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معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد:

 زندگی ۱۱ میلیون حاشیه نشین 
در وضعیت نامناسب

اسحاق جهانگیری در آیین افتتاح 150 مرکز اورژانس 
اجتماعی در سراسر کشور گفت: اهتمام به کاهش و 

کنترل آسیب اجتماعی، یک مسئولیت مهم...

 رئیس جمهور در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی سی ان ان: 

ما نگران هیچ تهدیدی نیستیم 
حسن روحانی در گفت وگو با سی ان ان گفت: درست 
است که آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی است، ولی 

جمهوری اسالمی ایران نیز برای هر وضعیتی ...
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تجزیه، خطر بزرگ منطقه
سال ها  کرد،  ایجاد  منطقه  در  داعش  که  بحرانی 
دامن کشورهای مسلمان را گرفت و خسارات انسانی، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جبران ناپذیری وارد کرد. 
اکنون و با ایستادگی مردم منطقه و سیاستگذاری های 
درست و مدیریت بر بحران برخالف خواست استکبار، 
را  آخر  نفس های  و  است  پایان  در خط  بحران  این 
می کشد و می رود تا پرونده اش بسته شود؛ اما به 
نظر می رسد خناسان برنامه ریزی که منافع خود را 
کلید  را  دیگری  بحران  می دانند،  منطقه  بحران  در 
در  را  جدید  بحرانی  می تواند  که  برنامه ای  زده اند؛ 
منطقه به راه اندازد و کشورهای زیادی را درگیر کند 
 و این همان چیزی است که دشمنان اسالم دنبال 

می کنند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 »نفس«، نماینده ایران 
در اسکار شد
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صفحه 4

 آموزش و پرورش 
اولویت اول دولت ها نیست

مدیر عامل فوالد مبارکه عنوان کرد:

 نفت، دلیل اصلی رشد 
قیمت سهام فلزات اساسی

|صفحه 3

 فروش گوشت نذری محرم 
با نرخ ۳۸ هزار تومان در اصفهان
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در آیین تکریم و معارفه شهرداران پیشین 
و جدید یزد مطرح شد:

 شهر جهانی یزد، مسئوالنی 
با فکر جهانی می خواهد
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برنامه هایی به سبک هفته دفاع مقدس:  

 از اهتزاز پرچم سیدالشهدا)ع( 
 تا مراسم شیرخوارگان حسینی 

در اصفهان
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تکمیل بوستان شمال غرب 
اصفهان در نیمه دوم سال
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 نگاهی به دیدار 
استقالل تهران – ذوب آهن اصفهان

جدال برای بقا
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کیمیای وطن بررسی کرد:

بدعت های ناصواب
|صفحه 11

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به  هیچ  عنوان هیچ تردیدی از سوی هیچ کشوری در برجام پذیرفته نیست، تأکید کرد:

تجدید مذاکره، هرگز



کوتاه از سیاست
در پیامی

رهبر معظم انقالب درگذشت 
حجت االسالم معصومی را تسلیت 

گفتند 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی درگذشــت عالــم 
علی اصغــر  المســلمین  و  حجت االســام  خدمتگــزار 

ــد.  ــلیت گفتن ــی را تس معصوم
ــام  ــگاه اطاع رســانی مق ــای وطــن از پای ــزارش کیمی ــه گ ب
معظــم رهبــری، متــن پیــام حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــه 

ایــن شــرح اســت:
بسمه  تعالی

و  حجت االســام  جنــاب  خدمتگــزار  عالــم  درگذشــت 
المســلمین آقــای حــاج شــیخ علی  اصغــر معصومــی 
ــدگان محتــرم  ــدان گرامــی و بازمان ــه خان رحمة هللا علیــه را ب
و بــه همــه  ارادتمنــدان و شــاگردان ایشــان تســلیت عــرض 
ــن  ــات ای ــته، خدم ــال گذش ــا س ــول ده ه ــم. در ط می کن
عالــم بزرگــوار در زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعــی اســتمرار 
داشــته و عضویــت در دوره هــای متعــدد مجلــس خبــرگان 
نمونــه  برجســته  آن بــوده اســت. از خداونــد متعــال رحمــت 
ــم. ــألت می نمای ــان را مس ــات ایش ــو درج ــرت و عل و مغف

 البی ضد برجامی نتانیاهو 
در سازمان ملل 

نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی در ســخنرانی خــود در 
ســازمان ملــل متحــد تــاش خواهــد کــرد بــا مرتبــط کــردن 
پرونــده توافــق هســته ای ایــران بــه موضــوع ســوریه، علیــه 

ایــن توافــق البــی کنــد.
دانــی دنــون، ســفیر رژیــم صهیونیســتی در واشــنگتن 
می گویــد: بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر ایــن رژیــم، 
اســتدالل های  ملــل  ســازمان  در  خــود  ســخنرانی  در 
ــق  ــرد و تواف ــد ک ــرح خواه ــران مط ــه ای ــی« علی »جامع
ــل  ــت ها تمای ــای صهیونیس ــه ادع ــه ب ــه آنچ ــته ای را ب هس
ایــران بــرای تثبیــت حضــور نظامی اش در شــمال فلســطین 

ــد زد. ــره خواه ــت، گ ــغالی اس اش
بــه گفتــه دنــون، نتانیاهــو ایــن موضــوع را مطــرح خواهــد 
را  ایــران  توافــق هســته ای  تل آویــو  نظــر  از  کــرد کــه 
نمی تــوان دســت نخورده و بــدون تغییــر نــگاه داشــت.

عقب نشینی دینی عجیب داعش 
اســناد منتشرشــده نشــان می دهــد گــروه تروریســتی 
ــت  ــب رضای ــرای جل ــود ب ــای خ ــی فتواه ــش از بعض داع

هوادارانــش دســت کشــیده اســت. 
طبــق اســنادی کــه به تازگــی از ســوی فعــاالن ســوری 
منتشــر شــده، گــروه تروریســتی داعــش از بعضــی فتواهــای 
ــینی  ــش عقب نش ــت هواداران ــب رضای ــور جل ــه منظ ــود ب خ
ــری  ــت« تصوی ــرات پس ــی »ف ــگاه اینترنت ــت. پای ــرده اس ک
ــه را منتشــر کــرد کــه از ســوی آنچــه داعــش  از یــک مصوب
اســامی« می خوانــد، صــادر  دولــت  را »کمیســیون  آن 
ــر  ــوای »تکفی ــش از فت ــه داع ــن مصوب ــت. در ای ــده اس ش
افــراد نــاآگاه در امــور دینــی« یــا »تکفیــر افــراد خــارج 
از ســرزمین های داعــش« یــا »تصــرف امــاک افــرادی 
ــا  ــارج می شــوند ی ــرل داعــش خ ــق تحــت کنت ــه از مناط ک
ــه از خــوارج هســتند، بازداشــت می شــوند«،  ــام اینک ــه اته ب
ــوری،  ــاالن س ــام فع ــق اع ــت. طب ــرده اس ــینی ک عقب نش
داعــش  ارشــد  مفتی هــای  میــان  بســیاری  اختافــات 
ــر از  ــا نف ــار آن ده ه ــی انتش ــه در پ ــوا ک ــن فت ــبب ای ــه س ب

ــود دارد. ــدند، وج ــدام ش ــان اع غیرنظامی

دسته  گل تازه ترامپ 
ــکا  ــوری آمری ــت رئیس جمه ــاره توئی ــن در ب ــه گاردی روزنام
ــد ترامــپ  درخصــوص کــره شــمالی نوشــت: ادعــای دونال
ــان  ــمالی نش ــره ش ــن در ک ــل بنزی ــای طوی ــاره صف ه درب
ــور  ــن کش ــی ای ــاع داخل ــاع از اوض ــه او بی اط ــد ک می ده
اســت. ایــن روزنامــه انگلیســی بــا اشــاره بــه اینکــه دونالــد 
ترامــپ در توئیــت خــود بــا طعنــه بــه »کیــم جونــگ اون« 
رهبــر کــره شــمالی ادعــا کــرد کــه شــهروندان ایــن کشــور 
ــپ، وی  ــه ترام ــه گفت ــت: ب ــتند، نوش ــن هس ــف بنزی در ص
بــا »مــون جائــه ایــن« رئیس جمهــوری کــره جنوبــی 
ارتبــاط تلفنــی داشــت و خطــاب بــه »مــون« گفــت: از مــرد 
ــای  ــه خبــر؟ صف ه ــمالی( چ ــره ش ــر ک ــکی )رهب موش
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــمالی( ش ــره ش ــن )در ک ــل بنزی طوی

ــد اســت. خیلــی ب
ایــن نشــریه ادامــه داد: تصــور ترامــپ دربــاره صفــوف بنزین 
در کــره شــمالی دور از ذهــن اســت. مردم این کشــور بســیار 
ــره  ــا ماشــین ها در ک ــد. عمدت ــم ماشــین شــخصی دارن ک

شــمالی منحصــر بــه ارتــش یــا مقامــات دولتــی اســت.

موگرینی: برجام متعلق به جامعه 
جهانی است 

ــار  ــا در اظهاراتــی ب مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپ
دیگــر از توافــق هســته ای ایــران حمایــت کــرد و گفــت: ایــن 

توافــق متعلــق بــه جامعــه جهانــی اســت. 
فدریــکا موگرینــی، مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا، 
ــه  ــه برنام ــرد: توافقنام ــام ک ــگاران اع ــه خبرن ــورک ب در نیوی
ــدات  ــز تعه ــران نی ــال اجراســت و ته ــران در ح هســته ای ای

ــد. ــام می ده ــود را انج خ
او گفــت: مــن بار هــا اعــام کــرده ام کــه توافقنامــه »برجــام« 
در حــال اجراســت و آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
ــد  ــود را تایی ــدات خ ــه تعه ــران ب ــردن ای ــل ک ــار عم ــت ب هف

ــرده اســت. ک
موگرینــی دربــاره احتمــال خــروج آمریــکا از ایــن تفاهم نامــه 
گفــت: ایــن قــرارداد بیــن یــک کشــور بســته نشــده، بلکــه 

ــی اســت. ــه جامعــه بین الملل ــق ب متعل

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تجزیه، خطر بزرگ منطقه
و در ایــن بیــن خواســته یــا ناخواســته آب بــه 
ــه  ــه ریخت ــوم منطق ــردم مظل ــران م آســیاب غارتگ

می شــود. 
ــار  ــرای مه ســال ها خطــر تشــکیل اســرائیل دوم ب
جبهــه مقاومــت اســامی و محــدود و محصــور 
کــردن جامعــه اســامی شــنیده می شــد کــه 
امــروز شــاید ایــن غائلــه نطفــه اش منعقــد شــود؛ 
راهــی کــه نرفتــه مشــخص اســت خســران زیــادی 
ــاه طــرح  ــرار اســت ســوم مهرم ــال دارد؛ ق ــه دنب ب
ــی  ــراق و جدای ــتان ع ــتقال کردس ــی اس همه پرس
اقلیــم از دولــت مرکــزی آن کشــور بــه رأی عمومــی 
گذاشــته شــود؛ طرحــی کــه ظاهــرش بــد نیســت؛ 
ــه دارد، شــاید  ــراق و منطق ــه ع ــا در شــرایطی ک ام
ــت؛  ــا نیس ــد و قطع ــش نباش ــبی برای ــان مناس زم
بــه همیــن دلیــل نیــز تقریبــا تمامــی کشــورهایی که 
ــل  ــه بین المل ــع جامع ــد و  درواق ــر کرده ان اظهارنظ
مخالــف اجــرای آن هســتند؛ بــه جــز اســرائیل کــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــی همه پرس ــور حام ــا کش تنه
حمایــت نشــان از خطرنــاک بــودن اجــرا دارد؛ 
لــذا برخــی معتقدنــد اســرائیل دوم شــکل خواهــد 
ــژه  ــه به وی ــن منطق ــده پرآشــوبی دام ــت و آین گرف
ــد  ــوریه و ... را خواه ــه، س ــراق، ترکی ــورهای ع کش

گرفــت.  
بی تردیــد مســئله کردســتان از مرزهــای کنونــی 
عــراق تجــاوز کــرده و در اوضــاع بعضــی کشــورهای 
ــش  ــئله نق ــن مس ــذارد و ای ــر می گ ــوار تأثی همج
ــد حــل و  ــارزی در چارچــوب رون ــگاه ب مهــم و جای

فصــل بحران هــای کنونــی منطقــه دارد. 
بیشــتر بررســی های کارشناســان سیاســی خاورمیانه، 
اروپــا و آمریــکا اقــدام نابهنــگام بارزانــی را حرکتــی 
سیاســی و شــوک آور دانســته اند؛ شــوکی کــه بــرای 
ــی را  ــل قبول ــان قاب ــول آنچن ــم تح ــی و اقلی بارزان
در پــی نخواهــد داشــت؛ جــز اینکــه یــک قــدم در 
جهــت تجزیــه یــک کشــور تــازه آزادشــده )هرچنــد 
ــع  ــه نف ــی دارد و ب ــی دارد( برم ــوز گرفتاری های هن
ســامان  آن  مــردم  و  طرف هــا  از  یــک  هیــچ 
ــرای  ــد ب ــد ش ــی خواه ــز محرک ــود و نی ــد ب نخواه
قدم هــای دیگــر تجزیه طلبــی کــه بــاز منفعتــی 
ــتگی و  ــادی و خس ــع اقتص ــودی مناب ــز ناب ــه ج ب
گیــر و گرفتــار کــردن نیــروی انســانی و... نخواهــد 

داشــت. 
ــام  ــی در انج ــده بارزان ــکل عم ــای کار مش ــا اینج ت
در  دولت هــا  مخالفت هــای  مــوج  همه پرســی، 

منطقــه و بین الملــل اســت. 
ــال  ــه در ح ــر در منطق ــی دیگ ــال بحران ــر ح ــه ه ب
ــران  ــه بح ــی ک ــم زمان ــت؛ آن ه ــکل گیری اس ش
ــه خــاک و خــون کشــید  ــه را ب ــه منطق داعــش ک
ــتر  ــه بیش ــی ک ــت؛ بحران ــده اس ــام نش ــوز تم هن
ــر  تحلیلگــران پیامدهــای ســخت و گاه جبران ناپذی
آن را بــرای کشــورهای منطقــه از جملــه عــراق، 
ایــران طوالنی مــدت می داننــد؛  البتــه  ترکیــه و 
بحرانــی کــه بــه بی نظمــی و ناامنــی منطقــه دامــن 
در  تجزیه طلبــی  اول  اســت گام  ممکــن  و  زده 
ــک  ــاد ی ــه ایج ــه ب ــی ک ــرب آســیا باشــد؛ بحران غ
ــران  ــوش ای ــخ گ ــرائیل بی ــد اس ــر مانن ــم دیگ رژی
ــه  ــت ک ــوه ای اس ــزرگ بالق ــر ب ــد و خط می انجام

ــت.  ــش ناپیداس پایان
»اســرائیل  شــکل گیری  را  اتفــاق  ایــن  برخــی 
دوم« توصیــف کرده انــد؛ اســرائیل دومــی کــه 
دســت اســرائیل اول را در منطقــه و کنــار ایــران بــاز 
ــی  ــه امــکان نظــارت امنیت ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب می کن
و اطاعاتــی رژیــم جعلــی اســرائیل اول بــر ایــران، 
عــراق و ترکیــه را فراهــم می  ســازد و کار جاسوســی 
»دانــی یاتــوم« رئیــس ســابق موســاد را کــه 
اکنــون در اقلیــم کردســتان مســتقر اســت، آســان 
می کنــد و بــا تشــکیل یــک کشــور جدیــد ذهن هــا 
را از فلســطین اشــغالی تــا حــدودی منحــرف کــرده 
ــد و  ــت کردســتان منتقــل می نمای ــه دول و حتــی ب
بــه طــور قطــع منافــع زیــاد اقتصــادی و نظامــی و 
ــه ارمغــان  ــم صهیونیســتی ب ــرای رژی سیاســی را ب
ــی  ــی بارزان ــرح همه پرس ــن ط ــد آورد؛ بنابرای خواه
ــه را  ــرائیل دوم در منطق ــکیل اس ــای تش ــدای پ ص
بــه گــوش می رســاند؛ صدایــی کــه نامیمــون بــوده 
و نگرانــی منطقــه ای را بــه وجــود آورده اســت؛ 
مگــر اینکــه بارزانــی صــدای مخالفــت بین المللــی 
ــد و  ــنود و درک کن ــی بش ــه خوب ــه ای را ب و منطق
ــران  ــن بح ــه را از ای ــی منطق ــق همه پرس ــا تعلی ب

ــد.  خــارج کن
ــد  ــز بای ــراق نی ــزی ع ــت مرک ــت دول ــی اس بدیه
ــه  ــنود و ب ــی بش ــه خوب ــم را ب ــردم اقلی ــدای م ص
حقــوق مــردم آن ســامان احتــرام بگــذارد و از 
ــا را  ــی آن ه ــته های منطق ــره، خواس ــق مذاک طری
پاســخگو باشــد؛ چنانچــه خودمختــاری را پذیرفتــه 

ــت. ــرده اس ــل ک ــز عم ــی نی ــه خوب و ب
ــن  ــند ای ــه باش ــد متوج ــا بای ــئوالن م ــه مس آنچ
اســت کــه هوشــیارانه و عمیــق مســئله را زیــر نظــر 
ــد  ــا را رص ــت قضای ــز و درش ــند و ری ــته باش داش
کننــد و بــا تصمیــم و عمــل بــه موقــع از خســارات 

ــد. ــون دارن ــور را مص ــوع کش ــن موض ای

ــس  ــس مجل ــی، رئی ــد جنت ــت هللا احم  آی
اجــاس  ســومین  در  رهبــری،  خبــرگان 
ــه در  ــس ک ــن مجل ــم ای ــمی دوره پنج رس
ــار  ــزار شــد، اظه ــم برگ ــس قدی محــل مجل
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــرد: هفت ک
منکــر را پیــش رو داریــم و قیــام امــام 
ــود؛  ــم ب ــن مه ــرای ای ــز ب ــین)ع( نی حس
بنابرایــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
وظیفــه تمــام مســلمانان، علمــا و نهادهایــی 

ــت. ــرگان اس ــس خب ــد مجل مانن
ظلــم  مقابــل  در  نبایــد  داد:  ادامــه  وی 
ــام  ــدر اس ــان ص ــر در زم ــرد؛ اگ ــکوت ک س
در مقابــل اتفاقاتــی کــه افتــاد و دربــاره 
بــود  نشــده  امیرالمؤمنیــن)ع(  ســکوت 
ایــن مصیبت هــا در طــول تاریــخ بــرای 

نمی آمــد. وجــود  بــه  مســلمانان 
 دفاع مقدس، قدرت نظامی 
جمهوری اسالمی را تقویت کرد

ــه هفتــه دفــاع  ــا اشــاره ب آیــت هللا جنتــی ب
مقــدس  دفــاع  کــرد:  تأکیــد  مقــدس 
نعمتــی الهــی بــود. اگــر خداونــد بــه جــای 
ــی داد، ارزش  ــا م ــا ط ــه م ــد ب ــوه دماون ک
آن بــا جنگــی کــه اتفــاق افتــاد، برابــر نبــود؛ 
چــرا کــه طــا، مایــه فســاد و مصیبــت 
اســت؛ امــا ایــن جنــگ مایــه خوبــی بــرای 
امــت اســامی بــود؛ چنانچــه قــدرت نظامــی 

ــرد. ــت ک ــم تقوی ــامی را ه ــوری اس جمه
ــت:  ــری گف ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
و  شــهادت طلبی  روح  مقــدس،  دفــاع 
ایثارگــری را در مــردم مــا زنــده کــرد. بــه یــاد 
ــاره  ــم امــام راحــل در زمــان جنــگ درب داری
شــهید فهمیــده فرمودنــد کــه رهبــر مــا ایــن 

ــت. ــاله اس ــل 13س طف
وی بیــان کــرد: امــروز می بینیــم شــهید 
ــاب هســتند  ــای انق ــا از رویش ه حججی ه
ــی  ــم؛ باق ــم نداری ــق ک ــن مصادی ــا از ای و م
ــت  ــگ و تربی ــت جن ــه برک ــام ب ــدن نظ مان
ــاع مقــدس  ــی در هشــت ســال دف نیروهای

ــود. ب
 مسلمانان میانمار گرفتار 

بی رحم ترین افراد روزگار شدند
نسل کشــی  دربــاره  جنتــی  آیــت هللا 
ــع  ــرد: فجای ــار ک ــار اظه ــلمانان در میانم مس
مــی آورد؛  درد  بــه  را  قلب هــا  میانمــار 
مســلمانان میانمــار مــردم بی پنــاه و فقیــری 
هســتند کــه ســوزانده و درو می شــوند و 
ــده اند؛  ــراد روزگار ش ــن اف ــار بی رحم تری دچ
متأســفانه امــت اســامی هــم در برابــر ایــن 

ــت. ــرده اس ــکوت ک ــع س فجای
 زمزمه جدایی اقلیم کردستان عراق 

زاییده آمریکا، اسرائیل و عربستان 
است

ــاره  ــری درب ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
زمزمــه جدایــی اقلیــم کردســتان عــراق 
ــم کردســتان را  ــی اقلی ــه جدای ــت:  زمزم گف
می شــنویم؛ بایــد بــا تمــام وجــود در مقابــل 
ــه  ــد ب ــه می خواه ــی ک ــتاد؛ وضعیت آن ایس
ــرائیل  ــکا، اس ــت آمری ــد، خواس ــود بیای وج
و عربســتان اســت. آنــان قصــد دارنــد 

ــد. ــف کنن ــلمانان را تضعی مس
وی اضافــه کــرد:  جدایــی اقلیــم کردســتان 
بــه منظــور ایجــاد اســرائیلی دیگــر اســت؛ ما 
بایــد مواظــب باشــیم کــه خواســت آمریــکا 
در ایــن زمینــه بــه جایــی نرســد کــه البتــه به 
ــردم  ــد از م ــز بای ــا نی ــد و م ــی نمی رس جای

آن منطقــه حمایــت کنیــم.
 راه شهید حججی ها نشان 

می دهد اعتماد به غرب راهگشا 
نیست

ــد  ــری تأکی ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
کــرد: راه شــهید حججی هــا نشــان از آن 
دارد کــه اعتمــاد بــه غــرب و آمریــکا نه تنهــا 
ــادن  ــای افت ــه معن ــه ب ــوده، بلک راهگشــا نب
در حیلــه آنــان اســت و خســارات  دنیــوی و 

ــی دارد.  ــروی در پ اخ
آمریــکا در برجــام نشــان داد کــه نبایــد بــه 
ــد  ــا بای ــه م ــرد؛ بلک ــاد ک ــان اعتم ــرف آن ح
چشــم بــه جوانــان خودمــان داشــته باشــیم 
و بــا ترویــج اقتصــاد مقاومتــی راه پیشــرفت 

کشــور را فراهــم کنیــم.
وی بــا ابــراز خرســندی از شــروع کار دولــت 
ــار  ــردم انتظ ــه م ــرد: آنچ ــار ک ــد اظه جدی

ــت.  ــادی اس ــت اقتص ــود وضعی ــد بهب دارن
مســئوالن بایــد از چهــار ســال  آینــده بــرای 

ــد. ــردم اســتفاده کنن ــه م ــت ب خدم
آیــت هللا جنتــی ادامــه داد:  برنامــه داشــتن 
و  انقابــی  نیروهــای  از  اســتفاده  بــرای 
بازی هــای  از  کــردن  دوری  و  متدیــن 
سیاســی، از جملــه مطالبــات مــردم در 
ایــن دوره اســت و بیــش از گذشــته پیگیــر 

تحقــق آن هســتند.

