــود داری  و آن را جهــت اعمــال مقــررات  بــه ایــن 

ــند  ــا س ــه ب ــوع معامل ــر ن ــام ه ــد انج ــال نمائی اداره ارس

 مالکیــت  المثنــی موکــول بــه اســتعام از ایــن اداره 

مــی باشــد . لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 

ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی

آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه 

ــزد  ــا وجــود ســند مالکیــت ن ــه ملــک مرقــوم ی نســبت ب

خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 

ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ ده روزاعت

مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 

ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ

ــی  ــردد بدیه ــترد گ ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب مالکی

اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در 

ــه  ــه ارائ ــا معامل صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ی

ــق  ــی طب ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق نش

ــررات خواهــد شــد .  مق

م الــف 18528  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و 

امــاک غــرب اصفهان

امروز چهارشنبه 15 شهریور ماه 1396 - سال سوم - شماره 521 روزنامه



اطالعرسانی8
»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 
ــذا  ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی و بالمع
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت به 
صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــای  ــأت اول اق ــماره 34205-1394/05/31 هی 1.رای ش

ســید رســول میرجمــال   بــه شناســنامه شــماره  3050  

کدملــی  1287371841   صــادره اصفهــان  فرزنــد 

بــه مســاحت   یکبابخانــه   سیدمحســن ششــدانگ 

58/15  مترمربــع از پــاک شــماره  34   اصلــی ردیــف 

50 واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  

ــی ــک رســمی حســن رضائ ــان ازمال اصفه

2.رای شــماره 54022-1394/12/15 هیــأت ســوم خانــم 

ســلطان شــیرازی  بــه شناســنامه شــماره  1220  کدملــی 

ماشــاءاله   فرزنــد   الیگــودرز  4171213738 صــادره 

نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 

ــاک  ــع از پ ــاحت  74.98  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی غامعلــی 

زارعــی هفدانــی

ســوم  هیــأت   1394/12/15-54024 شــماره  3.رای 

ــماره  2141   ــنامه ش ــه شناس ــدی  ب ــم اس ــای ابراهی آق

کدملــی 4171223385 صــادره الیگــودرز فرزنــد  رحیــم  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ــبت ب نس

ــاک  ــع از پ ــاحت  74.98  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی غامعلــی 

ــی ــی هفدان زارع

ســوم  هیــأت   1394/12/15-54023 شــماره  4.رای 

ــماره  19   ــنامه ش ــه شناس ــدی  ب ــا اس ــد آق ــای اس آق

ــواد   ــد  ج ــودرز فرزن ــی 4171204704 صــادره الیگ کدمل

نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 

ــاک  ــع از پ ــاحت  74.98  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی غامعلــی 

ــی ــی هفدان زارع

ــأت دوم  اقــای  5.رای شــماره 14855-1395/06/10 هی

عزیــز قلــی موســوی  بــه شناســنامه شــماره 25  کدملــی 

6209880177  صــادره لنجــان  فرزنــد محمــد نســبت بــه 

دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت 

141/80  مترمربــع از پــاک شــماره 28  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ازمالــک رســمی علــی ایزدپنــاه ازموردثبــت صفحــه 250 

دفتــر 1070 امــاک

ــای  ــأت اول آق ــماره 23282-1395/09/02 هی 6.رای ش

اصغــر معصــوم زاده بــه شناســنامه شــماره 38784 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282315293 کدملــی 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب حســینعلی ششــدانگ ی

111.95متــر مربــع پــاک شــماره  4000 و 5543 فرعــی 

از 12   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــر  ــه 34 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

347  و صفحــه 487 دفتــر 451  امــاک )بموجــب 

ســند 1449 مــورخ 90/11/12 دفتــر 256 در رهــن بانــک 

ــرار دارد( ــکن ق مس

ــم  ــأت اول خان 7.رای شــماره 25814-1395/09/29 هی

زهــره نصــری نصــر ابــادی بــه شناســنامه شــماره 2645 

ــد  ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288233787 ص کدمل

الصمــد ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــی  ــی از5 اصل ــماره 689 فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب 181مت

ــت ملــک غــرب  ــان بخــش 14 حــوزه ثب واقــع در اصفه

ــر 771 امــاک اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 250 دفت

8.رای شــماره 11912-1395/05/21 هیــأت چهــارم آقــای 

ــی  ــماره 668 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــا فخ علیرض

1291606041 صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه ششــدانگ 

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 105 مترمربــع پــاک شــماره 

ــان بخــش 14حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از67 اصل

ــید  ــمی س ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

محمــود حســینی

9.رای شــماره 25901-1395/09/30 هیــأت چهــارم خانــم 

ــنامه  ــه شناس ــتانی    ب ــی اردس ــادات نوغان ــژگان س م

تهــران  شــماره 279 کدملــی 0045199655  صــادره 

فرزنــد ســید عــزت الــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــماره فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 251.33 مترمرب مس

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از  68 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی فــوق ازسندشــماره 

ــان ــه 180 اصفه ــورخ 88/9/19 دفترخان 10787 م

ســوم  هیــأت   1395/11/27-31015 شــماره  10.رای 

آقــای عبــاس رفیعــی   بــه شناســنامه شــماره 20  

کدملــی 1290262667  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبدالــه  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  121 مترمربــع 

از پــاک شــماره    9864  فرعــی از 12 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــورخ  ــماره 5473 م ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس ازمال

80/11/9 دفترخانــه 105 اصفهــان

11.رای شــماره 31667-1395/12/03 هیــأت دوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــلطانی آفاران ــی س محمدعل

اصفهــان  فرزنــد  31 کدملــی 1289950504 صــادره 

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــوروز شش ن

154.50مترمربــع پــاک شــماره 450 فرعــی از 27 اصلی 

ــت ملــک غــرب  ــان بخــش 14 حــوزه ثب واقــع در اصفه

اصفهــان بموجــب ســند شــماره 49454مــورخ 55/9/14 

ــان ــه 5 اصفه دفترخان

دوم  هیــأت   1395/11/26-30888 شــماره  12.رای 

ــی  ــماره 12 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر توکل ــای اکب آق

1290119848 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد نــوروز علــی 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 294.95 

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

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــدی کوجان عبدالحســین محم

دوم   هیــأت   1395/11/26-30873 شــماره  13.رای 

آقــای حســین نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  71 کدملــی 1289903387 صــادره 

صــادق ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 16.01 

مترمربــع پــاک شــماره 64 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 3 امــاک ــت صفحــه 152 دفت ــورد ثب م

14.رای شــماره 30445-1395/11/20 هیــأت دوم آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 9107  ــی ب ــی رنان ــر مائ ــی اکب عل

ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1283200392 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 104/75 

ــی  ــی از  36  اصل ــاک شــماره    1106  فرع ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت رضــا عباســی

15.رای شــماره 33195-1395/12/18 هیــأت اول خانــم 

ــماره 334  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهء رنان ــه قلع معصوم

ــر  ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290373711 ص کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش دو  دان

مســاحت 203.32مترمربــع پــاک شــماره 3095  فرعی 

ــت  ــوزه ثب ــان بخــش 14 ح ــع در اصفه ــی واق از 18 اصل

ــات 53 و 56  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 631 ام دفت

16.رای شــماره 33196-1395/12/18 هیــأت اول آقــای 

امرالــه حقانــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 403 کدملــی 

ــار  ــد عباســعلی چه ــان فرزن 1290241430 صــادره اصفه

دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 

203.32مترمربــع پــاک شــماره 3095  فرعــی از 18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر  ــات 53 و 56 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

631 امــاک

17.رای شــماره 32393-1395/12/11 هیــأت اول آقــای 

مهــدی بیــک لــو بــه شناســنامه شــماره 55332 کدملــی 

1280980370 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد ســه دانــگ 

ــه مســاحت    ــه   ب ــاب  خان ــک ب مشــاع از ششــدانگ ی

79/89   مترمربــع پــاک شــماره    2269  فرعــی از  

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 11  اصل

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 293 و 296 

دفتــر 1043 امــاک

18.رای شــماره 32392-1395/12/11 هیــأت اول خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 345  ــی شــهرکی ب زهــرا علیرضائ

کدملــی 4622573083 صــادره شــهرکرد فرزنــد ذبیــح 

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

بــه مســاحت   79/89   مترمربــع پــاک شــماره    2269  

فرعــی از  11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 293 و 

296 دفتــر 1043 امــاک

ــای  ــأت ســوم آق 19.رای شــماره 1970-1396/01/28 هی

محمدرضــا ابراهیمــی هراتمــه بــه شناســنامه شــماره 37 

ــد عبــاس    کدملــی 5419645432 صــادره مبارکــه فرزن

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 132.00 

مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در 

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

ــدی کوهانســتان ــری نورمحم ــک رســمی صغ ازمال

20.رای شــماره 1579-1396/01/21 هیــأت چهــارم خانــم 

ژالــه کشــانی  بــه شناســنامه شــماره 443  کدملــی 

ــک  ــدی  مال ــد مه ــهد  فرزن ــادره مش 0938681206  ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  99.18 

مترمربــع از پــاک شــماره 642 فرعــی از 26 اصلــی واقع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــوق  از ســند شــماره 310034 مــورخ  ــک رســمی ف ازمال

ــان ــه 77 اصفه 94/1/29 دفترخان

ــم  ــأت اول خان ــماره 2480-1396/02/03 هی 21.رای ش

مهــری عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 43 

ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290171815 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 312  مترمربــع 

پــاک شــماره 269فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

حــاج آقــا کشــاورزی ویانــی

ــای  ــأت اول آق ــماره 2525-1396/02/03 هی 22.رای ش

داود جــان نثــاری الدانــی  بــه شناســنامه شــماره 2662 

ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285105001 ص کدمل

ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان 

ــماره 293/1  ــاک ش ــع پ ــاحت 124.50 مترمرب ــه مس ب

بخــش 14  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از 13  فرعــی 

ــد  ــت احم ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی ــتاجران گورتان مس

ــای  ــأت اول آق 23.رای شــماره 2524-1396/02/03 هی

احمــد جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 5225 

کدملــی 1292205067 صــادره فرزنــد محمــد ســه دانــگ 

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان به مســاحت 

124.50 مترمربــع پــاک شــماره 293/1 فرعــی از 13 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد مســتاجران گورتانــی

ــای  ــأت اول آق ــماره 2515-1396/02/03 هی 24.رای ش

قربانعلــی نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 35771 

کدملــی 1282285106 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 85.82 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 66 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی زهران ــی کاظم غامعل

ــای  ــأت دوم آق ــماره 2550-1396/02/04 هی 25.رای ش

حســن شــریفی بــه شناســنامه شــماره 20 کدملــی 

قربانعلــی  فرزنــد  فریــدن  صــادره   1159835081

ــه مســاحت 141.50  ــاب ســاختمان ب ششــدانگ یــک ب

ــع  ــی واق ــاک شــماره 280 فرعــی از 11 اصل ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت  ــورد ثب ــی م ــوی مورنان ــلطان آغاموس ــت س از مالکی

ــاک ــر 280 ام ــه 289 دفت صفح

ــای  ــأت دوم آق ــماره 3714-1396/02/17 هی 26.رای ش

بــه شناســنامه شــماره 814 کدملــی  راتــق  ســعید 

مصطفــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284651363

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان انبــار   بــه مســاحت 

349/03  مترمربــع پــاک شــماره  32   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــیچانی ــی س ــی فضیلت ــت عل از مالکی

ــای  ــأت دوم آق ــماره 4606-1396/02/27 هی 27.رای ش

خــداداد جهانگیــری بــه شناســنامه شــماره 1972 کدملــی 

فرزنــد محمدتقــی  فریــدن   6219352823 صــادره 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

144.20   مترمربــع پــاک شــماره    571  فرعــی از  27  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی  ــیرانی فردوان ــره ش ــت زه ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

ــاک ــر 162 ام ــه 138 دفت صفح

28.رای شــماره 4622-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 

بــه شناســنامه شــماره 44721  نصراصفهانــی  زهــرا 

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1280334088 کدملــی 

قدمعلــی 31 و  دویســت و پنجــاه و یــک  ، دویســت و 

پنجــاه و نهــم حبــه مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک 

ــع  ــه مســاحت   103.30    مترمرب ــاب   ســاختمان  ب ب

پــاک شــماره   455/1   فرعــی از  5   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت    صفحــات 137 و 514 دفاتــر 537 و 7 

امــاک

29.رای شــماره 4623-1396/02/27 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 88  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــری نصرآب ــول نص رس

ــه  ــد نصرال ــان فرزن ــی 1284629171 صــادره اصفه کدمل

ــاع  ــه مش ــم حب ــاه و نه ــت و پنج ــت ، دویس 40 و  هش

از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان بــه 

اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی 20 و چهــار ، دویســت و 

پنجــاه و نهــم حبــه    بــه مســاحت   103.30    مترمربــع 

پــاک شــماره   455/1   فرعــی از  5   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت    صفحــات 137 و 514 دفاتــر 537 و 7 

امــاک

دوم   هیــأت   1396/02/31-4833 شــماره  30.رای 

آقــای مهــدی راتــق بــه شناســنامه شــماره 41425 

کدملــی 1280301996 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان انبــار   بــه مســاحت  

332/04    مترمربــع پــاک شــماره  32  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ســیچانی ــی فضیلت از ســند عل

چهــارم  هیــأت   1396/02/18-3869 شــماره  31.رای 

ــه شناســنامه شــماره 226  ــی زاده ب ــروز قل ــم دل اف خان

ــی   ــد میرزاقل ــادره اردل فرزن ــی 4689096538 ص کدمل

ــه مســاحت 271.80  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه ب

ــی  ــی از 13 اصل ــماره   571  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــاری و دل  ــک رســمی غامرضــا جــان نث ــان ازمال اصفه

ــر 307  ــه 85 و 331  دفت ــت صفح ــی زاده ثب ــروز قل اف

و 484  امــاک

ســوم  هیــأت   1396/02/25-4386 شــماره  32.رای 

ــماره 1409  ــنامه ش ــه شناس ــزی  ب ــره عزی ــم طاه خان

کدملــی 1284750027  صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه  دان

  694 شــماره  پــاک  از  267.18مترمربــع  مســاحت 

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر 575 ام ــه 83 و 86 دفت صفح

33.رای شــماره 4387-1396/02/25 هیــأت ســوم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــاز مجتبائ ــم مهن خان

ــان  ــی 1270966758 صــادره اصفه 1270966758 کدمل

ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــن  1.5 دان ــد محمدحس فرزن

ــع از  ــاحت  267.18 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

پــاک شــماره 694   فرعــی از 14  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی حســن عزیــزی  ثبــت صفحــه 83 و 86 

ــاک ــر  575 ام دفت

34.رای شــماره 4385-1396/02/25 هیــأت ســوم 

ــنامه  ــه شناس ــتانی    ب ــزی کوهانس ــن عزی ــای حس آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1282754297  ص ــماره 675کدمل ش

فرزنــد قاســم 1.5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 267.18 مترمربــع از پــاک شــماره 

ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــی از 14 اصل 694  فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فوق 

ثبــت صفحــات 83 و 86 دفتــر 575  امــاک

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6204 شــماره  35.رای 

خانــم فرزانــه دلیــران بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 

ایمانعلــی   فرزنــد  بروجــرد  صــادره    4132149994

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  120.95 

مترمربــع از پــاک شــماره 37 فرعــی از 34 اصلــی واقع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــودانی ــی س ــا آقارضائ ــمی محمدرض ــک رس از مال

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6221 شــماره  36.رای 

خانــم فرزانــه دلیــران بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 

4132149994  صــادره بروجــرد فرزنــد ایمانعلــی  ســه 

دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء 

ــع  ــاحت 169.15 مترمرب ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی به

ــع در  ــی واق ــی از  15 اصل ــماره 209   فرع ــاک ش از پ

ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــاک ــر 808 ام ــت صفحــه548 دفت ثب

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6218 شــماره  37.رای 

ــماره 65  ــنامه ش ــه شناس ــران   ب ــت دلی ــم فضیل خان

کدملــی 4132142914 صــادره بروجــرد فرزنــد ایمانعلی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان

ــاحت 169.15   ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثناء به اس

ــی  ــی از  15 اصل ــماره 209  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

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

ــاک ــر808 ام ــه548 دفت ــت صفح ــان ثب اصفه

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6824 شــماره  38.رای 

آقــای علــی امینــی  بــه شناســنامه شــماره 95 کدملــی 

ــین   ــد حس ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1290466327  ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 203.00 

ــی  ــی از  27 اصل ــماره 201  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

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

اصفهــان از مالــک رســمی حــاج جعفــر رضایــی برزانــی

ســوم  هیــأت   1396/03/21-6692 شــماره  39.رای 

ــه شناســنامه شــماره 829  ــی حشــمت ب ــای مصطف آق

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1284577759 کدملــی 

مرتضــی ســه دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت97.87 مترمربــع از پاک شــماره فرعــی از 28  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حیــدر ابراهیمــی ثبــت 

ــاک ــر  54 ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح

ســوم  هیــأت   1396/03/22-6756 شــماره  40.رای 

ــماره 46711  ــنامه ش ــه شناس ــمت  ب ــاز حش ــم مهن خان

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1280354259 کدملــی 

هوشــنگ ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت97.87 مترمربــع از پاک شــماره فرعــی از 28 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حیــدر ابراهیمــی ثبــت 

ــاک ــر 54  ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح

41.رای شــماره 6507-1396/03/18 هیــأت ســوم خانــم 

طاهــره خورســندی کوهانســتانی  بــه شناســنامه شــماره 

49 کدملــی 1290065985  صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر 

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  

151 مترمربــع از پــاک شــماره 432  فرعــی از  14 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی عبــاس عزیــزی ثبــت 

صفحــه 519 دفتــر 484  امــاک

42.رای شــماره 6506-1396/03/18 هیــأت ســوم خانم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتانی  ب ــینی کوهانس ــام حس اله

1271115689 کدملــی 1271115689  صــادره اصفهــان 

فرزنــد ســیداصغر  یــک دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 151 مترمربــع از پــاک شــماره 432 

فرعــی از 14  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــاس  ــک رســمی عب ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

عزیــزی ثبــت صفحــه 519 دفتــر  484 امــاک

ســوم   هیــأت   1396/03/18-6505 شــماره  43.رای 

ــماره 35  ــنامه ش ــه شناس ــزی   ب ــاس عزی ــای عب آق

ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289974950  ص کدمل

اکبــر  دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 151 مترمربــع از پــاک شــماره 432   فرعــی 

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

ــت  ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

صفحــه 519 دفتــر 484 امــاک

اول  هیــأت   1396/03/24-7129 شــماره  44.رای 

آقــای مصطفــی صباغــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــی 1283204282 صــادره اصفه 9496 کدمل

غامحســین ششــدانگ یــک بــاب    خانــه   بــه 

ــاک شــماره   748    ــع پ مســاحت   470/16    مترمرب

فرعــی از  19  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت ابوطالــب 

ــر 79  ــه 221 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــان رنان صباغی

ــاک ام

اول  هیــأت   1396/03/24-7133 شــماره  45.رای 

آقــای مصطفــی صباغــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 

9496 کدملــی 1283204282 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

غامحســین ششــدانگ یــک بــاب دامــداری  بــه 

ــماره   748    ــاک ش ــع پ ــاحت   293.05  مترمرب مس

فرعــی از  19  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت ابوطالــب 

ــر 79  ــه 221 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــان رنان صباغی

ــاک ام

ــم  ــأت اول خان 46.رای شــماره 7061-1396/03/23 هی

شناســنامه  بــه  الیادرانــی  علمــداری  فخرالســادات 

ــان  ــی 1280276241 صــادره اصفه شــماره 27950 کدمل

فرزنــد سیدحســین ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه 

ــماره   431    ــاک ش ــع پ ــاحت   155.47   مترمرب مس

فرعــی از  6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ــید  ــمی س ــک رس ــان  ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــه ــق اظهارنام عبدالرســول بحــق  طب

اول  هیــأت   1396/03/28-7457 شــماره  47.رای 

بــه شناســنامه شــماره 11  بهمــن جوزدانــی  آقــای 

کدملــی 1289922251 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 85.15 

مترمربــع پــاک شــماره 441فرعــی از 25 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 

و 68369  مــورخ 54/4/21  بشــماره ســند 46454 

مــورخ 64/5/22 دفترخانــه 5 اصفهــان

48.رای شــماره 7525-1396/03/29 هیــأت اول خانــم 

عصمــت نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 891 کدملی 

1282925970 صــادره اصفهــان فرزنــد وهاب ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 259.30مترمربــع پــاک 

شــماره 398 فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبت 

صفحــه 171 دفتــر 640 امــاک

دوم  هیــأت   1396/05/02-10572 شــماره  49.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــزت صادق ــم ع خان

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1282992252 ص 3520 کدمل

علیمحمــد ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت   242.79   مترمربــع پــاک شــماره   36   