 برجام، مصداق تیر زهرآگین 
دشمن بود

ــد  ــری تأکی ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
پــس  در  بداننــد  بایــد  مســئوالن  کــرد:  
ــود  ــن وج ــری زهرآگی ــمن، تی ــد دش لبخن
زهرآگیــن  تیــر  مصــداق  برجــام،  و  دارد 
ــد  ــلمانان نبای ــن مس ــود؛ بنابرای ــمن ب دش

فریــب بخورنــد. 
ــای  ــر و بدعهدی ه ــه الجزای ــا موافقت نام آی

نقض هــای  آیــا  نبــود؟  کافــی  آمریــکا 
متعــدد دیگــر آمریــکا حتــی در انجــام 
ــی  ــورها کاف ــر کش ــا دیگ ــود ب ــدات خ تعه
ایــن ســرطان  بــرای شــناختن  نیســت 

جهانــی؟
ــامی در  ــوری اس ــروز جمه ــزود: ام وی اف
ــا  ــز ب ــن ج ــرار دارد و ای ــی ق ــگاه رفیع جای
تدبیــر رهبــری، شــهادت شــهید حججی هــا 
مجلــس  نبــود؛  ممکــن  همدانی هــا  و 
ــر  ــئوالن مطالبه گ ــری از مس ــگان رهب خبرن
ــوی  ــته از س ــخ شایس ــار پاس ــت و انتظ اس

ــان دارد. آن
 باید روی فتنه حساس باشیم

ــت:  ــری گف ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
و  بــوده  فتنــه حســاس  روی  بایــد  مــا 
مواظــب نفــوذ باشــیم؛ چــرا کــه کســانی کــه 
بــا انقــاب و اســام مشــکل دارنــد، در حــال 
ــه سیاســی  ــن رو کمیت رشــد هســتند؛ از ای
مجلــس خبــرگان بســیاری از مطالبــات 
را پیگیــری کــرده و از مســئوالن پاســخ 
ــه  ــد ادام ــد بای ــن رون ــت و ای ــته اس خواس

ــد. ــته باش داش
وی افــزود: االن هــم در مراکــزی نفــوذ 
ــه  ــا ب ــن رو م ــود دارد؛ از ای ــران وج فتنه گ
عنــوان مجلــس خبــرگان می توانیــم در 
ایــن زمینــه بــه رئیس جمهــور تذکــر دهیــم؛ 
رئیــس  شــاهرودی،  آیــت هللا  هاشــمی 
ــد  ــام، بای ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
معاونــان، مشــاوران و مســئوالن دفتــر خــود 
ــد. ــاب کنن ــی انتخ ــراد انقاب ــان اف را از می

آیت هللا جنتی در سومین اجالس مجلس خبرگان:

 مردم منتظر بهبود 
وضعیت اقتصادی هستند

ادامه از صفحه اول

رئیس  جمهــور،  روحانــی،  حســن  دکتــر 
ــت  ــت: درس ــی ان ان گف ــا س ــو ب در گفت وگ
قابــل  غیــر  ترامــپ  آقــای  اســت کــه 
پیش بینــی اســت، ولــی جمهــوری اســامی 
ایــران نیــز بــرای هــر وضعیتــی پیش بینــی 

کــرده و برنامــه دارد. 
حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی 
از  خــروج  نتیجــه  تنهــا  تصریــح کــرد: 

اســت. بی اعتبــاری  برجــام، 
امانپــور  کریســتین  خانــم  گفت وگــوی 
بــا  آمریــکا،  مجــری شــبکه ســی ان ان 
ــن  ــا ای ــران ب ــامی ای ــوری اس رئیس جمه
ــی رخ  ــه اتفاق ــه چ ــد ک ــاز ش ــش آغ پرس

اگــر رئیس جمهــور آمریــکا  خواهــد داد 
ــد؟ ــارج کن ــام خ ــده را از برج ــاالت متح ای

رئیس  جمهــور پاســخ داد: برجــام یــک 
تعهــد چندجانبــه بین المللــی و مــورد تأییــد 
اســت.  ملــل  ســازمان  امنیــت  شــورای 
بســیار  هزینــه  تعهــد،  ایــن  از  خــروج 
ــت.  ــد داش ــکا خواه ــرای آمری ــنگینی ب س
ــه  ــن هزین ــا ای ــم آمریکایی ه ــر نمی کن فک
ســنگین را تحمــل بکننــد؛ بــرای یــک 
ــت  ــا بی خاصی ــرای آن ه ــا ب ــه کام کاری ک
خواهــد بــود. خــروج آن هــا از برجــام هیــچ 
خاصیتــی بــرای آن هــا نــدارد؛ امــا در عیــن 
حــال اعتمــاد جهانــی را نســبت بــه آمریــکا 

ــرد. ــد ب ــن خواه ــی از بی ــور کل ــه ط ب
ــق  ــن تواف ــا ای ــی ســوال شــد: آی از  روحان
نمی توانــد  ایــران  معناســت کــه  بــدان 
ــره  ــه در ک ــد و آنچ ــه کن ــی تهی ــاح اتم س
شــمالی در حــال حاضــر ایجــاد شــده، 
ــه دلیــل ایــن اســت کــه چنیــن توافقــی  ب
وجــود نــدارد؟ اگــر ایــاالت متحــده از 
برجــام خــارج شــود، ایــران چــه می کنــد؟ 
آیــا فروپاشــی برجــام را مشــاهده خواهیــم 

ــرد؟ ک
ــکا از  ــر آمری ــخ داد: اگ ــور پاس رئیس  جمه
ــش الزم  ــران واکن برجــام خــارج شــود، ای
نمی شــود  داد؛ چــون  نشــان خواهــد  را 

آمریــکا از یــک تعهــدی خــارج شــود و 
طــرف مقابــل بخواهــد در همــان وضعیــت 
بمانــد؛  باقــی  خــودش  تعهــد  اجــرای 
بنابرایــن یــک طــرف برجــام ایجــاد اعتمــاد 
جهانــی اســت و طــرف دیگــر برداشــته 
ــی. ــه و غیرقانون شــدن تحریم هــای ظالمان
ــد حفــظ شــود. ــن تعــادل همیشــه بای ای

روحانــی در جــواب ایــن ســوال کــه »رهبــر 
معظــم انقــاب ایــران گفتنــد کــه واکنــش 
از طــرف ایــران خیلــی جــدی خواهــد بــود؛ 
در طــول  شــما هــم گفتیــد می توانیــد 
چنــد ســاعت از برجــام خــارج شــوید؛ 
کشــور شــما چــه کار خواهــد کــرد؟«، اظهــار 
ــر  ــی را در براب ــای مختلف ــت: گزینه ه داش
ایــن موضــوع در اختیــار خواهیــم داشــت. 
شــود،  خــارج  برجــام  از  آمریــکا  اگــر 
ــده  ــر ش ــزی و فک ــن کار برنامه ری ــرای ای ب

ــم داد؛  ــام خواهی ــی انج ــه اقدامات ــه چ ک
بنابرایــن اگــر چنیــن چیــزی اتفــاق بیفتــد 
بــه ســرعت اقدامــات ایــران را دنیــا شــاهد 
ــران اگــر بخواهــد برگــردد  ــود. ای خواهــد ب
بــه شــرایط پیــش از برجــام، در عــرض 

ــد. ــد ش ــام خواه ــن کار انج ــد روز ای چن

رئیس جمهور در گفت وگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان: 

ما نگران هیچ تهدیدی نیستیم 

حجت االسالم رئیسی در جمع خبرنگاران:
آمریکا در برابر هیچ ملتی به پیمان 

خود پایبند نیست 
حجت االســام ســید ابراهیــم رئیســی بــا حضــور 
ــای  ــوع بدعهدی ه ــه دو موض ــگاران ب ــع خبرن در جم
ــاس  ــن دوره اج ــده در ای ــائل حل ش ــکا و مس آمری

ــت. ــری پرداخ ــرگان رهب خب
ــه از  ــان اینک ــا بی ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
ابتــدا اعــام شــده بــود کــه مــا اعتمــادی بــه آمریــکا 
نداریــم، گفــت: لکــن پایبنــدی غــرب بــه آمریــکا بــه 
ایــن قــرارداد را بایــد بــا جدیــت در دیپلماســی دولــت 

ــد  ــن تعه ــه اجــرای ای ــزم ب ــا مل ــا آن ه ــرد ت ــال ک دنب
شــوند.

ــراز  ــا اب ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
مســئله  در  ایــران  پیش پرداخت هــای  از  تأســف 
غــرب  پیش پرداخت هــا  آن  کــرد:  اظهــار  برجــام 
ــان  ــه همچن ــم ک ــا معتقدی ــن م ــرده؛ لک ــور ک را جس
بی اعتمــادی بــه آمریــکا ایجــاب می کنــد مــا بــه 
ــوم  ــر هج ــور را در براب ــه کش ــی ک ــخه اصل ــال نس دنب
ــن نســخه  ــه ای ــم ک ــد، بروی ــد می کن دشــمنان توانمن

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــان اقتص هم
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ملــت ایــران از ابتــدای 
انقــاب نشــان داد کــه در برابــر تحریم هــا بســیار 

ــان کــرد: امــروز بدعهــدی   ــاوم اســت، بی ــدار و مق پای
آمریکایی هــا و غــرب  بایــد بــه رخ عالــم کشــیده 
ــا و  ــه ملت ه ــد ب ــا را بای ــکنی آن ه ــود و پیمان ش ش
ــر  ــا در براب ــا نه تنه ــه این ه ــم ک ــام کنی ــا اع دولت ه
ــه  ــد ب ــی پایبن ــچ ملت ــر هی ــه در براب ــا، بلک ــت م مل

ــتند. ــان نیس پیم
حجت االســام رئیســی بــا اشــاره بــه تأکیــدات مقــام 
ــکا  ــه آمری ــادی ب ــر بی اعتم ــی ب ــری مبن ــم رهب معظ
ــر  ــکا ب ــه ات ــام ک ــی نظ ــول اصل ــه اص ــد ب ــت: بای گف
ــد باشــیم؛  ــان اســت، پایبن ــد جوان دســت های توانمن
ــان  ــت های جوان ــور دس ــور کش ــای ام ــون گره گش چ

اســت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش 
تاکید کرد: 

نقش مؤثر نیروی دریایی 
در توسعه روابط بین الملل 
ارتــش  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
ــروی  ــم نی ــگاه مه ــه جای ــاره ب ــا اش ب
دریایــی  نیــروی  گفــت:  دریایــی 
ــد مثــل وزارتخارجــه در توســعه  می توان
روابــط بین الملــل تأثیرگــذار باشــد. 
امیــر دریــادار حبیــب هللا ســیاری در 
مراســم ترفیــع درجــه فرمانــده نــاوگان 

محمدرضــا  ناخــدا  نداجــا،  شــمال 
ــرم  ــاه مح ــت: م ــار داش ــری، اظه باق
بــرای مــا دانشــگاه و درس اســت و 
ــه از  ــم ک ــد بکنی ــاش را بای ــت ت نهای

عاشــورا درس بگیریــم.
ــا  ــش ب ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
تأکیــد بــر اینکــه ترفیــع درجــات فقــط 
ترفیــع ظاهــری نیســت و هرچــه رتبــه 
ــنگین تر  ــز س ــه نی ــی رود، وظیف ــاال م ب
ــی  ــروی دریای ــروز نی ــت: ام اســت، گف
ــه  ــه جنب ــده دارد ک ــر عه ــه ای را ب وظیف
شــمال  نــاوگان  و  دارد  بین المللــی 

ــع و  مأموریــت دارد کــه در خــزر از مناب
منافــع جمهــوری اســامی در مرزهــای 
بــا کشــورهای  آبــی دفــاع کننــد و 
همســایه نیــز رفت وآمــد داشــته باشــند 
و بــرای برقــراری امنیــت تــاش کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جایــگاه نیروی 
دریایــی در بیــن نیروهــای مســلح بــه 
ــژه در  ــای وی ــام مأموریت ه ــل انج دلی
ــی آن بســیار  ــا و رویکــرد بین الملل دری
بــا اهمیــت اســت، افــزود: نیــروی 
مشــخص تری  جایــگاه  از  دریایــی 
دریایــی  نیــروی  و  اســت  برخــوردار 

نظامــی  نیــروی  یــک  تنهــا  امــروز 
نیــروی  امــروز  چــون  نیســت؛ 
ــی و  ــی و سیاس ــروی علم ــی، نی دریای

اســت. بین المللــی 
دریــادار ســیاری بــا بیــان اینکــه نیروی 
دریایــی می توانــد مثــل وزارتخارجــه در 
توســعه روابــط بین الملــل تأثیرگــذار 
ــروی  ــروز نی ــت: ام ــار داش ــد، اظه باش
ــور  ــت و حض ــن امنی ــا تأمی ــی ب دریای
بــاب  و  عــدن  خلیــج  در  مســتمر 
اقتصــاد  بــرای  را  امنیــت  المنــدب، 

کشــور تأمیــن می کنــد.

امنیتسیاست خارجی
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،،
گفــت:  خبــرگان  مجلــس  رئیــس   
مســئوالن بداننــد در پــس لبخنــد 
دشــمن، تیــر زهرآگینــی وجــود دارد و 

برجــام نیــز مصــداق آن اســت 

ــت:  ــل گف ــور بین المل ــری در ام ــم رهب ــام معظ ــاور مق مش
ــد مذاکــره برجــام از طــرف جمهــوری  ــه  هیچ وجــه تجدی ب

ــود.  ــرا نمی ش ــران اج ــامی ای اس
علی اکبــر والیتــی در حاشــیه 
معارفــه  و  تکریــم  مراســم 
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی 
جمــع  در  فــارس  اســتان 
خبرنــگاران گفــت: دانشــگاه آزاد 
اســامی بــا وجــود 1.5 میلیــون 
اســتاد  هــزار   70 و  دانشــجو 
ابداعــات  از  یکــی  و کارمنــد، 
ــران و از  ــامی ای ــوری اس جمه
ــه  ــه ب ــت ک ــاب اس ــج انق نتای

 امــر حضــرت امــام )ره( تشــکیل شــد و پاســخ نیــاز جوانــان 
را بــه  طــور کامــل بــرای داشــتن مکان هایــی بــرای آمــوزش 

عالــی داد.
ــاره  ــرای مذاکــرات دوب ــاره پیشــنهاد فرانســوی ها ب وی درب
حــول برجــام گفــت: بــه  هیچ وجــه تجدیــد مذاکــره برجــام 
ــک  ــران اجــرا نمی شــود. ی ــوری اســامی ای از طــرف جمه
بــار ایــن مذاکــره انجــام شــده و مدت هــای طوالنــی ایــران 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــره کرده ان ــورهای 1+5 مذاک ــا کش ب
رســیدند و بــه  هیــچ  عنــوان هیــچ تردیــدی از ســوی هیــچ 
ــن  ــه نیســت و چنی ــه پذیرفت ــن موافقت نام کشــوری در ای

ــم. ــول نمی کنی ــنهاد هایی را قب پیش
ــگاه آزاد  ــای دانش ــت امن ــس و هیئ ــت مؤس ــس هیئ رئی
اســامی دربــاره همه پرســی کردســتان عــراق و تــاش 
بارزانــی بــرای اجــرای ایــن رفرانــدوم گفــت: موضــع ایــران 
ــی  ــت ارض ــل از تمامی ــت کام ــت. حمای ــن اس ــا روش کام
کشــورهای منطقــه از جملــه عــراق، موضــع جمهــوری 

ــی در  ــام همه پرس ــا انج ــت و مطمئن ــران اس ــامی ای اس
ــه ای  ــراق، مقدم ــل ع ــتقل مث ــور مس ــک کش ــی از ی بخش
ــراق و  ــی ع ــت قانون ــم دول ــه ه ــت ک ــه اس ــرای تجزی ب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــم جمه ه
مخالــف آن هســتند و حتی جامعه 
ــروع  ــن کار ش ــر ای ــی؛ اگ بین الملل
شــود، آخــرش معلــوم نیســت 
هــم  دیگــر  بــه کشــورهای  و 
ســرایت می کنــد و عــراق محلــی 
و  صهیونیســت ها  نفــوذ  بــرای 

می شــود. اســرائیلی ها 
والیتــی ادامــه داد: ممکــن اســت 
ــی  ــر موضع ــا در ظاه آمریکایی ه
داشــته باشــند، امــا در باطــن کاری می کننــد کــه کشــورهای 
منطقــه تضعیــف شــوند و بــه  ســوی تجزیــه پیــش برونــد 
و در نهایــت می خواهنــد در آینــده بــه  عنــوان حامیــان 
ــه آشــوب  اقــوام مختلــف وارد صحنــه شــده و منطقــه را ب
بکشــانند. آمریکایی هــا و بعضــی از کشــورهای غــرب کــه در 
ایجــاد آشــوب در ســوریه دخالــت مســتقیم داشــتند و نیــز 
صهیونیســت ها نتوانســتند بــا خلــق داعــش و ســلفی های 
افراطــی ســوریه را تخریــب کننــد و ایــن ایــران و متحدانش 

بودنــد کــه در آنجــا پیــروز شــدند.
ــد  ــرای تهدی ــد ب ــرح جدی ــک ط ــی را ی ــن همه پرس وی ای
ــرای  ــه  ظاهــر ب ــن طــرح ب قومیت هــا دانســت و گفــت: ای
ــه  ــت ک ــه کشورهاس ــرای تجزی ــع ب ــی درواق ــتقال، ول اس
ــا موفــق نخواهــد شــد و جمهــوری اســامی ایــران  مطمئن
تاش هایــی کــه  و  رفراندوم هــا  ایــن  بــا  قویــا  هــم 
ــه کشــورها صــورت  ــا درحقیقــت تجزی ــرای اســتقال، ام ب

می کنــد. مخالفــت  می گیــرد، 

اولیــن جرعــه قهــوه را کــه خــوردم، از تلخــی گزنــده 
آن حالــم بــد شــد؛ مثــل زهرمــار بــود! از فروشــنده 

پرســیدم آقــا شــکر داریــد؟ 
چنــد نفــری بــا تعجــب 
ــدر ســفیهی  ــل ان ــگاه عاق ن
ــی شــکر  ــه فان ــد ک انداختن
می خواهــد! حســاس شــدم 
کــه ببینــم آنــان چطــور 

می خورنــد. قهــوه 
عــزت هللا ضرغامــی، رئیــس 
و  صــدا  ســازمان  اســبق 
اینســتاگرامش  در  ســیما 
نوشــت: چنــد روز پیــش 

بــوی  می شــدم.  رد  کافی شــاپ  یــک  کنــار  از 
بــه  بــود.  پیچیــده  پیــاده رو  در  قهــوه  مطبــوع 
ــر  ــر و پس ــد دخت ــدم. چن ــادم و وارد ش ــوس افت ه
ــوردن  ــغول خ ــد )مش ــغول بودن ــم مش ــار ه در کن
علیــک  ســام  نفرشــان  یکــی،  دو  قهــوه!(. 
کردنــد. دم صنــدوق پــول را پرداخــت کــردم و 
ــک                                                   ــم ی ــم و رفت ــوه گرفت ــک فنجــان درشــت قه ی

گوشــه!
ــده آن  ــه خــوردم، از تلخــی گزن ــه را ک ــن جرع اولی
حالــم بــد شــد؛ مثــل زهــر مــار بــود! از فروشــنده 

پرســیدم آقــا شــکر داریــد؟
انــدر  عاقــل  نــگاه  تعجــب  بــا  نفــری  چنــد 
ــد!  ــکر می خواه ــی ش ــه فان ــد ک ــفیهی انداختن س
ــوه  ــور قه ــان چط ــم آن ــه ببین ــدم ک ــاس ش  حس
می خورنــد. متوجــه شــدم کــه آن هــا خیلــی 
ــه  ــش تهی ــا آت ــد، ت ــزه می کنن ــوه را مزم آرام، قه

بحث هــای داغ روشــنفکری یــا عاشــقانه آنــان 
باشــد! یعنــی شــاید یــک فنجــان قهــوه آنــان یــک 

ســاعت طــول می کشــد.
بــودم. فکــر  مــن آماتــور 
ــل چــای  ــد مث ــردم بای می ک
ثانیــه آن را ســر  در چنــد 

بکشــم!
بــه  قهــوه  تلخــی  شــاید 
همیــن دلیــل اســت کــه 
خــوردن آن طــول بکشــد! 

. نــم ا نمی د
فهمیــدم هــر چیــزی آدابــی 
دارد. قهــوه خــوردن حداقــل 
مثــل خاکشــیر خــوردن نیســت؛ اصــا ســبک 

ــن! ــی همی ــی یعن زندگ
پی نوشت

ــدی در  ــبک جدی ــد، س ــای جدی ــوال فناوری ه اص
ــای  ــه معن ــرب ب ــد. غ ــان می آورن ــه ارمغ ــی ب زندگ
ــی  ــب توجه ــرفت های جال ــب پیش ــم آن صاح اع
اســت کــه بایــد بــه درســتی آن هــا را شــناخت و از 

ــرد. ــوب ک آن اســتفاده مطل
تکنولــوژی  انتقــال  بحــث  در  کــه  همان طــور 
ــور  ــبی کش ــای نس ــه مزای )Know How( همیش
ــه عنــوان یــک عامــل مهــم مــورد  دریافت کننــده ب
محاســبه اســت و بایــد بــر اســاس توانمندی هــای 
ــگ  ــئله فرهن ــرد، مس ــورت گی ــور ص ــی آن کش بوم
ــم  ــن ه ــی از ای ــبک زندگ ــانی و س ــط انس در رواب
ــه  ــورد توج ــر م ــفانه کمت ــه متأس ــت ک ــر اس مهم ت

قــرار می گیــرد.

والیتی در جمع خبرنگاران: 

ماجرای قهوه خوری ضرغامیتجدید مذاکره درباره برجام، به  هیچ  وجه انجام نمی شود 



فناوری
نسخه نهایی iOS 11 منتشر شد

 iOS 11 اپــل پیش نســخه  نهایــی سیســتم  عامــل
ــای  ــون و تبلت ه ــمند آیف ــی های هوش ــرای گوش را ب

ــرد.  ــد منتشــر ک آیپ
ــزاری  ــان برگ ــل، در جری ــل اپ ــر عام ــوک، مدی ــم ک تی
کنفرانــس رونمایــی از محصــوالت اپــل در مرکــز 
همایــش اســتیو جابــز اعــام کــرد کــه نســخه  نهایــی 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــمی منتش ــورت رس ــه  ص iOS 11 ب
ــار  ــود در اختی ــرای دانل ــخه را ب ــن نس ــل ای ــال اپ ح

کاربرانــش قــرار داده اســت. 
بــرای دریافــت ایــن نســخه می توانیــد از طریــق مســیر 
اقــدام   Settings>General>Software Update
ــراه  ــی هم ــا تغییرات ــل iOS 11 ب ــد. سیســتم  عام کنی
ــه  ــه  طــور حتــم در صــورت به روزرســانی ب شــده کــه ب

ایــن نســخه کامــا مشــهود خواهــد بــود. 
iOS 11 قابلیــت پشــتیبانی از واقعیــت مجــازی را در 
اختیــار بیــش از میلیون هــا دســتگاه آیفــون و آیپــدی 
ــن نســخه  ــه دریافــت ای ــادر ب ــه ق ــرار خواهــد داد ک ق
هســتند. همچنیــن بایــد بــه ویژگی هــای جدیــد 
عکاســی اشــاره کــرد کــه کیفیــت تصاویــر ثبت شــده بــا 
اســتفاده از دوربیــن آیفــون را بهبــود خواهــد بخشــید.

قابلیت پخش صدای خودکار ویدئو 
در اینستاگرام

ممکــن اســت تــا بــه حــال بــرای شــما پیــش آمــده 
باشــد کــه بــا بــاز کــردن صفحــه اصلــی اینســتاگرام 
ــه طــور ناخواســته صــدای ویدئوهــا پخــش شــود.  ب
ــت  ــب رضای ــور جل ــه منظ ــتاگرام ب ــون اینس هم اکن
ــت  ــه قابلی ــرده ک ــام ک ــران، اع ــته از کارب ــن دس ای
جدیــدی را بــه ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب 
ــازه  ــران اج ــه کارب ــه ب ــرده ک ــه ک ــدار اضاف و پرطرف
می دهــد تــا در صورتــی کــه می خواهنــد صــدای یــک 
ویدئــو را گــوش کننــد، پــس از آنکــه بــه روی آن ضربه 
بزننــد، صــدای آن ویدئــو بــه  همــراه ویدئوهــای بعدی 
پخــش خواهــد شــد و در غیــر ایــن صــورت، صــدای 
ــه طــور ناخواســته پخــش نخواهــد شــد.  ویدئوهــا ب
ــر  ــه اگ ــده ک ــه ش ــور تعبی ــن منظ ــت بدی ــن قابلی ای
کاربــر در محلــی قــرار دارد کــه قــادر نیســت صداهــای 
ــد، پــس آن را فعــال  ــور را گــوش کن ویدئوهــای مذک
نمی کنــد و ایــن بــرای ســایر ویدئوهــا نیــز بــه همیــن 

ترتیــب عمــل خواهــد کــرد.
ــنیدن  ــش و ش ــان پخ ــر خواه ــه کارب ــی ک  در صورت
بــار  یــک  بــا  هــم کــه  باشــد  ویدئــو  صــدای 
فعال ســازی آن، صــدای بقیــه ویدئوهــا نیــز پخــش 

 . د می شــو
برنامــه  از  خــروج  بــار  یــک  بــا  قابلیــت  ایــن 
ــرش  ــدا رف ــه آن، از ابت ــاره ب ــتاگرام و ورود دوب اینس
شــده و تنظیمــات آن بــه حالــت اول برخواهد گشــت.

به روزرسانی سیستم عامل 
گوشی های نوکیا

ــه  ــه ب ــا فهرســت گوشــی های خــود را ک شــرکت نوکی
ــر  ــد، منتش ــد ش ــانی خواهن ــو به روزرس ــد اوری اندروی
کــرده اســت. اچ ام دی گلوبــال شــرکتی کــه برنــد 
ــام  ــه تم ــرده ک ــد ک ــرد، تأیی ــا ک ــاره احی ــا را دوب نوکی
ــد  ــانی اندروی ــا به روزرس ــمند نوکی ــی های هوش گوش
اوریــو را دریافــت خواهنــد کــرد. نوکیــا ۳، نوکیــا 
۵، نوکیــا ۶ و نوکیــا ۸ همگــی بــه ایــن اندرویــد 

به روزرســانی خواهنــد شــد.

کوتاه اخبار 

قرارداد ساخت هزار واگن با روسیه 
امضا شد

و  تفاهم نامــه ای کــه میــان ســازمان گســترش  در 
ــعه  ــورای توس ــدرو( و ش ــران )ای ــع ای ــازی صنای نوس
ــارد  اقتصــادی روســیه صــورت گرفــت، قــرارداد 2 میلی
دالری فاینانــس تولیــد مشــترک هــزار واگــن بــا 
کاربری هــای مســافری، بــاری و اســتفاده در قطارهــای 

ــید.  ــا رس ــه امض ــر ب ــرارداد دیگ ــد ق ــرو و چن مت
در ایــن تفاهم نامــه موضوعــات مختلفــی از جملــه 
ــترک  ــد مش ــس تولی ــارد دالری فاینان ــرارداد دو میلی ق
ــه  ــده ب ــال آین ــج س ــا پن ــه ت ــه س ــود ک ــن ب ــزار واگ ه
ســرانجام خواهــد رســید. همچنیــن در حوزه هــای 
مختلــف دیگــر ماننــد نفــت و گاز، انــرژی خورشــیدی، 
توربین هــا، خــودرو، قطعــات یدکــی و بالگردهــای 
غیرنظامــی نیــز تفاهم نامــه ای میــان دو کشــور منعقــد 

ــت.  ــده اس ش
منصــور معظمــی، رئیــس هیئــت عامــل ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران )ایــدرو(، بــا 
ــادی  ــای اقتص ــترش همکاری ه ــزوم گس ــه ل ــاره ب اش
ــر  ــه اقدامــات اخی ــا توجــه ب ــران و روســیه گفــت: ب ای
ــی،  ــای مال ــهیل همکاری ه ــت تس ــیه جه ــت روس دول
بــه  فرصــت  ایــن  روادیــد  صــدور  و  فاینانس هــا 
وجــود آمــده کــه همکاری هــای دو طرفــه ایــران و 
ــات  ــه توافق ــی رود ک ــار م ــد و انتظ روســیه توســعه یاب
ــی  ــد، عملیات ــر می رس ــه ثم ــه ب ــی ک و تفاهم نامه های

ــود.  ش
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در ادامــه 
عنــوان کــرد: در کنــار مشــکات حــوزه مالــی و بانکــی، 
ــرکت های دو  ــناخت ش ــدم ش ــر ع ــم دیگ ــه مه دغدغ
ــا  طــرف نســبت بــه توانایی هــای یکدیگــر اســت کــه ب
ــن  ــان دو ســاله قراردادهــای موجــود، ای ــه زم توجــه ب
ــه  ــد باعــث ایجــاد شــناخت دوطرف تفاهم نامــه می توان

شــود. 
اســتفاده  لــزوم  بــر  تاکیــد  ادامــه ضمــن  در  وی 
شــرکت های ایــران از ایــن فرصــت بــرای تجهیــز و ورود 
بــه بــازار روســیه، شــرط حضــور شــرکت های روس را در 

ایــران ســرمایه گذاری های مشــترک دانســت. 
روســیه  تجــاری  و  اقتصــادی  توســعه  شــورای 
اقتصــادی  و  غیرانتفاعــی  نهــاد  یــک   )RTEDC(
ــم  ــرکت مه ــزار ش ــش از ۱۰ ه ــه بی ــت ک ــیه اس روس
ــن  ــن کشــور را شــامل می شــود و صدمی اقتصــادی ای
هیئــت تجــاری خارجــی اســت کــه پــس از برجــام بــه 

می آیــد. ایــران 

 تجهیز تمامی پستچی ها 
به کارتخوان سیار

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پســت گفــت: بــا توجــه بــه 
حجــم جابه جایــی مرســوالت فــروش اینترنتی توســط 
ــا پایــان شــهریورماه بــه  پســت، تمامــی پســتچی ها ت

کارتخــوان ســیار مجهــز خواهنــد شــد. 
ــان شــهریورماه جــاری  ــا پای حســین مهــری گفــت: ت
کارتخــوان ســیار در اختیــار صددرصــد همکارانــی کــه به 

ایــن ابــزار نیــاز دارنــد، قــرار خواهــد گرفــت. 
مهــری توضیــح داد: یکــی از فعالیت هــای متعــدد 
شــرکت پســت، توزیــع بســته های تجــارت الکترونیــک 
اســت کــه بــا توجــه بــه تغییر عــادات مــردم در اســتفاه 
از پــول نقــد و مشــکات نگهــداری نقدینگــی داشــتن 

کارتخــوان ســیار بــرای موزعــان پســت الزم اســت. 
ــال  ــت س ــه نخس ــه در 4 ماه ــان ک ــت: همچن وی گف
9۵ حــدود ۱۶۱ میلیــارد تومــان کاال توســط پســت بــه 
ــامل  ــادی را ش ــم زی ــده و رق ــل داده ش ــردم تحوی م
می شــود کــه اگــر ایــن رقــم بــه صــورت الکترونیکــی 
جابه جــا شــود از جنبه هــای مختلــف بــه نفــع مــردم، 

پســتچی و فروشــگاه اینترنتــی اســت.

ــی  ــک گوش ــد ی ــرای خری ــادی ب ــه زی ــر بودج اگ
هوشــمند گران قیمــت نداریــد، خوشــبختانه کمــاکان 
می توانیــد بیشــتر نیازهــای خــود را بــا گوشــی هایی 
بــا قیمــت بیــن ۵۰۰ هــزار تــا یــک میلیــون تومــان 

نیــز برطــرف کنیــد. 
در ایــن راهنمــای خریــد نگاهــی بــه بهتریــن 
گوشــی های بــازار در ایــن رده قیمتــی در شــهریورماه 
9۶ خواهیــم داشــت. بــه گــزارش فارنــت، ایــن رده 
را در میــان گوشــی های  زیــادی  تنــوع  قیمــت 
هوشــمند اندرویــدی دارد و نکتــه دیگــر اینکــه 
ــدود  ــی های ح ــات گوش ــرد و امکان ــاف عملک اخت
۵۰۰ هــزار تومــان بــا حــدود یــک میلیــون تومــان نیز 
زیــاد اســت. بــه ایــن ترتیــب اگــر امــکان افزایــش 
بودجــه را داریــد، توصیــه می کنیــم بــه گوشــی های 
رده باالتــر ایــن لیســت جدی تــر فکــر کنیــد. در ایــن 
رده قیمتــی نســخه اندرویــد و ارتقاپذیــری احتمالــی 
بــه اندرویــد 7 هــم مــاک مهمــی محســوب 
می شــود و همچنیــن در گوشــی های رده باالتــر 

ــود.  ــد ب ــز خواهی ــر انگشــت نی شــاهد حســگر اث
خوشــبختانه در یکــی، دو مــاه اخیــر کاهــش قیمت 
گوشــی های میــان رده و اقتصــادی باعــث شــده 
گزینه هــای حتــی بهتــری را نســبت بــه گذشــته در 

اختیــار داشــته باشــید.
 موتوروال موتو ای ۴ 

Motorola Moto E4
قیمــت حــدودی: ۵2۵ هــزار تومــان بــا گارانتــی ۱۸ 

ماهــه
ابعــاد و وزن: ۱44.۵ در 72 در 9.۳ میلی متــر، ۱۵۰ 

گــرم
 HD – IPS 72۰×۱2۸۰ ،صفحه نمایــش: ۵.۰ اینچــی

294ppi تراکم پیکســلی ،LCD
پردازنــده: مدیاتــک MT۶7۳7، چهــار هســته ای ۱.2 

Mali-T72۰ گیگاهرتــزی، پردازنده گرافیکــی
رم و حافظــه داخلــی: 2 گیگابایــت رم، ۱۶ گیگابایــت 

حافظــه داخلــی، درگاه کارت حافظــه
سیستم  عامل: اندروید 7.۱ نوگت

 ،72۰p فیلمبــرداری  مگاپیکســلی،   ۸ دوربیــن: 
مگاپیکســلی ســلفی ۵  دوربیــن 

باتری: 2۸۰۰ میلی آمپر ساعتی
ــاد،  ــرعت زی ــد 7.۱، س ــزی، اندروی ــه فل ــا: بدن مزای
فلــش دوربیــن جلــو، دو گیگابایــت رم، دوام شــارژ 

ــر انگشــت ــاال، حســگر اث ب
72۰p معایب: فیلمبرداری

 شیائومی ردمی نوت ۲
Xiaomi Redmi Note 2

ــی دو  ــا گارانت ــان ب ــزار توم ــدودی: ۶۰۰ ه ــت ح قیم
ســاله

ابعــاد و وزن: ۱۵2 در 7۶ در ۸.۳ میلی متــر، ۱۶۰ 
گــرم

ــش: ۵.۵ اینچــی، ۱92۰×۱۰۸۰ پیکســل،  صفحه نمای
4۰۳ppi تراکــم پیکســلی ،IPS LCD

پردازنــده: مدیاتــک Helio X۱۰ MT۶79۵، چهــار 
گرافیکــی  پردازنــده  گیگاهرتــزی،   2 هســته ای 

PowerVR G6200
رم و حافظــه داخلــی: 2 گیگابایــت رم، ۱۶ گیگابایــت 

حافظــه داخلــی، درگاه کارت حافظــه
سیستم  عامل: اندروید ۵.۰ آب نبات چوبی

 ،۱۰۸۰p فیلمبــرداری مگاپیکســلی،  دوربیــن: ۱۳ 
دوربیــن ســلفی ۵ مگاپیکســلی

باتری: ۳۰۶۰ میلی آمپرساعتی
 ،۱۰۸۰p ــش ــب، صفحه نمای ــده مناس ــا: پردازن مزای

ــاال دوام شــارژ ب
معایــب: اندرویــد ۵، بدنــه پاســتیکی، فاقد حســگر 

ــت اثر انگش

 هواوی پی ۹ الیت
Huawei P9 lite 

ــی ۱۸  ــا گارانت ــان ب ــزار توم ــدودی: ۶9۰ ه ــت ح قیم
ــه ماه

ــر، ۱47  ــاد و وزن: ۱4۶.۸ در 72.۶ در 7.۵ میلی مت ابع
م گر

صفحه نمایــش: ۵.2 اینچــی، ۱92۰×۱۰۸۰ پیکســل، 
424ppi تراکــم پیکســلی ،IPS LCD

پردازنــده: Kirin ۶۵۰، هشــت هســته ای ۱.7 و 2 
Mali-T830MP2 ــی ــده گرافیک ــزی، پردازن گیگاهرت
ــت  ــت رم، ۱۶ گیگابای ــی: 2 گیگابای رم و حافظــه داخل

ــی، درگاه کارت حافظــه حافظــه داخل
سیستم  عامل: اندروید ۶.۰ مارشملو

 ،۱۰۸۰p فیلمبــرداری  مگاپیکســلی،   ۱۳ دوربیــن: 
مگاپیکســلی ســلفی ۸  دوربیــن 

باتری: ۳۰۰۰ میلی آمپرساعتی
مزایــا: پردازنــده مناســب، صفحه نمایــش ۱۰۸۰p، دوام 

ــارژ باال ش
بدنــه  محافــظ صفحــه،  نبــود شیشــه  معایــب: 

ســتیکی پا
 سونی اکسپریا ایکس آ

Sony Xperia XA 
قیمت حدودی: ۶۵۰ هزار تومان با گارانتی

ابعاد و وزن: ۱44 در ۶7 در 7.9 میلی متر، ۱۳7 گرم
 HD – IPS 72۰×۱2۸۰ ،ــی ــش: ۵.۰ اینچ صفحه نمای

294ppi تراکــم پیکســلی ،LCD
پردازنــده: مدیاتــک Helio P۱۰، هشــت هســته ای 
Mali- گرافیکــی  پردازنــده  گیگاهرتــزی،   ۱.۰/2.۰

T860MP2
ــت  ــت رم، ۱۶ گیگابای ــی: 2 گیگابای رم و حافظــه داخل

ــی، درگاه کارت حافظــه حافظــه داخل
سیســتم  عامــل: اندرویــد ۶.۰.۱ مارشــملو قابــل ارتقــا 

بــه اندرویــد 7 نوقــا
 ،۱۰۸۰p فیلمبــرداری  مگاپیکســلی،   ۱۳ دوربیــن:   
دوربیــن ســلفی ۸ مگاپیکســلی بــا فوکــوس خــودکار 

HDR و 
باتری: 2۳۰۰ میلی آمپرساعتی

مزایــا: دوربیــن ســلفی بســیار خــوب، قابــل ارتقــا بــه 

اندرویــد 7
ــده  ــش، پردازن ــن صفحه نمای ــوح پایی ــب: وض معای

ــر انگشــت ــود حســگر اث متوســط، نب
 موتوروال موتو جی ۵

Motorola Moto G5 
 قیمــت حــدودی: 7۳۵ هــزار تومــان بــا گارانتــی 

۱۸ ماهه
ابعــاد و وزن: ۱44.۳ در 74 در ۸.7 میلی متــر، ۱44.۵ 

م گر
صفحه نمایــش: ۵.۰ اینچــی، ۱92۰×۱۰۸۰ پیکســل، 

44۱ppi تراکــم پیکســلی ،IPS LCD
ــده: اســنپ دراگون 4۳۰، هشــت هســته ای ۱.4  پردازن

۵۰۵ Adreno گیگاهرتــزی، پردازنــده گرافیکــی
رم و حافظــه داخلــی: ۳ گیگابایــت رم، ۱۶ گیگابایــت 

حافظــه داخلــی، درگاه کارت حافظــه
سیستم  عامل: اندروید 7.۰ نوگت

دوربیــن: ۱۳ مگاپیکســلی بــا فوکــوس تشــخیص فاز، 
فیلمبــرداری ۱۰۸۰p، دوربین ســلفی ۵ مگاپیکســلی

باتری: 2۸۰۰ میلی آمپرساعتی
 ،۱۰۸۰p مزایــا: پردازنــده مناســب، صفحه نمایــش
بدنــه فلــزی، فلــش دوربیــن ســلفی، ســرعت زیــاد، 

ــض ــل تعوی ــری قاب ــز، بات ــه آب گری بدن
معایــب: دوام شــارژ متوســط، خوانایــی متوســط 

ــید ــور خورش ــر ن ــه زی صفح
 هواوی نوا پالس 

Huawei nova Plus 
قیمت حدودی: 97۰ هزار تومان با گارانتی

ــر، ۱۶۰  ــاد و وزن: ۱۵۱.۸ در 7۵.7 در 7.۳ میلی مت ابع
گــرم

 ،FHD – IPS NEO اینچــی صفحه نمایــش: ۵.۵ 
4۰۱ppi ــلی ــم پیکس تراک

پردازنــده: اســنپ دراگون ۶2۵، هشــت هســته ای، 
۵۰۶ Adreno پردازنــده گرافیکــی

رم و حافظــه داخلــی: ۳ گیگابایــت رم، ۳2 گیگابایــت 
حافظــه داخلــی

سیستم  عامل: اندروید ۶.۰ مارشملو
 ،4K – OIS دوربیــن: ۱۶ مگاپیکســلی، فیلمبــرداری

دوربیــن ســلفی ۸ مگاپیکســلی
باتری: ۳۳4۰ میلی آمپرساعتی

بــه  مجهــز   4K دوربیــن  فلــزی،  بدنــه  مزایــا: 
امکانــات  عالــی،  شــارژ  دوام   ،OIS لرزش گیــر 

بــاال ســرعت  زیــاد،  نرم افــزاری 
معایب: فاصله گرفتن EMUI از اندروید خالص

 شیائومی می ۵
Xiaomi Mi 5 

قیمت حدودی: 97۰ هزارتومان با گارانتی
ــر، ۱29  ــاد و وزن: ۱44.۶ در ۶9.2 در 7.۳ میلی مت ابع

م گر
ــم  ــی FHD – IPS، تراک ــش: ۵.۱۵ اینچ صفحه نمای

42۸ppi پیکســلی
ــته ای ۱.۸  ــار هس ــنپ دراگون ۸2۰، چه ــده: اس پردازن
 Adreno پردازنــده گرافیکــی ،Kryo گیگاهرتــزی

۵۳۰
رم و حافظــه داخلــی: ۳ گیگابایــت رم، ۳2 گیگابایــت 

حافظــه داخلــی، بــدون درگاه کارت حافظــه
سیستم  عامل: اندروید ۶.۰ مارشملو

 ،4K – OIS دوربیــن: ۱۶ مگاپیکســلی، فیلمبــرداری
دوربیــن ســلفی 4 مگاپیکســلی

باتری: ۳۰۰۰ میلی آمپرساعتی
ــات  ــده فوق العــاده، دوربیــن 4K، امکان ــا: پردازن مزای

ــازی ــاد، عملکــرد عالــی در ب نرم افــزاری زی
معایب: نبود درگاه کارت حافظه

بهترین گوشی های بازار با قیمت زیر یک میلیون تومان

ارزان، اما کارآمد

ــه چشــم انداز فوالدی هــا  ــه ب ــوالد مبارک ــر عامــل ف مدی
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــازار ســرمایه اشــاره ک ــر ب ــر آن ب و تأثی
ــا  ــرای فوالدی ه ــش رو ب ــوب پی ــم انداز خ ــود چش وج
ممکــن اســت بعضــی از تولیدکننــدگان بــه دالیــل 
مختلــف بــا چالش هایــی نیــز روبــه رو شــوند کــه 

ــد. ــت کنن ــا را مدیری ــر آن ه ــا تدبی ــد ب می توانن
 بهــرام ســبحانی بــه وضعیــت فــوالد چیــن اشــاره کــرد 
و بیــان داشــت: بعضــی تکنولوژی هــای تولیــد در ایــن 
ــال  ــت محیطی در ح ــائل زیس ــت مس ــه عل ــت ب صنع
تعطیلــی اســت کــه ایــن امــر یــک کاهــش قابــل تأمــل 
ــا  ــراه دارد و ب ــه هم ــول را ب ــن محص ــه ای ــرای عرض ب
افزایــش قیمــت جهانــی فــوالد مواجــه خواهیــم بــود.

ــاط  ــدن نق ــوام ش ــه ت ــد ک ــادآور ش ــم ی ــن را ه  وی ای

ــال  ــی دو س ــی یک ــت ط ــن صنع ــف ای ــوت و ضع ق
گذشــته، شــرایط مناســبی را بــرای فــوالد جهانــی رقــم 

ــت.  زده اس
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــه تأثیرگــذاری انــرژی در 
رشــد قیمــت جهانــی فــوالد اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
قیمــت  افزایــش  موجــب  نفــت  قیمــت  افزایــش 

ــت. ــده اس ــوالدی ش ــوالت ف محص
ــازار  ــوالد ب ــر اینکــه جهــش قیمــت ف ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــرار داده،  ــر ق ــت تأثی ــز تح ــول را نی ــن محص ــهام ای س
ــهام  ــته، س ــاه گذش ــه م ــی دو س ــرد: ط ــان ک خاطرنش
ــب  ــت مناس ــش قیم ــا افزای ــا ب ــا و فوالدی ه معدنی ه
روبــه رو بــوده کــه ادامــه ایــن رونــد نویدبخــش آینــده 

ــود. ــازار ســرمایه خواهــد ب ــازار در ب ــن ب ــر ای بهت

ــا بیــان اینکــه  رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان ب
ــاعتی  ــورت س ــه ص ــز ب ــت قرم ــت گوش ــا قیم ــن روزه ای
تعییــن می شــود و پیش بینــی نــرخ آن بــرای فــردا 
وجــود نــدارد، گفــت: اتحادیــه و همچنیــن شــرکت 
گوشــت اســتان اصفهــان در محــرم، گوشــت قرمــز را 
بــرای هیئت هــای مذهبــی، مســاجد و افــرادی کــه نــذری 
دارنــد، بــا نــرخ کیلویــی ۳۸ هــزار تومــان توزیــع می کنــد. 
ــازار گوشــت قرمــز و قیمــت ایــن  ــاره ب رضــا انصــاری درب
محصــول در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان اظهــار داشــت: 
متاســفانه طــی چنــد مــاه گذشــته بــه دلیــل قــدرت خرید 
پاییــن مــردم، بــازار گوشــت قرمــز بــه طــور کامــل در رکــود 

ــرد.  ــه ســر می ب ب
وی بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز و 

ــازار آن انجــام شــده،  ــی کــه در راســتای تنظیــم ب اقدامات
افــزود: در راســتای تنظیــم بــازار گوشــت هــر ۱۰ روز 
ــت از  ــداری گوش ــی، مق ــورت هفتگ ــه ص ــا ب ــار ی ــک ب ی
ــا و  ــپس در تعاونی ه ــده و س ــتان ش ــتان وارد اس ارمنس

می شــود.  توزیــع  فروشــگاه های کوثــر 
ــان داشــت:  ــان بی ــز اصفه ــه گوشــت قرم ــس اتحادی رئی
قصابــان نیــز گوشــت مــورد نیــاز خــود را از کشــتارگاه هایی 

ــد.  ــن می کنن ــود، تأمی ــتار می ش ــه دام در آن کش ک
وی تصریــح کــرد: طــی دو مــاه گذشــته تاکنــون مســئوالن 
ــد  ــی منجم ــت برزیل ــداری گوش ــازار مق ــم ب ــتاد تنظی س
و همچنیــن هفتــه ای یــک بــار دو کانتینــر گوشــت از 
ارمنســتان و گرجســتان بــرای تنظیــم بــازار ایــن محصــول 

ــد. ــان وارد می کنن ــه اصفه ب

مدیر عامل فوالد مبارکه عنوان کرد:

نفت، دلیل اصلی رشد قیمت سهام فلزات اساسی
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان عنوان کرد:

فروش گوشت نذری محرم با نرخ ۳۸ هزار تومان

میلیارد دالر، کاالی واردشده ۳۹۵ 
با ارز مبادله ای

 میلیون تومان، میانگین 
قیمت مسکن در تهران

 هزار فقره، وام ازدواج پرداخت شده 
از ابتدای مردادماه

در 5 ماهــه ســال 96 حــدود یــک میلیــارد و 489 میلیــون و 
401 هــزار دالر ارز مبادلــه ای بــرای واردات کاالهــای مشــمول 

ارز رســمی تخصیــص یافتــه اســت.