فرعــی از   16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت متقاضــی 

ــت  صفحــه  ــورد ثب ــی  م ــی برزان ــی محمــد صادق و عل

102 دفتــر 101 امــاک و ســند 16698 مــورخ 1332/12/2 

مــورخ   17183 ســند  و  اصفهــان   34 دفترخانــه 

1333/5/2 دفترخانــه 34 اصفهــان

50.رای شــماره 10553-1396/05/02 هیــأت دوم خانــم 

ــی  ــماره 7 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوری ب ــه منص صدیق

6219846125 صــادره فریــدن فرزنــد فــرج ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان بــه مســاحت  250.44  مترمربع 

پــاک شــماره   1078   فرعــی از  36  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت ســید عبدالــه آل رســول مــورد ثبــت  صفحــه 

178 دفتــر 449 امــاک

دوم  هیــأت   1396/04/14-8879 شــماره  51.رای 

آقــای اکبــر طاهــری بــه شناســنامه شــماره 738 

کدملــی 1286626676 صــادره  اصفهــان  فرزنــد حفیــظ 

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــه شش ال

ــع در  ــی واق ــماره  67 اصل ــاک ش ــع پ 126.30مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــه ــد عبدال ــی فرزن ــی رحیم ــداله عل ــهم االرث اس س

دوم  هیــأت   1396/05/02-10568 شــماره  52.رای 

خانــم مهنــاز نــادری درباغشــاهی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283067145 ص 425 کدمل

اســماعیل ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــاک شــماره   603    ــع پ مســاحت  237.73    مترمرب

فرعــی از 25   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

ــند 27353  ــان  از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

مــورخ 1396/3/28 دفترخانــه 371 اصفهــان

53.رای شــماره 10521-1396/05/02 هیــأت دوم  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 7  محمــود مســتاجران گورتانــی ب

کدملــی 1290106509 صــادره  اصفهــان فرزنــد قربانعلــی 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  

ــی از   ــماره   1182   فرع ــاک ش ــع پ 263.90    مترمرب

15  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه  197 دفتــر 

ــاک 799 ام

دوم  هیــأت   1396/05/02-10535 شــماره  54.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای رســول عباســی ولدان آق

شــهر  خمینــی  صــادره    1290220913 کدملــی   15

فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت   206.17   مترمربــع پــاک شــماره   138   

فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

ــان از ســهم االرث رضــا  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــاورزی ــا کش ــی آق ــه حاج ــاورزی ورث کش

دوم  هیــأت   1396/04/18-9210 شــماره  55.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی گاونان ــاز عباس ــم مهن خان

1906 کدملــی 1282766041 صــادره  اصفهــان فرزنــد 

اســداله ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت   118.34   مترمربــع پــاک شــماره    28   

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی  ــاس محمــدی کوجان ــت عب ــان از مالکی غــرب اصفه

 مــورد ثبــت    صفحــات 268 الــی 271 دفتــر 54 

اماک

دوم  هیــأت   1396/04/15-9026 شــماره  56.رای 

آقــای محمــد نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 

شــهر  خمینــی  صــادره    1290122954 63 کدملــی 

ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــکر ال ــد ش فرزن

 622/2 شــماره  پــاک  22.80مترمربــع  مســاحت 

از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14  فرعــی 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت شــعبان 

 25 دفتــر   593 صفحــه  ثبــت  مــورد   نصرآزادانــی 

اماک

57.رای شــماره 9315-1396/04/19 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 834  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ولدان ــه عباس عبدال

کدملــی 1283505258 صــادره اصفهــان  فرزنــد نصرالــه    

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   134   

مترمربــع پــاک شــماره   556   فرعــی از  36  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  طبــق اظهــار نامــه

دوم  هیــأت   1396/04/18-9258 شــماره  58.رای 

ــماره 2054  ــنامه ش ــه شناس ــانی ب ــه کش ــم خدیج خان

کدملــی 1292549033 صــادره  اصفهــان فرزنــد احمــد 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  

97.84    مترمربــع پــاک شــماره    28  اصلــی واقع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت صفحــات 268  ــورد ثب ــده واعظــی م ــت زبی از مالکی

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ال

59.رای شــماره 9257-1396/04/18 هیــأت دوم آقــای 

رســول صباغــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 269 کدملــی 

1290406510 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد محمــد حســن 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   180.89   

مترمربــع پــاک شــماره   167   فرعــی از 19   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از ســهم االرث محمــد تقــی صباغــی رنانــی فرزنــد محمــد 

صفحــه 213 دفتــر 77 امــاک

60.رای شــماره 9605-1396/04/22 هیــأت دوم خانــم 

ــی  ــماره 2753 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن یزدان پروی

ــد حســن ششــدانگ  ــدن فرزن 1158976909 صــادره  فری

ــع  ــه مســاحت  126    مترمرب ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ی

پــاک شــماره    66  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از کمالکیــت حیدرعلــی 

ــاری ذوالفق

61.رای شــماره 10577-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

عبدالرســول مرتضائــی فــر بــه شناســنامه شــماره 16 

کدملــی 4679534532 صــادره فارســان  فرزند اســفندیار 

چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   

ســاختمان   بــه مســاحت   201.31   مترمربــع پــاک 

شــماره   3473 و 3474    فرعــی از 18  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــان ــه 105 اصفه ــورخ 1386/6/10 دفترخان ســند 15482 م

ــم  ــأت دوم خان ــماره 10578-1396/05/03 هی 62.رای ش

1637 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  عابــدی  زهــرا 

ــم  ــی نی ــد عل ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1293142761 ص

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره   3473 و  ــاک ش ــع پ ــاحت   201.31   مترمرب مس

ــان بخــش   ــی واقــع در اصفه 3474    فرعــی از 18   اصل

ــند 15482  ــان از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

مــورخ 1386/6/10 دفترخانــه 105 اصفهــان

ــم  ــأت دوم خان ــماره 10579-1396/05/03 هی 63.رای ش

محتــرم دادخــواه رنانــی بــه شناســنامه شــماره 417 

کدملــی 1290032416 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس یــک 

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره   3473 و  ــاک ش ــع پ ــاحت   201.31   مترمرب مس

3474    فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 15482 مــورخ 

ــان   ــه 105 اصفه 1386/6/10 دفترخان

دوم  هیــأت   1396/05/03-10598 شــماره  64.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 32 کدمل ــی ب ــد رضائ آقــای حمی

1290367175 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    327  مترمربــع 

پــاک شــماره   1757   فرعــی از  6  اصلــی واقــع در 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب اصفه

ــاک ــامانه ام ــق س طب

65.رای شــماره 9821-1396/04/25 هیــأت دوم خانــم 

فاطمــه خورســندی بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 

فرزنــد کریــم  شــهر  خمینــی  صــادره    1290838992

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   144.60   

مترمربــع پــاک شــماره  206    فرعــی از  22  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از ســند 26316 مــورخ 1395/11/9 دفترخانــه 371 اصفهــان 

و ســند 27512 مــورخ 1396/4/21 دفترخانــه 371 اصفهان

66.رای شــماره 10597-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

ــی  ــماره 133 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــی صادقی مرتض

1290437386 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ابراهیــم 

ــه مســاحت  206.95  ــاب ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ ی

مترمربــع پــاک شــماره  2869  فرعــی از 18   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 1112 امــاک ــت صفحــه 149 دفت ــورد ثب م

67.رای شــماره 9719-1396/04/24 هیــأت دوم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1904 کدمل ســید جــواد مهجــور ب

1753601444 صــادره اهــواز فرزنــد ســید ابوالحســن 

ــاحت 157.65   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره   68  اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ــان  از ســهم  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

االرث حســن ســلیمانی دهنــوی احــد از وراث مرحــوم 

ــوی ــلیمانی دهن ــدر س حی

68.رای شــماره 9647-1396/04/24 هیــأت دوم آقــای 

ــی  ــماره 1595 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدری ب ــا حی علیرض

1283041472 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد شــکراله 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   275.50   

مترمربــع پــاک شــماره   657   فرعــی از 25   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 917 امــاک مــورد ثبــت  صفحــات 160 و 163 دفت

چهــارم  هیــأت   1396/05/03-10646 شــماره  69.رای 

 1883 شــماره  شناســنامه  بــه  نصــری  اکبــر  آقــای 

کدملــی 1285722582 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح 

ــاحت 96.17  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ال

مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از32 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــدی از  ــتمی اح ــاهپور رس ــمی ش ــک رس ــطه  از مال الواس

ــد ــک میباش ــه مال ــتمی ک ــه رس ــل ال ــه فض ورث

70.رای شــماره 5682-1396/03/08 هیــأت چهــارم  آقــای 

ســیدرضا صدیقــی رنانــی  بــه شناســنامه شــماره 216 

کدملــی 1290192146 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد عبــاس  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 183.06 

مترمربــع از پــاک شــماره 3114  فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 590 دفتــر 494  امــاک

71.رای شــماره 5681-1396/03/08 هیــأت چهــارم آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 155  ســید رســول صدیقــی رنانــی ب

کدملــی 1290213267 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد عباس  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 156.72 

مترمربــع از پــاک شــماره 3114 فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 590 دفتــر 494 امــاک

چهــارم  هیــأت   1396/04/11-8478 شــماره  72.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــا نص ــای غامرض آق

1052 کدملــی 0068389515 صــادره فرزنــد ابوالفضــل 

ــع  ــه مســاحت 162.23مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 304فرعــی از24 اصل پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب 

ســند شــماره 14618 مــورخ 93/6/23 دفترخانــه 160 

ــد ــک میباش ــان مال اصفه

73.رای شــماره 10041-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

مهــدی مقیمــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 154 کدملــی 

ــاب کارگاه  ــین یکب ــد حس ــان فرزن ــادره رن 1290115291 ص

ــماره  ــاک ش ــمتی از پ ــع قس ــاحت 203 مترمرب ــه مس ب

3304فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

ــع الواســطه از وراث  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

اکبــر هفــت بــرادران در صفحــات 345 دفتــر 400 و52 

دفتــر 394 و ص 58 دفتــر 394

74.رای شــماره 8847-1396/04/13 هیــأت چهــارم خانم 

زهــره مؤذنــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 1947 کدملــی 

ــاب  ــود ششــدانگ یکب ــد محم 1282950614 صــادره فرزن

ــماره373  ــاک ش ــع پ ــاحت 175 مترمرب ــه مس ــه ب خان

ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از24 اصل فرع

ــک 183.575 ســهم  ــان کــه مال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

مشــاع  از 1140 ســهم ششــدانگ مــی باشــد

چهــارم  هیــأت   1396/04/07-8313 شــماره  75.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــرام اب ــای  اســداله زارع به آق

19 کدملــی 1290042365 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

ــع  ــه مســاحت 39.8 مترمرب ــاب مغــازه  ب ششــدانگ یکب

پــاک شــماره فرعــی از68 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی محمــد حســین زارع بهــرام ابــادی صفحه 

ــر 199 177 دفت

76.رای شــماره 10034-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

رضــا حیــدری جونــی بــه شناســنامه شــماره 298 کدملــی 

ــگ  ــار دان ــاس چه ــد عب ــواز فرزن 1754039014 صــادره اه

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 337.44 

مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 765فرعــی از16 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 

ــه  ــر و فاطم ــمی باق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م اصفه

ســی منــی

77.رای شــماره 10033-1396/04/27 هیــأت چهــارم خانم 

ــماره 1536  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاری جون ــرف ذوالفق اش

ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283042071 ص کدمل

علــی در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه. بــه 

ــی  ــاک شــماره 765فرع ــع پ مســاحت 337.44 مترمرب

از16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر و  ــمی باق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ

فاطمــه ســی منــی

78.رای شــماره 9985-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

محمدرضــا شــفیعه بــه شناســنامه شــماره 1743 کدملــی 

1286545919 فرزنــد عزیزالــه ششــدانگ یکبــاب خانــه به 

ــماره996  ــاک ش ــمتی از  پ ــع قس ــاحت 369 مترمرب مس

فرعــی از13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان کــه در ص 353 دفتــر 426 مالکیــت 

دارد )توضیحا:پــاک قبــا 136/1 بــوده اســت کــه بــه پاک 

996 فرعــی تبدیــل شــده اســت(

79.رای شــماره 10015-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

غامعلــی عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 34 

ــه  ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289918848 ص کدمل

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 223.21 مترمربــع 

ــان  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره 561فرعــی از 36 اصل

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب 

ســند شــماره 134567 مــورخ 78/4/3 دفتــر 81 اصفهــان 

از مالکیــن میباشــد

80.رای شــماره 10018-1396/04/27 هیــأت چهــارم خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 36359  ــور ب ــوک خاکپ حشــمت مل

کدملــی 1280789190 صــادره اصفهــان فرزنــد شــکراله 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 259.750 مترمربــع 

قســمتی از پــاک شــماره 352فرعــی از6 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 

ــت دارد ــاک مالکی ــر 11 ام در ص 120 دفت

81.رای شــماره 10040-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 139 کدمل ــی ب ــرادی رنان ــی م عل

ششــدانگ  محمدعلــی  فرزنــد  صــادره   1290177775

یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 227.26 مترمربــع قســمتی از 

پــاک شــماره3304 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی بیگــم و نصــرت و ایــران و رســول)هفت 

394و400  دفتــر  61و52و345و51  صفحــات  بــرادران( 

امــاک

82.رای شــماره 10026-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

مجیــد صادقیــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 1439 

کدملــی 1293140783 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 

ــاحت 164.86  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــدی شش مه

مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 390فرعــی از18 

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

ــان  کــه بموجــب ســند شــماره 3147 مــورخ  غــرب اصفه

91/12/28 دفتــر 326 مالــک میباشــد و 1.51 ســهم انــرا از 

مهــدی کــه بموجــب ســند 3148 مــورخ 91/12/28 مالــک 

میباشــد خریــداری نمــوده مــورد ثبــت ص 135 دفتــر 194

چهــارم  هیــأت   1396/04/07-8314 شــماره  83.رای 

آقــای  علــی جوانبخــت بــه شناســنامه شــماره 602 کدملــی 

حســینعلی  فرزنــد  بروجــن  صــادره   4650457394

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 183.27 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره332 فرعــی از40 اصل پ

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــعربافیون ــر ش ــاج محمدجعف ــمی ح ــک رس از مال

چهــارم  هیــأت   1396/04/11-8473 شــماره  84.رای 

خانــم اشــرف یــاری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 10757 

کدملــی 1283219281 صــادره اصفهــان  فرزنــد غامعلــی 

ــع  ــاحت 227 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از19 اصل ــماره876 فرع ــاک ش پ

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی غامرضــا مــورد ثبــت ص 481 دفتــر 83

85.رای شــماره 8316-1396/04/07 هیــأت چهــارم آقــای  

مســعود احمــدی مقــدم بــه شناســنامه شــماره 89 کدملــی 

الــه  رحمــت  فرزنــد  6339694047 صــادره شــهرکرد 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 310 مترمربــع 

پــاک شــماره فرعــی از 34 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مــع الواســطه 

ــر  ــه در ص 395 دفت ــدی شــیرانی ک ــک رســمی مه از مال

193 مالــک مــی باشــد

86.رای شــماره 8318-1396/04/07 هیــأت چهــارم  آقــای 

تقــی مزروعــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 50 کدملــی 

ــر ششــدانگ  ــد اکب ــان  فرزن 1285764994 صــادره اصفه

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 101.45 مترمربــع پــاک 

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از32 اصل ــماره فرع ش

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  از مالــک 

رســمی اکبــر مزروعــی

چهــارم  هیــأت   1396/05/15-11708 شــماره  87.رای 

خانــم زینــت شــیخ صادقــی  بــه شناســنامه شــماره 

1677 کدملــی 1286256275  صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــی ب ــه ویائ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  شش محمدحس

مســاحت  1728.00 مترمربــع از پــاک شــماره 169   فرعــی 

از  1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــورخ  ــماره 9860 م ــند ش ــب س ــه بموج ــان ک ــرب اصفه غ

ــد ــک میباش ــان مال ــه 65 اصفه 24/1/8 دفترخان

88.رای شــماره 10427-1396/05/01 هیــأت اول خانــم 

شــها تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 30 کدملی 

1290368775 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد عبدالحســین 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 151.21مترمربــع 

ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  44 اصل ــاک ش پ

ــاس  ــت عب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

کاظمــی

89.رای شــماره 10196-1396/04/31 هیــأت اول خانــم 

ــماره 11997  ــنامه ش ــه شناس ــانیانی ب ــتاری س ــاز س مهن

ــه  ــاذر س ــد اب ــران فرزن ــادره ته ــی 0035867701 ص کدمل

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

184 مترمربــع پــاک شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

رمضانعلــی مشــکاتی مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــر 54 امــاک دفت

آقــای  اول  هیــأت  90.رای شــماره 1396/04/31-10197 

فریــدون تــاج میرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 263 

ــد حســین  ــان  فرزن ــی 1287656226 صــادره اصفه کدمل

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

ــع  ــی واق ــاک شــماره  28 اصل ــع پ مســاحت 184مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت رمضانعلــی مشــکاتی مــورد ثبــت صفحــات 268 

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ال

91.رای شــماره 10508-1396/05/02 هیــأت اول  آقــای 

ــی  ــماره 8 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــفاری ب ــین س غامحس

ــد جــان مــراد  6639878380 صــادره قلعــه خواجــه فرزن

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 80.80 مترمربــع 

ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 28 اصل ــاک ش پ

ــن  ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

شــفیعی کوجانــی ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54 

ــاک ام

92.رای شــماره 10175-1396/04/28 هیــأت اول آقــای 

815 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  صادقــی  علــی 

ــد محمــد ششــدانگ  1289303169 صــادره اصفهــان فرزن

ــاک  ــع پ ــاحت 137.40مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 237فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد 

ــه ــق اظهارنام ــی  طب صادق

اول   هیــأت   1396/04/28-10176 شــماره  93.رای 

آقــای علیرضــا جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290042535 کدملــی   16

ــدم  ــد ع ــا قی ــا ) ب ــاغ وی ــک درب ب ــد ششــدانگ ی محم

ــاحت 860  ــه مس ــراز ( ب ــک و اف ــری و تفکی ــر کارب تغیی

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

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

 94 دفترخانــه   60/10/28 مــورخ   7918 ســند   بشــماره 

اصفهان

94.رای شــماره 10169-1396/04/28 هیــأت اول خانــم 

بــه شناســنامه شــماره 333 کدملــی  ایــران ویانــی 

1291012362 صــادره اصفهــان  فرزنــد رمضــان ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 203.99 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 280 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بــخش 

ــا  ــت رض ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــان ــه خانی ــی و فاطم ــی ولدان ابراهیم

 ادامه در صفحه 9
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9 اطالعرسانی اول  هیــأت   1396/05/02-10498 شــماره  95.رای 
ــه شناســنامه شــماره 5405  خانــم شــهین جمالــی ب
فرزنــد  کدملــی 1110223668 صــادره  فالورجــان 
مهدیقلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
102.10 مترمربــع پــالک شــماره 323 فرعــی از 6 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 177 و 179 

ــالک ــر 288 ام دفت
اول  هیــأت   1396/04/31-10285 شــماره  96.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــفیعی فردجونقان ــم ش ــای قاس آق
شــماره 2 کدملــی 1290232059 صــادره  اصفهــان 
 72 از  مشــاع  حبــه   23.16 در  صحنعلــی  فرزنــد 
حبــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای 
ــاحت  ــه مس ــارم آن  ب ــی 75 ، صدوچه ــه اعیان ثمنی
157مترمربــع پــالک شــماره 303 فرعــی از 5 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــرد جونقان ــان از مالکیــت قاســم شــفیعی ف اصفه
مــورد ثبــت صفحــات 129 و 164 و 592 و 297 الــی 

303 دفتــر 315 و 479 و 253 و 5 امــالک
اول  هیــأت   1396/04/31-10286 شــماره  97.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن نصراصفهان ــم مهی خان
اصفهــان   صــادره   1283485915 کدملــی   1536
فرزنــد فتــح الــه در  36.68 حبــه مشــاع از 72 
حبــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای 
ــاحت  ــه مس ــارم آن  ب ــی 75 ، صدوچه ــه اعیان ثمنی
157مترمربــع پــالک شــماره 303 فرعــی از 5 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــرد جونقان ــان از مالکیــت قاســم شــفیعی ف اصفه
مــورد ثبــت صفحــات 129 و 164 و 592 و 297 الــی 

303 دفتــر 315 و 479 و 253 و 5 امــالک
اول  هیــأت   1396/04/31-10287 شــماره  98.رای 
شناســنامه  بــه  نصرآبــادی  نصــری  زهــرا  خانــم 
ــادره   ــی 1272150038 ص ــماره 1272150038 کدمل ش
ــاع از 72  ــه مش ــواد در 11.46 حب ــد ج ــان فرزن اصفه
حبــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای 
ــاحت  ــه مس ــارم آن  ب ــی 75 ، صدوچه ــه اعیان ثمنی
157مترمربــع پــالک شــماره 303 فرعــی از 5 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــرد جونقان ــان از مالکیــت قاســم شــفیعی ف اصفه
مــورد ثبــت صفحــات 129 و 164 و 592 و 297 الــی 

303 دفتــر 315 و 479 و 253 و 5 امــالک
اول  هیــأت   1396/04/31-10284 شــماره  99.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــم نصراصفهان ــم مری خان
اصفهــان   1280337850 صــادره  44848 کدملــی 
ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــود س ــد محم فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 191.15مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل ــماره 688 فرع ش
ــان مــورد  بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــالک ــر 767 ام ــات 468 و 471 دفت ــت صفح ثب
اول  هیــأت   1396/04/31-10283 شــماره  100.رای 
ــماره 823  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــزاد امی ــای به آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284668592 کدملــی 
ــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک  غالمحســین ســه دان
ــالک  ــع پ ــاحت 191.15مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل ــماره 688 فرع ش
ــان مــورد  بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ثبــت صفحــات 468 و 471 دفتــر 767 امــالک
اول  هیــأت   1396/05/02-10445 شــماره  101.رای 
بــه شناســنامه  رنانــی  یــار  تقــی  آقــای حســن 
صــادره   1283235439 کدملــی   12581 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد اکبــر در  ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 302.35مترمربــع پــالک شــماره 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18اصل 3825فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت اکبر 

ــی ــار  رنان ــی ی تق
اول  هیــأت   1396/05/02-10446 شــماره  102.رای 
آقــای مرتضــی رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 
96 کدملــی 1293109010 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
محمدعلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
94.80مترمربــع پــالک شــماره 3928فرعــی از 16 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 224 دفتــر 

ــالک 1097 ام
اول  هیــأت   1396/05/02-10504 شــماره  103.رای 
خانــم مینــا نصراصفهانــی به شناســنامه شــماره 1481 
کدملــی 1283484773 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
فتــح الــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
71.10مترمربــع پــالک شــماره 368فرعــی از 5 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــان از مالکیــت مرتضــی نصراصفهان اصفه
اول  هیــأت   1396/04/28-10178 شــماره  104.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرا تاجمیرریاح ــم زه خان
12 کدملــی 1290185131 صــادره اصفهــان فرزنــد 
یدالــه چهــار دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــالک  ــع پ ــاحت 196.90مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5  اصل شــماره  688 فرع
ــان مــورد  بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه
 769 و   767 دفاتــر  و 354   440  ثبــت صفحــات 

امالک
اول  هیــأت   1396/04/28-10179 شــماره  105.رای 
خانــم مریــم تــاج میرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1283481979 کدملــی   1353
ــک  ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دو دان ــد یدال فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت 196.90مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5  اصل شــماره  688 فرع
ــان مــورد  بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه
 769 و   767 دفاتــر  و 354   440 ثبــت صفحــات 

ــالک ام
اول  هیــأت   1396/04/25-9815 شــماره  106.رای 
خانــم ملــک جعفریــان صدیــق بــه شناســنامه شــماره 
375 کدملــی 1283066637 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
اســماعیل ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
از  979فرعــی  شــماره  پــالک  230.80مترمربــع 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 16اصل
ــت حســن ســلطانی  ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
آفارانــی مــورد   ثبــت صفحــه 29 دفتــر 558 امــالک

هیــأت   1396/04/15-9097 شــماره  107.رای 
ملــی  شناســنامه  بــه  اصفهــان  شــهرداری  اول 
14000277232 ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
اداری و زمیــن متصــل بــه آن بــه مســاحت 5353.19 
ــماره230 و 236 و   223 و 496  ــالک ش ــع پ مترمرب

فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــان ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

اول  هیــأت   1396/04/26-9847 شــماره  108.رای 
آقــای حســن مارانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 
خمینــی  صــادره   1290587353 کدملــی   366
شــهر فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 331.54 مترمربــع پــالک شــماره 
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق 721فرعــی از 16اصل
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس 
ــر 958  ــه 15 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــی برزان ماران

ــالک ام
اول  هیــأت   1396/04/25-9825 شــماره  109.رای 
آقــای رضــا کریمــی بــه شناســنامه شــماره 360 
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1283020459 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاس شش عب
145.50مترمربــع پــالک شــماره  68 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــت صفحــه 95  ــورد ثب ــی م ــاس کریم ــت عب از مالکی

ــالک ــر 48 ام دفت
اول  هیــأت   1396/04/25-9824 شــماره  110.رای 
آقــای رضــا کریمــی بــه شناســنامه شــماره 360 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283020459 کدملــی 
عبــاس ششــدانگ یــک بــاب کارگاه شــیرینی پزیبــه 
ــی  ــماره  68 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 134مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت عبــاس کریمــی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 48 ام ــه 95 دفت صفح
اول  هیــأت   1396/04/25-9762 شــماره  111.رای 
خانــم صبیحــه فرزنــدی بــه شناســنامه شــماره 3806 
فرزنــد  اصفهــان   کدملــی 1287153992 صــادره 
عبدالرســول ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
270مترمربــع پــالک شــماره 232فرعــی از 27 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان بشــماره ســند 112468 مــورخ 91/4/28 

ــان ــه 9 اصفه دفترخان
اول  هیــأت   1396/04/27-10075 شــماره  112.رای 
آقــای مســعود صادقیــان رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1270886304 کدملــی 1270886304 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد مهــدی ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــالک شــماره 313  ــع پ ــه مســاحت 225.59مترمرب ب
فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد 

ــالک ــع ام ــت  سیســتم جام ــورد ثب انصــاری م
اول  هیــأت   1396/04/27-10071 شــماره  113.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــری بلطاق ــب جهانگی ــای حبی آق
صــادره   1283243032 کدملــی   13125 شــماره 
ــاب  ــک ب ــد طبیــب ششــدانگ ی ــی شــهر فرزن خمین
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 102.81مترمرب ــه ب خان
2429 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــی ــی رنان ــه صباغ عزیزال
اول  هیــأت   1396/04/27-10069 شــماره  114.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرث عالیمردان ــای کیوم آق
ــد  ــادره اردل فرزن ــی 4689376840 ص 2334 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــودرز شش گ
 27 از  فرعــی   537 شــماره  پــالک  165مترمربــع 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــادری  ــه ن ــت خدیج ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
درباغشــاهی مــورد ثبــت صفحــات 352 و 355 و 

358 دفتــر 162 امــالک
اول  هیــأت   1396/04/27-10007 شــماره  115.رای 
ــماره 52  ــنامه ش ــه شناس ــریعتی ب ــره ش ــم زه خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290265550 کدملــی 
نصرالــه ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 181.04 مترمربــع پــالک شــماره 
679 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد 

ــاری بختی
اول  هیــأت   1396/04/27-10008 شــماره  116.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جون ــی جوان ــای عل آق
ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290174350 ص 25 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــد س احم
خانــه بــه مســاحت 181.04 مترمربــع پــالک شــماره 
679 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد 

ــاری بختی
اول  هیــأت   1396/05/08-10992 شــماره  117.رای 
آقــای ابراهیــم اکبــری بــه شناســنامه شــماره 16 
فرزنــد  اردســتان  کدملــی 1189966956 صــادره  
یــک  از ششــدانگ  دانــگ  مشــاع  قاســم ســه 
ــالک  ــع پ ــاحت 166.50 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16  اصل ــمار926  فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســند 
26466 مــورخ 1395/11/26 دفترخانــه 371 اصفهــان

اول   هیــأت   1396/05/08-10993 شــماره  118.رای 
خانــم مرضیــه قاســمی بــه شناســنامه شــماره 6 
کدملــی 1189910462 صــادره اردســتان  فرزنــد جعفر 
ســه دانــگ  مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 166.50 مترمربــع پــالک شــمار926  فرعــی 
از 16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــان  از ســند 26466 مــورخ  ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــان ــه 371 اصفه 1395/11/26 دفترخان
اول  هیــأت   1396/04/26-9962 شــماره  119.رای 
خانــم اعظــم کوچکــی میبــدی بــه شناســنامه شــماره 
4486 کدملــی 4489255039 صــادره میبــد  فرزنــد 
محمــود ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 169.81 مترمربــع پــالک شــماره 
163 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت خدیجــه 

صــادق معنــوی
اول  هیــأت   1396/04/26-9961 شــماره  120.رای 
آقــای اصغــر اســدی پورمیبــدی به شناســنامه شــماره 
35 کدملــی 4489685114 صــادره  میبــد فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــی س عل
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 169.81مترمرب ــه ب خان
ــان بخــش 14  ــی واقــع در اصفه 163فرعــی از 16اصل
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت خدیجــه 

ــوی صــادق معن

اول  هیــأت   1396/04/31-10225 شــماره  121.رای 
ــماره 210  ــنامه ش ــه شناس ــلمی ب ــای داداش مس آق
ــد محمــد  ــی 2801270921 صــادره  خــوی فرزن کدمل
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی ســه دان
شــماره  پــالک  227.38مترمربــع  مســاحت  بــه 
212فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت وجیهــه 
ــر 288  ــه 193 دفت ــت صفح ــورد ثب ــتوفی زاده م مس

امــالک
اول  هیــأت   1396/04/31-10224 شــماره  122.رای 
خانــم قمــر علیخــان زاده بــه شناســنامه شــماره 
29445 کدملــی 2800291745 صــادره خــوی فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــرم س ک
خانــه بــه مســاحت 227.38مترمربــع پــالک شــماره 
212فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت وجیهــه 
ــر 288  ــه 193 دفت ــت صفح ــورد ثب ــتوفی زاده م مس

امــالک
123.رای شــماره 10647-1396/05/03 هیــأت دوم 
آقــای منصــور کلنــات ماربیــن بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1282887165 کدملــی   10472
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــد دو دان ــد احم فرزن
بــاب ســاختمان بــه اســتثناء بهــاء ثمنیه اعیانــی 5.7 
ــه مســاحت     ــه ششــدانگ  ب ــه مشــاع  از 72 حب حب
ــی از   ــماره    1099  فرع ــالک ش ــع پ 151.50  مترمرب
15  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ــات 545  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
و 542 و 253 دفاتــر 751 و 374 و دفتــر امــالک 

ــی ــوق رهن ــا حفــظ حق سیســتمی ب
124.رای شــماره 10648-1396/05/03 هیــأت دوم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــتاجران گورتان ــه مس ــم صدیق خان
شــماره 41 کدملــی 1290121184 صــادره  اصفهــان 
ــد اکبــر چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک  فرزن
ــی  ــه اعیان ــاء ثمنی ــه اســتثناء به ــاب   ســاختمان ب ب
22.8 حبــه مشــاع  از 72 حبــه ششــدانگ  بــه 
ــماره    1099   ــالک ش ــع پ ــاحت 151.50  مترمرب مس
فرعــی از  15  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
صفحــات 545 و 542 و 253 دفاتــر 751 و 374 
ــی ــوق رهن ــظ حق ــا حف ــر امــالک سیســتمی ب و دفت

ــوم  ــأت س ــماره 10932-1396/05/08 هی 125.رای ش
ــماره 41  ــنامه ش ــه شناس ــم ب ــد پورعج ــای محم آق
کدملــی 1290026191 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود 
 236 مســاحت  بــه  تراشــکاری  ششــدانگ کارگاه 
مترمربــع پــالک شــماره310 فرعــی از25 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــع الوســطه از وراث مصطفــی پورعجــم 
ــر 273 و820 ــی 258 دفت ــب ص 102و246 ال بموج

126.رای شــماره 11400-1396/05/12 هیــأت ســوم 
ــماره 57  ــنامه ش ــه شناس ــفیعی ب ــد ش ــای مجی آق
ــد  ــاد فرزن ــف اب ــادره نج ــی 0492360731 ص کدمل
حســن ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
558.79 مترمربــع پــالک شــماره 68 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــالک ــر 1017 ام ــت ص487 دفت ــورد ثب م
آرای اصالحی

ــأت  1.رای اصالحــی شــماره 11422-1396/05/12 هی
دوم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا 
ــا کنــون اجــرا نشــده  عنایــت بــه اینکــه رای هیــأت ت
ــی  ــالح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی ــاد رای ص ــذا مف ل
ــی از  ــا 657 فرع ــورد تقاض ــالک  م ــماره پ ــردد: ش گ
ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی 26 اصل
پــالک  دوم شــماره  هیــأت   1395/12/03-31668

ــت. ــده اس ــد ش ــی قی ــتباهًا 27 اصل ــی اش اصل
 1396/04/26-9926 شــماره  اصالحــی  2.رای 
هیــأت چهــارم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس 
ــرا  ــون اج ــا کن ــأت ت ــه رای هی ــه اینک ــت ب ــا عنای و ب
ــالح  ــرح اص ــن ش ــادره بدی ــاد رای ص ــذا مف ــده ل نش
مــی گــردد: میــزان ســهم متقاضی)خانــم عفــت 
نصراصفهانــی( چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
از 5 اصلــی  از پالکهــای 53/4 و 53/5  قســمتی 
بخــش 14 بصــورت یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
215.2 مترمربــع صحیــح مــی باشــد کــه در رای 
چهــارم  هیــأت   1394/05/19-33352 شــماره 
اشــتباهًا میــزان ســهم متقاضــی 24/50 حبــه مشــاع 
از 72 حبــه ششــدانگ و مســاحت نیــز 217/78 
مترمربــع قیــد شــده. همچنیــن پــالک 53/4 فرعــی 

ــت. ــاده اس ــم افت ــی از قل از 5 اصل
 1396/04/26-9925 شــماره  اصالحــی  3.رای 
هیــأت چهــارم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس 
ــرا  ــون اج ــا کن ــأت ت ــه رای هی ــه اینک ــت ب ــا عنای و ب
ــالح  ــرح اص ــن ش ــادره بدی ــاد رای ص ــذا مف ــده ل نش
مــی گــردد: میــزان ســهم متقاضی)خانــم بهــاره 
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  دو  نصراصفهانــی( 
از 5 اصلــی  از پالکهــای 53/4 و 53/5  قســمتی 
بخــش 14 بصــورت یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
215.2 مترمربــع صحیــح مــی باشــد کــه در رای 
چهــارم  هیــأت   1394/05/19-33353 شــماره 
اشــتباهًا میــزان ســهم متقاضــی 47/50 حبــه مشــاع 
از 72 حبــه ششــدانگ و مســاحت نیــز 217/78 
مترمربــع قیــد شــده. همچنیــن پــالک 53/4 فرعــی 

از 5 اصلــی از قلــم افتــاده اســت.
ــأت  4.رای اصالحــی شــماره 9158-1396/04/17 هی
اول باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
رای صــادره بدیــن شــرح اصــالح مــی گــردد: شــماره 
پــالک مــورد تقاضــا 27  اصلــی صحیــح مــی باشــد 
کــه در رای شــماره 30737-1395/11/24 هیــأت اول 
شــماره پــالک اصلــی اشــتباهًا 37 اصلــی قیــد شــده 

اســت.
ــأت  5.رای اصالحــی شــماره 9157-1396/04/17 هی
اول باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
رای صــادره بدیــن شــرح اصــالح مــی گــردد: شــماره 
پــالک مــورد تقاضــا 27  اصلــی صحیــح مــی باشــد 
کــه در رای شــماره 30738-1395/11/24 هیــأت اول 
شــماره پــالک اصلــی اشــتباهًا 37 اصلــی قیــد شــده 

اســت.

ــأت  ــماره 9159-1396/04/17 هی ــی ش 6.رای اصالح
اول باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
رای صــادره بدیــن شــرح اصــالح مــی گــردد: شــماره 
پــالک مــورد تقاضــا 56 فرعــی از 35  اصلــی صحیــح 
مــی باشــد کــه در رای شــماره 1395/12/15-32923 
ــی اشــتباهًا  ــی و فرع ــالک اصل ــأت اول شــماره پ هی

54 فرعــی از 25 اصلــی قیــد شــده اســت.
 1396/04/18-9256 شــماره  اصالحــی  7.رای 
ــناس  ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــأت دوم باتوج هی
ــرا  ــون اج ــا کن ــأت ت ــه رای هی ــه اینک ــت ب ــا عنای و ب
ــالح  ــرح اص ــن ش ــادره بدی ــاد رای ص ــذا مف ــده ل نش
ــا 114.45  ــورد تقاض ــک م ــاحت مل ــردد: مس ــی گ م
مترمربــع صحیــح مــی باشــد کــه در رای شــماره 
27248-1395/10/12 هیــأت دوم مســاحت 67.00 

ــت. ــده اس ــد ش ــع قی مترمرب
8.رای اصالحــی شــماره 9792-1396/04/25 هیــأت 
ــا  ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــوم باتوج س
ــا کنــون اجــرا نشــده  عنایــت بــه اینکــه رای هیــأت ت
ــی  ــالح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی ــاد رای ص ــذا مف ل
گــردد: شــماره پــالک مــورد تقاضــا 354 فرعــی از 7  
اصلــی صحیــح مــی باشــد کــه در رای شــماره 3137-

1396/02/12 هیــأت ســوم شــماره پــالک فرعــی 
ــت. ــده اس ــد ش ــی قی ــتباهًا 3354 فرع اش

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم 

16930 الــف  م   . صادرخواهدشــد  مالکیــت 
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/31

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/06/15
رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری

آگهی مفاد آراء هیأت قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمان های فاقد سند رسمی
مفــاد آراء صــادره هیــأت حــل اختــاف مســتقر در 
ــب  ــه حس ــدن ک ــاک فری ــناد و ام ــت اس اداره ثب
مــاده ۱ قانــون ومــاده 8  آئیــن نامــه صــادر 
ــت  ــون در دو نوب ــاده ۳ قان ــه م ــده مســتند ب گردی
بــه فاصلــه ۱۵ روز از طریــق روزنامــه کثیــر االنتشــار 
ــه  ــه ب ــخاصی ک ــا اش ــود ت ــی ش ــی م ــی آگه و محل
آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند، از تاریــخ 
ــاق در  ــخ الص ــتاها از تاری ــی و در روس ــار آگه انتش
محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
ــک  ــرف ی ــلیم و ظ ــک تس ــوع مل ــل وق ــناد مح اس
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت 
محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
عمومــی محــل و تســلیم گواهــی مربــوط بــه ثبــت 
محــل نماینــد. بدیهــی اســت اقدامــات ثبــت 
منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. 
ــل  ــی واص ــت قانون ــراض در مهل ــه اعت در صورتیک
ــت  ــم دادخواس ــی تقدی ــرض گواه ــا معت ــود ی نش
بــه دادگاه محــل ارائــه ندهــد، اداره ثبــت مبــادرت 
ــدور  ــد، ص ــی نمای ــت م ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــه دادگاه ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــت مان ــند مالکی  س

 نیست ..
ــر رای شــماره 139660302012000249مورخــه  1. براب
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 1396/05/15 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بــال معــارض 
ــرزا  ــد می ــیدی فرزن ــودرز جمش ــای گ ــی آق متقاض
قلــی بشــماره شناســنامه 8 صــادره از فریــدن 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــاه اختصاص ــرب از چ ــق الش ح
ــده  ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب 144040/88 مت
ــی  ــع در  اراض ــی واق ــی از 97 اصل ــالک 1 فرع از پ
روســتای عــادگان جــزئ بخــش ســیزده ثبــت 
اصفهــان کــه مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 
ــده  ــداری شــده محــرز گردی ــداری خری ــی نام یحی

ــت. اس
2- برابــر رای شــماره 139660302012000209مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 05/04 /1396 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی خانــم فروزنــده اخــوان بــی تقصیــر 
فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 380 صــادره از 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــان در شش اصفه
ــزی  ــروض  و مج ــع مف ــاحت 341/70 مترمرب مس
ــع در  ــی واق ــی از 64 اصل ــر ع ــالک 1 ف ــده از پ ش
چــادگان جــزئ بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان 
کــه از اقــای مرتضــی عســکری مالــک رســمی ان 

ــت ــده اس ــرز گردی ــده مح ــداری ش خری
3- برابــر رای شــماره 139660302012000201 مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــات اول موضــوع قان 05/03 /1396 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد  ــینی فرزن ــماعیل حس ــای سیداس ــی آق متقاض
از  صــادره   25 شناســنامه  بشــماره  سیدحســن 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  ششــدانگ  در  چــادگان 
مســاحت 210/16 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده 
ــادگان  ــع در چ ــی واق ــی از 62 اصل ــالک 1 فرع از پ
جــزئ بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای حشــمت الــه عباســی محــرز 

ــت.  ــده اس گردی
4. برابــر رای شــماره 139660302012000181 مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 1396/04/27 هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــی وضعی تکلیف
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد حســین  ــه دادی فرزن ــم ال ــای کاظ متقاضــی آق
در  چــادگان  از  صــادره   11 شناســنامه  بشــماره 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 245/72 
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی 
از 62 اصلــی واقــع در ســمندگان جــزئ بخــش 
ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 