ــان مردادمــاه ســال جــاری میانگیــن قیمــت یــک  در پای
تومــان  میلیــون   4.65 تهــران  در  آپارتمــان  مترمربــع 

گــزارش شــده اســت.
از ابتــدای مردادمــاه امســال بیــش از ۳95 هــزار فقــره وام 

ازدواج پرداخــت شــده اســت.
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،،
اگــر بودجــه زیــادی بــرای خریــد یــک 
گوشی هوشمند گران قیمت ندارید، 
خوشبختانه کماکان می توانید بیشتر 
نیازهــای خــود را بــا گوشــی هایی بــا 
قیمــت بیــن 500 هــزار تــا یــک میلیون 

تومــان نیــز برطــرف کنیــد

چوپان
صنایــع لبنــی و بســتنی چوپــان در ســال ۱۳7۶ فعالیــت خــود را بــا تولیــد شــیر و ماســت آغــاز کــرد و 
در حــال حاضــر بــا داشــتن بیــش از ۸۰۰ کارمنــد و تولیــد بیــش از 7۰ نــوع محصــول لبنــی پاســتوریزه 
و هموژنیــزه بــه صــورت تــازه و فاقــد مــواد نگهدارنــده و افزودنــی، جــزو برتریــن تولیدکننــدگان لبنیــات 
قــرار دارد. ایــن محصــوالت شــامل شــیر، شــیرکاکائو، انــواع ماســت )ســت، هــم زده، موســیر و چکیــده(، 

دوغ، انــواع پنیــر، خامــه و خامــه طعــم دار و انــواع بســتنی اســت. 
شــرکت چوپــان در فروردیــن ۱۳92 جهــت ثبــت رکــورد ســاخت بزرگ تریــن بســتنی جهــان در کتــاب 
رکوردهــای گینــس، اقــدام بــه تولیــد بســتنی بــا وزن حــدود ۵۰۰۰ کیلوگــرم کــرد. چوپــان همــواره در تولید 
محصــوالت لبنــی خــود شــعار »همیشــه تــازه، همیشــه ســامت« را مدنظــر دارد و ســامت محصــوالت 

تولیــدی گــواه ایــن شــعار اســت. 
در طــول ســال ها چوپــان بــا بهره گیــری از بهتریــن اســتانداردها، کیفیــت خــود را حفــظ کــرد و ایــن امــر 
باعــث بــه وجــود آمــدن اعتمــاد در مصرف کننــده نســبت بــه محصــوالت ایــن شــرکت شــد. محصــوالت 
ــت  ــزه نخس ــده جای ــرکت برن ــن ش ــت و ای ــده اس ــواد نگهدارن ــاری از م ــی و ع ــا طبیع ــان کام چوپ
تولیدکننــده برتــر لبنیــات در جشــنواره نوشــیدنی های برتــر )اردیبهشــت ۸4( و منتخــب جشــنواره غــذای 
ــت از وزارت  ــر کیفی ــوح برت ــده ل ــی دریافت کنن ــرکت لبن ــا ش ــن تنه ــت ۸۵( و همچنی ــالم )اردیبهش س

صنعــت، معــدن و تجــارت و موسســه اســتاندارد در ســال ۱۳94 اســت.

تولید ملی

صدای مشتری

۱۱2
صدای مشتری

صدای مشتری مخابرات استان اصفهان

32298058ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن

خداحافظی با دسته چک های قدیمی

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

کان  اهــداف  از  یکــی  مشــتری محوری، 
مخابــرات اســتان اصفهــان اســت. بــرای 
آشــنایی بیشــتر بــا طرح هــای مخابــرات 
ــدس  ــا مهن ــتری محوری ب ــتای مش در راس
ــتری  ــدای مش ــئول ص ــادری، مس ــره ن منی
ــو  ــه گفت وگ ــان، ب ــتان اصفه ــرات اس مخاب
ــن  ــد حاصــل ای ــم. آنچــه می خوانی پرداختی

گفت وگوســت.
 آیا صدای مشتری 

زیرمجموعه هایی هم دارد؟
ــا شــماره  ــه. مشــتریان پــس از تمــاس ب بل

اختصاصــی ۵۰۰۰ می تواننــد بــا یکــی از 4 
شــاخه: 

۱- امور مشتریان 
2- روابط عمومی 

۳- بازرسی 
4- حراست 

ارتباط برقرار کنند.
گفتنــی اســت امــور مشــتریان مختــص 
ــات  ــی از خدم ــه از یک ــت ک ــتریانی اس مش
خدماتــی  می کننــد؛  اســتفاده  مخابــرات 
 ،ADSL ،همچــون تلفــن ثابت، تلفــن همــراه
ــرویس های  ــت و س ــا، یوتان ــای، دیت وای ف
ــت. ــتریان اس ــور مش ــاخه ام ــاص، زیرش خ

 پیگیری مشکالت مطرح شده در 
صدای مشتری به چه صورت است؟

اصفهــان  اســتان  مخابــرات  مشــتریان 
ــاعته  ــه و 4 س ــت روز هفت ــد در هف می توانن
بــا شــماره ۵۰۰۰ تمــاس بگیرنــد و بــا انتخاب 
ــا بخش هــای مختلــف امــور  شــماره یــک ب

ــد.  ــرار کنن ــاط برق مشــتریان ارتب
کارشناســان صــدای مشــتری در اولیــن 
گــوش  مشــتریان  صــدای  بــه  زمــان 
می دهنــد و مشــکات مشــتریان را بررســی 
مشــکل  حــل کامــل  بــرای  و  می کننــد 
بــا شــماره ثبت شــده مشــتریان تمــاس 

. نــد می گیر

بــا  مرکــزی  بانــک  نویــن  فناوری هــای  معــاون 
ــای  ــی چک ه ــد جایگزین ــرح جدی ــات ط ــان جزئی بی

الکترونیکــی گفــت: چک هــای 
اردیبهشــت ماه  تــا  قدیمــی 
ســال 97، در شــبکه بانکــی 
پــردازش و پذیــرش می شــوند. 
ــی  ــت: یک ــی گف ــر حکیم ناص
ایــن  اصلــی  ویژگی هــای  از 
کــه  اســت  ایــن  ســامانه 
مختلــف  چک هــای  ابعــاد 

بانک هــای دولتــی و خصوصــی یکدســت و اســتاندارد 
. د می شــو

در حــال حاضــر بانک هــا چک هــا را در رنگ هــا و 
احــراز  اندازه هــای مختلــف صــادر می کننــد کــه 
ــده و از  ــکل ش ــک مش ــک ی ــوع چ ــن ن ــت ای اصال
معضــات مــردم ایــن اســت کــه ممکــن اســت چــک 

ــد.  ــی باش ــا جعل ــی آن ه دریافت
ــزود:  ــزی اف ــک مرک ــن بان ــای نوی ــاون فناوری ه مع
ــه  ــک در هم ــدور چ ــاد، ص ــامانه صی ــرای س ــا اج ب
بانک هــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری مجــاز کشــور 
بــه صــورت یکدســت و اســتاندارد خواهــد شــد و وجــه 
تمایــز آن هــا نــام و آرم بانــک اســت کــه بــر روی هــر 
بــرگ چــک جداگانــه درج خواهــد شــد و دیگــر تمایــز 

رنــگ، طــرح و ابعــاد نخواهنــد داشــت. 
ــا  ــر چک ه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب حکیم
ــادر  ــا ص ــعب بانک ه ــز در ش ــورت غیرمتمرک ــه ص ب

می شــود و در اختیــار مشــتریان قــرار می گیــرد، 
ــه  ــی ب ــد خلل ــن فرآین ــت در ای ــن اس ــزود: ممک اف
ــر مشــکل  ــر اث ــد و ب وجــود آی
ــی  ــرای کس ــهل انگاری ب ــا س ی
کــه سوء ســابقه داشــته یــا 
ســابقه چــک برگشــتی دارد 
ــا حســاب او مســدود شــده  ی
صــادر  دســته چک  دوبــاره 

ــود.  ش
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ســامانه صیــاد یــک ســامانه متمرکــز اســت، افــزود: 
آمــار، اطاعــات و عملکــرد هــر کســی کــه متقاضــی 
ــز  ــامانه متمرک ــک س ــق ی ــد از طری ــته چک باش دس
صورتــی کــه  در  و  می شــود  اســتعام  صیــاد  در 
اهلیــت الزم را بــرای گرفتــن دســته چک داشــته 
ــاق  ــرای وی اتف ــته چک ب ــدور دس ــد ص ــد، فرآین باش

فتــد.  می ا
ــت:  ــزی گف ــک مرک ــن بان ــای نوی ــاون فناوری ه مع
ویژگــی بســیار مهــم دیگــر ســامانه صیــاد ایــن 
ــر  ــر روی ه ــرد ب ــک شــماره منحصربه ف ــه ی اســت ک
ــده چــک  ــه دریافت کنن ــرگ چــک درج می شــود ک ب
ــک  ــی بان ــامانه پیامک ــه س ــم را ب ــن رق ــد ای می توان
مرکــزی ارســال کنــد و در همــان لحظــه مطلــع شــود 
ــا  ــه و آی ــا ن ــته ی ــابقه داش ــک سوء س ــده چ صادرکنن
حســاب او مســدود شــده اســت یــا نــه یــا قبــا چــک 

ــه. ــا ن برگشــتی داشــته ی

4.6۵1.4

۱,۲۱۶,۲۰۰ ریال  

  گرم طال 

۵,۲۶۸,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال  

۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم   

۶,۴۱۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال  

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۳۰۸.۷

اونس جهانی طال 

۱۲,۴۳۵,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح جدید



هشتبهشت
ایجاد ناامنی برای مجرمان با ایجاد 

قرارگاه عملیاتی اقدام و عمل
دادســتان اصفهــان گفــت: قــرارگاه عملیاتــی اقــدام و عمــل 
بــرای مــردم احســاس امنیــت بــه ارمغــان خواهــد آورد و 
بــرای کســانی کــه قصــد ارتــکاب جــرم دارنــد، احســاس 

ناامنــی ایجــاد خواهــد کــرد.
ــی  ــرارگاه عملیات ــا طــرح ق ــاط ب ــی در ارتب   حســن رحیم
ــت:  ــت، گف ــده اس ــاز ش ــروز آغ ــه از ام ــل ک ــدام و عم اق
ــی،  ــه مســائل انتظام ــس ب ــه پلی بخشــی از ورود مقتدران
ــه همــکاری  اجتماعــی و امنیتــی اســت کــه در ایــن زمین
خوبــی بیــن دســتگاه پلیــس و دســتگاه قضایــی وجــود 

دارد.
ــرای مــردم  ــدام و عمــل ب ــی اق ــزود: طــرح عملیات وی اف
ــه  ــانی ک ــرای کس ــال دارد و ب ــه دنب ــت ب ــاس امنی احس
قصــد ارتــکاب جــرم دارنــد، احســاس ناامنــی بــه وجــود 

ــد آورد. خواه

تکمیل بوستان شمال غرب 
اصفهان در نیمه دوم سال 

مدیــر عامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان گفــت: 
عملیــات اجرایــی فــاز دوم و ســوم بوســتان شــهدای 
ــمال  ــتان ش ــن بوس ــوان بزرگ تری ــه عن ــرم ب ــع ح مداف
 غــرب اصفهــان در نیمــه دوم ســال جــاری تکمیــل 

می شود.
ــتان  ــه بوس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتی ب ــگ بهش ــعید کوررن س
بوســتان های  بزرگ تریــن  از  یکــی  مدافــع  شــهدای 
ــی  ــات اجرای ــزود: عملی ــان اســت، اف شــمال غــرب اصفه
ــون  ــه تاکن ــود ک ــی می ش ــاز اجرای ــتان در ۴ ف ــن بوس ای
بیــش از ۸۰ درصــد از آزادســازی آن انجــام شــده اســت.

 بهشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایــن پــروژه ۳ میلیــارد 
ــس  ــت: پردی ــود گف ــه می ش ــان هزین ــون توم و ۳۰۰ میلی
ــاز اول  ــه ف ــاز احــداث می شــود ک ــز در ۲ ف ــر آبشــار نی هن
ــرداری  ــه بهره ب ــران شــهری ب ــا حضــور مدی ــی ب آن به تازگ

رســمی رســید.

نمایشگاه عکس روح هللا با 73 اثر 
برپا می شود 

دبیــر هنــری نخســتین مســابقه عکــس روح هللا گفــت: آثار 
دو پیشکســوت عکاســی از حضــرت امــام و 7۳ اثــر دیگــر 
در نمایشــگاه عکــس روح هللا از سه شــنبه ۲۸ شــهریورماه 
ــد و 71 نفــر از اســتان های اصفهــان،  ــه نمایــش درمی آی ب
ــتین  ــدان و ... در نخس ــزی، هم ــارس، مرک ــتان، ف کردس

مســابقه عکــس روح هللا شــرکت دارنــد.
 وحیــد مؤمــن زاده افــزود: ایــن نمایشــگاه بــه مــدت یــک 
مــاه صبح هــا از ســاعت ۸ تــا ۲ و عصرهــا از ســاعت 16 تــا 

19 بــرای بازدیدکننــدگان برپــا خواهــد بــود.

 برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب 
در هفته دفاع مقدس

ــدس  ــاع مق ــه دف ــاب در هفت ــاف و حج ــگاه عف   نمایش
ــدس  ــاع مق ــای دف ــان همایش ه ــزار می شــود. همزم برگ
ــتان  ــدس در اس ــاع مق ــان در دف ــش زن ــت نق ــا محوری ب

ــان برگــزار خواهــد شــد. اصفه

و  صبــر  اســوه های  از  تجلیــل  همایــش  برگــزاری   
شــهدا،  خانواده هــای  از  تجلیــل  همایــش  مقاومــت، 
ــوان  ــرای بان ــاح س ــف، افتت ــاوران وق ــن ی ــکیل انجم تش
ــگاه  ــی پای ــار، برپای ــتان خوانس ــاه در شهرس در دوم مهرم
ــان در دفــاع  بینایی ســنجی، برگــزاری همایــش نقــش زن
مقــدس و برپایــی نمایشــگاه عصــر عاشــورا در شهرســتان 
ــاع  ــه دف ــات در هفت ــر اقدام ــه دیگ ــهر از جمل خمینی ش

ــت. ــدس اس مق

 برگزاری مراسم هنر انقالب اسالمی 
در هنرستان هنرهای زیبا  

معــاون قــرآن و عتــرت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهــان گفــت: آییــن نواختــن زنــگ دفــاع 
ــدان  ــور هنرمن ــا حض ــامی ب ــاب اس ــر انق ــدس و هن مق
پیشکســوت اســتان اصفهــان در هنرســتان هنرهــای 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــای اصفه زیب
نمایشــگاه  یعقوبــی گفــت:  ابوالفضــل  حجت االســام 
عکــس در مجموعــه فرهنگــی اســتاد فرشــچیان، ســمینار 
ســبک زندگــی شــهدا در دانشــگاه آزاد اصفهــان، برگــزاری 
ــواری در 6۰  مســابقه خاطره نویســی و اجــرای نقاشــی دی
مرکــز کانــون پــرورش فکــری اســتان اصفهــان، از جملــه 

اقدامــات فرهنگــی در هفتــه دفــاع مقــدس اســت.

2400 دانشجوی جدیدالورود در 
دانشگاه کاشان پذیرفته شدند

معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه کاشــان 
از پذیرفتــه شــدن ۲ هــزار و ۴۰۰ دانشــجوی جدیــد در ســه 
دوره کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری در نیمســال 
تحصیلــی 97-96 ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت: یــک 
ــی  ــجویان در دوره کارشناس ــن دانش ــر از ای ــزار و ۳۰۰ نف ه

ــه شــده اند. ــن دانشــگاه پذیرفت ای
ــجو در  ــدن 97۰ دانش ــه ش ــه پذیرفت ــی ب ــد الماس   محم
دوره کارشناســی ارشــد ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: 1۳۰ دانشــجو هــم در دوره دکتــری ایــن دانشــگاه 

ــدند. ــام ش ــه و ثبت ن پذیرفت

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
کــه بــه مناســبت بازگشــایی مدارس و شــروع 
ــاب  ــع اصح ــه جم ــد ب ــی جدی ــال تحصیل س
ســواالت  پاســخگوی  بــود،  آمــده  رســانه 
احــوال  و  اوضــاع  از  خبرنــگاران  متعــدد 
سیســتم آموزشــی شــد کــه البتــه بعضــی از 

پاســخ های او خبرنــگاران را قانــع نکــرد.
ایــن  طــرح  بــا  قائدیهــا  محمدحســن   
ــزار  ــه ۸6۰ ه ــک ب ــال نزدی ــه امس ــوع ک موض
دانش آمــوز اول مهــر بــر ســر کاس درس 
می شــوند،  حاضــر  اصفهــان  اســتان  در 
گفــت: تاکنــون بیــش از 9۸ درصــد جمعیــت 
دانش آمــوزی ســاماندهی شــده اند و امســال 
51 هــزار فرهنگــی رســمی و ۲۰۰۰ نیــروی 
ــر  ــوزان را ب ــم دانش آم حق التدریــس کار تعلی

ــت. ــد داش ــده خواهن عه
ــک  ــرای کم ــد ب ــه نق ــن وج ــاره گرفت وی درب
ــگاه ها  ــران آموزش ــوی مدی ــدارس از س ــه م ب
گفــت: متاســفانه در دولــت نهــم و دهــم 
پــرورش   و  آمــوزش  اعتبــارات  یک ســوم 

کاهــش پیــدا کــرده و در دولــت یازدهــم ایــن 
9 درصــد بــه 1۲.5 درصــد رســیده اســت. ایــن 
ســهم از بودجــه میانگیــن بین المللــی کــه  17 
ــث  ــوده و باع ــن ب ــیار پایی ــت، بس ــد اس درص
می شــود کــه مســائل آمــوزش و پــرورش بــا 

ــه رو شــود. مشــکل روب
ــه  ــه ای ک ــارات بودج ــت: اعتب ــان داش وی بی
داده  اختصــاص  پــرورش  و  آمــوزش  بــه 
بــرای پرســنل  می شــود 9۸/۴ درصــد آن 
هزینــه می شــود. بایــد ایــن مســئله را در 
ــوزش و  ــای آم ــه نیازمندی ه ــت ک ــر داش نظ
پــرورش هــر روز در حــال زیــاد شــدن اســت 
و بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش بــه 
ســمت حرکــت در طــرح تحــول بنیادیــن بوده 
و تمامــی کتاب هــا در حــال تغییــر اســت، 
نیــاز اســت کــه دولــت در ایــن رابطــه بودجــه 
مناســبی را بــه آمــوزش و پــرورش اختصــاص                    

ــد. ده
 ماراتن افزایش مخارج مدارس 

قائدیهــا، مخــارج مــدارس را روزبــه روز در 
ــرای  ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــش عن ــال افزای ح
ــن  ــی را تامی ــارج آموزش ــم مخ ــه بتوانی اینک

کنیــم، بایــد دولــت در هــر نوبــت ۲۰ میلیــارد 
پــرورش  و  آمــوزش  بــه  ســرانه  تومــان  
ــری  ــن کس ــا ای ــد ت ــاص ده ــان اختص اصفه
جبــران شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه از این 
مبلــغ حــدود 1۰ درصد یعنــی ۲ میلیــارد تومان 

پرداخــت می شــود.
ایــن مقــام مســئول تاکیــد داشــت: بــا توجــه 
بــه بودجــه اندکــی کــه از ســوی دولــت 
ــرانه  ــن س ــا ای ــود، م ــاص داده می ش اختص
را ابتــدا از مناطــق محــروم شــروع بــه توزیــع 
می کنیــم؛ زیــرا مــدارس برخــوردار دستشــان 

ــت. ــن اس ــب والدی در جی
 مدیران مدارس شفاف سازی کنند

اداره  بایــد  مــدارس  کــرد:  عنــوان  وی   
ــران دارم  ــه از مدی ــتی ک ــا درخواس ــود؛ ام ش
در  را  هزینه هــا  لیســت  اســت کــه  ایــن 
ــد  ــردم بدانن ــا م ــد ت ــرار دهن ــاء ق ــار اولی اختی
ــی کــه از آن هــا دریافــت شــده، کجــا  پول های
هزینــه شــده  و اینکــه مدیــران نیازهــای ســال 
تحصیلــی آینــده را  هــم در اختیــار مــردم قــرار 

ــد. دهن
اشــاره  هــم  موضــوع  ایــن  بــه  قائدیهــا 
ــن  ــی گرفت ــون اساس ــق قان ــه طب ــت ک داش
ــوب  ــف محس ــن تخل ــی از والدی ــه الزام وج
ــن کار  ــری از ای ــرای جلوگی ــا ب ــود؛ ام می ش
ــرای نظــارت  ــپ بازرســی را امســال ب ۲5 اکی

بــه کار گرفته ایــم.   از مــدارس 

 دولت باید هزینه های تعلیم و 
تربیت را بپردازد

ــت  ــه دول ــوع ک ــن موض ــرح ای ــا ط وی ب
و  آمــوزش  هزینه هــای  اســت  مکلــف 
پــرورش را بپــردازد، بــه خبرنــگار کیمیــای 
ــه  ــن اداره ک ــای ای ــاره بدهی ه ــن درب وط
بــه ســایر ســازمان ها دارد، گفــت: چــه 
غــرب  مــدارس  بدهی هایــی کــه  بســا 
ــرای  ــره ای ب ــد و مذاک ــرکت گاز دارن ــه ش ب
جلوگیــری از قطــع گاز بــا مدیــر عامــل ایــن 
شــرکت داشــته ام؛ همچنیــن یک ســوم 
بــه  نیــاز  اســتان  در  آموزشــی  فضــای 
ــال  ــتان امس ــا در تابس ــازی دارد و م بازس
ــودن  ــوده ب ــل فرس ــه دلی ــه را ب ۳۸ مدرس
جابه جــا کرده ایــم یــا در جایــی دیگــر 