ــده اســت  ــه داد محــرز گردی ــی ال ــای صفــدر قل آق
 139660302012000211 شــماره  رای  برابــری   -5
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/5 مورخــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات 
ــه  ــزت ال ــای ع ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
ابراهیمــی فرزنــد نگهــدار بشــماره شناســنامه 6 
ــه  ــاب خان صــادره از چــادگان در ششــدانگ یــک ب
بــه مســاحت 329/87 مترمربــع مفــروز و مجــزی 
شــده از پــالک 1 فرعــی از 62 اصلــی واقــع در 
چــادگان جــزئ بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد احمــدی 

محرزگردیــده اســت.
 139660302012000176 شــماره  رای  برابــر   -6
موضــوع  اول  هیــات   1396/09/27 مورخــه 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه میرافضلــی 
فرزنــد فخرالدیــن بشــماره شناســنامه 792 صــادره 
ــگ مشــاع از ششــدانگ  از فریدونشــهر در ســه دان
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 108/78 متــر  مربــع  
ــی از 12  ــالک 12 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
اصلــی واقــع در داران جــزئ بخــش ســیزده ثبــت 
اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای صــادق 

ــت. ــدہ اس ــترمحرز گردی دادگس
7- برابــر رای شــماره 139660302012000178 مورخه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 1396/09/27 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقیم در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد  ــی فرزن ــا میرافضل ــیده زیب ــم س ــی خان متقاض
ســید فخرالدیــن بشــماره شناســنامه 17 صــادره از 
ــدانگ   ــاع  از شش ــگ مش ــه دان ــهر در س فریدونش
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 108/78  متــر مربــع 
مفــروز و  مجــزی شــده  از پــالک 12 فرعــی از  12 
اصلــی واقــع در داران  جــزئ بخــش ســیزده ثبــت 
اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای صــادق 

ــدہ اســت ۔ دادگســتر محرزگردی
 139660302012000224 شــماره  رای  برابــر   -8  .
مورخــه 05/11 /96 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقرار در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات 
مهــدی  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه 
ــم بشــماره شناســنامه 2412  ــد کری قارداشــی فرزن
صــادره از فریــدن در ششــدانگ بنــای احداثــی 
ــروز و مجــزی  ــع مف ــه مســاحت 580/31 مترمرب ب
شــده از پــالک 1 فرعــی از 206 اصلــی واقــع در 
افــوس جــزئ بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای احمــد آقــا 

خانجانــی محرزدیــده اســت.
9- برابــر رای شــماره 139660302012000207مورخــه 
تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   96/  5/4
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد  ــی فرزن ــم فرهــادی بوئین ــای ابراهی متقاضــی آق
حســن بشــماره شناســنامه 15 صــادره از فریــدن در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 271/18 
مترمربــع مفــروز  و مجــری شــده از پــالک 3 
فرعــی از 200 اصلــی واقــع در بوییــن جــزی بخــش 
مالــکان   از  اصفهــان  خریــداری  ثبــت  ســیزده 
رســمی آقایــان مجتبــی و مصطفــی طهماســبی 

ــت .   ــده اس ــرز گردی مح
 139660302012000187 شــماره  برابــررای   -10
موضــوع  اول  هیــات   1396/4/28 مورخــه 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس حیــدری فرزنــد 
از  بشــماره شناســنامه 3843 صــادره  حســین 
ــازه  ــه و مغ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــدن در شش فری
هــای متصلــه بــه مســاحت 218/49 مترمربــع 
از  فرعــی   1 پــالک  از  شــده  مجــری  و  مفــروز 
206اصلــی واقــع در  افــوس جــزئ بخــش ســیزدہ 
ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــکان رســمی آقایــان 
 مرتضــی و مصطفــی قلــی کیخائــی محــرز گردیــده 

است
11. برابــر رای شــماره 139660302012000194مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 05/01 /1396 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای عبــاس محمــدی فرزنــد مــرداس 
بشــماره شناســنامه 983 صــادره از چــادگان در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 599/80 
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 45 
اصلــی واقــع در روســتای اصفهانــک جــزئ بخــش 
ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 
ــده اســت. ــه محمــدی محرزگردی ــای فیــض ال آق

12. برابــر رای شــماره 139660302012000203مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 05/04 /1396 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی خانــم عفــت  میــر افضلــی  فرزنــد 
ــادره از  ــنامه 692 ص ــماره شناس ــن  بش ــر الدی فخ
ــدانگ  ــاع از شش ــگ  مش ــه دان ــهردر س فریدونش
ــع  ــه مســاحت 135/16 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــی از 12  ــالک 12 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
اصلــی واقــع در داران  جــزئ بخــش ســیزده ثبــت 
اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد 

ــت. ــده اس ــریفی  محرزگردی ــد ش ــدی  محم مه
13. برابــر رای شــماره 139660302012000205مورخه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 5/04 1396/0 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی خانــم کبــری شــکوهی نهرخلجــی  فرزنــد 
ــی  بشــماره شناســنامه 28 صــادره از  مرتضــی  قل
فریــدن درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 135/16 مترمربــع مفــروز 
ــی  ــی از 12 اصل ــالک 12 فرع ــده از پ ــزی ش و مج
واقــع در داران جــزئ بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان 
ــداری از مالــک رســمی آقــای محمــد مهــدی  خری

محمــد شــریفی محــرز گردیــده اســت
ــه 139660302012000245  ــماره ب ــر رای ش 14. براب
موضــوع  اول  هیــات   1396/  5/12 مورخــه 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد  ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای جلیــل کریمــی افوســی  
ــد غالمرضــا  بشــماره شناســنامه 6 صــادره از  فرزن
ــه   ــاب خان ــدانگ یکب ــت  در شش ــن  میاندش بویی
بــه مســاحت 105/90 متــر مربــع  مفــروز و مجــری 
ــع در  ــی  واق ــی از 206 اصل ــالک 1 فرع ــده از پ ش
افــوس جــزئ  بخــش ســیزده  ثبــت اصفهــان   
خریــداری از مالــک رســمی آقــای صــادق کریمــی  

ــت  ــده اس ــرز گردی مح
 139660302012000247 شــماره  رای  برابــر   .15
موضــوع  اول  هیــات   1396/  05/15 مورخــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ــتقر در  ــمی مس ــد ســند رس ــاختمانهایی فاق و س
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات 
ــه  ــم مرضی ــی خان ــارض  متقاض ــال مع ــه ب مالکان
ــنامه  ــماره شناس ــه  بش ــل ال ــد فض ــی فرزن کرمان
ششــداند  در  میاندشــت  بوییــن  از  صــادره   72
ــع  ــاحت 201/19 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
مفــروز و مجــزی شــده بخــش ســیزده ثبــت 
آقــای  رســمی  مالــک  از  خریــداری  اصفهــان 
گردیــده محــرز  ســلطانی  خــان  قلــی   جعفــر 

 است .  
 139660302012000276 شــماره  بــرای  برابــر   .16
موضــوع  اول  هیــات   1396/  05  /  28 مورخــه 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهاى فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بــال معــارض  متقاضــی آقــای محمــد رضــا یبلوئــی 
ــنامه  ــماره شناس ــش بش ــد دروی ــلوئی فرزن خمس
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدن در شش ــادره  از فری 432 ص
ســاختمان بــه مســاحت 992/99 مترمربــع مفــروز  
ــی  ــی از 221 اصل ــالک 1 فرع ــده از پ ــری ش و مج
ــزئ  ــلو ج ــه خمس ــار محل ــرف انب ــهر ب ــع در ش واق
بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک 
ــدہ  ــر خــدادادی محــرز گردی  رســمی آقــای جہانگی

است
17. برابــر رای شــماره 139660302012000271مورخــه 
ــون تعییــن  ــات اول موضــوع قان 19 / 1396/05 هی
ــاختمانهای  ــی  و س ــی ار اض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــد  ــده فرزن ــمی س ــدس هاش ــم اق ــی  خان متقاض
ــدن در  ــادره از فری ــنامه 23 ص ــماره شناس ــا بش باب
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 23/51 
ــالک 654  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــع مف مترمرب
ــش  ــزئ بخ ــع در داران ج ــی واق ــی از 11 اصل فرع
ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 
خانــم آغــا بیگــم مصطفــوی محــرز گردیــده اســت . 
139660302012000184مورخــه  شــماره  رای   .18
96/04/27 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
ــرج  ــد ف ــادی فرزن ــم فره ــای ابراهی ــی  آق متقاض
بشــماره شناســنامه 19 صــادره از بوییــن میاندشــت 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
از  238/15 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده 
پــالک 200 اصلــی واقــع در بوییــن میاندشــت جــزئ  
بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای رضــا عطــارد محــرز گردیــده اســت. 
19. برابــر رای شــماره 139660302012000213مورخــه 
5/5 /1396 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بــال معــارض 
ــد کمــال  ــی فرزن متقاضــی  آقــای ســیدعلی ریحان
بوییــن  از  صــادره   3858 شناســنامه  بشــماره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک  ب ــدانگ  ی ــت در شش میاندش
مســاحت 200/84 مترمربــع مفــروز  و مجــزی  
ــع در  ــی و اق ــی از 206 اصل ــالک 1 فرع ــده از پ ش
افــوس جــزئ بخــش ســیزده  ثبــت اصفهــان 
ــر  ــای محمــد جعف ــک رســمی آق ــداری از مال خری

ــت ــده اس ــرز گردی ــی مح برهان
20. برابــر رای شــماره 139660302012000229مورخــه 
1396/05/11 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیفــی وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 
متقاضــی آقــای داود حاتمــی دارانــی فرزنــد محمــد 
از  صــادره   144  : شناســنامه  بشــماره  حســین 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  ب ــدن در شش فری
215/13 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده از پــالک 
1 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در داران  جــزئ  بخــش 
ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای محمــد رضــا شــریفی محــرز گردیــده اســت . 
 139660302012000268 شــماره  رای  برابــر   .21
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/18 مورخــه 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــی وضعی ــن تکلیف ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
مهــدی ســلیمانی  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
ــنامه  ــماره شناس ــین  بش ــد غالمحس ــی فرزن داران
ــه  ــاب خان ــدانگ  ب ــدن در شش ــادره از فری 277ص
بــه مســاحت 181/76 مترمربــع مفــروز  و مجــزی 

ــع در  ــی واق ــی از 12 اصل ــالک 55 فرع ــده از پ ش
اصفهــان  ثبــت  ســیزده  بخــش  جــزئ   داران 
ــی  ــد عل ــای محم ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری

ــت .  ــده اس ــرز گردی ــیخی مح ش
 139660302012000251 شــماره  رای  برابــر   .22
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/16 مورخــه 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــی وضعی ــن تکلیف ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی خانــم تــوران دارونــی فرزنــد 
بهــرام   بشــماره شناســنامه 2493 صــادره  از 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  ب ــدن در شش فری
از  575/16 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده 
پــالک 1 فرعــی از 8 اصلــی واقــع در آشــجرد جــزئ  
بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک 
رســمی آقــای مصطفــی قلــی کاظمــی محــرز 

ــت .  ــده اس گردی
 139660302012000250 شــماره  رای  برابــر   .23
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/16 مورخــه 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــی وضعی ــن تکلیف ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی خانــم اشــرف زارعــی  دارانــی 
ــر   بشــماره شناســنامه 2540 صــادره   ــد جعف فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  ب از داران  در شش
144/33 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده از 
پــالک 29 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در داران  جــزئ  
بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک 
 رســمی آقــای بهمــن میرزایــی محــرز گردیــده

 است . 
 139660302012000257 شــماره  رای  برابــر   .24
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/16 مورخــه 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــی وضعی ــن تکلیف ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
ــی گنجــه   ــم ســمیه اقبال بالمعــارض متقاضــی خان
ــادره   ــنامه 134 ص ــماره شناس ــی    بش ــد تق فرزن
از فریــدن درســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 
یــک  بــاب خانــه بــه مســاحت 183/23 مترمربــع 
ــی از 12  ــالک 12 فرع ــروز  و مجــزی شــده از پ مف
اصلــی واقــع در داران  جــزئ  بخــش ســیزده 
رســمی  مالــک  از  خریــداری  اصفهــان  ثبــت 
ــده  ــرز گردی ــتر  مح ــاس دادگس ــرزا عب ــای می  آق

است . 
 139660302012000259 شــماره   رای  برابــر   .25
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/16 مورخــه 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــی وضعی ــن تکلیف ــون تعیی قان
در  مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات 
ــا  ــد رض ــای حمی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
ــماره  ــر    بش ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــوروزی  داران ن
ــگ  ــه دان ــدن در س ــادره  از فری ــنامه 51 ص شناس
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
183/23 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده از 
پــالک 12 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در داران  جــزئ  
بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک 
 رســمی آقــای میــرزا رحیــم دادگســترمحرز گردیــده

 است . 
رای شــماره   139660302012000248  برابــر   .26
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/15 مورخــه 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــی وضعی ــن تکلیف ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر ســعادتی  فرزنــد 
مصطفــی     بشــماره شناســنامه 49 صــادره  از 
فریــدن در ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه 
مســاحت 31/60 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده 
ــن  ــع در بویی ــی واق ــی از 149 اصل ــالک 1 فرع از پ
میاندشــت   جــزئ  بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حیــدر ســعادتی  

ــت .  ــده اس گردی
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/6/15
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/6/30

ــس اداره  ــی رئی ــا امام ــی الرض ــف 271 موس م ال
ــدن  ــالک فری ــناد و ام ــت اس ثب

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 

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

ــان  ــالک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب ــمی مس رس

تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 

ــان وامــالک  ــذا  مشــخصات متقاضی ــده اســت . ل گردی

مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در2  

ــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه  ــه فاصل ــت ب نوب

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 

اعتراضــی داشــته باشــند . مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره 

ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف 

مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض . دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.

اول  هیــأت   139660302034004974 شــماره  رای   )1

. فرزانــه غفــارزاده قمصــری فرزنــد نعمــت بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   14786 شناســنامه 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 1263460348- شش مل

بمســاحت 133/44 مترمربــع بشــماره 1467 فرعــی 

ــی  ــالک 40- اصل ــی از پ ــماره 435 فرع ــزی از ش مج

ــداری از  ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع در حس واق

ــدی( ــا ارجمن ــه محمداق ورث

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

مالکیــت  ســند  مقــررات   طبــق  اعتــراض  وصــول 

صادرخواهــد شــد

.تاریخ انتشار نوبت اول :    96/5/31         

تاریخ انتشارنوبت دوم :    96/6/15 

ــد  ــان - محم ــالک کاش ــناد وام ــت اس ــس اداره ثب رئی

ــلمانی س

امروز چهارشنبه 15 شهریور ماه 1396 - سال سوم - شماره 521 روزنامه

ادامه از صفحه 8



پیشهناد فیلم

زاپاس

کارگردان:برزونیکنژاد
نویسنده:برزونیکنژاد

بازیگــران:امیــرجعفــری،ریمــارامینفــر،جــوادعزتــی،
ــی، ــازحبیب ــر،الن ــدمهرانف ــدا،احم ــرین ــاننصی ماه

شــبنممقدمــی
فیلــمســینمایی»زاپــاس«،دومیــنســاختهبــرزو
ــادهورواندارد ــتانیس ــم،داس ــت.فیل ــژاداس نیکن
ودرپرداخــتنیــزســادگیهایفیلمنامــهکامــادیــده

میشــود.
ــوم ــریدرمدی ــتاث ــوحمیتوانس ــهوض ــاس«ب »زاپ
ــک ــای ــریالی ــکمینیس ــای ــد؛مث ــونباش تلویزی
تلهفیلــموبــهنظــرمیرســدچنیــنفیلمنامــهای
کشــشتبدیــلشــدنبهیــکاثــرســینماییرانداشــته
ــا ــدت ــرباش ــرامیتوانســتپختهت ــادســتکمدراج ی
بــامدیــومانتخابــیاشســنخیتبیشــتریپیــداکنــد.
ــهتحلیلهــایدشــوارو ــرایاثبــاتایــنادعــانیــازب ب
پیچیــدهنیســت؛بهرهگیــریازبســیاریازفرمولهــای
ــارا ــنادع ــاس«ای ــسدادهدر»زاپ ــوابپ ــناوج آش
اثبــاتمیکنــد؛بــهعنــوانمثــالفیلمســازدرانتخــاب
ــنای ــایآش ــهســراغترکیبه ــودب ــمخ ــرانفیل بازیگ
ریمــا – جعفــری امیــر زوج مــیرود؛ تلویزیونــی
رامینفــریــاالنــازحبیبــی–جــوادعزتــیکــهپیشتــر
ــیخــوشدرخشــیدهاند درچندیــنکارموفــقتلویزیون
ــا ــونمحســوبمیشــوندت واساســاســتارگانتلویزی
ســینما،تیــپآشــنایاحمــدمهرانفــر،حضــورپررنــگ
وفعــالبازیگــرانخردســال،ســادگیداســتانوفــرم
بصــری،پیامهــایآشــناورخدادهــایکلیشــهای،
خانههــایقدیمــیبــاحیــاطمرکــزیوآشــپزخانهجــدا
وانبــارو...ودرنهایــتپایــاِنخــوشقابــلپیشبینــی
کــهازدلــشقــراراســتپیامهــایاخاقــیهــم

بیــرونبیایــد.

حرف و نقل

 فیلمهــای»نفــس«و»بــرادرمخســرو«ازرقابــت
دربخــشبهتریــنفیلــمجشــنخانــهســینماحــذف

شدند.
ــوان ــاعن ــد«ب ــیقی»رازبن ــروهموس ــرتگ  کنس
»نوســتالژی«۲۱شــهریورماهدرمجتمعفرهنگیهنری

ــزارمیشــود. فرشــچیانبرگ
ــاوت( ــتانیمتف ــارداس ــی»واو«)آث ــزهادب  جای
فراخــوانخــودرابــرایآغــازچهاردهمیندورهمنتشــر
کــرد.درایــنفراخــوان،ازتمــامنویســندگانوناشــران
ــی ــاســهنســخهازرمانهــایایران خواســتهشــدهت
خــودراکــهچــاپاولآنهــادرســال۱۳۹۵بــوده،تــا
پایــانشــهریورماهبــهنشــانیصنــدوقپســتی۵۹7-

۱۹۵8۵ارســالکننــد.
 امیرحســینرســتمیوکتانــهافشــارینژاددر
نمایــش»شــوایک،ســربازســادهدل«بــهکارگردانــی
حمیدرضــانعیمــیبــهایفــاینقــشمیپردازنــد.این
ــهمــیرود ــاالروحــدترویصحن ــاهدرت ــرمهرم تئات
ــیو ــدکمیل ــر،حام ــرانرنجب ــش،مه ــادآئی وفره
بهنــازنــازی،ازدیگــربازیگرانــیهســتندکــهپیشتــر

ــود. نامشــاناعــامشــدهب
 علیرضــاجالــیبیــانکــردکــهفیلــمســینمایی
ــورا« ــه»ماه ــژادب ــدزرگرن ــاختهحمی ــور«س »ماه
تغییــرنــامداد.بازیگرانــیچــونکامــرانتفتــی،بهــاره
کیانافشــار،داریــوشارجمنــد،ســعیدآقاخانــی،
میتــراحجــار،علــیاوســیوند،یوســفمرادیــان
نقشآفرینــی فیلــم ایــن در ســراج مالــک و

میکنند.
 فیلــمســینمایی»عشــقاوآبحمــامرابــه
جــوشمــیآورد«بــهعنــواننماینــدهســینمایژاپــن
بــهبخــشفیلمهــایخارجیزبــاناســکار۲۰۱8

ــیشــد. معرف
ــام»شــب ــان ــاب ــیقیآرپ ــروهموس  کنســرتگ
ــای ــان،روزه ــیبابومی ــرآرب ــریدکت ــهرهب ــو«ب پیان
۲۳و۲۴شــهریورماهدرمجتمــعفرهنگیهنــری

فرشــچیانبرگــزارمیشــود.
ــیقی ــناسموس ــدهسرش ــی،خوانن ــاالرعقیل  س
ــت ــهدوس ــودک ــالب ــالهایس ــت:س ــنتی،گف س
داشــتمبــافریــدونشــهبازیانکارکنــم.حــدود
ــاد ــهی ــیراب ــااوآلبوم ــودب ــرارب ــشق ۱۵ســالپی
ــت ــهعل ــفانهب ــامتأس ــم،ام ــانکارکنی ــادبن زندهی
ــم ــکانفراه ــنام ــودداشــت،ای ــهوج مشــکاتیک
ــام ــنکارراانج ــمای ــمنمیتوانی ــیدیدی ــد.وقت نش
دهیــم،بــانوازندگــیپیانــویهمســرموبــدونحضور
ــوم ــهآلب ــمواینگون ــطکردی ــریراضب ــتر،اث ارکس
ــن ــرای ــوزدرفک ــنهن ــاز«منتشــرشــد.م ــهن »مای
هســتمکــهایــناتفــاقبــزرگرابــافریدونشــهبازیان

ــم. ــمبزن رق
ــی ــهکارگردان ــه!«ب ــایاشــمیتکی  نمایــش»آق
اســماعیلموحــدی۱۶شــهریوربــهرویآنتــنشــبکه
چهــارســیمامــیرود.شــهابغزالــی،حامــداحمدجو،
ــادری ــازن فریدالدیــنســلیمانی،امیــنفرخــزاد،بهن
اثــر ایــن نقشآفرینــان موحــدی، اســماعیل و

هستند.

کوتاه اخبار 

برگزاری هفدهمین جشنواره 
هنرهای نمایشی »خانه خورشید«

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه فرهنگ

و نرگس)عــج( فرهنگــیگل مؤسســه همــت بــا
ــری ــوزههن ــاتاســامیوح ــازمانتبلیغ ــکاریس هم
اصفهــانجشــنوارههنرهــاینمایشــی»خانــهخورشــید«
بــاشــرکت۱۰گــروهنمایشــیبرگــزارخواهــدشــد.
ــرمســئولمؤسســهفرهنگــی ــی،مدی اســماعیلیعقوب
گلنرگس)عــج(،درگفتوگــوبــاکیمیــایوطــناز
برگــزاریهفدهمیــنجشــنوارههنرهــاینمایشــیخانــه
ــال ــهریورماهامس ــای۲۵و۲۶ش ــیددرتاریخه خورش

ــرداد. خب
نمایشــی اینکــهجشــنوارههنرهــای بیــان بــا وی
ــریوســازمان ــاهمــکاریحــوزههن ــهخورشــیدب خان
ــیرســیدهو ــهســطحبســیارباالی ــاتاســامیب تبلیغ
ــابقه ــشمس ــهبخ ــهب ــشراهیافت ــوندهنمای هماکن
ازشهرســتانهایاصفهــان،شــهرضا،شاهینشــهرو
ــرجشــنواره ــایبرت ــرد:کاره ــامک بهارســتاناســت،اع
ــر ــانبرت ــرانوکارگردان ــوموبازیگ ــرایعم ــوزاج مج

ــرد. ــدک ــتخواهن ــنوارهدریاف ــسجش تندی
جشــنوارههفدهــمدرموضوعــاتکمــدیوطنــزو
اســتنداپکمــدیبــاشــرکتهنردوســتانوهنرمنــدان
اســتاناصفهــان،مســئوالنمراکــزفرهنگــی،حــوزه
هنــریوســازمانتبلیغــاتاســامیدرروزهــایشــنبه
ــوره ــالنس ــلس ــا۱۴درمح ــاعت۹ت ــنبهازس ویکش

ــدشــد. ــزارخواه برگ

برگزاری جشنواره رقابتی موسیقی 
در سالن کوثر اصفهان

ــوی ــیقیازس ــیموس ــنوارهرقابت ــیجش ــهنهای مرحل
هنرســرایخورشــیدروزیکشــنبه۱۹شــهریورماهســاعت

ــود. ــزارمیش ــانبرگ ــراصفه ــالنکوث ۲۱درس
ــطعمومــیســازمانفرهنگیتفریحــی ــهگــزارشرواب ب
شــهرداریاصفهــان،ایــنجشــنوارهدربخــشگروهــی
بــا8تیــمموســیقیودربخــشفــردیبــا۶خوانندهدر

تمامــیســبکهادرحــالبرگــزاریاســت.
هنرســرایخورشــیدســازمانفرهنگیتفریحیشــهرداری
ــه ــیموســیقیب ــزاریجشــنوارهرقابت ــابرگ ــانب اصفه
اســتعدادیابیدرحــوزهموســیقیپرداختــهاســت.مجید
ــاری،علیرضــا ــی،پژمــاناختی درخشــانی،ســعیدقربان
ــد ــف،حمی ــاننج ــا،پوی ــرزاداعظمیکی ــر،مه عارفمه
خلیفهســلطانیوحمیدرضــامعینــیازجملــهداوران

ایــنجشــنوارههســتند.
مراســمافتتاحیــهایــنجشــنواره8شــهریورماهبرگــزار
ــالن ــهریورماهدرس ــیآن۹ش ــهمقدمات ــدومرحل ش
کوثــراصفهــانبــهاجــرادرآمــد.مرحلــهنیمهنهایــیایــن
جشــنوارهروزسهشــنبه۱۴شــهریورماهواختتامیــهو
ــاعت ــهریورماهس ــنبه۱۹ش ــیآنروزیکش ــهنهای مرحل
۲۱درســالنکوثــربرگــزارخواهــدشــدکــهعاقهمنــدان
بــرایخریــدبلیــتوحضــوردرجشــنوارهمیتواننــدبــه

ســایتنــوایمهــرمراجعــهکننــد.

تجسمی

خلق هنر از دل حلبی ها
ــان»چقاشــی«هایکاوه ــامیزب ــنروزه ــریســهرابای گال
یــاریهنرمنــدخودآموختــهاســتکــهبــاعنــوان»کوبــهبــا
ــهازرد ــاوتک ــاریمتف ــیاســت.آث ــالبرپای نشــان«درح

ــدهاند. ــقش ــزخل ــشرویفل چک
کاوهیــاریعنــوان»چقاشــی«راکــهبــرایــنآثــارگذاشــته
ــرده ــتک ــانثب ــتانزب ــشدرفرهنگس ــدیپی ــت،چن اس
وایــنواژهراتلفیقــیازدوواژهچکــشونقاشــیمیدانــد.
یــاریدربــارهخلــقصورتکهایــیکــهبــاایــنشــیوهخلــق
ــر ــگارمه ــهخبرن ــکب ــنتکنی ــداعای ــیاب ــردهوچگونگ ک
ــه ــاقص ــر؛ام ــمآهنگ ــودوعموی ــازب ــدرمحلبیس ــت:پ گف
حلبیســازیبــارواجآلومینیــوموپاســتیکبــهپایــان
ــردو ــعک ــمکارگاهحلبیســازیاشراجم ــدرمه رســیدوپ

ــرشمشــغولشــد. ــهکارف ب
ــذاب ــمج ــنبرای ــیوآه ــیامحلب ــایبچگ ــانروزه درهم
بــودوبعدهــاکــهپــدرکارگاهــشراجمــعکــرد،ابــزارشبــه

ــد. ــهمان ــا،درخان ــباببازیم ــواناس عن
ــیوســینیهاییرا ــهداد:گاهــیبشــقابهایحلب ویادام
کــهمــادرمدیگــراســتفادهنمیکــرد،مــیآوردموبــاهمیــن
ــن ــقهمی ــمازتلفی ــیزدم.کمک ــانم ــیرویش ــزارنقش اب

چکــشونقاشــیعنــوانچقاشــیرااقتبــاسکــردم.
ــه ــوراضاف ــنکش ــرای ــههن ــهعرص ــهایب ــتمکلم میخواس
ــال ــردارم.درح ــمهراب ــیومجس ــننقاش ــرزبی ــموم کن
ــد. ــهچقاشــیکارمیکن ــاکســیهســتمک ــنتنه حاضــرم
ــهدردوره ــمون ــدهمیبین ــررادرآین ــنهن ــلای ــنتکام م

ــودم. خ

سینما

پیش تولید بخش فرانسه »گران باری« آغاز شد
تهیهکننــده»گرانبــاری«خبــردادکــهپیشتولیــدایــنســریال
ــت. ــدهاس ــازش ــسآغ ــوردرپاری ــانعبدیپ ــیاحس ــهکارگردان ب
هومــنکبیــری،تهیهکننــدهســینماوتلویزیــون،دربــارهســاخت
مجموعههــایجدیــدخــودگفــت:مــاازابتــدایشــهریورپیشتولیــد
ســریال»گرانبــاری«رابــهکارگردانــیاحســانعبدیپــوردرفرانســه

ــم. شــروعکردی
ویدربــارهجزئیــاتایــنســریالتوضیــحداد:بازیگــران»گرانبــاری«
دربخشهــایخــارجازکشــور،فرانســویوایتالیایــیهســتند
ــاب ــهانتخ ــینمایفرانس ــروس ــرانتئات ــانبازیگ ــیازمی ــهبرخ ک
شــدهاند.همچنیــنبخشــیازعوامــلتولیــدوتصویربــرداریســریال

نیــزفرانســویهســتندوآنجــاقــراردادبســتهشــدهاســت.
تهیهکننــده»گرانبــاری«بــااشــارهبــهایــنســریالکــهبــهموضــوع
ایــنســریال ایــرانمیپــردازد،گفــت: دانشــجویانمهاجــردر
در۳۵قســمت۴۲دقیقــهایبــهســفارششــبکهپنــجســیما
ســاختهمیشــودوفیلمبــرداریبخــشفرانســهآنازمهرمــاهکلیــد

میخــورد.
کبیــری،تهیهکننــدهســریالشــبکهنمایــشخانگــی»عاشــقانه«،در
پایــاندربــارهخبرهایــیکــهنســبتبــهســاخت»عاشــقانه۲«مطــرح
میشــود،عنــوانکــرد:مــنتهیهکنندگــیســریالدیگــریراهــمدر
ــرفیلمنامــه ــرعهــدهدارموبهتازگــیپیگی شــبکهنمایــشخانگــیب
»شــوهرآهوخانــم«هســتمکــهدرمرحلــهدریافــتپروانــهســاخت
اســت؛بنابرایــنبــاتوجــهبــهتعهــداتقبلــینســبتبــهایــنســریال
ــاری«کــهآنهــمازســالگذشــتهبــرایتولیــد وهمچنیــن»گرانب
تصویــبشــدهبــود،تــاشــهریورســالآینــدهدرگیــرهســتموزمانــی

بــرایفکــرکــردنبــه»عاشــقانه۲«نــدارم.

سریال

قصه کلی فصل دوم »شهرزاد«کمی مشکل دارد
ــهســینما، ــان،بازیگــرپیشکســوتوباتجرب ــینصیری اســتادعل
ــهرزاد« ــریال»ش ــلدومس ــوصفص ــون،درخص ــروتلویزی تئات
ــال ــلدنب ــورتکام ــهص ــریالراب ــنس ــلدومای ــت:فص گف
میکنــم.درهــرصــورتمــندرفصــلاولایــنمجموعــه
ــهکجــاخواهــد ــمادامــهداســتانب ــودهامودوســتدارمبدان ب

ــید. کش
ــن ــلدومای ــراداتدرفص ــیای ــودبعض ــهوج ــارهب ــااش ویب
ــد ــهنظــرمایــنســریالدرفصــلدومب ســریالتاکیــدکــرد:ب
نیســتوداســتانکارخــودشراانجــاممیدهــد؛امــاآن
کنشــگراصلــیکــهدرفصــلیــکوجــودداشــت،درایــنفصــل

ــود. ــاسمیش ــیآناحس ــایخال ــتوج ــباس غای
بازیگــرنمایــش»اعتــراف«درهمیــنراســتاادامــهداد:کنشــگر
ــه ــرونازجامع ــوادهوبی ــهدرداخــلخان ــیقســمتاولک اصل
ــردودســتور ــهنوعــیهمــهراتفتیــشمیک ــودوب ــذارب تاثیرگ

مــیداددرفصــلدومنیســت.
ــتاندر ــایداس ــیاریازآتشه ــدهبس ــخصیتبرپاکنن ــنش ای
ــودیاش ــأوج ــدارد،خ ــورن ــهحض ــاالک ــودوح ــکب فصــلی
ــم ــهه ــتانب ــادلداس ــیتع ــاظکنش ــدهوازلح ــخصش مش
ــددر ــرانجدی ــوربازیگ ــهحض ــارهب ــااش ــت.ویب ــوردهاس خ
ــهجــای فصــلدومشــهرزادتصریــحکــرد:بازیگــراندیگــریب
شــخصیتاصلــیفصــلاولبــهکاراضافــهشــدهاند؛امــا
ــدارد. ــودن ــنشــخصیتیوج ــنچنی ــرایای ــیب ــوزجایگزین هن
شــخصیتعمــهکــهدرفصــلدواضافــهشــدهتاشهایــی
راانجــاممیدهــد،امــانتوانســتهآنقاطعیــتوکنشــگری

ــد. ــتهباش ــرادرشراداش ب
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حــدود۱۵روزدیگــر،مــاهمحــرمآغــاز
مــاه ایــن شــروع بــا شــد. خواهــد
ــرات ــارتغیی ــزدچ ــوننی ــایتلویزی برنامهه
گســتردهایخواهــدشــد.یکــیازتغییــرات
ــش ــمداردپخ ــیاریه ــدارانبس ــهطرف ک

اســت. مناســبتی ســریالهای
درســالهایدورســریالهایپرمخاطبــی
»مختــار«، دهــم«، »شــب همچــون
»پریدخــت«،»معصومیــتازدســترفته«و
...آنچنــاندربیــنمخاطبــانجــابــازکــرد
ــرای ــانب ــیبیــنکارگردان ــتعجیب کــهرقاب
ســاختســریالمناســبتیمحــرمآغازشــد.
ــاکاهــشبودجــه ــرب ــادرســالهایاخی ام
ــرای ــانهــمب ــتکارگردان ــی،رغب رســانهمل
ــدا ــشپی ــبتیکاه ــریالمناس ــاختس س

کــرد؛بــهگونــهایکــهآثــارفاخــرمــاهمحــرم
ــهســریالهایکممخاطــب ــودراب جــایخ
داد.ســریالهایســالهایاخیــرفاصلــه
ــدگارگذشــته ــاســریالهایمان ــاداریب معن

دارد.
امیدواریــمدرســالهایآینــدهبــازهــم
ــا ــبتیب ــریالهایمناس ــشس ــاهدپخ ش
کیفیــتازشــبکههایمختلــفرســانهملــی

باشــیم.
ــه ــرمس ــاهمح ــرایم ــونب ــالتلویزی امس
و »نفــسشــیرین« ســریال»هاتــف«،
»علــمدار«رابــرایپخــشدرشــبهای

ــت. ــهاس ــرگرفت ــرمدرنظ مح
 سریال  هاتف

ســریالتلویزیونــی»هاتــف«بــهکارگردانــی
ــوراییدر ــونعاش ــامضم ــاریب ــوشی داری
لوکیشــنهایتهــران،گیــانوعــراقجلــوی

دوربیــنرفتــهاســت.
ــه ــرریاضــیپای ــکدبی ــهی ــف«،قص »هات
ابتدایــیبــهنــامعلیرضــاحقگو۴۳ســالهرا
روایــتمیکنــد.علیرضــابــهاصــرارپــدرش
راهــیســفرزیارتــیکربــامیشــود.در
ــوت ــیف ــرســکتهقلب ــراث ــدرشب ــاپ کرب
کــردهواورابــایــکوصیتنامــهنصفــه
وصیتنامــهای میکنــد؛ رهــا نیمــه و
ــوادهاشراوارد ــاوخان ــیعلیرض ــهزندگ ک

میکنــد. جدیــدی چالشهــای
ــی، ــزادخداویس ــی،به ــردادضیای ــیدمه س
مریــمبوبانــی،کمنــدامیرســلیمانی،حمیــد
گــودرزی،محمــدحاتمــی،شــهرامقائــدی،
مریــم بلوچــی، کاظــم فیلــی، محمــد
ــریال ــنس ــینیدرای ــهحس ــیواله کاویان

بــهایفــاینقــشپرداختهانــد.
 سریال نفس شیرین

شــیرین« »نفــس تلویزیونــی ســریال
و خواجهونــد ســیامک کارگردانــی بــه
جملــه از بابائیــان کیــان تهیهکنندگــی
آن پخــش از کــه اســت ســریالهایی
ــا ــده،ام ــهش ــخنگفت ــرمس ــاهمح درم
ــه ــنمجموع ــدهای ــبکهپخشکنن ــوزش هن
ایــنســریال اســت. نشــده مشــخص
جامعــه در عضــو اهــداء موضــوع بــه

زد. میپــردا

»نفــسشــیرین«در۱۳قســمتســاخته
شــدهوقــراراســتازشــباولمــاهمحــرم

میهمــانمخاطبــانتلویزیــونشــود.

درســریالتلویزیونــی»نفــسشــیرین«
هنرمندانــیهمچــونعلیرضاجالیتبــار،نیما
شاهرخشــاهی،فخرالدیــنصدیقشــریف،
کیمیــاباباییــان،ســارامنجــزی،شــهین
تســلیمی،زهــرهحمیــدی،مریــممعصومــی،
صورتگــر، آرمــان حســینی، فرشــاد
ــواه، ــدیامینیخ ــی،مه ــوروشمعصوم ک
ــادی ــی،ش ــزلکرمعل ــا،غ ــمافرندنی کاظ
ــی ــژواکایمان ــا،پ ــهرامآری ــور،ش محمدپ
نقــش ایفــای بــه وقــاری مهــوش و

پرداختهاند.

 سریال علم دار
ســالگذشــتهســریالیبــاعنــوان»علــمدار«
بــرای ســالمی شــهرزاد کارگردانــی بــه
تلویزیــونتولیــدشــدوقــراربــوددرمحــرم
رویآنتــنبــرود؛امــابــهدلیــلآمــادهنبودن
ایــنمجموعــه،ســریال»علــمدار«درآن

ــانپخــشنشــد. زم
»علــمدار«،داســتانیکــیازشــهدایمدافــع
حــرم،خانــوادهاووچنــدخانــوادهدیگــر
ــه ــتند،ب ــطهس ــرادمرتب ــناف ــاای ــهب راک

تصویــرمیکشــد.
قهرمانهــایاصلــیســریال»علــمدار«
ــهامــام ــاعشــقب ــیهســتندکــهب نوجوانان
حســینوائمــهاطهــار)ع(جــایخالــی
پــدرانشــهیدمدافــعحــرمخــودراپــرکــرده
ودرجهــتبرگــزاریمراســمتعزیــهدرمحــرم
تــاشمیکننــدتــاپرچــمپدرانشــانرا

ــد. ــهدارن برافراشــتهنگ
ــت ــونعنای ــیچ ــریالبازیگران ــنس درای
بخشــی،حشــمتآرمیــده،ســیدجــواد
ــورنظــری، هاشــمی،میرطاهــرمظلومــی،فل
مهــرانرجبــی،گلنــازخالصــی،مینــانــوروزی،
نقــش ایفــای بــه و... اکبــری مرتضــی
میپردازنــد.همچنیــنتعــدادیازهنرجویــان
کــودکونوجــوانوبزرگســالدرایــنســریال

ــد. ــشمیپردازن ــاینق ــهایف ب

روزنامــههنــدیازســاختجدیدتریــنســاختهمجیــدمجیدی
بــاعنــوان»معــدنطــا«درایــنکشــورخبــرداد.