کــه 1۳ مدرســه در اســتان تنهــا می تواننــد 
ــا  ــد ی یــک ســال دیگــر دانش آمــوز بپذیرن
ــاردی کــه آمــوزش و پــرورش  بدهــی میلی
از بابــت مــدارس موقوفــه بــه اداره اوقــاف 
دارد، همــه این هــا بــه دلیــل نبــود بودجــه 
پــرورش  و  آمــوزش  بخــش  در  کافــی 

ــت.  اس
قائدیهــا بــا انتقــاد از اینکــه متاســفانه 
اولویــت اول دولت هــا آمــوزش و پــرورش 
مقابلــه  اجحاف هــا  بــا  مــا  و  نیســت 
ــک  ــا کم ــد دولت ه ــزود: بای ــم، اف می کنی
کننــد تــا نیــازی بــه گرفتــن پــول از اولیــای 

نباشــد. دانش آمــوزان 
در  مدرســه  ســاخت  بــا  رابطــه  در  وی 
ــخ  ــن پاس ــای وط ــه کیمی ــر ب ــکن مه مس
داد: از 9۲ فضــای آموزشــی کــه امســال 
ــد آن در  ــت، ۲ درص ــده اس ــرداری ش بهره ب
ــی  ــن در حال ــوده و ای ــر ب ــکن های مه مس
اســت کــه شــرکت های عمــران مســئولیت 

ــد. ــده دارن ــر عه ــه را ب ــاخت مدرس س
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش گفــت: از 9۲ 
ــد ۴11 کاس درس  فضــای آموزشــی جدی
و ۳۲ واحــد فضاهــای پرورشــی، فرهنگــی 
ــارد تومــان نیــز  و ورزشــی اســت. ۸۰ میلی
ــه  ــدارس هزین ــن م ــازی ای ــرای آماده س ب
ــران  ــط خی ــارد آن توس ــه 6۰ میلی ــده ک ش

ــت.   ــده اس ــن ش ــاز تامی مدرسه س

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

 آموزش و پرورش 
اولویت اول دولت ها نیست

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه موفقیت 
گاز اصفهــان در نخســتین دوره ارزیابــی جایزه ســرآمدی و بهبود 
ــرآمدی،  ــزه س ــه جای ــتیابی ب ــت: دس ــت گف ــتمر وزارت نف مس
یــک امــر اتفاقــی نبــوده و ایــن شــرکت از یــک آزمــون بســیار 
ســنگین موفــق بیــرون آمــده و مصمــم اســت در دوره بعــدی 
نیــز بــا رعایــت الزامــات تعالــی و جایــزه ملــی کیفیــت ضمــن 

حفــظ ایــن جایــگاه بــه رتبــه باالتــری نیــز دســت یابــد.
ــه اینکــه هم اکنــون 99.5 درصــد جمعیــت  ــا اشــاره ب ــوی ب  عل
کل اســتان معــادل 99.6 درصــد خانوارهــای شــهری و 95 
ــوردار  ــی برخ ــت گاز طبیع ــتایی از نعم ــای روس ــد خانوار ه درص
هســتند، گفــت: بــا توجــه بــه ایــن حجــم گازرســانی و خدمــات، 

محســوب  بــزرگ  متعالــی، کمبــودی  سیســتم  نداشــتن 
می شــود.

ــش از  ــت بی ــزان جمعی ــن می ــن گاز ای ــرای تأمی ــزود: ب وی اف
یــک میلیــون و ۸ هــزار عــدد انشــعاب نصــب شــده و ۲6 هــزار 
کیلومتــر شــبکه  گذاری در ســطح اســتان صــورت پذیرفتــه 
اســت؛ همچنیــن در حــال حاضــر 9۲9 ایســتگاه تقلیــل فشــار و 
حفاظــت از زنــگ و 156 ایســتگاه CNG در ســطح اســتان بــه 
بهره بــرداری رســیده اســت و بــا  بهره منــدی 1۰۳ شــهر و 1۳۳۸ 
روســتا از نعمــت گاز طبیعــی، شــمار مشــترکین ایــن اســتان از 

مــرز یــک میلیــون و 7۰۰ هــزار مشــترک گذشــته اســت.
دبیــر جایــزه ســرآمدی و بهبــود مســتمر صنعــت نفــت گفــت: 
کســب تندیــس برنزیــن ایــن جایــزه نشــان می دهــد گاز 

ــت. ــوده اس ــتی پیم ــه درس ــی را ب ــیر تعال ــان مس اصفه

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان 
ــان  ــتان اصفه ــتاهای اس ــرب روس ــن آب ش ــع تامی ــت: مناب گف
ــطح  ــته و س ــمگیری داش ــش چش ــالی کاه ــل خشکس ــه دلی ب
ایســتابی ســفره آب هــای زیرزمینــی نیــز افــت کامــا محسوســی 
ــی از  ــی و در بعض ــدن آبده ــم ش ــث ک ــه باع ــوده ک ــاهد ب را ش

ــت. ــده اس ــا ش ــدن چاه ه ــق، خشک ش مناط
ــی  ــع آب ــن مناب ــیار و تامی ــانی س ــی، آبرس ــین قرائت محمدحس
جایگزیــن را از جملــه اقدامــات صورت گرفتــه بــرای جبــران 
ــای  ــرای پروژه ه ــت: اج ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــود آب عن کمب
ــتقرار  ــوده و اس ــبکه های فرس ــازی ش ــاح و بازس ــانی، اص آبرس
دســتگاه های آب شــیرین کن، جــزو برنامه هایــی اســت کــه 
ــه  ــه مرحل ــان ب شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفه

ــت. ــانده اس ــرا رس اج

وی نقــش بانــوان و زنــان خانــه دار را در صرفه جویــی مصــرف آب 
شــرب بســیار مهــم و تاثیرگــذار دانســت.    

مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان فرهنگ ســازی 
صرفه جویــی در مصــرف آب را جــزو اولویت هــای برنامه هــای 
ایــن شــرکت و در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اعــام کــرد و گفــت: 
ــتان ها  از  ــتایی شهرس ــاب روس ــور آب و فاض ــکاری ام ــا هم ب
ــت  ــرب را رعای ــرف آب ش ــوی مص ــه الگ ــی ک ــترکین خانگ مش
کــرده و کمتریــن میــزان مصــرف آب شــرب را در ۴ مــاه نخســت 

ــد. ــر ش ــته اند، تقدی ــاری داش ــال ج س
وی از مــردم خواســت بحــران کمبــود آب را کامــا جــدی بگیرنــد 
و از مصــارف غیرشــرب آب ماننــد نظافــت، شست وشــو ،آبیــاری 
و کارهــای ســاختمانی و همچنیــن اســتفاده غیرقانونــی و بــدون 

مجــوز از انشــعاب آب )غیرمجــاز( جــدا خــودداری کننــد.

   اعطای جایزه سرآمدی و بهبود 
مستمر صنعت نفت به گاز اصفهان 

 تقدیر از مشترکان آب شرب خانگی کم مصرف 
در روستاهای اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
بسته کشف شده در نجف آباد به هیچ وجه امنیتی 

نبوده است
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــه  ــاد ب ــان گفــت: بســته کشف شــده در نجف آب ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
هیچ وجــه امنیتــی، انفجــاری، انتحــاری یــا تروریســتی نبــوده اســت.

 ســردار مهــدی معصوم بیگــی در حاشــیه رزمایــش اقــدام و عمــل امنیــت 
ــتان،  ــی اس ــرک  انتظام ــش تح ــرای افزای ــت: ب ــگاران گف ــه خبرن ــی ب اجتماع
ــه  ــل تشــکیل شــده ک ــدام و عم ــی اق ــرارگاه عملیات ــوان ق ــی تحــت عن قرارگاه
بتوانــد بــر حســب ظرفیــت موجــود، اقداماتــی در حــوزه انتظامــی اســتان اصفهان 
ــاد  ــکوک در نجف آب ــته مش ــک بس ــف ی ــه کش ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــته باش داش
ــد و  ــی دارن ــروی انتظام ــا نی ــی ب ــیار خوب ــکاری بس ــردم هم ــرد: م ــح ک تصری
ــد. یکــی  ــروی انتظامــی گــزارش می دهن ــه نی ــه ســرعت ب مــوارد مشــکوک را ب
ــرد و  ــرار ک ــای 11۰ برق ــز فوریت ه ــا مرک ــی ب ــناس تماس ــهروندان وظیفه ش از ش
گزارشــی از یــک شــیء مشــکوک داد کــه خودرویــی در مکانــی پــارک اســت و 

نگرانی هایــی وجــود دارد.

ــص  ــوران متخص ــه مأم ــه داد: بافاصل ــتان ادام ــی اس ــروی انتظام ــده نی فرمان
نیــروی انتظامــی و لشــکر ۸ نجــف اشــرف در محــل حضــور یافتنــد؛ پــس از آن 
گــروه چــک و خنثــی در محــل حضــور یافتنــد و بــا توجــه بــه اینکــه در چنیــن 
مواقعــی نیــاز بــه بســتن مــکان بــرای حفــظ جــان مــردم وجــود دارد، ایــن اتفــاق 
افتــاد و عملیــات تخصصــی انجــام و مشــخص شــد این شــیء، مشــکوک اســت 

و البتــه هیچ گونــه موضــوع انفجــاری مطــرح نیســت.
وی مطــرح کــرد: ممکــن اســت در مواقعــی مــردم بــر حســب احســاس وظیفــه 
ایــن موضوعــات را گــزارش دهنــد؛ امــا ایــن مــورد هیچ گونــه موضــوع انفجــاری، 
انتحــاری یــا تروریســتی نبــوده اســت و صرفــا احســاس وظیفــه مســئوالنه یکــی 

از شــهروندان بــوده کــه از ایشــان هــم تشــکر می کنیــم.
ــه  ــوده؛ ب ــزی نب ــچ چی ــکوک هی ــیء مش ــن ش ــرد: ای ــح ک ــی تصری معصوم بیگ
ــه  ــد ب ــه رو می شــویم، بای ــا یــک شــی مشــکوک روب لحــاظ تخصصــی وقتــی ب
محلــی خــارج از کانــون جمعیــت منتقــل و منفجــر شــود تــا خطــری بــرای مردم 
ــوده و  ــی نب ــورد امنیت ــه م ــکوک هیچ گون ــته مش ــوع بس ــد؛ موض ــته باش نداش

مــردم از ایــن بابــت اطمینــان خاطــر داشــته باشــند.
وی رزمایــش اقــدام و عمــل امنیــت اجتماعــی  را یــک رزمایــش جامــع و کامــل  
عنــوان کــرد کــه همــه حوزه هــای مأموریتــی را شــامل می شــود و تــا روز جمعــه 

ادامــه دارد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

مقــدس  دفــاع  آثــار  حفــظ  کل  مدیــر 
ــه  ــه بهان ــاله ب ــر س ــه ه ــان ک ــتان اصفه اس
ــی  ــانه ها کم ــورش در رس ــهریور حض ۳1 ش
ــت  ــتاد بزرگداش ــود، در س ــر می ش پررنگ ت
ــه  ــاد از اینک ــا انتق ــدس ب ــاع مق ــه دف هفت
وعده هــا بــرای تکمیــل باغ مــوزه دفــاع 
مقــدس اصفهــان هنــوز محقــق نشــده 
گفــت: ایــن باغ مــوزه بایــد در دهــه 7۰ 
یک ســوم  هنــوز  امــا  می شــد؛  تکمیــل 
ــن  ــل ای ــرای تکمی ــده ب ــای داده ش وعده ه

ــت. ــده اس ــق نش ــروژه محق پ
 ســردار مجتبــی شــیروانیان ادامــه داد: 
امیدواریــم بــرای ســال آینــده فــاز نخســت 
ــان  ــتان اصفه ــدس اس ــاع مق ــوزه دف باغ م
بــه بهره بــرداری برســد؛ چــرا کــه ایــن 
ــه  ــان و جامع ــردم اصفه ــق م ــه بح مطالب
ایثارگــری ایــن اســتان اســت؛ مــوزه دفــاع 
مقــدس اســتان همــدان بــا وجــود جامعــه 
ایثارگــری کوچک تــر ایــن اســتان، بیــش از 
1۰ ســال اســت کــه بــه بهره بــرداری رســیده 

اســت.
وی گفــت: تکمیــل باغ مــوزه دفــاع مقــدس 
ــه  ــن ب ــش از ای ــد بی ــان نبای ــتان اصفه اس
ــت  ــر و طاق ــه صب ــرا ک ــد؛ چ ــول بینجام ط

ــه ســر آمــده اســت. ــان ب مــردم اصفه

ــا دهــه  ــاع مقــدس ب ــه دف ــارن هفت وی تق
اول محــرم را کــه از امســال تــا 5 ســال 
عاملــی  داشــت،  خواهــد  ادامــه  آینــده 
بــرای رونــق و ترویــج فرهنــگ عاشــورا 
عنــوان  اباعبدهللا الحســین)ع(  قیــام  و 
کــرد و افــزود: رژه نیروهــای مســلح بــا 
ــگاه  ــه، نمایش ــپاه در روز جمع ــت س محوری
دفــاع  باغ مــوزه  در  ســنگین  تجهیــزات 
مقــدس، روایتگــری دفــاع مقــدس  در 
در  یــادواره شــهدا  هیئت هــای مذهبــی، 
بیــش از 1۲۳ نقطــه اســتان و جشــنواره 
ــاک«  ــوان »پ ــا عن ــدس ب ــاع مق ــر دف تئات
ــن  ــای ای ــر برنامه ه ــهر از دیگ در شاهین ش

ــی رود. ــمار م ــه ش ــه ب هفت
 3 هزار برنامه  فرهنگی در بسیج

ســپاه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
ــز  ــان نی ــتان اصفه ــج( اس صاحب الزمان)ع
ــرت  ــرم حض ــم ح ــزاز پرچ ــه از اهت در ادام
ــه  ــاز هفت ــا آغ ــان ب ــهدا)ع( همزم سیدالش
و  داد  خبــر  اصفهــان  در  مقــدس  دفــاع 
ــف  ــه  مختل ــزار برنام ــش از ۳ ه ــت: بی گف
ــیج در  ــف بس ــای مختل ــی در رده ه ترویج
اصفهــان برگــزار خواهــد شــد کــه از ۳1 

شــهریورماه تــا 7 مهرمــاه  ادامــه دارد.
میثــم رضوان پــور افــزود: شــرکت بســیجیان 
در پیاده روی هــای عمومــی و خانوادگــی، 
روشــنگری  نهضــت  برنامــه  برگــزاری 

تمدن ســاز  فرهنــگ  تبییــن  هــدف  بــا 
ــه  ــدس در هم ــاع مق ــر دوران دف ــم ب حاک
پایگاه هــای بســیج و برپایــی نمایشــگاه 
ــه  ــتان مبارک ــاک« در شهرس ــان اف »خاکی
ــه  ــپاه در هفت ــای س ــر برنامه ه ــز از دیگ نی

ــود. ــد ب ــدس خواه ــاع مق دف
ــادواره  ــش از 15۰ ی ــزاری بی ــت: برگ وی گف
مقــدس  دفــاع  راویــان  اعــزام  شــهدا، 
هــزار  از ۳  بیــش  در  روایتگــری  جهــت 
ــی از  ــه، رونمای ــگاه و مدرس ــجد، دانش مس
۳۰ عنــوان کتــاب، فضاســازی شــهری و 
ــزام  ــیج، اع ــز بس ــه مراک ــبتی در کلی مناس
اردوهــای جهــادی بــه مناطــق محــروم 
برگــزاری  پزشــکی،  تیم هــای  به ویــژه 
نمایشــگاه های محصــوالت فرهنگــی و عفــاف 
ــدی و  ــای تولی ــد از کارگاه ه ــاب، بازدی و حج

ــگ  ــی از فرهن ــا تأس ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــر  ــن »ه ــدازی کمپی ــدس، راه ان ــاع مق دف
بســیجی، یــک شــهید« در فضــای مجــازی، 
برگــزاری یــادواره شــهدای طلبــه و روحانــی 
ــر  ــز از دیگ ــان نی ــتان اصفه ــر اس در سراس
اســتان  در  مقــدس  دفــاع  برنامه هــای 

ــت. ــان اس اصفه
 همایش شیرخوارگان حسینی در 

گلستان شهدا 
ــاد  ــی بنی ــور اجتماع ــی و ام ــاون فرهنگ مع
ــان  ــتان اصفه ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــو ای ــر مدع دیگ
ــه  ــینی ب ــیرخوارگان حس ــم ش ــه مراس اینک
ویــژه  علی اصغــر)ع(  حضــرت  یادبــود 
مــادران و نــوزادان اســتان اصفهــان از 9:۳۰ 
تــا 1۲ روز جمعــه هفتــه جــاری در گلســتان 

شــد  خواهــد  برگــزار  اصفهــان  شــهدای 
گفــت: امســال از ۸۰ نفــر کارآفریــن برتــر در 

ــد. ــد ش ــل خواه ــی تجلی ــاق بازرگان ات
 ســید علــی قریشــی از آییــن رونمایــی 
ســایت »نویــد ایثــار شــاهد« خبــر داد 
مراســم  و  جانبــازان  از  دیــدار  افــزود:  و 
غبارروبــی گلــزار شــهدا و برپایــی مــوزه 
جامعــه ایثارگــری و کتابخانــه تخصصــی 
ایثــار و شــهادت، از دیگــر برنامه هــای ایــن 

هفتــه اســت.  
اصفهــان  مرکــز  صداوســیمای  معــاون 
ــا  ــه برنامه ه ــه کلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ه
ــه طــور  ــه ب ــن هفت ــا ای ــط ب و مراســم مرتب
زنــده و مســتقیم از صداوســیما پخــش 
خواهــد شــد، گفــت: پخــش زنــده همایــش 
شــیرخوارگان حســینی از 5 نقطــه شــهر 
ــا    ــی ب ــای فرهنگ ــش برنامه ه ــان، پخ اصفه
حضــور ســرداران، رزمنــدگان و هنرمنــدان 
دفــاع مقــدس، پوشــش خبــری ســری 
جدیــد برنامه هــای »شــهید، آبــروی محلــه« 
نمایشــگاه های  تلویزیونــی  پوشــش  و 
دفــاع مقــدس و بازتــاب خبــری کلیــه 
دفــاع  هفتــه  بــا  مرتبــط  برنامه هــای 
مقــدس نیــز، از دیگــر اقدامــات صداوســیما 

ــود. ــد ب خواه
ــی زاده افــزود: در دو   ســید علــی معصوم
ــه« و  ــوی هفت ــی »گفت وگ ــه تلویزیون برنام
»صــدای امــروز« از حضــور ســرداران ارتــش 
ــود در  ــش خ ــف نق ــرای توصی ــیج ب و بس

ــاع مقــدس اســتفاده خواهــد شــد. دف

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 زنان اصفهانی، فرصت 
رشد شغلی ندارند

رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب شــورای اســامی شــهر اصفه
زنــان بــه دلیــل نقششــان در خانــواده لیاقــت حضــور در 
رده هــای کان مدیریتــی را دارنــد، امــا تــا کنــون آن طــور 
ــده  ــت داده نش ــا فرص ــه آن ه ــوده ب ــته ب ــه شایس ک
ــتند؛  ــاز هس ــان فرهنگ س ــان اصفه ــت: زن ــت، گف اس
ــا مســائل فرهنگــی خانــواده درگیرنــد و  زیــرا بانــوان ب

ــوند. ــر می ش ــه ظاه ــن عرص ــردان در ای ــر از م بهت

فریــده روشــن بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر دختــران 
ــر  ــور را پ ــگاه های کش ــی دانش ــد کرس ــان 6۰ درص و زن
ــی،  ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــه زمینه ه ــد و در هم کرده ان
ــت:  ــد، گف ــادی دارن ــذاری زی ــی تاثیرگ ــری و ورزش هن
ــان قدرتمنــدی در  در مســائل فرهنگــی و اجتماعــی زن
شــهر هســتند؛ پــس آینــده روشــنی در انتظــار اصفهــان 

اســت.
 وی بــا انتقــاد از کم انــگاری زنــان در تقســیم رده هــای 
کان مدیریتــی در شــهر اصفهــان می گویــد: در اســتان 
ــا  ــر کل ی ــمت مدی ــوان در س ــدرت بان ــه ن ــان ب اصفه
رئیــس اداره ظاهــر می شــوند و بــه آن هــا فرصــت 

ــرای رشــد داده نشــده اســت. ب
ــا اشــاره بــه اینکــه شــورای جدیــد خواســتار  روشــن ب
ــی شــهرداری شــده  ــای مدیریت ــان در رده ه حضــور زن
ــئولیت های  ــن مس ــت گرفت ــا در دس ــزود: ب ــت، اف اس
مشــکات  بانــوان،  توســط  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــد  ــرف خواه ــت شــهری برط خشــک و خشــن مدیری
شــد و وقتــی اندیشــه زنــان در کنــار مــردان قــرار 

می گیــرد، شــهر بهتــر اداره خواهــد شــد.

 کشف غار جدید 
در روستای کردعلیا  

غــار جدیــدی در روســتای کــرد علیــا شهرســتان تیــران 
و کــرون توســط کوهنــوردان و غارنــوردان چادگانــی 

کشــف شــد.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان چــادگان گفت: کوهنوردان 
ــا همــکاری هیئــت  ــوردان شهرســتان چــادگان ب و غارن
کوهنــوردی اســتان اصفهــان، غــاری را در روســتای کــرد 

علیــای تیــران و کــرون کشــف کردنــد.
وی افــزود: ایــن غــار برجــی را در منطقــه چشــمه 
هیئــت کوهنــوردی  علیــا،  روســتای کــرد  حســن 
ــان  ــوردی نقــش جه شهرســتان چــادگان و گــروه غارن
اصفهــان کشــف کردنــد. ایــن برنامــه پــس از دو برنامــه 
ــه  ــای منطق ــه غاره گشــت ســطحی و شناســایی اولی
انجــام شــد کــه عمــق دقیــق غــار 5۴ متــر بــوده کــه بــه 
ــی٬ ایمن ســازی و نقشــه برداری  صــورت کامــل رول کوب

شــده اســت.

نجات پسر 7 ساله محمدآبادی از 
چنگال حیوانات وحشی  

ــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان گفــت: کــودک  فرمان
ــا روســتای  ــدری ت 7 ســاله ای کــه در مســیر مزرعــه پ
محــل سکونتشــان در محاصــره حیوانــات وحشــی قــرار 
ــی  ــروی انتظام ــت نی ــگان گش ــط ی ــود، توس ــه ب گرفت

نجــات یافــت.
ســرهنگ حســن یاردوســتی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
پســر همــراه بــا پــدرش بــرای آبیــاری مــزارع بــه خــارج 
ــرای  ــدر ب ــه پ ــی ک ــزود: زمان ــود، اف ــه ب ــتا رفت از روس
ــک  ــودک در اتاق ــن ک ــی رود، ای ــه م ــاری ســر مزرع آبی
ــه محــض بیــدار شــدن  ــوده کــه ب اســتراحت خــواب ب
راهــی روســتا می شــود. ایــن کــودک را در ایــن مســیر 
ــات وحشــی محاصــره  ــوده، حیوان ــم ب ــی ه ــه طوالن ک
می کننــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــگان گشــت نیــروی 
ــن کــودک  ــگام گشــت متوجــه حضــور ای انتظامــی هن
ــات وحشــی می شــود،  ــان و در محاصــره حیوان در بیاب
افــزود: ایــن یــگان کــودک را از چنــگال حیوانــات 
ــه  وحشــی آزاد کــرده و پــس از شناســایی هویــت او ب

خانــواده اش می دهــد.