بــهگــزارشروزنامــه»مومبــایمیــرر«،مجیــدمجیــدیپــس
ازتکمیــلســاختهجدیــدش»آنســویابرهــا«درکشــورهنــد،
ــوان ــاعن ــمجدیــدشب ــرایســاختفیل ــارهب قــراراســتدوب

»معــدنطــا«بــهایــنکشــوربازگــردد.
ــی ــارهموضوع ــا«درب ــدنط ــم»مع ــا،فیل ــرگزارشه ــاب بن
اســتکــهمجیــدیدرجریــانســفرهایمکــررشبــهشــمال
ــنهایی ــزازلوکیش ــرانی ــتواخی ــوردهاس ــهآنبرخ ــدب هن
بــرایفیلمبــرداریدرایــنمناطــقبازدیــدکــردهاســت.
ــار ــنب ــرایدومی ــراراســتب ــهق ــا«ک ــریکدی »شــارینمانت
ــه ــرگفت ــنخب ــدای ــنتائی ــد،ضم ــکاریکن ــدیهم ــامجی ب
ــدنطــای ــدمع ــههن ــمک ــرمشــترکیداری ــاتفک اســت:»م
ــاارتبــاطجهانــی مجــازیازداســتانهایجــذابوقدرتمنــدب

اســتوخوشــحالیمکــههنــدرابــهجهــانمعرفــیمیکنیــم.«
ــم ــنفیل ــدگانای ــیازتهیهکنن ــورآرورا«،یک ــن»کیش همچنی
جدیــد،نیــزگفــت:مرحلــهانتخــاببازیگــران»معــدنطــا«تــا
دومــاهآینــدهآغــازمیشــودوانتظــارمــیرودازاواســطســال

ــرود. ــنب ــلدوربی ــممقاب ــنفیل ۲۰۱8ای
ایــنروزنامــهدرادامــهمینویســد:مجیــدمجیــدینیــزکامــا
شــیفتهفضــایموجــوددرهندشــدهوآنراجادویــیوبینظیر
ــادهای ــهفوقالع ــارابط ــد:»دراینج ــردهومیگوی ــفک توصی
ــردم ــرم ــودداردوروحفناناپذی ــتوج ــانوطبیع ــانانس می
ــاوجــودهمــهســختیهاباورنکردنــیاســت.همــه دراینجــاب
اینهــاموجــبشــدکــهفیلــمجدیــدمرانیــزدرهنــدبســازمو
روایتگــرتــاشایــنمــردان،زنــانوکودکانــیباشــمکــهعشــق
آنهــابــهزندگــیمشــوقآنهــابــرایقــویمانــدنوعبــوراز

هــرمانــعموجــوددرمسیرشــاناســت.«

اســاس بــر تولیدشــده نوشــتافزار از رونمایــی مراســم
ــنبه،۱۳ ــردوش ــی،عص ــهپویانمای ــهمجموع ــخصیتهایس ش

شــهریوردرمحــلانتشــاراتترنجســتانبرگــزارشــد.
ایــنمجمــوعنوشــتافزاربــههمــتمرکــزاوجکــودکو
ــی ــایپویانمای ــخصیتهایبرنامهه ــاسش ــراس ــوانوب نوج
ــاختمان ــایس ــگل«،»بچهه ــهجن ــلی ــلمت ــکی»ات وعروس

ــدند. ــدش ــم«تولی ــموپ ــا«و»پی گله
ــودکو ــروهک ــرگ ــوشمدی ــتآذره ــمآذرمیدخ ــنمراس درای
نوجــوانشــبکهدوســیما،محمــدبحرانــیصداپیشــه،مجــریو
بازیگــروجمعــیازســازندگانمجموعههــایانیمیشــنحضــور

داشــتند.
صداپیشــهجنابخــانگفــت:کســانیکــهســاختکاراکترهــای
ــت، ــاازگوش ــرایآنه ــاب ــد،واقع ــدهدارن ــرعه ــکیراب عروس
ــه ــانیک ــد.کس ــهمیگذارن ــانمای ــانوجانش ــت،ذهنش پوس

ســالهایســالدیــدهنشــدنرابــهجــانمیخرنــد؛کار
ــگان، ــتوصداپیش ــدناس ــدهنش ــتلزمدی ــگی،مس صداپیش
عروســکگردانانوطراحــانعروســکنیــزایــندیــدهنشــدنرا
بــهجــانخریدهانــدوجــانوعمــرخــودرابــرســرعروســکها

میگذارنــد.
ایرانیاســامی نوشــتافزار حســینی،مدیــرعامــلمجمــع
نیــزدرایــنمراســمدرراســتایتبلیــغمحصــوالتایرانــیاظهــار
کــرد:اتفاقــیکــهدردنیــامیافتــدایــناســتکــهاصلیتریــن
کارفرهنگــیازطریــقکاراکترســازیرخمیدهــدکــهکشــورمــا
ــی ــداردومحصول ــنن ــرایگفت ــیب ــوزحرف ــههن ــنعرص درای
نداریــمکــهدرســبکزندگــیبچههــاکاراکترمحــورباشــد؛
بنابرایــنمســتلزمکارجــدیومحتوایــیدرایــنزمینــههســتیم.
ــم؛بیشــتر ــقمشــکلینداری ــهدرطراحــیکاراکترهــایموف البت
ــارنمیشــود. ــهازآث ــیاســتک ــاخروجــیوحمایت مشــکلم
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 پخش دو سریال جدید
از شبکه دو سیما

پخــش  دیگــر  روز   ۱۰ از  شــبکه دو ســیما 
می کنــد.  آغــاز  را  جدیــدی  ســریال های 
ــک  ــکوه ی ــریال »ش ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
 ۲۵ از  »گمشــدگان«  از  پــس  زندگــی« 
دفــاع  هفتــه  مناســبت  بــه  شــهریورماه 

مقــدس پخــش خواهــد شــد. 
بــه  زرد«  »نــوار  ســریال  همچنیــن 
تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفیعی و کارگردانــی 
هفتــه  مناســبت  بــه  آذربایجانــی  پوریــا 
ــن  ــه آنت ــاه روان ــی از ۱۵ مهرم ــروی انتظام نی

خواهــد شــد. 
ــر  ــک زندگــی« را امی تهیه کنندگــی »شــکوه ی
عبــاس کنــی و کارگردانــی آن را رضــا بهشــتی 

ــهدای  ــران ش ــم همس ــت. تکری ــده دار اس عه
ــدواری  ــتقامت و امی ــا اس ــه ب ــر ک جاویداالث
ســال ها بــه تنهایــی بــار زندگــی خــود و 
ــور  ــیده اند، مح ــه دوش کش ــان را ب فرزندانش

ــت. ــریال اس ــی س اصل
قصــه ایــن مجموعــه در فضــای دهــه ۶۰ و در 
یکــی از روســتاهای اســتان مازنــدران روایــت 
می شــود. افــزون بــر ایــن، بخــش عمــده ای 
از داســتان متعلــق بــه دوران دفــاع مقــدس 
ــوده کــه در شــهرک  ــر ب ــژه عملیــات خیب به وی
ســینمایی دفــاع مقــدس فیلمبــرداری شــده 

اســت.
ــه  ــه ک ــن مجموع ــه ای ــه فیلمنام ــخه اولی نس
ــه  ــت، ب ــام داش ــی« ن ــن »یحی ــش از ای پی
قلــم شــعله شــریعتی نوشــته شــده و مرجــان 

ــگارش  ــه ن ــی را ب ــه نهای اشــرفی زاده، فیلمنام
ــت. درآورده اس

ــده  ــمتی آم ــریال ۱۸ قس ــن س ــه ای در خالص
اســت: نــارگل، زنــی ۲۵ ســاله و بــاردار 
بــه همــراه 3 فرزنــد در انتظــار بازگشــت 
همســرش )یحیــی( از جبهه هــای جنــگ 

اســت ... .
در ایــن مجموعــه بازیگرانــی چــون بیتــا 
عبدالرضــا  فراهانــی،  نازنیــن  ســحرخیز، 
اکبــری، کــوروش ســلیمانی، مــزدک رســتمی، 
ــام  ــی، حس ــم کاظم ــبی، مری ــوگل طهماس س
طوفــان  جعفرنــژاد،  الهــام  محمــودی، 
ســاقی  نوروزی فــر،  مینــا  مهردادیــان، 
زینتــی، مهــری آل آقــا و ... بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.

ســریال »نــوار زرد« هــم توســط کریــم 
لــک زاده در ۲۵ قســمت نوشــته شــده و 
امیــر آقایــی در ایــن مجموعــه در نقــش یــک 
ســرگرد پلیــس بــه ایفــای نقــش می پــردازد. 
ــلیمانی  ــد امیرس ــتانی، کمن ــیروس گرجس س
داریــوش اســدزاده، بهــاره کیان افشــار، امیــر 
زارع  قاســم  مشــایخی،  نــادر  غفارمنــش، 
محســن بهرامــی و ... از بازیگــران اصلــی ایــن 

ــتند. ــریال هس س
در خالصــه داســتان »نــوار زرد« آمــده اســت: 
ــه  ــا ب ــده فت ــران زب ــدی از افس ــرگرد امی »س
همــراه ســروان محســن، بــا کالهبرداری هــای 
اینترنتــی متعــددی روبــه رو می شــود کــه در 
ایــن میــان بــا ورود بــه پرونــده ای اتفاقــات 

ــورد...« ــم می خ ــدی رق جدی

،،
برنامه هــای  محــرم  مــاه  شــروع  بــا 
تلویزیون نیز دچار تغییرات گسترده ای 
خواهــد شــد. یکــی از تغییــرات کــه 
طرفــداران بســیاری هــم دارد، پخــش 

ســریال های مناســبتی اســت
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معرفی سریال های محرم 96

ازهاتفتاعلمدار

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

دکابریست ها
نویسنده لئانید زورین

قیمت 12 هزار تومان
نشر ماهی

چهره های تمدن
نویسنده فرناندو برودل

قیمت 48 هزار و 500 تومان
نشر نسل آفتاب

پادشاه
نویسنده دونالد بارتلمی

قیمت 9 هزار و 500 تومان
نشر نی

صداپیشگان،جانخودرابرسرعروسکهامیگذارند مجیدی،فیلمجدیدشرادوبارهدرهندمیسازد
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کوتاه حوادث 
 جنایت هولناک خانوادگی 

در شمال تهران
اختــاف شــدید زن و شــوهر جــوان تهرانــی پایــان خونینی 
ــس از  ــوان پ ــرد ج ــاک م ــت هولن ــن جنای ــت. در ای داش
ــد  ــز کشــت و بع ــش را نی ــل همســرش، پســر نوجوان قت

هــم بــه زندگــی خــود پایــان داد. 
حــدود ســاعت 9 شــامگاه دوشــنبه، مامــوران پلیــس 110 
در تماســی تلفنــی از وقــوع حادثــه ای هولنــاک در خیابــان 
یخچــال - حوالــی خیابــان دولــت - باخبــر شــده و 
ــه تیمــی از مامــوران کانتــری 124 قلهــک راهــی  بافاصل
محــل حادثــه شــدند. آن هــا پــس از ورود بــه خانــه مدنظر 
بــا پیکرهــای مــرد 40 ســاله، همســر 36 ســاله و پســر 14 
ــه رو شــدند کــه در اثــر اصابــت ضربــات کارد  ســاله ای روب

بــه قتــل رســیده بودنــد. 
در ادامــه بررســی ها مشــخص شــد مــرد خانــواده در 
ــه قتــل  ــدا همســرش را ب ــان مشــاجرات شــدید، ابت جری
رســانده و بعــد هــم پســر 14 ســاله اش را هــدف قــرار داده 

ــان داده اســت.  ــه زندگــی خــود پای ــز ب ــان نی و در پای
بدیــن ترتیــب پــس از تحقیقــات مقدماتــی و بــا دســتور 
بازپــرس جنایــی، اجســاد قربانیــان بــه پزشــکی قانونــی 
انتقــال یافــت و تیمــی از کارآگاهــان مامــور تحقیــق دربــاره 

علــت واقعــه خونیــن شــدند.

کالهبرداری میلیونی پزشک قالبی
پزشــک قابــی کــه در اســتان های شــمال کشــور میلیون هــا 
ــوران پلیــس  ــود، از ســوی مأم ــرده ب ــرداری ک ــان کاهب توم

گــرگان دســتگیر شــد. 
بــه گــزارش ســرویس حــوادث جــام نیـــوز ســرهنگ 
فروزان نیــا، جانشــین فرماندهــی انتظامــی گلســتان گفــت: 
مدتــی قبــل و بــه دنبــال شــکایت های مردمــی دربــاره 
کاهبرداری هــای یــک پزشــک در اســتان، تحقیقــات بــرای 
دســتگیری ایــن فــرد در دســتورکار قــرار گرفــت. تحقیقــات 
مقدماتــی نشــان داد ایــن فــرد بــا تجویــز داروهــای غیرمجاز 
ــرداری  ــان کاهب ــا توم ــردم میلیون ه ــی از م ــی رمال و گاه
ــز در  ــل نی ــال قب ــی دو س ــک قاب ــن پزش ــت. ای ــرده اس ک
اســتان مازنــدران میلیون هــا تومــان کاهبــرداری کــرده بــود. 
ــه مقامــات  ــی دســتگیر و ب ــا ایــن اطاعــات پزشــک قاب ب

ــل داده شــد. ــی تحوی قضای

چهار کشته در دو حادثه رانندگی
دو حادثــه رانندگــی در محورهــای کاشــان – اصفهــان و موتــه 

– گلپایــگان چهــار کشــته بــر جــای گذاشــت. 
بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، رئیــس پلیــس راه 
ــه  ــد در جــاده موت ــی پرای ــت: در واژگون ــان گف اســتان اصفه
ــان  ــودرو در دم ج ــده خ ــد رانن ــه راهی الیبی ــگان س – گلپای
ــن خــودرو هــم در  ــودک دوســاله سرنشــین ای باخــت و ک
بیمارســتان فــوت کــرد. ســرهنگ حســین پورقیصــری علــت 
ایــن حادثــه را ناتوانــی راننــده در کنتــرل وســیله نقلیــه بیــان 
کــرد و افــزود: در حادثــه ای دیگــر در برخــورد یــک دســتگاه 
خــودروی L90 بــا گارد ریــل در آزادراه امیرکبیــر مــادر و 

ــد.  ــدی ســه ســاله در دم جــان باختن فرزن

کنش    وا

دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیئت 
علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

بازرگانی   
آموزش های فردی برای مقابله با حوادث مؤثر است 

اما به نظر منطقی نمی آید که وزن زیادی به آن بدهیم. 
اگر زلزله ای با قدرت نه چندان زیاد رخ دهد، افراد 
آموزش دیده می توانند از آموخته هایشان استفاده 

کنند ولی اگر اتفاق در ابعاد وسیع تری پیش بیاید با 
توجه به تجارب موجود و ایرادهای زیرساختی به نظر 

نمی رسد که آموزش ها نیز چندان کمک کننده باشد.

رئیس جمعیت هالل احمر   
ما با شایعات کار نمی کنیم و با واقعیات پیش 

می رویم. فعا من در مسئولیت خود هستم و جمعیت 
هال احمر خودمان را برای انتخابات فدراسیون جهانی 

آماده می کنیم که در حال حاضر یکی از کاندیداهای 
نایب رئیسی آن هستم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت 
آموزش و پرورش   

هدف نظام رتبه بندی، کیفی سازی و ارتقای منزلت 
معلمان است که باید در قالب یک الیحه مستقل از 
سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شود. البته نظام 

رتبه بندی که از آن صحبت می کنیم با آنچه در دو سال 
گذشته اجرا شد، کاما در شکل و ماهیت متفاوت 

است. رتبه بندی معلمان که قبا اجرا شد در حد 
افزایش حقوق بر حسب مراتب شغلی بود؛ اما نظام 

جدید اهدافی چون جذب، نگهداشت،  ارتقا، پرداخت و 
نظام بازنشستگی را دنبال می کند.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان   
در حال حاضر برای صدور کارت ملی هوشمند سرعت 
و فرصت معقولی وجود دارد و کمتر از یک ماه و طی 

20 روز کارت ملی هوشمند صادر می شود و مردم 
می توانند با استفاده از فرصت باقی مانده برای تعویض 
کارت ملی قدیم و تبدیل به کارت ملی هوشمند جدید 
اقدام کنند. همچنین اشخاصی که برای تعویض کارت 

ملی هوشمند به اداره ثبت احوال و دفاتر پستی و 
پیشخوان مراجعه کرده اند و برای آن ها پیام صادر شده، 

الزم است هرچه سریع تر برای دریافت کارت های ملی 
هوشمند جدید خود مراجعه کنند تا در این دفاتر با 

مشکات کمتری روبه رو شویم.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل 
صندوق بازنشستگی کشوری   

با توجه به محدودیت تعداد خودروهای در نظر 
گرفته شده برای مرحله نخست طرح فروش خودروی 
لیزینگی به بازنشستگان کشوری، در صورت استقبال 
بازنشستگان، فروش خودرو در قالب »قرعه کشی« 

انجام می شود. در مرحله نخست این طرح که به منظور 
افزایش رفاه بازنشستگان تحت پوشش صندوق اجرا 

می شود، یک هزار دستگاه خودرو از خانواده سمند، پژو 
206 و همچنین پژو 40۵ واگذار می شود.

نقشه ماهرانه دختر ۱۶ ساله برای اخاذی

مــرد میانســال کــه خــام حرف هــای فریبکارانــه 
ــال  ــان ۵ س ــود، در مدت زم ــده ب ــوان ش ــر نوج دخت
یــک میلیــارد تومــان بــه او پرداخــت کــرد و زمانــی کــه 
ــر اخاذی هــای دختــر ســودجو قــرار گرفــت، از  در براب

پلیــس کمــک خواســت.
ــی  ــران راه ــرب و نگ ــردی مضط ــش م ــد روز پی چن
پلیــس فتــای اســتان فــارس شــد و از مأمــوران 
ــری  ــب دخت ــه فری ــت ک ــت. او می گف ــک خواس کم
جــوان را خــورده و حــاال کــه واقعیــت را فهمیــده، 

دختــر جــوان قصــد اخــاذی از او را دارد. 
ــت: ۵  ــن گف ــرا چنی ــریح ماج ــد در تش ــرد ثروتمن م
اجتماعــی  ســایت های  از  یکــی  در  پیــش  ســال 
ــر  ــه  نظ ــه ب ــاد ک ــری افت ــس دخت ــه عک ــمم ب چش
افســرده می رســید. برایــش پیــام فرســتادم تــا 
ــد  ــی ش ــم مدع ــم. او ه ــش کن ــم کمک ــاید بتوان ش
ــت  ــه وضعی ــد ک ــی می کن ــر زندگ ــواده ای فقی در خان
ــه  تنهایــی خــرج پــدر و مــادر  ــد و ب مالــی بــدی دارن
ــی از  ــی عکس های ــد. او حت ــش را می ده و خواهران
محــل زندگــی اش و پــدر و مــادرش فرســتاد و گفــت 

ــدارد. ــت را ن ــن وضعی ــل ای ــر تحم ــه دیگ ک
ــم  ــوخت و گفت ــش س ــم برای ــه داد: دل ــاکی ادام ش
کــه می خواهــم کمکــش کنــم. ابتــدا برایــش مبلغــی 
فرســتادم و پــس از آن آشــنایی مــا شــروع شــد. او 
ــا  ــار ب ــود کــه هرب ــا ب ــام هلی ــه ن ــری 16 ســاله ب دخت
ــم، از ســختی های زندگــی اش  ــات می کردی هــم ماق
ــه حســابش  ــار مبلغــی ب می گفــت و مــن هــم هــر ب

ــد. ــواده اش کمــک کن ــه خان ــا ب ــم ت می ریخت
بیــش از 2 ســال از آشــنایی مــا می گذشــت تــا اینکــه 
ــم را  ــواب تماس های ــه ج ــر ن ــد و دیگ ــد ش وی ناپدی

ــم را.  ــه پیام های ــی داد و ن م
مدتــی قبــل فــردی بــا مــن تمــاس گرفــت و خــودش 
ــا  ــا معرفــی کــرد. او گفــت کــه هلی را از دوســتان هلی
بــاردار شــده و بــرای اینکــه خانــواده اش متوجــه 
نشــوند، بــه تهــران رفتــه و حــاال فرزنــد دوقلــو دارد و 
بــرای اینکــه خــرج آن هــا را در بیــاورد، در خانــه مــردم 

ــد. ــی می کن کلفت

ــم  ــه وی کمــک کن ــه ب ــن خواســت ک او ســپس از م
و مــن هــم مبلغــی برایــش فرســتادم تــا بــه  دســت 

ــا برســاند.  هلی
ــار  ــا هرب ــت هلی ــت و دوس ــه داش ــرا ادام ــن ماج ای
ــن  ــاند و م ــه او برس ــا ب ــت ت ــن می گرف ــی از م مبلغ
ــش  ــدان دوقلوی ــا او و فرزن ــردم ت ــاش می ک ــم ت ه
ــی،  زندگــی راحتــی داشــته باشــند؛ امــا پــس از مدت
ــا را می شــناخت  ــه هلی ــدم ک ــی از دوســتانم را دی یک
و وقتــی ماجــرا را برایــش تعریــف کــردم، گفــت کــه 

ــدارد. ــدی ن ــچ فرزن ــاردار نشــده و هی ــز ب ــا هرگ هلی
مــرد میانســال گفــت: بــا شــنیدن ایــن خبــر، فهمیــدم 
کــه ماجــرا دروغ اســت و بــرای همیــن تصمیــم 
ــود  ــس از آن ب ــم. پ ــه او نکن ــی ب ــر کمک ــم دیگ گرفت
کــه تهدیــدات شــروع شــد و فــردی کــه تــا پیــش از 
ــرد  ــد ک ــرا تهدی ــود دوســت هلیاســت، م آن مدعــی ب
ــر  ــزد همس ــم، رازم را ن ــول نده ــه وی پ ــر ب ــه اگ  ک
و فرزندانــم فــاش می کنــد و آبرویــم را می بــرد. 
پــس از تهدیــدات او بــود کــه تصمیــم گرفتــم ماجــرا را 

بــه پلیــس اطــاع دهــم.
ــروع  ــوران ش ــات مأم ــرد تحقیق ــن م ــکایت ای ــا ش ب
شــد و آن هــا موفــق شــدند دختــر نوجــوان را دســتگیر 

کننــد.
با دستگیری وی راز مهمی فاش شد. 

دربــاره  ســال ها  ایــن  همــه  در  جــوان  دختــر 
خانــواده اش دروغ گفتــه بــود. حتــی عکس هایــی 
کــه از محــل زندگــی اش و پــدر و مــادرش بــرای مــرد 
ــد  ــن بودن ــی و دروغی ــود، جعل ــتاده ب ــال فرس میانس
ــود.  ــا متوســط ب ــی آن ه ــت زندگ ــت وضعی و درحقیق
دختــر جــوان بــا داستانســرایی و دروغ هایــی کــه بــه 
شــاکی گفتــه بــود، توانســته بــود در ایــن ۵ ســال یــک 
میلیــارد تومــان از او اخــاذی کنــد کــه بــا کشــف ایــن 

ــد. ــادر ش ــت وی ص ــتور بازداش راز دس
انتظامــی  فرمانــده  گــودرزی،  ســردار  بــه گفتــه 
اســتان فــارس بــا بــه  دســت آمــدن مــدارک محکــم 
ــرد و  ــراف ک ــب شــاکی اعت ــه فری ــم، وی ب ــه مته علی
ــت. ــرار گرف ــی ق ــار مرجــع قضای ــده اش در اختی پرون

ــورد  ــر م ــی دخت ــواب منف ــا ج ــه ب ــی ک ــمج زمان ــتگار س خواس
عاقــه اش مواجــه شــد، اقــدام بــه ســاخت پیــج اینســتاگرامی 
ــه در  ــوان عاشق پیش ــن ج ــرد. ای ــر ک ــن دخت ــردن ای و بدنام ک
دومیــن نقشــه انتقام گیــری اش، بــرادر دختــر مــورد عاقــه اش را 

گــروگان گرفــت کــه از ســوی مامــوران دســتگیر شــد. 
ســال ها قبــل پســر جوانــی بــه نــام »امیــر« دلباختــه دختــری 
ــه خواســتگاری نســیم  ــی ب ــر وقت ــام »نســیم« شــد. امی ــه ن ب
ــواده اش مواجــه شــد؛ امــا دســت بردار  ــا مخالفــت خان رفــت، ب
ــورد  ــر م ــه دخت ــده، ب ــی ش ــر راه ــت از ه ــد داش ــود و قص نب
ــت  ــاد مزاحم ــیم ایج ــرای نس ــر روز ب ــد. او ه ــه اش برس عاق
می کــرد تــا جایــی کــه از خانــواده آن هــا کینــه بــه دل گرفــت و 

ــرد.  ــی می ک ــری طراح ــرای انتقام گی ــه ای ب ــار نقش ــر ب ه
بــه  اقــدام  نقشــه اش  نخســتین  در  کینــه ای  خواســتگار 
ــرادر نســیم کــرد.  ــام ب ــه ن ــج اینســتاگرامی ب ــد پی ســاختن چن
ــادی در  ــای زی ــد پیج ه ــی دی ــرادر نســیم وقت ــی ب ــس از مدت پ
اینســتاگرام بــه نــام او ثبــت و بــا انتشــار عکس هــای شــخصی 
او و خواهــرش باعــث بی آبرویــی آن هــا شــده، بــه اداره پلیــس 

ــرد. ــر شــکایت ک ــن تصاوی ــل انتشــار ای ــت و از عام ــا رف فت
مامــوران پلیــس فتــای تهــران بــا اقدامــات فنــی و کارشناســی 
خیلــی زود موفــق بــه شناســایی ســازنده ایــن پیج هــای 
ــرد خواســتگار ســابق  ــر می ک ــه فک ــن شــدند. افشــین ک دروغی
در  وقتــی  برداشــته،  مزاحمت هایــش  از  دســت  خواهــرش 
ــه اداره  ــت، ب ــرار گرف ــده اش ق ــم پرون ــتگیری مته ــان دس جری

ــد. ــود دی ــر خ ــر را در براب ــت و امی ــا رف ــس فت پلی
افشــین در ایــن مرحلــه حاضــر بــه دادن رضایــت نبــود و همیــن 
کافــی بــود تــا خواســتگار کینــه ای بــه زنــدان بــرود؛ امــا خانــواده 
امیــر بــا میانجیگــری و وســاطت موفــق شــدند رضایــت افشــین 
را بگیرنــد. امیــر هــم در برابــر همــه تعهــد داد کــه دیگــر کاری بــه 

ایــن خانــواده نداشــته باشــد. 
عشــق امیــر بــه نســیم، باعــث شــد تــا همــه قول هــا و تعهداتــی 
را کــه داده بــود، پــس از آزادی فرامــوش کنــد و دوبــاره شــروع به 
تهدیــد ایــن خانــواده کــرد. افشــین کــه از رفتارهــای پســر جــوان 
خســته شــده بــود، بــا همفکــری دامادشــان تصمیــم گرفــت کــه 
بــا امیــر قــرار ماقــات بگــذارد و در ایــن جلســه بــه تهدیــدات و 

اختافاتشــان پایــان دهنــد.
 آدم ربایی خواستگار کینه ای

عقربه هــا ســاعت 23 و 30 دقیقــه 12 شــهریورماه امســال را 
ــا پلیــس 110 و در  نشــان مــی داد کــه مــرد جوانــی در تمــاس ب
ــلحانه  ــی مس ــک آدم ربای ــد، از ی ــش می لرزی ــه صدای ــی ک حال
خبــر داد. مــرد جــوان بــه مامــوران گفــت: »مــرد جوانــی بــا در 
دســت  داشــتن اســلحه ســوار بــر خــودروی برادرزنــم شــده و در 
حالــی کــه اســلحه را روی شــقیقه اش قــرار داده بــود، دســتور بــه 
حرکــت داد. مــن در تعقیــب آن هــا در خیابــان ایثارگــران شــمالی 

منطقــه  ولنجــک هســتم.«
همیــن کافــی بــود تــا تیمــی از مامــوران کانتــری 163 ولنجــک 
بــه ســرعت و قبــل از رخ  دادن هــر اتفاقــی در محل حاضر شــوند؛ 
مــرد مســلح کــه ســوار بــر خــودروی پرشــیا بــود، وقتی پلیــس را 
پیــش  روی خــود دیــد، اســلحه را از روی ســر افشــین برداشــت 
و تصمیــم بــه فــرار گرفــت. همیــن کافــی بــود تــا تعقیــب و گریــز 

پلیســی آغــاز شــود.
ــا  ــرار باره ــان ف ــام دارد، در زم ــر ن ــان امی ــه هم ــلح ک ــرد مس م

اســلحه را بــه روی مامــوران گرفــت تــا شــاید پلیــس دســت از 
تعقیبــش بــردارد؛ امــا بی فایــده بــود تــا اینکــه مامــوران اقــدام 
بــه شــلیک چنــد تیــر هوایــی کردنــد. امیــر کــه دیگــر راهــی جــز 
ــد و در  ــتگیر ش ــوران دس ــوی مام ــت، از س ــدن نداش تسلیم ش
ــاده  ــی آم ــا 9 فشــنگ جنگ ــت ب ــک اســلحه کل بازرســی از او ی

ــه دســت آمــد. شــلیک و چاقــو ب
ــن  ــت: »ای ــوران گف ــه مام ــر ب ــس از دســتگیری امی  افشــین پ
مــرد ادعــا می کنــد کــه از 10 ســال قبــل عاشــق خواهــرم اســت؛ 
ــی  ــن در حال ــرم 14 ســال داشــته و ای ــه خواه ــی ک ــی زمان یعن
اســت کــه خواهــرم سال هاســت بــرای ادامــه تحصیــل بــه اروپــا 
ــال  ــه  ح ــا ب ــان او را ت ــای خانواده م ــک از اعض ــچ  ی ــه و هی رفت

ــر توهمــی اســت.« ــم امی ــر می کن ــد و فک ندیدن
ــج  ــاختن 1۸ پی ــل س ــه دلی ــر ب ــل امی ــدی قب ــزود: »چن وی اف
ــای  ــار عکس ه ــه انتش ــروع ب ــن، ش ــام م ــه ن ــتاگرامی ب اینس
ــس از دادن  ــتگیر و پ ــه دس ــرد ک ــان ک ــی و خانوادگی م خصوص
ــای  ــاختن پیج ه ــه س ــروع ب ــاره ش ــی دوب ــد؛ ول ــد آزاد ش تعه
ــم  ــم گرفت ــرو کــردن مــن و خواهــرم کــرد. تصمی ــد و بی آب جدی
بــرای پایــان  دادن بــه ایــن اتفاقــات بــا او صحبــت کنــم کــه بــا 

ــی گذاشــتیم.« ــرار ماقات هــم ق
افشــین ادامــه داد: »از دامادمــان خواســتم کــه همــراه مــن بــه 
محــل قــرار بیایــد و در صورتــی کــه امیــر خواســت خطایــی بکنــد، 
پلیــس را باخبــر کنــد کــه وی نیــز پذیرفــت و ســوار بــر خــودروی 
خــودش مــا را زیــر نظــر داشــت. امیــر وقتــی ســوار خــودرو شــد، 
اســلحه را از زیــر لباســش بیــرون کشــید و بــه ســمت مــن گرفت 
و ســپس تهدیــد کــرد کــه او را پیــش خواهــرم ببــرم و در ادامــه 

یــک چاقــو نشــانم داد و بــا صــدای بلنــد دســتور حرکــت داد.«
پســر جــوان گفــت: »ترســیده بــودم کــه در همــان لحظــه 
ــا او  ــزی ب ــورت رم ــه ص ــگ زد و ب ــم زن ــه موبایل ــان ب دامادم
ــا شــنیدن حرف هــای مــن پلیــس  صحبــت کــردم کــه او نیــز ب

ــرد.« ــر ک را باخب
ــتور  ــه دس ــی ب ــات ابتدای ــتگیری و تحقیق ــس از دس ــم پ مته
قاضــی شــهریاری سرپرســت دادســرای امــور جنایی تهــران برای 
ــس  ــم پلی ــوران اداره یازده ــار مام ــی در اختی ــس های فن تجس

ــرار گرفــت. آگاهــی ق
 عشق نافرجام

مزاحمت هــای  دلیــل  بــه  یک بــار  کــه  ســاله   30 امیــر 
ــر  ــه خاط ــه ب ــد ک ــا می کن ــه، ادع ــدان رفت ــه زن ــتاگرامی ب اینس
رضایــت  گرفتــن بــرادر دختــر مــورد عاقــه ام دســت بــه ایــن کار 

زدم و از تــرس آن هــا اســلحه همراهــم بــود.
 سابقه داری؟

ــورد  ــر م ــرادر دخت ــکایت ب ــان ش ــل هم ــه دلی ــار ب ــه، یک ب بل
ــدم. ــتگیر ش ــا دس ــس فت ــوی پلی ــه ام از س عاق

 چرا آدم ربایی کردی؟
ــه ازدواج  ــر ب ــین حاض ــر افش ــن کار خواه ــا ای ــردم ب ــر می ک فک

ــود. ــن می ش ــا م ب
 چطور عاشق شدی؟

ســال ها قبــل او را می شــناختم و یک بــار بــه او زنــگ زدم و 
پیامــک فرســتادم، امــا جوابــی بــه مــن نــداد؛ ولــی عشــق بــه 
او مــرا کــور کــرده بــود؛ وقتــی فهمیــدم او قصــد ازدواج بــا مــن 
ــه انتقــام  گرفتــم و تصمیــم داشــتم آبــروی  ــدارد، تصمیــم ب را ن

آن هــا را ببــرم. امــا االن پشــیمانم.

خواستگار سمج دست به گروگانگیری زد

کوتاه اخبار 
 ۳۰ درصد دبیرستانی ها 

وارد رشته »تجربی« شدند
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
آخریــن آمــار ثبت نــام دانش آمــوزان را اعــام کــرد. 
علــی زرافشــان آخریــن آمــار ثبت نــام دانش آمــوزان 
ــی  ــات ثبت نام ــوز اطاع ــت: هن ــرد و گف ــام ک را اع
همــه دانش آمــوزان وارد ســامانه ســناد نشــده 
تاکنــون  امــا طبــق آخریــن گزارش هــا  اســت؛ 
اطاعــات 12 میلیــون و 294 هــزار و 3۵6 دانش آمــوز 

ــت.  ــده اس ــامانه ش ــن س وارد ای
وی افــزود: از ایــن تعــداد 7 میلیــون و 4۸9 هــزار و 
2۵4 نفــر در دوره ابتدایــی، 2 میلیــون و ۸۸2 هــزار 
ــون  ــک میلی ــطه اول و ی ــر در دوره متوس و 9۵0 نف
نفــر در دوره متوســطه دوم  و ۸66 هــزار و 91۸ 

کرده انــد.  ثبت نــام 
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
آمــار ثبت نامــی را بــه تفکیــک شــاخه های تحصیلــی 
نیــز اعــام کــرد و گفــت: در دوره متوســطه دوم 12.2 
ــته  ــد در رش ــی، 30.4 درص ــته ریاض ــد در رش درص
ــوم انســانی، 1۵  ــی، 27.1 درصــد در رشــته عل تجرب
درصــد در رشــته فنــی و حرفــه ای و 14.7 درصــد در 

ــد. ــام کردن رشــته کاردانــش ثبت ن

ضرورت فرهنگ سازی حجاب
ــن  ــزاری دومی ــر برگ ــا و دبی ــی ناج ــاون اجتماع مع
ــه  ــن اختتامی ــمانی در آیی ــای آس ــنواره چادره جش
ایــن جشــنواره گفــت: 70 درصــد از زنــان ایرانــی بــه 

ــد.  حجــاب اعتقــاد دارن
ســردار ســعید منتظرالمهــدی در اختتامیــه دومیــن 
ــاع  ــوزه دف ــه در م ــمانی ک ــای آس ــنواره چادره جش
مقــدس برگــزار شــد، گفــت: همــه بــر ایــن واقعیــت 
ــت  ــه رعای ــه ای ب ــر جامع ــوام ه ــم ق ــان داری اذع
هنجارهــای آن جامعــه بســتگی دارد؛ غــرض از 
هنجــار، قوانینــی اســت کــه بــرای دوام یــک جامعــه 

ــه شــده اســت.  ــر گرفت در نظ
وی ادامــه داد: بانــوان کشــور مــا اصــوال حجاب مــدار 
ــداری  ــن دینم ــه ای ــر ماســت ک ــن هن هســتند و ای
را در زنــان بیــدار کنیــم تــا جامعــه ای دینــدار و 

ــیم.  ــته باش ــدار داش حجاب م
ــن  ــزاری دومی ــر برگ ــا و دبی ــی ناج ــاون اجتماع مع
جشــنواره چادرهــای آســمانی بــا بیــان اینکــه بیــش 
ــاب  ــگ حج ــج فرهن ــئول تروی ــتگاه مس از 20 دس
و عفــاف در جامعــه هســتند، ادامــه داد: بــرای 
اشــاعه فرهنــگ حجــاب تنهــا کار فرهنگــی کفایــت 
ــط در  ــتگاه های ذی رب ــه دس ــد هم ــد و بای نمی کن

ــای کار باشــند. ــاف پ ــر حجــاب و عف ام
ــه اینکــه پلیــس آخریــن ایســتگاه  ــا اشــاره ب وی ب
در زمینــه حجــاب و عفــاف اســت، گفــت: پلیــس در 
زمینــه حجــاب و عفــاف تمــام تاش خــود را بــه کار 
ــی اش را  ــئولیت های اجتماع ــام مس ــا تم ــته ت بس
اجرایــی کنــد و طبــق آمارهــا و پایش هــای موجــود 
در ایــن زمینــه نیــز بســیار موفــق عمــل کــرده                                                                              

اســت.

بــر اســاس آمارهــای جهانــی ســال 2012 
ســاالنه حــدود ۸00 هــزار نفــر در جهــان در اثــر 
خودکشــی جــان خــود را از دســت می دهنــد 
تــا جایــی کــه خودکشــی بــه عنــوان دهمیــن 
شــناخته  دنیــا  در  میــر  و  مــرگ  علــت 
می شــود؛ هرچنــد احتمــال خودکشــی در 
میــان مــردان حــدود 3 تــا 4 برابــر بیشــتر از 
زنــان اســت، امــا بــر اســاس آمارهــای جهانی 
اقــدام بــه خودکشــی در میــان جوانــان و 

ــت.  ــایع تر اس ــان ش زن
بــه گــزارش ایســنا، روش هــای خودکشــی در 
کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و اغلــب 
ــه  ــایلی ک ــه وس ــراد ب ــی های اف ــا دسترس ب
ــی  ــن اقدام ــه چنی ــت ب ــا آن دس ــوان ب می ت

ــاط دارد.  زد، ارتب
 19 شــهریورماه برابــر بــا 10 ســپتامبر »روز 
جهانــی مبــارزه بــا خودکشــی« در تقویــم 

جهانــی نامگــذاری شــده اســت. 

ــران  رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی ای
آنکــه  بیــان  بــا  ایســنا،  بــا  در گفت وگــو 
جهان شــمول  پدیــده  یــک  »خودکشــی« 
ــده  ــن پدی ــت ای ــن اس ــت: ممک ــت، گف اس
جهان شــمول در بعضــی کشــورها بیشــتر 
ــوع  ــه موض ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای باش
اقــدام بــه خودکشــی و خودکشــی کامــل 
ــه  ــدام ب ــرا اق ــد؛ زی ــاوت دارن ــر تف ــا یکدیگ ب
ــود  ــرد نمی ش ــوت ف ــه ف ــر ب ــی منج خودکش
ــرد  ــا در خودکشــی کامــل شــاهد مــرگ ف ام

ــتیم.  هس
ــر اســاس آمــار پزشــکی  چلــک ادامــه داد: ب
ــاالنه  ــران س ــی در ای ــار خودکش ــی، آم قانون
حــدود ۵000 نفــر اســت؛ بــه طــوری کــه آمــار 
خودکشــی در ایــران معمــوال ۵ تــا 6 نفــر بــه 

ــر اســت. ازای هــر 100 هــزار نف
 آمارها دقیق نیست

ــه  ــه در زمین ــر آنک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام

ــی  ــی دقیق ــام ثبت ــی نظ ــار خودکش ــت آم ثب
ــوص  ــه درخص ــی ک ــت: آمارهای ــم، گف نداری
آمــار  تنهــا  خودکشــی مطــرح می شــوند 
مراجعه کننــدگان بــه مراکــز درمانــی پزشــکی 
 ... ناجــا و  اورژانــس اجتماعــی،  قانونــی، 
ــا  ــن آماره ــه ای ــت آنک ــه عل ــا ب ــتند؛ ام هس
آمــار  نهــاد  هــر  و  نمی شــوند  تجمیــع 
خــاص خــود را منتشــر می کنــد و نظــام 
ــار  ــم، آم ــوزه نداری ــن ح ــی در ای ــی دقیق ثبت
ــزان خودکشــی  مشــخصی را درخصــوص می

در کشــور نمی تــوان ارائــه داد. 
ــران  رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی ای
در ادامــه بــا بیــان آنکــه در میــان مراکــز 
ــار  ــور، آم ــی در کش ــار خودکش ــده آم ارائه کنن
ــز  ــایر مراک ــتندتر از س ــی مس ــکی قانون پزش
اســت، گفــت: در مراکــز درمانــی نیــز بعضــی 
ــود؛  ــت نمی ش ــی ثب ــوارد خودکش ــع م مواق
ــس از  ــرد پ ــال ف ــرای مث ــه ب ــوری ک ــه ط ب
ــدی  ــت بهره من ــه جه ــه خودکشــی ب ــدام ب اق
ــکی  ــکات پزش ــت مش ــه عل ــات بیم از خدم
خــود را خودکشــی اعــام نکــرده و مســائلی 
دیگــر را مطــرح می کنــد یــا اینکــه افــراد بــه 
علــت برچســب و قبح هــای اجتماعــی پــس 
ــری  ــل دیگ ــه دالی ــی ب ــه خودکش ــدام ب از اق
ــذا  ــد؛ ل ــه می کنن ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ب

ــم. ــی را بدهی ــار دقیق ــم آم نمی توانی
 آمار خودکشی در ایران نسبت به 

میانگین جهانی کمتر است
چلــک افــزود: بــه طــور کلــی آمــار خودکشــی 
در ایــران نســبت بــه میانگیــن جهانــی کمتــر 
اســت؛ بــه طــوری کــه بــر اســاس آمــار ســال 
ــر،  ــزار نف ــر 100 ه ــل ه ــران در مقاب 2012 در ای
ــا ۵.2 نفــر خودکشــی می کننــد؛ ایــن در  ۵ ت
حالــی اســت کــه ایــن نــرخ جهانــی 11 تــا 12 

نفــر اســت. 
ــار ســال 2012  ــر اســاس آم ــه داد: ب وی ادام
دنیــا  در  نفــر  هــزار   ۸00 حــدود  ســالیانه 
خودکشــی می کردنــد کــه در ایــن میــان 
ــتان،  ــی، ترکمنس ــد، لیتوان ــمالی، هن ــره ش ک
ــار  ــن و ... آم ــی ژاپ ــیه و حت ــاروس، روس ب
ــه خــود اختصــاص  ــی از خودکشــی را ب باالی

داده بودنــد.
 وضعیت کشور بحرانی نیست

ــران  رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی ای
تاکیــد کــرد: نمی توانیــم وضعیــت خودکشــی 
ــد  ــر چن ــم. ه ــام کنی ــی اع ــران را بحران در ای
در کشــور اســامی ایــران بــا توجــه بــه اینکــه 