 ثبت ملی ۱30 اثر تاریخی 
در آران و بیدگل  

ــت: 1۳۰  ــدگل گف ــی آران و بی ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــیده  ــی رس ــت مل ــه ثب ــدگل ب ــی در آران و بی ــر تاریخ اث

ــت. اس
ــی  ــر تاریخ ــش از 5۰۰ اث ــود بی ــه وج ــان ب ــواد صدیقی  ج
ــت: از  ــرد و گف ــاره ک ــدگل اش ــده در آران و بی شناسایی ش
ــی رســیده و از  ــت مل ــه ثب ــر ب ــداد حــدود 1۳۰ اث ــن تع ای
ایــن نظــر پــس از اصفهــان و کاشــان، رتبــه ســوم اســتان 

ــتان را دارد. ــاور اس ــی و پهن تاریخ

آموزش و پرورش شرق اصفهان با 
کمبود اعتبار روبه روست

ــات و  ــود اقدام ــا وج ــت: ب ــان گف ــدار اصفه  فرمان
ــائل  ــا مس ــان ب ــه، همچن ــای صورت گرفت پیگیری ه
ــارات  و مشــکاتی به ویــژه در خصــوص کمبــود اعتب
ــان  ــرق اصفه ــرورش در ش ــوزش و پ ــوزه آم در ح

مواجــه هســتیم.
ــترین  ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد رضوان  احم
و  آمــوزش  بــه  داده شــده  تخصیــص  اعتبــارات 
پــرورش از محــل تملــک دارایــی و ۳ درصــد نفــت و 
ــوده، گفــت: اگــر شــیوه و  گاز در مناطــق محــروم ب
ــش  ــرورش در پی ــوزش و پ ــتی را در آم روش درس
بگیریــم، قطعــا در دیگــر زمینه هــا نیــز موفــق 

ــود. ــم ب خواهی

برنامه هایی به سبک هفته دفاع مقدس:  

از اهتزاز پرچم سیدالشهدا)ع( تا مراسم شیرخوارگان حسینی در اصفهان

،،
و دهــم  نهــم  متاســفانه در دولــت 
یک ســوم اعتبــارات آمــوزش و پــرورش  
دولــت  در  و  کــرده  پیــدا  کاهــش 
یازدهــم ایــن 9 درصــد بــه 12.5 درصد 

رســیده اســت
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کوتاه اخبار 
 کاهش ۸۰ درصدی حوادث 

شبکه آبرسانی در کرمان 
فاضــاب  و  آب  امــور  مدیــر  زین الدینــی،  غامرضــا   
شهرســتان کرمــان، گفــت: طــی ۵ ماهــه نخســت امســال 
۲۶۱ فقــره حــوادث شــبکه آبرســانی در شــهر کرمان شــامل 
حــوادث شــبکه اصلــی و حــوادث شــبکه فرعــی رفــع شــد 
ــل، ۸۰  ــال قب ــابه س ــان مش ــا مدت زم ــه ب ــه در مقایس ک
درصــد کاهــش داشــته اســت؛ یکــی از دالیــل ایــن کاهش 
بازســازی شــبکه فرســوده و نشــت یابی شــبکه آبرســانی 

بــوده اســت.
وی افــزود: همچنیــن طــی ایــن مــدت یــک فقــره 
حــوادث خطــوط انتقــال در شــهر کرمــان رفــع شــد کــه در 

ــش دارد. ــد کاه ــل ۶۷ درص ــال قب ــا س ــه ب مقایس

کسب نشان طالی پرتاب نیزه بانوان 
کشور توسط ورزشکار چهارمحالی

نیــزه  پرتــاب  طــای  نشــان  چهارمحالــی  ورزشــکار 
ــور را از  ــوان کش ــد بان ــگ امی ــی لی ــای دوومیدان رقابت ه

آن خــود کــرد. 
صبــا عظیمــی، ورزشــکار چهارمحــال و بختیــاری، بــا ثبــت 
رکــورد ۳۰ متــر و ۹۳ ســانتیمتر، نشــان طای رشــته پرتاب 
نیــزه رقابت هــای دوومیدانــی لیــگ امیــد بانــوان کشــور را 

بــه دســت آورد.
صدیقــه صالحــی، دیگــر بانــوی ورزشــکار اســتان هــم در 
ایــن رشــته بــا ثبــت رکــورد ۲۶ متــر و ۵۳ ســانتیمتر، حائز 

مقــام پنجــم شــد. 
مرحلــه نهایــی رقابت هــای دوومیدانــی لیــگ امیــد بانــوان 
کشــور بــا شــرکت ۸۰ ورزشــکار از سراســر کشــور ۲۶ و ۲۷ 
ــران  ــاب ته ــاب انق ــگاه آفت ــاری در ورزش ــهریورماه ج ش

برگــزار شــد.

 دعوت از کماندار یزدی برای 
حضور در اردوی تیم ملی 

کمانــدار یــزدی بــرای حضــور در اردوی تیــم ملــی دعــوت 
شــد. رضــا شــبانی، کمانــدار نوجــوان یــزدی اســت کــه بــه 

اردوی تیــم ملــی ریکــرو فراخوانــده شــده اســت.
ــرای حضــور در  ــرو کشــورمان ب ــان ریک ــی نوجوان ــم مل تی
ــزار  ــان برگ ــا ٢ آب ــر ت ــه ۲4 مه ــک ک ــی مکزی ــام جهان ج

می شــود، خــود را آمــاده می کنــد.

دستگیری 6 متخلف شکار غیرمجاز 
ــال و  ــت چهارمح ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی مأم
بختیــاری، ۶ متخلــف شــکار غیرمجــاز را دســتگیر کردنــد. 
شــهرام احمــدی، مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
چهارمحــال و بختیــاری، از شناســایی و دســتگیری ۶ 
ــه از  ــف شــکار غیرمجــاز طــی دو مأموریــت جداگان متخل
ــن اداره کل در اســتان  ــگان حفاظــت ای ســوی مأمــوران ی

ــر داد. خب
وی گفــت: در یکــی از ایــن مأموریت هــا، 4 شــکارچی 
اردل  دشــتک شهرســتان  حوالــی شــهر  در  غیرمجــاز 
ــان 4 قبضــه اســلحه شــکاری  ــن متخلف دســتگیر و از ای
شــامل ســه قبضــه دو لــول و یــک قبضــه تــک لــول، ۲4 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــک کش ــه کب ــنگ و ۵ قطع ــدد فش ع
متخلــف   ۲ هــم  دوم  مأموریــت  در  افــزود:  احمــدی 
ــه  ــکار در منطق ــه ش ــدام ب ــش از اق ــاز، پی ــکار غیرمج ش
حفاظت شــده ســبزکوه واقــع در لــردگان دســتگیر شــدند.

رکابزنان پیشگامان طالیی شدند 
ــای  ــدال ط ــار م ــن ب ــرای اولی ــگامان ب ــان پیش رکابزن
ــای داخــل ســالن آســیایی را  دوچرخه ســواری بازی ه

ــد.  از آن خــود کردن
تیــم ملــی دوچرخه ســواری کشــورمان، قهرمــان رشــته 
تیــم اســپرینت بازی هــای آســیایی داخــل ســالن 

ــتان شد. ترکمنس
رکابزنــان ملی پــوش باشــگاه فرهنگی ورزشــی پیشــگامان 
موفــق شــدند بــرای اولین بــار مدال طــای دوچرخه ســواری 

بازی هــای داخــل ســالن آســیایی را از آن خــود کننــد.

 شناسایی 14 گسل در
25 کیلومتری کرمان 

سرپرســت مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی 
دفتــر منطقــه ای جنــوب شــرق کشــور گفــت: بــا 
ســازمان  اطاعــات  تلفیــق  میدانــی،  مطالعــات 
 ۲۵ فاصلــه  در  گســل   ۱4 تعــداد  زمین شناســی 
کیلومتــری شــهر کرمــان شناســایی شــده اســت. 
 محمــد محمدحســنی، سرپرســت مرکــز تحقیقــات راه، 
مســکن و شهرســازی دفتــر منطقــه ای جنــوب شــرق 
کشــور، بــا اشــاره بــه گــزارش اولیــه تدقیــق و تعییــن 
ــون ۱4  ــت: تاکن ــان گف ــهر کرم ــل های ش ــم گس حری
نشســت بــا حــدود ۲۵۰ نفرســاعت در ۲ کارگــروه ســازه 
و ژئوتکنیــک و کارگــروه زلزلــه و زیرســاخت برگــزار 
ــدوده ۲۵  ــل در مح ــداد ۱4 گس ــده و در گام اول تع ش
کیلومتــری تــا درون شــهر کرمــان شناســایی و مکانیزم 
شــده  داده  تشــخیص  ایــن گســل ها  از   بســیاری 

است. 
وی افــزود: جهت یابــی بعضــی از گســل ها در شــهر 
ــای  ــا روش ه ــی ب ــات تکمیل ــد مطالع ــان نیازمن کرم

مورفوتکتونیــک و ژئوفیزیــک اســت.

ثبت دو وقف جدید در مهریز 
حجت االســام ســید مهــدی ســیدی، رئیــس اداره 
ــکینه زارع،  ــت: س ــز، گف ــه مهری ــور خیری ــاف  و ام اوق
واقــف خیر اندیــش مهریــزی، در اقدامــی خداپســندانه 
 یــک بــاب منــزل مســکونی را بــه مســاحت ۷۰۰ متــر 
مربــع بــه ارزش ۷۰۰ میلیــون ریــال در روســتای مــدوار 

ــرد. ــف ک ــه  وق ــور عام المنفع ــت ام ــز جه مهری
حجت االســام  ســیدی افــزود: وقــف دوم نیــز از 
ســوی محمدحســن حاجیــان بغدادآبــادی صــورت 
ــش  ــف خیراندی ــاس، واق ــن اس ــر همی ــه ب ــه ک گرفت
یــک قطعــه زمیــن را بــرای ســاخت ایســتگاه خیریــه 
و صلواتــی در روزهــای محــرم و صفــر  و مراســم  ملــی 
ــف  ــه وق ــور خیری ــرف در ام ــن ص ــی و همچنی و مذهب

ــت. ــرده اس ک
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آییــن تکریــم و معارفــه شــهرداران پیشــین و 
ــا حضــور معــاون اســتاندار و امــام  ــزد ب ــد ی جدی
جمعــه موقــت یــزد، اعضــای شــورای شــهر 
ــئوالن  ــی از مس ــم و جمع ــارم و پنج در دوره چه
ــزار  ــزد برگ ــاد ی ــی دولت آب ــاغ جهان ــتانی در ب اس

شــد.
ــزد،  ــین ی ــهردار پیش ــی زاده، ش ــا عظیم محمدرض
ــی  ــزد جهان ــرد: شــهر ی ــار ک ــن مراســم اظه در ای
بــود و تنهــا جهانــی بودنــش را بــه ثبــت رســاند و 
بــه دنیــا ثابــت کردیــم کــه ایــن شــهر ارزش هــای 

ــادی دارد. بســیار زی
وی ادامــه داد: شــهرداری امــروز یــزد حاصــل ۹۰ 
ــت  ــهر اس ــن ش ــداوم در ای ــاش و کار م ــال ت س
ــیس  ــخ تاس ــول تاری ــی در ط ــهرداران بزرگ و ش
شــهرداری بــرای ایــن شــهر زحمــت کشــیدند و در 
کنــار کارگــران و کارمنــدان شــهرداری در راســتای 

ــد. پیشــرفت یــزد تــاش کردن
 ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

ــن  ــم در ای ــزد، ه ــهردار ی ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
ــهری در  ــر ش ــه کمت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب مراس
ــدازه یــزد از میــراث  ــه ان جهــان وجــود دارد کــه ب
فرهنگــی و تاریخــی ارزشــمندی برخــوردار باشــد، 
ــاس  ــر اس ــد ب ــزد بای ــت در ی ــرد: فعالی ــار ک اظه

ــود. ــام ش ــتگی ها انج ــا و شایس ــن ارزش ه ای
ــی  ــت تاریخ ــی باف ــت جهان ــه ثب ــزد ب ــهردار ی ش
یــزد و ویژگی هــای ایــن اقــدام اشــاره کــرد و 

ادامــه داد: قطعــا بایــد مدیریــت شــهری در ایــن 
ــن  ــی ای ــاخصه های جهان ــاس ش ــر اس ــهر ب ش

شــهر انجــام شــود.
 تمام شهر یزد، تقلیدی از شهرهای 

بزرگ است
محمدرضــا  ســید  یــزد،  اســتاندار  معــاون 
سیدحســینی، نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکه 
ــار  ــد، اظه ــی ندارن ــت خوب ــا وضعی ــهرهای م ش
کــرد: مشــکات شــهری بســیار زیــاد اســت و در 
تمــام ارکان زندگــی مــردم، مشــکاتی در شــهرها 

وجــود دارد.

وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد توســعه ای و ســخت 
و غیرقابــل انعطــاف بــرای شــهرها یکــی از عوامــل 
افزایــش مشــکات شــهری اســت، ادامــه داد: در 
شــهر یــزد از مجموعــه بافــت تاریخــی کــه خــارج 
ــرای گفتــن در دیگــر  می شــویم، هیــچ چیــزی ب

نقــاط نداریــم و تمــام شــهر، تقلیــدی از شــهرهای 
بــزرگ از جلمــه تهــران و اصفهــان اســت.

ــه االن  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزد ب ــاون اســتاندار ی مع
ــه آن  ــه ب ــم ک ــزد نداری ــهر ی ــزی در ش ــچ چی هی
افتخــار کنیــم و حرفــی بــرای گفتــن داشــته 
باشــد گفــت: مــا در شــهر پــل ســاختیم و 
ــی  ــم؛ ول ــام دادی ــادی انج ــی زی ــات عمران اقدام
متاســفانه نتوانســتیم جلــوی تصادفــات و تلفــات 

بگیریــم. در خیابان هــا  را 
سیدحســینی بــه جهانــی شــدن شــهر یــزد 
اشــاره کــرد و افــزود: تــا پیــش از ایــن مــا تقلیــد 
دیگــر  اســاس  بــر  را  و شــهرمان  می کردیــم 
شــهرها می ســاختیم؛ ولــی از االن بــه بعــد بایــد 
ــی  ــد، الگوی ــزد انجــام می ده ــه ی ــی ک ــر اقدام ه
بــرای دیگــر شــهرهای کشــور باشــد و دیگــران از 

ــد. ــد کنن ــزد تقلی ی
 درجه شهرداری یزد پس از 45 سال 

ارتقا یافت 
رئیــس  زارع،  عبــاس  شــیخ  حجت االســام 
ــن  ــز در ای ــارم نی ــزد، در دوره چه ــهر ی ــورای ش ش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــع و معارف ــم تودی مراس
ــزد  ــژاد توســط شــورای شــهر ی انتخــاب جمالی ن
انتخابــی شایســته بــوده، اظهــار کــرد: بــا اقدامات 
ــزد،  ــهر ی ــورای ش ــی ش ــه در دوره قبل صورت گرفت
تعــداد مناطــق شــهر یــزد از ۳ منطقــه بــه ۵ 

ــد. ــا داده ش ــه ارتق منطق
ــزد  ــهرداری ی ــات ش ــه مطالب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه داد: در دوران  ــد، ادام ــول ش ــل وص در دوره قب

درجــه  ســال،  از 4۵  پــس  چهــارم،  شــورای 
شــهرداری یــزد ارتقــا پیــدا کــرد و االن ایــن شــهر 
ــه از  ــک درج ــت و ی ــرج اس ــهر ک ــطح ش در س
شــهرهای اصفهــان و شــیراز پایین تــر اســت.

ــه  ــارم ب ــزد در دوره چه ــهر ی ــورای ش ــس ش رئی
همراهــی کامــل ایــن شــورا بــا طرح هــای مرتبــط 
بــا بافــت تاریخــی یــزد اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــه عمل ــزد ک ــچ طــرح ســوالی از شــهردار ی هی

شــود، در شــورای چهــارم وجــود نداشــت.
زارع ادامــه داد: در طــول چهــار ســال شــورای 
چهــارم ســعی شــد آرامــش بــر کار شــهردار یــزد 
ــن  ــد در بهتری ــا شــهردار بتوان ــا باشــد ت حکمفرم

ــد. ــه ده ــه کار خــود ادام شــرایط ب
 دامنه خدمات شهرداری بسیار 

گسترده است
ــن  ــن آیی ــز در ای ــزد نی ــت ی ــه موق ــام جمع ام
بســیار  شــهرداری  خدمــات  دامنــه  گفــت: 
گســترده اســت؛ بــه گونــه ای کــه در ایجــاد 
ــی در غــم مــردم  ــرای شــادی و حت ــی ب فضاهای
ــا ارائــه خدمــات آرامســتان ها حضــور ایــن  نیــز ب

خدمــات ملمــوس اســت.
بــا  معزالدینــی  محمدحســن  حجت االســام 
ــر حفــظ بافــت تاریخــی و ســرمایه های  تاکیــد ب
ــردم  ــزود: م ــزد اف ــهر ی ــتان و ش ــی اس اجتماع
ــه  ــاد ب ــی اعتم ــور نوع ــف کش ــتان های مختل اس

ــر  ــاد و دیگ ــن اعتم ــد ای ــه بای ــد ک ــا دارن یزدی ه
مواریــث فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی اســتان 

ــود. ــظ ش حف
ــزد  ــی ی ــرد: مســئوالن شــهر جهان ــح ک وی تصری
بایــد تفکــر جهانــی داشــته باشــند و برای شــهری 
جهانــی کــه ظرفیــت میزبانــی از گردشــگران 
زیــادی را دارد، الزامــات چنیــن شــهری را فراهــم 
کننــد کــه بخــش جالــب توجهــی از ایــن وظایــف 

بــر عهــده شــهرداری اســت.
 جمالی نژاد یکی از بهترین گزینه ها 

برای شهرداری یزد
رئیــس شــورای اســامی شــهر یــزد هــم در ایــن 
مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات خوبــی در 
ارتبــاط بــا توســعه شــهر یــزد انجــام شــده، اظهــار 
داشــت: الزم اســت کــه از زحمــات شــورای شــهر 
و شــهرداری در دوره قبــل تشــکر شــود؛ چــرا کــه 
ــام  ــادی انج ــات زی ــزد اقدام ــرفت ی ــرای پیش ب

دادنــد. 
غامعلــی ســفید خاطرنشــان کــرد: در ســفری که 
ــه اصفهــان  بیشــتر اعضــای شــورای شــهر یــزد ب
پروژه هــای  از  بازدیدهایــی کــه  در  و  داشــتند 
بــر روی گزینــه  ایــن شــهر صــورت گرفــت، 
»جمالی نــژاد« بــه اجمــاع رســیدیم کــه وی 
ــزد  ــرای شــهرداری ی ــن گزینه هــا ب  یکــی از بهتری

است.

در آیین تکریم و معارفه شهرداران پیشین و جدید یزد مطرح شد:

 شهر جهانی یزد، مسئوالنی 
با فکر جهانی می خواهد

احمــد جمشــیدی، مدیــر کل راهــداری چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار داشــت: بــا اســتقرار اکیــپ ایمنــی راه هــا کــه به تازگــی 
در ایــن شهرســتان و ســایر شهرســتان های اســتان بــرای 
ایمنــی محورهــای  انجــام شــده،  نخســتین بار در کشــور 

ــه اســت. ــات کاهــش یافت ــا و تصادف ــی ارتق مواصات
وی بــا بیــان اینکــه ۲۵ کیلومتــر از محورهــای اصلــی و 
ــم  ــزود: حری ــده، اف ــازی ش ــتان اردل شانه س ــی شهرس فرع
ــازی  ــی اردل پاک س ــی و فرع ــای اصل ــر محوره ۲۱۵ کیلومت
ــا، ۵  ــی جاده ه ــطح ایمن ــای س ــتای ارتق ــن در راس و همچنی
ــد. ــازی ش ــتان آزادس ــای شهرس ــم جاده ه ــر از حری کیلومت

ــال و  ــاده ای چهارمح ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
بختیــاری بــا اشــاره بــه رفــع ۱۷ نقطــه حادثه خیــز بیــان کــرد: 
از مجمــوع ۱۷ نقطــه، ۷ نقطــه در محورهــای اصلــی و ۱۰ نقطــه 

نیــز در محورهــای فرعــی شهرســتان اصــاح شــده اســت.
جمشــیدی خاطرنشــان کــرد: نصــب ۵۰۰ تابلــو اخطــاری، 
انتظامــی و مســیرنما، مرمــت و بازســازی ۶ دهانــه پــل بــزرگ، 
ــا ۱۲۰۰ متــر زیربنــا،  احــداث ســوله نگهــداری شــن و نمــک ب
ــر  ــز آن، از دیگ ــاختمان اداری و تجهی ــازی س ــر و بازس تعمی
ــال  ــدای امس ــتان اردل از ابت ــده در شهرس ــات انجام ش اقدام

ــون اســت. تاکن
وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان اردل دارای 4۷۰ کیلومتــر جــاده 
ــوع ۲۱۵  ــن مجم ــه از ای ــت ک ــتایی اس ــی و روس ــی، فرع اصل
ــرد: ۱۵  ــح ک ــده، تصری ــع ش ــزی واق ــش مرک ــر در بخ کیلومت
ــی  ــراه پرســنل بخــش اداری، مســئولیت ایمن ــه هم راهــدار ب
و نگهــداری از راه هــای بخــش مرکــزی شهرســتان اردل را بــر 

عهــده دارنــد.

معــاون میــراث  فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در راســتای بهره بــرداری از 
نخســتین مــوزه مشــارکتی اســتان، ۷۶۰ میلیــون تومــان اعتبار 

ــت.  ــده اس ــه ش هزین
مصطفــی  هادی پــور در جمــع کارکنــان میــراث فرهنگــی 
اســتان اظهــار داشــت: نخســتین مــوزه مشــارکتی اســتان بــه 
ــن  ــداد ای ــده تع ــاه آین ــا ۲ م ــید و ت ــرداری رس ــت و بهره ب  ثب

موزه هــا در اســتان بــه ۶ بــاب افزایــش می یابــد.
ــه بنــای ایــن مــوزه افــزود: بنــای ایــن مــوزه  ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــای ۷۰۰ مت ــع و زیربن ــر مرب ــه وســعت ۱۶۰۰ مت ــی ب در زمین
مربــع قــرار دارد و در ۳ بخــش صنایــع  دســتی شــامل ۸ 
غرفــه، ورک شــاپ و مردم شناســی از قبیــل ادوات کشــاورزی 
و تجهیــزات گذشــتگان و اســناد، نقشــه، کروکی هــای شــهری، 

مکاتبــات و مصالــح شهرســازی اســت. ایــن مــوزه بــه صــورت 
روزانــه از ســاعت ۸ صبــح تــا ۱۷ پذیــرای عمــوم بازدیدکنندگان 

اســت.
معــاون میــراث  فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــون ۷۶۰  ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
میلیــون تومــان اعتبــار از ســوی ایــن اداره  کل بــرای ایــن طرح 
ــای  ــن از موزه ه ــهر بروج ــوزه ش ــرد: م ــان ک ــده، بی ــه ش هزین
ــهرداری  ــکاری ش ــا هم ــه ب ــی رود ک ــمار م ــه  ش ــارکتی ب مش

ــد. ــاح ش ــن افتت بروج
هادی پــور خاطرنشــان کــرد: مجموعــه پــل تاریخــی مصــای 
بروجــن کــه در گذشــته مســیر ارتباطــی مــزارع و شــهر بروجن 
ــت  ــماره 4۲۰۵ در فهرس ــا ش ــر ۱۳۸۰ ب ــخ ۱۰ مه ــوده، در تاری ب

آثــار ملــی ایــران بــه  ثبــت رســیده  اســت.

رئیــس حفاظــت اطاعــات دادگســتری کل اســتان کرمــان از 
دســتگیری یــک جاعــل حرفــه ای در کرمــان خبــر داد و گفــت: 
جعــل اســناد بانکــی و اداری، گواهــی پایــان تحصیــات، 
ــه تخلفــات ایــن  ــه کســب و فعالیــت نمایندگــی از جمل پروان

متهــم اســت. 
ــردار و جاعــل  ــه دســتگیری کاهب ــا اشــاره ب ــی شــفیعی ب عل
هــزار چهــره در کرمــان اظهــار داشــت: طــی اقدامــات اطاعاتــی 
انجام شــده از ســوی تیــم عملیــات حفاظــت و اطاعــات 
دادگســتری اســتان کرمــان مشــخص شــد فــردی بــا هویــت 
)م.م( و بــا همدســتی دو نفــر دیگــر اقــدام بــه جعــل و 

ــت. ــرده اس ــور ک ــطح کش ــترده در س ــرداری گس کاهب
وی بــا اشــاره بــه بازرســی منــزل تیمــی متهــم گفــت: در ایــن 
ــه  ــدام ب ــه ای اق ــه طــرز ماهران بازرســی مشــخص شــد وی ب

جعــل مهــر و امضــای افــراد مختلــف از جملــه قضــات، وکا، 
ســردفتران، پزشــکان متخصــص، فرماندهــان انتظامــی و 

ــت. ــرده اس ــان ادارات  ک ــئوالن و کارشناس مس
ــان  ــتان کرم ــتری کل اس ــات دادگس ــت اطاع ــس حفاظ رئی
ــی و  ــک موسســه حقوق ــدازی ی ــا راه ان ــم ب ــرد: مته ــوان ک عن
ــدام  ــی، اق ــای توخال ــا دادن وعده ه ــی و ب ــت قاب ــر وکال دفت

ــت. ــرده اس ــهروندان می ک ــی از ش ــغ کان ــذ مبال ــه اخ ب
ــی کشف شــده  ــرد: در بررســی اســناد جعل ــوان ک شــفیعی عن
مشــخص شــد وی  اوراق ادارات مختلفــی از جملــه شــهرداری، 
ثبــت  احــوال، علــوم پزشــکی، اقتصــاد و دارایــی، ثبــت اســناد و 
امــاک، ســازمان زندان هــا و کارشناســان رســمی دادگســتری 
را در اســتان های متعــددی از جملــه تهــران، البــرز، قــم، یــزد و 

کرمــان جعــل کــرده اســت.

ــه  ــان اینک ــا بی ــزد، ب ــر کل گمــرک ی ــی، مدی ــرداد پیرحیات مه
ــود  ــتان وج ــن اس ــی در ای ــادرات ریل ــه ص ــکلی در زمین مش
نــدارد گفــت: گمــرکات یــزد بــرای حمایــت از صــادرات ریلــی، 

هیچ گونــه هزینــه ای از تولیدکننــدگان دریافــت نمی کنــد.
ــی  ــن نشســت توســعه حمــل و نقــل ریل ــی در اولی  پیرحیات
محصــوالت کاشــی و ســرامیک اســتان یــزد از آمادگــی گمرک 
ــادرات  ــعه ص ــور توس ــه منظ ــن ب ــا راه آه ــکاری ب ــرای هم ب
ــت:  ــر داد و گف ــرک خب ــررات گم ــن و مق ــاس قوانی ــر اس ب
ــت              ــا صنع ــکاری ب ــاده هم ــی آم ــرای توســعه صــادرات ریل ب

هســتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد صحبــت و دردل هــای صنعتگران 
ــای  ــان گام ه ــکات آن ــع مش ــت رف ــرد و در جه ــوش ک را گ
اساســی برداشــت، افــزود: امــروز کلیــه فرآیندها و تشــریفات 

گمرکــی در گمــرکات یــزد الکترونیکی شــده و کاالی واردشــده 
بــه گمــرک یــزد حداکثــر ۳ روز و کاالی صادرشــده در کمتــر از 

۳ ســاعت از گمــرکات یــزد ترخیــص می شــود.
مدیــر کل گمــرک اســتان یــزد تاکیــد کــرد: پیــش از راه انــدازی 
ســامانه های الکترونیکــی ترخیــص کاالی واردشــده ۲۶ روز و 

کاالی صادرشــده ۷ روز طــول می کشــید.
احمــد صلواتــی، مدیــر اجرایــی انجمــن تولیدکننــدگان کاشــی 
ــد  ــه نیازمن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن نشســت ب و ســرامیک، در ای
بعضــی قوانیــن حمایتــی در زمینــه صــادرات هســتیم، گفــت: 
گمــرکات یــزد به ویــژه مدیــر کل آن نهایــت همــکاری و 

ــد. ــا صنعــت دارن همراهــی را ب
ــت  ــررات در جه ــن و مق ــد قوانی ــون بای ــه داد: اکن وی ادام

ــوند.  ــهیل ش ــادرات تس ــت از ص حمای

استانها

مدیر کل راهداری چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

کاهش ۳۴ درصدی تصادفات در شهرستان اردل 
رئیس حفاظت اطالعات دادگستری کل استان کرمان خبر داد:  

دستگیری جاعل هزار چهره در کرمان 

 ۷۶۰ میلیون تومان اعتبار به موزه مشارکتی 
چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت 

 آمادگی گمرک برای همکاری با راه آهن 
به منظور توسعه صادرات 

افزایش جمعیت سالمندی در ایران
 معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور از افزایــش جمعیــت 

ســالمندی در ایــران خبــر داد.
ــز« از  ــاط مهری ــالمندان »نش ــگاه س ــد از آسایش ــژاد در بازدی نحوی ن
افزایــش جمعیــت ســالمندی در ایــران خبــر داد و گفــت: جمعیــت 
ــئوالن الزم  ــه مس ــر هم ــش دارد و ب ــه افزای ــران رو ب ــالمندی ای س
اســت کــه برنامه هایــی داشــته باشــند تــا بــا حفــظ احتــرام و 
ــه  ــالمندانی ک ــه س ــب ب ــی مناس ــات مراقبت ــت خدم ــم منزل تکری
ــه نگهــداری دارنــد در مراکــز ارائــه بدهنــد و شــرایطی ایجــاد  نیــاز ب
شــود تــا ســالمندانی کــه می تواننــد در کانــون خانــواده باقــی بماننــد، 
ــد و  ــرار می ده ــار ق ــت در اختی ــه دول ــهیاتی ک ــا و تس از حمایت ه

ــد. ــتفاده کنن ــه اس ــای مربوط آموزش ه
ــر  ــه نیازمندت ــالمندانی ک ــی از س ــه تلفیق ــا ب ــزود: م ــژاد اف نحوی ن
ــد و  ــالمندی دارن ــوارض س ــتر ع ــت بیش ــدت و وخام ــتند و ش هس
همچنیــن ســالمندانی کــه ســالمند و توانمندنــد و نیــاز بــه آمــوزش 
ــون  ــد در کان ــه بای ــالمندانی ک ــه و س ــز روزان ــب مرک ــد، در قال دارن
ــواده ارائــه خدمــت بشــوند، در قالــب آموزش هــای مهارت هــای  خان

ــتحمام و  ــوردن و اس ــت و غذاخ ــوه نظاف ــامل نح ــی ش ــه زندگ اولی
ــم. ــه می دهی ــات ارائ ــودرو خدم ــا خ ــی ب رانندگ

وی اشــاره کــرد: شهرســتان مهریــز مرکــز توانبخشــی بســیار خوبــی 
ــه شــمار مــی رود. ــن شهرســتان ب ــه از ظرفیت هــای ای دارد ک

نحوی نــژاد گفــت: بــا پرداخــت یارانه هــا و حمایت هایــی کــه در 
ــود  ــه می ش ــازی ارائ ــازی و مناسب س ــای توانمندس ــب طرح ه قال
ــت  ــرای تقوی ــا ب ــب قرارداد ه ــری در قال ــای دیگ ــب کمک ه و در قال
ایــن مرکــز و کمــک بــه مســاعدت های مالــی بــه بهزیســتی 
ــل  ــود عم ــف خ ــدات و وظای ــی از تعه ــه بخش ــز ب ــتان مهری شهرس

می کنیــم.
خانــه  گفــت:  نیــز  مهریــز،  بهزیســتی  اداره  رئیــس  علیــزاده، 
ســالمندان مهریــز، یــک مرکــز خیریــه اســت کــه از ســال ۱۳۷۲ بــه 
عنــوان اولیــن آسایشــگاه در اســتان یــزد تاســیس شــده و افتخــار 

ــزد را دارد. ــتان ی ــر اس ــالمندان سراس ــت از س ــداری و مراقب نگه
ــرای ۹۰  ــز پذی ــالمندان مهری ــه س ــر خان ــال حاض ــزود: در ح وی اف

ــت. ــرد و زن اس ــالمند م س
بیشــتر ســالمندان ایــن مرکــز از قشــرهای کم درآمــد جامعــه 
هســتند و از ســوی بهزیســتی بــه ایــن مرکــز ارجــاع داده شــده اند.

#خبر_ویژه

کوتاه اخبار 

 اجرای طرح ویژه ترافیکی 
 در کرمان 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان با 
اشاره به اینکه همزمان با شروع سال تحصیلی جدید 
طرح ویژه ترافیکی در کرمان اجرا می شود، گفت: این 

طرح ویژه از ابتدای مهر آغاز می شود و تا نیمه اول 
مهرماه ادامه دارد. 

برگــزاری جلســات  از  ســرهنگ علی اکبــر نصیــری 
متعــدد پلیــس راهنمایــی و رانندگــی کرمــان و کارگــروه 
مــاده ۱۸ آمــوزش و پــرورش خبــر داد و اظهــار داشــت: 
ایــن جلســات از پایــان ســال تحصیلــی گذشــته آغــاز و 
در راســتای ایجــاد آمادگــی و هماهنگــی دســتگاه های 

مختلــف برگــزار شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای طــرح ویــژه ترافیکــی از 
چهارشــنبه ۲۸ مهرمــاه و همزمــان بــا ورود دانش آمــوزان 
کاس اول آغــاز می شــود، گفــت: ایــن طــرح بــه صــورت 
ــاز  ــاه آغ ــدای مهرم ــل از ابت ــجام کام ــا انس ــدی و ب ج

می شــود.

اجرای دقیق بیانات رهبری از 
راهبردهای مهم نیروی انتظامی

فرماندهــی انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره 
بــه فرمایش هــای گهربــار مقــام معظــم رهبــری در 
دانشــگاه علــوم انتظامــی گفــت: اجــرای دقیــق بیانــات 
مقــام معظــم رهبــری از راهبردهــای مهــم نیــروی 

ــت. ــده اس ــی در آین انتظام
غامعبــاس غامــزاده با اشــاره بــه فرمایش هــای گهربار 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم انتظامــی اظهار 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری نقشــه راه ناجــا را بــه زیبایی 
ــوکل  ــد و همچنیــن ایشــان ســه مؤلفــه ت ترســیم کردن
ــرای  ــردم و اج ــاد م ــا آح ــی ب ــاط صمیم ــدا، ارتب ــر خ ب
قاطعانــه قانــون را بــرای مأمــوران نیــروی انتظامــی ناجا 

ضــروری بیــان کردنــد.

آماده سازی زمین های کشاورزی یزد 
برای کشت گندم پاییزه 

محمدعلــی حاتمــی زاده، مدیــر زراعــت جهــاد کشــاورزی 
ــتان  ــن اس ــای ای ــار زمین ه ــزار هکت ــت: ۱۱ ه ــزد، گف ی
ــرای کشــت گنــدم پاییــزه آمــاده  شــده اســت کــه در  ب
ســال زراعــی جــاری در ۹۵ درصــد اراضــی اســتان، 
ــت  ــزه کش ــیوه مکانی ــه ش ــردی ب ــول راهب ــن محص ای

می شــود.
ــزه  ۹۵۰  ــدم پایی ــرای کشــت گن ــزود: ب ــی زاده اف  حاتم
تــن بــذر گواهی شــده از ارقــام ســیوند، ســیروان، 

سیســتان و پیشــتاز توزیــع می شــود.

 آذرماه، پایان برداشت خرما 
در کرمان 

ــاد کشــاورزی شهرســتان  ــر جه احمــد مســعودی، مدی
ــوع  ــه شــرایط خــاص و تن ــه ب ــا توج ــت: ب ــان، گف کرم
ــان از  ــتان کرم ــف شهرس ــق مختل ــی مناط آب و هوای
جملــه شــهداد و گلبــاف، ســطح زیــر کشــت محصــوالت 
باغــی ایــن بخش هــا، به ویــژه محصــول خرمــا را از 
فرصت هــای کشــاورزی ایــن مناطــق می تــوان نــام 

بــرد.
وی ســطح زیــر کشــت محصــول خرمــا را در ایــن 
ــزود: از  ــار دانســت و اف ــزار و ۲۶۱ هکت شهرســتان ۳ ه
ایــن میــزان ۲ هــزار و ۵۹۸ هکتــار بــارور و ۶۶۳ هکتــار 

ــت. ــارور اس آن غیرب
مســعودی بــا بیــان اینکــه ارقامــی شــامل پرکــو، کروت، 
بزمانــی، هفتادگــزی، عبدالهــی، قصــب، مضافتــی، 
پیــارم و مجــول در ایــن شهرســتان وجــود دارد، گفــت: 
برداشــت ایــن محصــول از اواخــر مــرداد آغــاز شــده و 

ــان آذر ادامــه داشــته باشــد. ــا پای انتظــار مــی رود ت

 فعالیت ۳۸ هزار سفیر 
سالمت خانواده 

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــی، مع ــد فدای عبدالمجی
پزشــکی و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیاری، 
گفــت: در حــال حاضــر ۳۸ هــزار ســفیر ســامت خانــواده 
در اســتان بــا فراگیــری آموزش هــای خودمراقبتــی در 

ــا هســتند. ــه خانواده ه ــال آن ب ــال انتق ح
ــفیر  ــزار س ــز ۱۷ ه ــوزی نی ــوزه دانش آم ــزود: در ح وی اف
ســامت دانش آمــوزی، ایــن آمــوزش را بــه همکاســی ها 

ــد. ــواده خــود منتقــل می کنن و خان
فدایــی بــا اشــاره بــه رشــد ۱۰ درصــدی ســفیران ســامت 
در چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کــرد: در ســال ۹۵ حدود 
۲۰ هــزار ســفیر ســامت خانــواده و ۱۲ هزار ســفیر ســامت 

دانش آمــوزی در اســتان فعالیــت داشــتند.
ــاالی ۲۰ کارمنــد فعالیــت  وی ادامــه داد: در اداراتــی کــه ب
ــامت،  ــفیر س ــوان س ــه عن ــر ب ــک نف ــند، ی ــته باش داش

آموزش هــای الزم را بــه آنــان ارائــه می دهــد.

فرآیند احداث فرودگاه در بافق 
کلید خورد 

مدیــر عامــل شــرکت توســعه پــرواز یــزد اظهــار امیــدواری 
ــک ســال  ــق ظــرف ی ــدار باف ــری فرمان ــا پیگی ــه ب ــرد ک ک
ــور  ــی کش ــازمان هواپیمای ــای الزم را از س ــده، مجوزه آین

ــد.  ــاز کن ــی را آغ ــات عمران ــت و عملی دریاف
ــزد  ــرواز ی ــر عامــل شــرکت توســعه پ حسینی نســب، مدی
ــه  ــه، ب ــن زمین ــرمایه گذاری در ای ــی س ــوان متقاض ــه عن ب
ــد  ــودن ک ــر دارا ب ــه مهم ت ــق و از هم ــده آل باف ــرایط ای ش
بین المللــی فرودگاهــی پرداخــت و زیرســاخت های مــورد 

نیــاز ایــن پــروژه را برشــمرد.
حسینی نســب اظهــار امیــدواری کــرد کــه بتوانــد بــا قــدرت 
پیگیــری فرمانــدار و همراهــی صاحبــان صنایــع شهرســتان 
ــازمان  ــای الزم را از س ــده، مجوزه ــال آین ــک س ــرف ی ظ
ــاز  ــی را آغ ــات عمران ــت و عملی ــور دریاف ــی کش هواپیمای

کنــد.
ــمردن  ــن برش ــق، ضم ــدار باف ــی، فرمان ــد زاده رحمان محم
مزایــای فــرودگاه بــرای یــک شهرســتان صنعتــی و 
گردشــگری ماننــد بافــق خاطرنشــان کــرد: بــه هــر 
ــی  ــتراتژیک از جای ــزرگ و اس ــروژه ب ــن پ ــد ای ــال بای ح
ــه  ــد ســال احــداث شــود و ب ــا ظــرف چن ــد بخــورد ت کلی

برســد. بهره بــرداری 

ــا اشــاره  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ب
بــه تصویــب طــرح منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــی مناطــق آزاد کشــور  اســتان در شــورای عال
ویــژه  منطقــه  زیرســاخت های  گفــت: 
اقتصــادی اســتان شــامل گاز، بــرق و جــاده 

ــت.  ــده اس ــن ش ــی تامی دسترس
بهره بــرداری  آییــن  در  ســلیمانی  قاســم 
از جــاده اصلــی منطقــه ویــژه اقتصــادی 

ــام  ــت در انج ــه موفقی ــاره ب ــا اش ــتان ب اس
ــای  ــی گام ــه پرتوده ــرد مجموع ــت س تس
ــار داشــت: مجموعــه پرتودهــی  اســتان اظه
گامــای اســتان تــا آبان مــاه امســال وارد 
می شــود؛ ضمــن  ســرد  تســت  مرحلــه 
ــه  ــن مجموع ــرم ای ــه تســت گ ــه مرحل اینک
آغــاز  جــاری  ســال  دی مــاه  از   نیــز 

می شود.

هماهنگی هــای  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
صورت گرفتــه وبرنامــه زمان بنــدی انجام شــده 
مجموعــه پرتودهــی گامــای اســتان تــا دهــه 
فجــر امســال بــه بهره بــرداری می رســد.

ــا اشــاره  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ب
بــه تصویــب طــرح منطقــه ویــژه اقتصــادی 
اســتان در شــورای عالــی مناطــق آزاد کشــور 
در خردادمــاه ســال جــاری بیــان کــرد: 

زیرســاخت های منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــرق و  ــاری شــامل گاز، ب چهارمحــال و بختی
جــاده دسترســی تامیــن شــده و دیــروز نیــز 
یــک کیلومتــر از جــاده اصلــی ایــن منطقــه 
ــرداری  ــه بهره ب ــود، ب ــده ب ــفالت ش ــه آس ک
رســید؛ ضمــن اینکــه عملیــات اجرایــی 
ــر از  ــر دیگ ــک کیلومت ــفالت ی ــش آس روک
ــز  ــه نی ــن مجموع ــه ای ــی ب ــاده دسترس ج

بــه زودی آغــاز می شــود.
ــژه  ــه وی ــه منطق ــان اینک ــا بی ــلیمانی ب س
اقتصــادی بــا دیــواری بــه طــول ۷ کیلومتــر 
کــرد:  خاطرنشــان  می شــود،  محصــور 

تاکنــون ۲ کیلومتــر از ایــن دیــوار بــا قطعــات 
پیش ســاخته بتنــی اجــرا شــده و بقیــه آن 

ــرار دارد. ــتورکار ق ــز در دس نی
وی محــل تامیــن آب منطقه ویــژه اقتصادی 
اســتان را از طــرح انتقــال آب بــن ـ بروجــن 
ــان اجــرای  ــا زم ــرد: ت ــح ک دانســت و تصری
طــرح انتقــال آب بــن ـ بروجــن، آب مــورد 
نیــاز ایــن منطقــه از طریــق حفــر چــاه تامین 
ــرداری کامــل  ــا بهره ب ــم ب می شــود؛ امیدواری
منطقــه ویــژه اقتصــادی اســتان شــاهد 
ــف  ــای مختل ــادی در بخش ه ــول اقتص تح

اســتان باشــیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

تصویب طرح منطقه ویژه اقتصادی در شورای عالی مناطق آزاد 

،،
شــهر یــزد جهانــی بــود و تنهــا جهانــی 
بــه  و  رســاند  ثبــت  بــه  را  بودنــش 
دنیــا ثابــت کردیــم کــه ایــن شــهر 

دارد زیــادی  بســیار  ارزش هــای 



پوکــی  اســتخوان، بیمــاری ای اســت کــه ۸  میلیــون نفــر در دنیــا 
ــه شــب می رســانند.  ــا ســختی ب ــه آن، روز را ب ــه دلیــل ابتــا ب ب
ــی  ــی توانای ــدر ســخت اســت کــه برخــی حت ــن بیمــاری آن ق ای
تــکان خــوردن هــم ندارنــد؛ بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت 
ــه  ــاز و ب ــاال آغ ــن ح ــتخوان را  از همی ــی اس ــگیری از پوک پیش

ــد. ــل کنی ــا عم ــی توصیه ه بعض
ــه  ــا ب ــی در ابت ــردگی عامل ــه افس ــد ک ــت کرده ان ــان ثاب محقق
پوکــی اســتخوان اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــه درمــان افســردگی 

ــار پوکــی اســتخوان نشــوید. ــا گرفت ــد ت اهمیــت بدهی
گوشــت قرمــز و ماهــی و لوبیــا را  هرگــز فرامــوش نکنیــد؛ 
ــن  ــادی پروتئی ــدار زی ــاوی مق ــمزه، ح ــای خوش ــن خوراکی ه ای
هســتند کــه مهم تریــن عناصــر ســاخت اســتخوان های فــوالدی  

محســوب می شــود.
ــه دســت کم 20 دقیقــه در معــرض خورشــید  قــرار گرفتــن  روزان

بــه دلیــل تولیــد ویتامیــن D در بــدن، حکــم دارو را بــرای 
دارد. اســتخوان ها 

در صورتــی کــه اســتخوان  شــما درد زیــادی دارد، بــا مراجعــه بــه 
پزشــک و انجــام یــک ایــن آزمایــش می توانیــد میــزان ســامت 
اســتخوان ها را تشــخیص دهیــد و بــه موقــع از پوکــی اســتخوان 

پیشــگیری کنیــد.
ــد  ــده اســتخوان می توان ــه  ورزش هــای قوی کنن ــه 30 دقیق روزان
ــا  ــد دویــدن ی ــر باشــد؛ ورزش هــای تحمــل وزن مانن بســیار موث
ــگیری از  ــه پیش ــتقامتی ب ــای اس ــریع و ورزش ه ــاده روی س پی

ــد. ــک می کن ــتخوان کم ــی اس پوک
مهم تریــن عنصــر بــرای یــک اســتخوان فــوالدی کلســیم اســت 
ــن  ــی آه ــه محکم ــی را ب ــتخوان توخال ــک اس ــد ی ــه می توان ک
کنــد؛ کلســیم را از راه مصــرف لبنیاتــی ماننــد شــیر و ماســت وارد 

بدنتــان کنیــد تــا هرگــز دچــار پوکــی  اســتخوان نشــوید.