قتــل نفــس بــر اســاس دیــن و مذهــب 
ــورد  ــک م ــی ی ــس حت ــت، پ ــرام اس ــا ح م
ــتان های  ــا در اس ــت؛ ام ــز نیس ــم جای آن ه
ایــام، کرمانشــاه، لرســتان و خوزســتان آمــار 
نقــاط  ســایر  از  نگران کننده تــر  خودکشــی 

ــت.  ــور اس کش
چلــک خاطرنشــان کــرد: بــه طــور کلــی 
ــه  عمــده خودکشــی ها در کشــور بیشــتر جنب
»تهدیــدی« داشــته اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
ــن  ــوادی از ای ــرص و دارو و م ــتفاده از ق اس
قبیــل رایج تریــن روش خودکشــی در کشــور 
اســت؛ در حالــی کــه روش هــای خشــن تری 
همچــون حلق آویــز کــردن کمتــر در ایــران 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
 میانگین سنی اقدام کنندگان به 

خودکشی در ایران
اقــدام  ســنی  میانگیــن  درخصــوص  وی 
ــی  ــت: در بعض ــور گف ــی در کش ــه خودکش ب
ــی و  ــه خودکش ــدام ب ــا اق ــورهای دنی از کش
همچنیــن خودکشــی در بزرگســاالن بیــش از 
ســایر افــراد صــورت می گیــرد؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه در ایــران میانگیــن ســنی افــرادی 
کــه اقــدام بــه خودکشــی یــا خودکشــی 
ــت.  ــال اس ــر از 30 س ــد، کمت ــل می کنن کام
ــتر از  ــان بیش ــه زن ــد ک ــی ش ــوان مدع نمی ت
ــا  ــد؛ ام ــه خودکشــی می کنن ــدام ب ــردان اق م
بــه طــور کلــی خودکشــی در جامعــه شــهری 

ــت.  ــتایی اس ــه روس ــش از جامع بی
بــه گفته رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعی 
ــهری و در  ــای ش ــوال در محیط ه ــران معم ای
میــان افــراد مجــرد، آمــار خودکشــی بیــش از 

ســایر افــراد جامعــه اســت. 
چلــک درخصــوص علــل خودکشــی در کشــور 
نیــز گفــت: خودکشــی علــل متعــددی دارد و 
ــی  ــی در بعض ــادی و حت ــردی، اقتص ــل ف عل
مواقــع »اعتــراض« می توانــد علت خودکشــی 
ــا ایــن حــال شکســت های عشــقی  باشــد. ب
و شــغلی نیــز از جملــه دالیــل خودکشــی 

هســتند. 
همچنیــن خودکشــی در افــراد افســرده بیــش 
ــل  ــی »دالی ــور کل ــه ط ــت. ب ــایرین اس از س
فــردی« از جملــه علــل قالــب گرایــش افــراد 
بــه خودکشــی اســت؛ امــا مســائل اقتصــادی 
نیــز می توانــد تــا حــدی در ایــن زمینــه 

ــد. ــذار باش تاثیرگ
 وی در ادامــه بــا بیــان آنکــه نهادینــه نکــردن 
باورهــای دینــی در افــراد نیــز در گرایــش 

آن هــا بــه خودکشــی بســیار تاثیرگــذار اســت، 
ــراد  ــی در اف ــی خودکش ــور کل ــه ط ــت: ب گف
شــهری، مجــرد و المذهــب بیــش از ســایرین 

اســت.
 راه اندازی خطوط تلفنی ویژه 

خودکشی در بعضی کشورها
اجتماعــی  مــددکاری  انجمــن  رئیــس 
نبایدهــای  و  بایدهــا  درخصــوص  ایــران 
نیــز  خودکشــی  زمینــه  در  اطاع رســانی 
گفــت: بایــد سیاســت اطاع رســانی مناســبی 
ــه خودکشــی در کشــور اتخــاذ کنیــم.  در زمین
همان طــور کــه در ســایر کشــورهای دنیــا نیــز 
جزئیــات خودکشــی ها را منتشــر نکــرده و 
ــد  ــگیری تاکی ــای پیش ــر آموزش ه ــتر ب بیش
در  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  می کننــد؛ 
از رســانه های  ایــران شــبکه های مجــازی 
ــه و رســانه های رســمی  رســمی پیشــی گرفت
نیــز بــرای عقــب نمانــدن از ایــن قافلــه 
گاهــی بــه انتشــار جزئیــات چنیــن اخبــاری 
ــت؛  ــبی نیس ــرد مناس ــه رویک ــد ک می پردازن

ــن  ــر انتشــار چنی ــاوه ب ــد ع ــرا رســانه بای زی
مــواردی بــا رعایــت وارد نشــدن بــه جزئیــات، 
پیشــگیری  جهــت  را  الزم  آموزش هــای 
از ایــن آســیب ها نیــز منتشــر کننــد؛ امــا 
متاســفانه در ایــران در ایــن زمینــه هیــچ 

ــدارد.  ــود ن ــانه ای وج ــت رس سیاس
چلــک در ادامــه بــر توســعه آموزش هــای 
ــه  ــراد ب ــی اف ــهیل دسترس ــگیرانه و تس پیش
ــرد  ــد ک ــی تاکی ــوزه خودکش ــات در ح خدم
خدمــات  اجتماعــی  اورژانــس  گفــت:  و 
مؤثــری را در زمینــه پیشــگیری از خودکشــی 
ــه  ــد ارائ ــوع می توان ــن موض ــه در ای و مداخل
کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در بعضــی از 
کشــورهای دنیــا خــط تلفنــی ویــژه ای بــرای 
ــت.  ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــوارد خودکش م
در ایــران نیــز افــراد بــا شــماره گیری 123 
ــع  ــی مواق ــی( و در بعض ــس اجتماع )اورژان
ــد از خدمــات  ــا شــماره گیری 14۸0 می توانن ب
همچنیــن  و  مــددکاری  و  روان شناســی 

مداخلــه در بحــران بهره منــد شــود.

،،
آمار خودکشی در ایران نسبت به میانگین 
جهانــی کمتــر اســت؛ بــه طــوری کــه بــر 
اســاس آمــار ســال 2012 در ایــران در مقابــل 
هــر 100 هــزار نفــر، 5 تــا 5.2 نفــر خودکشــی 
می کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نــرخ 

جهانــی 11 تــا 12 نفــر اســت

جامعهآمار پایین خودکشی در ایران
 بیماری های غیرواگیردار 

عامل ۷۶ درصد مرگ ایرانی ها
ــرای  ــت: ب ــت گف ــت وزارت بهداش ــابق بهداش ــاون س مع
ــرگ  ــد م ــل 76 درص ــه عام ــردار ک ــای غیرواگی بیماری ه
اســت، برنامه هــای پیشــگیری در شــبکه بهداشــتی اجــرا 

شــده اســت. 
علی اکبــر ســیاری بــا اعــام اینکــه 9 هــزار نفــر در بخــش 
خصوصــی و 9 هــزار نفــر از کارکنــان قبلــی مســئول 
ــزود:  ــدند، اف ــک ش ــامت الکترونی ــده س ــکیل پرون تش
برنامــه پیشــگیری از بیماری هــای غیرواگیــردار کــه عامــل 
76 درصــد مــرگ اســت، در شــبکه بهداشــتی ادغــام شــده 
اســت کــه ان شــاءهللا بــرای 90 درصــد جمعیــت 30 تــا 70 
ــرگ و  ــد م ــال 202۵، 90 درص ــا س ــود و ت ــه ش ــال ارائ س

ــد.  میرهــا کاهــش یاب
ــد:  ــادآور ش ــت ی ــت وزارت بهداش ــابق بهداش ــاون س مع
خدمــات دهــان و دنــدان بــرای 7 میلیــون دانش آمــوز در 
ــک  ــزار و 300 دندان پزش ــد و ه ــرا ش ــه اج ــزار مدرس 60 ه

ــه روســتاها فرســتاده شــدند. ب

 حمایت بهزیستی از 
افراد مبتال به اچ آی وی

رئیــس مرکــز توســعه، پیشــگیری و درمــان اعتیــاد 
ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه وجــود 1200 کمــپ 
ــراد  ــت از اف ــه حمای ــت: کمیت ــور گف ــاد در کش ــرک اعتی ت
مبتــا بــه اچ آی وی )ایــدز( بــا ریاســت بهزیســتی تشــکیل 
شــد. ایــن در حالــی اســت کــه 33 هــزار فــرد مبتــا بــه 
ــر  ــزار نف ــن ۸0 ه ــن بی اچ آی وی شناســایی شــدند و از ای

ــت هســتند.  ــه اچ آی وی مثب ــا ب مبت
فریــد براتــی ســده در نشســت تخصصــی بــا کارشناســان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــدران ب ــتان مازن ــتی اس ــئول بهزیس مس
پیشــگیری، درمــان بســیاری از دردهــای بهزیســتی اســت، 
نهــاد  اصلی تریــن  بهزیســتی،  ســازمان  کــرد:  اظهــار 
پیشــگیرانه در کشــور اســت و تعــداد نیروهــای پیشــگیری 
در مازنــدران از لحــاظ تعهــد نیــرو و پتانســیل در هیــچ نهاد 

ــود.  ــده نمی ش ــور دی ــری از کش دیگ
اینکــه کل اعتبــار بهزیســتی در بحــث  بیــان  بــا  وی 
پیشــگیری ۸0 میلیــون تومــان اســت، خاطرنشــان کــرد: 
برنامــه ششــم توســعه در احــکام خــود، برنامــه و احــکام 
دایمــی و وظایفــی بــر عهــده ســازمان بهزیســتی گذاشــته 
ــاق،  ــاد، ط ــگیری از اعتی ــث پیش ــث در بح ــن مباح و ای
غربالگــری ژنتیــک و آســیب های اجتماعــی اســت کــه در 

ــود دارد.  ــیب ها وج ــظ آس ــد محاف ــامانه رص س
ــال  ــت: در ح ــاد گف ــدم اعتی ــگیری و ع ــاره پیش وی درب
ــود  ــور وج ــاد در کش ــزار معت ــون و ۸00 ه ــر 2 میلی حاض
ــد لحــاظ  ــان بای ــس از درم ــن و پ ــزی حی دارد و برنامه ری
ــار  ــت. آم ــگیری اس ــث پیش ــن بح ــا مهم تری ــود؛ ام ش
ــرف  ــیوع مص ــث ش ــدر در بح ــواد مخ ــدگان م مصرف کنن

ــد. ــون می رس ــه 4 میلی ــی ب ــا تفنن ــرف ی ــار مص یک ب
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از دیگــر اوصــاف پارســایان رســیدن بــه مقــام ذکــر 
ــه  ــواره ب ــتن و هم ــدا را در دل داش ــاد خ ــت. ی اس
ــِه  یــاد او بــودن، مایــه  آرامــش اســت: »َألَ ِبِذکـْـرِ اللَّ

َتْطَمــنُّ اْلُقُلــوب« 
ــد و فــروش  ــد کــه خری ــان راســتین آنان ان و مؤمن
ــل  ــاد خــدا غاف ــا را از ی ــوی آن ه و مشــغولیت دنی
نمی ســازد: »رَِجــاٌل لَّ ُتْلِهیِهــْم َتجــاَرٌه َو لَ َبْیــٌع َعــن 

ــه...«  ِذکْــرِ اللَّ
ســرور و ســالر شــهیدان از جملــه کســانی بــود کــه 
بــه ایــن مقــام شــریف نائــل گشــته بــود و همــواره 
یــاد خــدا می کــرد. موقــع حملــه بــه دشــمن 
ــم«  ــی العظی ــه العل ــّوه اِلّ باللَّ ــول و لق ــر »لح ذک

می گفــت؛ 
ــا الیــه  ــه و ان هنــگام احســاس خطــر مــرگ »اناللَّ

ــاخت؛  ــاری می س ــان ج ــر زب ــون« ب راجع
هنــگام رســیدن بــه کربــال از بالهــا و مصیبت هــای 
ــِن  ــَک َم ــم َأعوُذِب ــرد: »اّلله ــاه می ب ــه خــدا پن آن ب

الکَــرِب َو الَبــالء«
و بالخــره دشــمنان خــود را ســرزنش می کنــد 
کــه: »شــیطان بــر شــما مســلط شــده و یــاد 
ــر  ــگ ب ــاخته، نن ــتان س ــزرگ را فراموش ــدای ب خ
ــه  ــم و ب ــا از خدایی ــد، م ــه می خواهی ــما و آنچ ش

ســوی خــدا بازمی گردیــم.« کــرب وبــال

 سالمندان برای قوی ماندن 
چه بخورند؟

تحقیــق جدیــدی بیــان می کنــد کــه مصــرف پروتئیــن 
ــط در  ــرف آن فق ــای مص ــه ج ــه، ب ــده روزان ــه وع ــر س در ه
هنــگام شــام، بــه حفــظ تــوان جســمی افــراد مســن کمــک 
می کنــد. بــه نقــل از MedLinePlus، مطالعــه کانادایــی 
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــی از پروتئین ــای غن ــه وعده ه ــان داد ک نش
مســاوی در طــول روز پخــش شــده باشــد، مانــع از اضمحالل 
ــود. ــت نمی ش ــش حرک ــث افزای ــا باع ــود؛ ام ــه می ش عضل

اســتفنی شــوالیر، مؤلــف ایــن مطالعــه، گفــت: »نکتــه مهــم 
ــه و افزایــش  ــرای تحریــک ســاخت عضل ــه ب ــن اســت ک ای
ــن  ــده پرپروتئی ــه وع ــده از س ــک وع ــای ی ــه ج ــدرت، ب ق

ــود.« ــتفاده ش اس
ــقوط،  ــه س ــب ب ــالخوردگی اغل ــا س ــط ب ــرد مرتب زوال عملک
منجــر  اســتقالل  رفتــن  دســت  از  و  ذهنــی  مشــکالت 
ــاد  ــوالیر ایج ــی ش ــم تحقیقات ــه در تی ــوالی ک ــود. س می ش
ــا  ــن ب ــاوی پروتئی ــیم مس ــا تقس ــه آی ــود ک ــن ب ــد، ای ش
ــاط  ــرخ زوال ارتب ــش ن ــمانی و کاه ــرد جس ــش عملک افزای
دارد یــا نــه؟ پــس از ســه ســال، محققــان دریافتنــد کــه هــم 
مــردان و هــم زنــان شــاهد افــت عملکــرد جســمانی و قــدرت 
ــن  ــول روز پروتئی ــه در ط ــی ک ــا آن های ــوند؛ ام ــه می ش عضل
را بــه صــورت مســاوی تری صــرف می کردنــد توانســتند 
قــدرت عضلــه خــود را بیشــتر از آن هایــی کــه فقــط در هنــگام 

ــالمانه ــد. س ــظ کنن ــد، حف ــرف می کردن ــن مص ــب پروتئی ش

   خانواده
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 برگزاری سومین لیگ بازی های رایانه ای ایران در برج میالد تهران 
عکس: ایرنا

 تصویری جالب از مرز سه کشور اسلواکی، اتریش و مجارستان

استقبال از پیکر مطهر شهید حسن جنگجو که به »شهید فهمیده  
استان آذربایجان« شهرت داشت. عکس: فارس 

  شهرام شکوهی در کنسرت جدید خود با اجرای قطعه 
عاشقان، آن را به شهید مدافع حرم، محسن حججی، تقدیم کرد. 

عکس: فارس  

کشتی های ویژه یخ شکن در مناطق قطبی، یخ های تشکیل شده بر 
روی آب دریا در زمستان سال گذشته را می شکنند تا راه را برای عبور 

کشتی های عادی باز کنند. ضخامت این یخ ها گاه تا ۱۵۰ سانتیمتر 
می رسد.  

نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسالمی دیروز صبح با حضور 
مسئوالن فرهنگی، خانواده محترم شهدا و اهالی رسانه در کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد. عکس: میزان 

جدول سودوکو - شماره 85

حدیث روز

کاریکاتور - اختالف در اتحادیه اروپا درباره لزوم توقف یا تداوم 
کرات عضویت ترکیه مذا

الکافى: ج4، ص252
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تسنیم

بسمه تعالی
مرا غدیر، حریم وصال محبوب است

که بیکران دریاست                                                                   مرا غدیر نه برکه، 
که فاتح دل هاست                                                                                                                                     علی نه فاتح خیبر، 

سرکار خانم دکتر طیبه قاسمی
کنیم .  گام برداریم و برای فردا به او اعتماد  که امروز با »خدا«  راز یک زندگی زیبا در این است 

گل هــای یــاس بــه ســویت  همســر عزیــزم و بهانــه زندگــی ام! عشــق، مقدس تریــن بهانــه بــرای زندگــی اســت. بــا ســبدی پــر از 
می آیــم و بــا عشــق، ششــمین ســالگرد ازدواج و یکی شــدنمان را در عیــد ســعید والیــت بــه همــراه موفقیــت در اتمــام تحصیــات 
تکمیلــی بــه تــو تبریــک می گویــم. از صمیــم قلــب برایــت آرزوی ســامتی و موفقیــت می کنم و امیــدوارم قطار زندگی مشــترکمان 

همیشــه بــر روی ریل هــای خوشــبختی در حرکــت باشــد.
از طرف همسرت، محمدمهدی

   ترفندهای خانه داری
 رهایی از خواب آلودگی 

در محیط کار )2(
 حرکت کنید 

ــد.  ــه باشــگاه ورزشــی بروی ــود ب ــار خ ــت ناه ــول وق در ط
ــد؛  ــرون بروی ــه بی ــن ب ــرای راه رفت ــن صــورت ب ــر ای در غی
از پلــه اســتفاده کنیــد. اجــازه دهیــد کــه خــون در بدنتــان 
بــه جریــان افتــد. ایــن عمــل متابولیســم بــدن را تســریع 
ــری  ــز جلوگی ــالت نی ــی و کس ــد و از خواب آلودگ می بخش

می کنــد.
 بعدازظهر چرت کوتاهی بزنید 

ــط توجــه  ــد. فق ــه ای معجــزه می کن ــک چــرت 15 دقیق ی
ــرت زدن  ــه چ ــدام ب ــر اق ــی دی ــه خیل ــید ک ــته باش داش
ــل  ــد مخت ــما را می توان ــبانه ش ــواب ش ــون خ ــد؛ چ نکنی

ــد. کن
 میان وعده های مناسب بخورید 

یــک ســیب یــا مقــداری ماســت جــزء میان وعده هــای فــوری 
بی نظیــر هســتند. ســعی کنیــد بــه صــورت خــود مقــداری آب 
خنــک بزنیــد تــا رخــوت از شــما دور شــود. گاهــی اوقــات حتی 

شســتن دســت ها نیــز بــه شــما کمــک می کنــد.
 در محیط خنک کار کنید 

کار کــردن در یــک فضــای ســردتر باعــث می شــود تــا شــما 
هشــیارتر بمانیــد. اگــر اطــراف شــما گــرم باشــد، احتمــال 

دارد کــه بــه خــواب فرورویــد. ســالمت نیــوز

   سالم باشیم
عوارض آرایش ناخن

ــی،  ــواد غذای ــر م ــارت ب ــناس نظ ــی، کارش ــم قیاس  مری
آرایشــی و بهداشــتی، انــواع مــواد آرایشــی ناخــن و 

داد. شــرح  را  آن  طولنی مــدت  اســتفاده  عــوارض 
بــه گــزارش بهداشــت نیــوز، مریــم قیاســی بــا اشــاره بــه 
ــردن ناخــن،  ــگ ک ــرای رن ــواد آرایشــی ناخــن ب ــه م اینک
ــش  ــا افزای ــی ی ــور مصنوع ــه ط ــن ب ــول ناخ ــش ط افزای
ــت: لک  ــار داش ــد، اظه ــه کار می رون ــن ب ــت ناخ مقاوم
ناخــن باعــث درماتیــت تماســی آلرژیــک می  شــود. 
ــن  ــیت دارد، ممک ــن حساس ــه لک ناخ ــه ب ــخصی ک ش
ــه لک  ــی ک ــورت و جاهای ــک، ص ــتان، پل ــت در انگش اس
ناخــن در زمــان خشــک شــدن بــا آن هــا تمــاس داشــته، 

ــود. ــیت ش ــار حساس دچ
ایــن کارشــناس نظــارت بــر مــواد غذایــی، آرایشــی 
ترکیــب  یــک  فرمالدئیــد،  تاکیــد کــرد:  بهداشــتی  و 
آلرژی  زاســت کــه در فرآورده هــای تقلبــی و قاچــاق یافــت 

می شــود.
وســیله  بــه  ناخن هــا  طــول  افزایــش  بــه  قیاســی 
ــن  ــای ناخ ــا انته ــن ی ــه کل ناخ ــی ک ــای مصنوع ناخن ه
چســب های  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  می پوشــاند،  را 
ناخن هــای مصنوعــی حــاوی مــواد حساسیت زاســت؛ 
باعــث   Methacrylate بــدون  چســب های  گاهــی 

شــکاف و تــرک ناخــن می شــوند. تســنیم

عید غدیر سال 1396
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