دکتــر غامرضــا اصغــری، رئیــس ســازمان غــذا و دارو، در 
ــات، نوشــیدنی ها، چــای،  ــد از هشــتمین نمایشــگاه لبنی بازدی
قهــوه و صنایــع وابســته، اظهــار داشــت: اگــر در صنعــت 
شــیرینی و شــکات موفــق هســتیم حتمــا بــه دلیــل زحماتــی 
اســت کــه پیشکســوتان ایــن بخــش متحمــل شــده اند؛ 
واقعیــت ایــن اســت کــه وظایــف همــه مــا، حمایــت از تولیدات 
داخلــی اســت؛ چــرا کــه در پیوســت بــا ایــن رخــداد، اشــتغال 
ــن  ــیاری از محاس ــرادف بس ــم مت ــه آن ه ــد ک ــاق می افت اتف

ــت. ــی اس اجتماع
ــت در  ــا کیفی ــوالت ب ــد محص ــحالی از تولی ــراز خوش ــا اب وی ب
ایــن صنعــت گفــت: وقتــی شــاهد هســتیم کــه متخصصــان 
ــن  ــده ای ــای موفق تریــن کشــور های تولیدکنن ایــن حــوزه پابه پ
ــن  ــم موفق تری ــر نگویی ــد، اگ ــو می رون ــوالت جل ــل محص قبی
صنعــت کشــور حــوزه شــیرینی و شــکات اســت، قطعــا 

ــت. ــن آن هاس ــی از موفق تری ــه یک ــم ک ــوان کنی ــم عن می توانی
ــامت  ــت س ــرورت تربی ــر ض ــد ب ــا تاکی ــن ب ــری همچنی اصغ
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــزود: بای ــدگان اف مــردم توســط تولیدکنن
ــز و  ــات ری ــن تبلیغ ــوان در بی ــل ج ــژه نس ــردم به وی ــه م ذائق
درشــت محصــوالت خارجــی حفــظ شــود و بــا بازاریابــی خوبــی 
ــوالت  ــه محص ــبت ب ــروز نس ــل ام ــود، نس ــام می ش ــه انج ک
داخلــی عاقه منــد بماننــد کــه اگــر مــردم بــه مــا اعتمــاد کننــد 

ــی انجــام شــده اســت. کار اصل
وی در ادامــه بــه نشــانگر رنگــی تغذیــه کــه در بیــن مــردم بــه 
چــراغ راهنمــای تغذیــه مشــهور شــده، اشــاره کــرد و خطــاب بــه 
صنعتگــران حاضــر در نمایشــگاه گفــت: افــرادی ماننــد شــما که 
ــا مشــکات دســت و پنجــه  ــد و ب در بطــن صنعــت کار کرده ای
ــازمان  ــرای س ــی ب ــاوران خوب ــد مش ــد، می توانی ــرم می کنی ن

غــذا و دارو باشــید. 

ذائقه مردم در تبلیغات محصوالت خارجی حفظ شودنکات طالیی برای پیشگیری از پوکی استخوان

متخصص طب سنتی مطرح کرد:
پاییز، فصل ریزش مو

ریــزش مــو در میــان تمــام انســان ها بــه درجاتــی 
ــادی  ــا میــزان زی ــد ت اتفــاق می افتــد و اگرچــه ایــن رون
ــت نقــش در  ــه عل ــا ب ــی می شــود، ام ــک تلق فیزیولوژی
خــور توجهــی کــه مــو در زیبایــی انســان بــازی می کنــد، 
معمــوال باعــث می شــود کــه افــراد در جســت وجوی 

ــد. ــی برآین ــد طبیع ــن رون ــان ای درم
ــه گفتــه متخصصــان ریــزش مــو علــل مختلفــی دارد.  ب
ــار مــو در روز طبیعــی  ــا ۱00 ت درواقــع ریــزش بیــن ۵0 ت
اســت؛ امــا ایــن ریــزش در صورتــی طبیعــی تلقــی 
می شــود کــه فــرد موهــای طبیعــی داشــته باشــد 
ــال در  ــد. ح ــد کن ــاره رش ــا دوب ــزش، موه ــس از ری و پ
ــاره باشــد، فــرد  ــدون رویــش دوب صورتــی کــه ریــزش ب
ــم  پشــت شــدن و طاســی ســر  مواجــه  ــا ک ــده ب در آین

می شــود.
ــو  ــزش م ــل ری ــی از عوام ــه یک ــت ک ــی اس ــن در حال ای

تغییــرات فصلــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه در فصــل بهــار 
شــاهد کمتریــن ریــزش مــو و در پاییــز شــاهد بیشــترین 
ریــزش مــو هســتیم کــه ایــن امــری طبیعــی محســوب 

می شــود.
بهنــام یوســفیان، متخصــص طــب ســنتی، رژیــم غذایــی 
موثــر بــرای ریــزش مــو را شــامل مــوارد زیــر می دانــد: بــه 
افــرادی کــه دچــار ریــزش مــو هســتند، توصیــه می شــود 
ــج )رعشــه(  ــدم، پوســت برن ــه گن ــر آب جــو، جوان مخم
ــود  ــنهاد می ش ــد. پیش ــرف کنن ــه مص ــذای روزان ــا غ را ب
ایــن افــراد روزانــه ۵ قاشــق غذاخــوری شــلتوک پوســت 
درشــت برنــج را در ۵ لیــوان آب بجوشــانند تــا 3 لیــوان 
ــد از  ــوان در روز می توانن ــن 3 لی ــوردن ای ــا خ ــود. ب ش

ریــزش و زود ســفید شــدن موهــا جلوگیــری کننــد.
ــر  ــو مؤث ــزش م ــع ری ــه در رف ــی را ک ــفیان غذاهای یوس
هســتند بــادام زمینــی، فنــدق، گــردو، انــواع لوبیــا، 
عــدس، تــره، نخــود، اســفناج، برنــج، ســویا، ذرت، کنجــد، 
بــرگ شــلغم، آفتابگــردان، کلــم، بامیــه، لوبیاســبز، نخــود 

ــرد. ــی ک ــم معرف ــرگ کل ســبز و ب

دبیــر علمــی کنگــره ســاالنه انجمــن علمــی 
روان پزشــکان گفــت: بــر اســاس آخریــن مطالعات 
شــیوع ابتــا به افســردگی در ایــران حــدود ۱3.۵ 

درصــد اســت. 
ــی وچهارمین  ــی س ــر علم ــراب زاده، دبی آرش می
ــکان،  ــی روان پزش ــن علم ــاالنه انجم ــره س کنگ
ــرد:  ــار ک ــره اظه ــن کنگ ــزاری ای ــتانه برگ در آس
محورهــای  همــه  شــده  تــاش  امســال 
ــکان،  ــط روان پزش ــره توس ــکی در کنگ روان پزش
ــورد  ــط م روان شناســان و ســایر رشــته های مرتب
بحــث و گفت وگــو قــرار گیــرد و جدیدتریــن 
دســتاوردهای علمــی نیــز بــرای شــرکت کنندگان 

ــود. ــه ش ارائ

ــزود: از تمــام کمیته هــای علمــی انجمــن  وی اف
کرده ایــم  درخواســت  ایــران  روان پزشــکان 
تــا موضوعــات مختلــف مدنظــر را در قالــب 
ســخنرانی بــه اطــاع حاضــران کــه اعضــای تیــم 
درمــان روان پزشــکان هســتند، برســانند. حــدود 
۱20 مقالــه نیــز بــه صــورت ســخنرانی و ۵0 مقالــه 

ــه خواهــد شــد. ــه صــورت پوســتر ارائ ب
ســاالنه  ســی وچهارمین کنگــره  علمــی  دبیــر 
داد:  ادامــه  روان پزشــکان  علمــی  انجمــن 
پژوهش هــای روان پزشــکان جــوان کــه کمتــر از 
پنــج ســال از فعالیــت حرفــه ای آن هــا گذشــته 
باشــد و رزیدنت هــای روان پزشــکی نیــز مــد 
نظــر قــرار گرفتــه و در صــورت ارائــه مطلــب آن هــا 

در کنگــره و برگزیــده شدنشــان، جایــزه ای تحــت 
ــرای  ــان« ب ــر داویدی ــزه اســتاد دکت ــوان »جای عن

آن هــا پیش بینــی شــده اســت.
میــراب زاده گفــت: پانل هــای علمــی بــه صــورت 
پرســش و پاســخ بین اعضای پانل و شــرکت کنندگان 
کارگاه هــای  همچنیــن  شــد؛  خواهــد  برگــزار 
ــب  ــخنرانی ها در قال ــه س ــف و ارائ ــی مختل آموزش
ــود.  ــد ب ــر خواه ــد نظ ــی م ــمپوزیوم های علم س
ســخنرانان و مهمانانــی از کشــورهای انگلســتان، 
ــم داشــت. ــز خواهی ــکا و آلمــان نی ــادا، آمری کان

دبیــر علمــی ســی وچهارمین کنگــره ســاالنه 
بــه  ادامــه  در  روان پزشــکان  علمــی  انجمــن 
موضــوع شــایع ترین اختــاالت روان پزشــکی 

ــن  ــی از ای ــردگی، یک ــت: افس ــرد و گف ــاره ک اش
کــه  می شــود  محســوب  شــایع  اختــاالت 
امــروزه بســیاری از خانواده هــا را مســتقیم و 

غیرمســتقیم درگیــر کــرده اســت.
ــا 64  ــان کــرد: 23 درصــد از جامعــه ۱۵ ت وی بی
ســاله دچــار یکــی از اختــاالت روان پزشــکی 
بــوده کــه افســردگی در صــدر آن اســت؛ بــه 
صورتــی کــه بــر اســاس آخریــن مطالعــات 
ــه در  ــورد مطالع ــراد م ــد از اف ــدود ۱3.۵ درص ح
ــن  ــه ای ــه البت ــد ک ــن پژوهــش افســرده بودن ای
ــی آن  ــیوع جهان ــا ش ــی ب ــاف چندان ــار اخت آم

ــدارد. ن
 درمان افسردگی با علل جسمی نیاز 

به درمان دارویی دارد
ــاس  ــر اس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــراب زاده ب می
ــده  ــام ش ــران انج ــه در ای ــی ک ــن مطالعات آخری

ــان افســرده حــدود ۱6 درصــد و مــردان  ــار زن آم
افســرده حــدود ۱0 درصــد بــوده، گفــت: بــه طــور 
کلــی اختــاالت روان پزشــکی در زنــان 26 درصــد 

ــت. ــد اس ــردان 20 درص و در م
ــه  ــرد ک ــه ک ــد توج ــه بای ــرد: البت ــد ک وی تأکی
مختلــف  ریشــه های  و  دالیــل  افســردگی 
جســمی، روان شــناختی و اجتماعــی دارد. ابعــاد 
جســمی شــامل تغییــر در واســطه های شــیمیایی 
مغــز، علــل ژنتیــک و بیمــاری زمینــه ای همچون 
مشــکات تیروئیــدی، پانکــراس، دیابت و فشــار 

خــون اســت.
دبیــر علمــی ســی وچهارمین کنگــره ســاالنه انجمن 
درمــان  تصریــح کــرد:  روان پزشــکان  علمــی 
ــان  ــه درم ــاز ب ــمی نی ــل جس ــا عل ــردگی ب افس
دارویــی دارد؛ ولــی علــت روان شــناختی بــا انجــام 
ــد. ــدنی باش ــت درمان ش ــن اس ــاوره ممک مش
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دبیر علمی کنگره ساالنه انجمن علمی روان پزشکان:

حدود 13.5 درصد مردم ایران افسرده هستند 

تازههایپزشکی

پیشگیری از ابتال به دیابت با 
مصرف روغن زیتون

ــایی  ــون شناس ــن زیت ــی را در روغ ــمندان ترکیب دانش
کرده انــد کــه ممکــن اســت بــا کمــک بــه بــدن 
ــت  ــه دیاب ــا ب ــتر، از ابت ــولین بیش ــح انس ــرای ترش ب
ــیوه های  ــتای ش ــیری در راس ــد و مس ــگیری کن پیش

ــد. ــاد کن ــاری ایج ــن بیم ــا ای ــه ب ــه مقابل کم هزین
آمریــکا  ویرجینیــا  ایالتــی  دانشــگاه  محققــان 
در  موجــود  اولئوروپیــن  ترکیــب  کــه  دریافته انــد 
ــد؛  ــه ترشــح انســولین بیشــتر کمــک می کن ــون ب زیت
ــت  ــدن اس ــزی ب ــیگنالده مرک ــول س ــولین مولک انس
ــابه  ــب مش ــد. ترکی ــرل می کن ــم را کنت ــه متابولیس ک
آمیلیــن  بــه  موســوم  دیگــر  مولکــول ســیگنالده 
را حــذف می کنــد؛ آمیلیــن مولکولــی اســت کــه 
در بیمــاری دیابــت نــوع 2 بیــش از انــدازه تولیــد 
ــد.  ــکیل می ده ــری را تش ــای مض ــود و توده ه می ش
در ایــن دو شــیوه متمایــز، اولئوروپیــن بــه پیشــگیری 

از شــروع بیمــاری کمــک می کنــد.
ــد:  ــاره می گوی ــق، در این ب ــم تحقی ــن ســو، عضــو تی ب
ــه بهبــود فهــم مــا از مبنــای  ــد ب »ایــن کشــف می توان
ــون و توســعه  ــد ســامت محصــوالت زیت علمــی فوای
ــا دیابــت  ــه ب ــه مقابل ــد و کم هزین اســتراتژی های جدی

ــا آن کمــک کنــد.« ــوع 2 و چاقــی مرتبــط ب ن

 داروهای ضدافسردگی و 
افزایش ریسک مرگ 

ــوال  ــه معم ــی ک ــد داروهای ــدار می دهن ــان هش  محقق
اســتفاده  اضطــراب  و  افســردگی  کاهــش  بــرای 
می شــوند ممکــن اســت بــا جلوگیــری از عملکــرد 
مناســب بعضــی اعضــای بــدن، خطــر مــرگ را افزایــش 

ــد. دهن
محققــان چندیــن مطالعــه را کــه شــامل صدهــا هــزار 
ــد و دریافتنــد مصرف کننــدگان  ــود، بررســی کردن نفــر ب
ــر  ــراد دیگ ــا اف ــه ب ــردگی در مقایس ــای ضدافس داروه
ــد، 33 درصــد  ــی مصــرف نمی کنن کــه چنیــن داروهای
بیشــتر در معــرض مــرگ قــرار دارنــد. طبــق ایــن 
یافته هــا، مصرف کننــدگان داروهــای ضدافســردگی 
۱4 درصــد بیشــتر در معــرض مشــکات قلبی عروقــی 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــر ســکته و حمــات قلب نظی
پــل انــدروز، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه مــک 
مســتر کانــادا، در این بــاره می گویــد: »مــا بســیار 
نگــران ایــن نتایــج هســتیم؛ چــرا کــه متوجــه شــدیم 
بــدون آگاهــی دقیــق از تاثیــر داروهــای ضدافســردگی 

ــوند.« ــرف می ش ــا مص ــن داروه ــدن، ای ــر ب ب
مســئله شناخته شــده ایــن اســت کــه ســروتونین مغــز 
ــذارد و درمان هــای معمــول  ــر می گ ــق و خــو اث ــر خل ب
ضدافســردگی بــرای درمــان افســردگی مانــع از جــذب 

ــود. ــا می ش ــط نورون ه ــروتونین توس س
ــه  ــت ک ــده اس ــناخته ش ــئله ش ــن مس ــر ای ــا کمت ام
ــا،  ــب، کلیه ه ــر قل ــدن نظی ــی ب ــای اصل ــی اعض تمام
ریه هــا و کبــد هــم همگــی از ســروتونین از طریــق 

جریــان خــون اســتفاده می کننــد.

تغذیه

خواص بی نظیر گردو 
گــردو، یــک از خوراکی هــای بســیار ســاده ای اســت کــه 

ــد اســت.  ــرای ســامتی تان فوق العــاده مفی ب
گــردو، خــواص غذایــی خــاص خــودش را دارد و یکــی 
ــر،  ــاارزش پروتئیــن، چربی هــای ســالم، فیب ــع ب از مناب
اســترول های گیاهــی و بســیاری از ویتامین هــا و مــواد 

ــود.  ــوب می ش ــی محس معدن
۱. تقویت سالمت مغز

گــردو را غــذای مغــز می داننــد. ســاختار ظاهــری گــردو 
ــه ای اســت کــه ظاهــر چیــن و چــروک دار  ــه گون ــز ب نی
ــیدهای  ــاوی اس ــردو ح ــی آورد. گ ــن م ــه ذه ــز را ب مغ
ــش  ــز را افزای ــت مغ ــه فعالی ــت ک ــگا 3 اس ــرب ام چ

می دهــد.
۲. مبارزه با سرطان

را  ســرطان  بــه  ابتــا  ریســک  می توانــد  گــردو 
کاهــش دهــد. گــردو حــاوی مقادیــر مناســبی از 
پلــی فنول هــا و مــواد فیتپوشــیمیایی اســت کــه 
در  می تواننــد  و  دارنــد  آنتی اکســیدانی  ویژگی هــای 
ــون و  ــینه، کول ــرطان س ــون س ــرطان هایی چ ــر س براب
ــردو دارای  ــد. گ ــل کنن ــظ عم ــد محاف ــتات مانن پروس
ترکیبــات ضــد ســرطانی ماننــد االجیتانیــن، گامــا 
توکوفــرول و اســید آلفــا لینولنیــک اســت کــه خــواص 

ضــد ســرطانی دارنــد.
۳. تقویت سالمت قلب

ــید  ــم و اس ــن E، منیزی ــگا 3، ویتامی ــاوی ام ــردو ح گ
ــذی الزم  ــواد مغ ــا م ــام این ه ــه تم ــت ک ــک اس فولی
بــرای ســامت قلــب هســتند. ضمنــا اســیدهای چــرب 
ــود در  ــر موج ــباع و فیب ــد غیراش ــباع، چن ــک غیراش ت
ــا همــان کلســترول خــوب  ــه افزایــش HDL ی گــردو ب
ــد را  ــترول ب ــان کلس ــا هم ــد و LDL ی ــک می کنن کم

کاهــش می دهنــد.
۴. کنترل دیابت

آن هایــی کــه دیابــت دارنــد، می تواننــد بــه طــور مرتــب 
ــت. اول از  ــد اس ــان مفی ــون برای ش ــد؛ چ ــردو بخورن گ
همــه، گــردو می توانــد عملکــرد اندوتلیــال یــا الیــه  
ــدن  ــزرگ ش ــک ب ــد و ریس ــود بخش ــی را بهب درون رگ
قلــب را کاهــش دهــد. همچنیــن پروتئیــن و فیبــر گردو 
بــه شــما کمــک می کنــد کمتــر غــذا بخوریــد؛ درنتیجــه 

کنتــرل وزن بهتــری داشــته باشــید. 
۵. کمک به کاهش وزن

ــد در  ــه دارد، می توان ــادی ک ــی زی ــا وجــود چرب ــردو ب گ
ــدار  ــزودن مق ــود. اف ــع ش ــد واق ــان مفی ــش وزنت کاه
مناســبی از گــردو و ســایر مغزهــا بــه رژیــم غذایی تــان 
ــه وزن  ــرور ب ــه م ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک کن ــد ب می توان
ــگا 6  ــردو، ام ــود در گ ــی موج ــید. چرب ــان برس ایده آلت
ســالم و امــگا ۹ نیــز هســت کــه بدنتــان بــرای عملکــرد 

ــه آن هــا نیــاز دارد.  مناســب ب
۶. تقویت سالمت استخوان ها

گــردو بــه دلیــل سرشــار بــودن از امــگا 3، بــرای 
آلفــا  اســید  اســت.  ســودمند  نیــز  اســتخوان ها 
ــا  ــگا 3، ب ــرب ام ــیدهای چ ــود در اس ــک موج لینولنی
التهــاب مبــارزه کــرده، ریســک شکســتگی اســتخوان را 
کاهــش داده و از پوکــی اســتخوان پیشــگیری می کنــد. 

زیبایی

 راه های طبیعی چاق شدن 
گونه و صورت

افــراد  از درمان هــای خانگــی  بعضــی  بــه کمــک 
ــای چــاق و برجســته ای  ــی گونه ه ــه راحت ــد ب می توانن
ــم  ــی، رژی ــات ورزش ــی از تمرین ــند. بعض ــته باش داش
غذایــی و ســبک زندگــی روزمــره بــرای داشــتن 
گونه هــای چــاق و برجســته واقعــا مفیــد خواهــد بــود. 
تمرینــات تنفــس عمیــق نیــز اگــر بــه درســتی انجــام 

ــد. ــر باش ــیار مؤث ــد بس ــود، می توان ش
غذاهایی برای داشتن گونه چاق:

 ترکیب گالب و گلیسیرین
در روزهــای ســرد زمســتان بهتر اســت گلیســیرین را در 
منــزل داشــته باشــید؛ زیــرا پوســت را ســفت و محکــم 
می کنــد و چیــن و چــروک را از آن دور می ســازد. 
یافــت  افــراد  بیشــتر  در منــزل  نیــز  حتــی گاب 
ــد  ــه و تولی ــگفت انگیز در تهی ــاده ش ــن م ــود. ای می ش
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــوالت آرایش محص
ترکیبــی از گاب و گلیســیرین را در منــزل تهیــه کنیــد. 
آن را روی گونه هــای خــود بمالیــد. ایــن ترکیــب واقعــا 
ــه را  ــد مــواد مغــذی گون شــگفت انگیز اســت و می توان

تامیــن و آن را پرتــر کنــد. 
 خمیر سیب

ایــن گزینــه یکــی از موثرتریــن غذاهــا بــرای گونه هــای 
ــاق  ــای چ ــتن گونه ه ــه داش ــد ب ــت و می توان شماس
کمــک کنــد. همــه مــا بــه خوبــی می دانیــم کــه 
ــرف  ــت و مص ــود اس ــذای موج ــالم ترین غ ــیب س س
ــد.  ــا دور کن ــادی را از م ــای زی ــد بیماری ه آن می توان
ایــن میــوه سرشــار از مــواد مغــذی و ویتامین هاســت 
کــه بــرای داشــتن پوســتی ســالم مفیدنــد. یــک عــدد 
ــر  ــد و خمی ــرش دهی ــد؛ آن را ب ــام برداری ــیب خ س
کنیــد. حــاال آن را روی گونه هــای خــود بمالیــد. اجــازه 
ــا  ــه روی گونه ه ــا 20 دقیق ــب ۱۵ ت ــن ترکی ــد ای دهی
بماند؛ ســپس آن را بشــویید. ســیب کاژن و االســتین 
ــک  ــاداب کم ــالم و ش ــتی س ــتن پوس ــه داش دارد و ب

می کنــد.
 روغن زیتون

روغــن زیتــون عــاوه بــر اینکــه بــه ســامت فــرد کمک 
ــرای پوســت  ــای شــگفت انگیزی هــم ب ــد، مزای می کن
ــت  ــون در پخ ــن زیت ــراد از روغ ــا، اف ــن روزه دارد. ای
ــالم  ــاده س ــک م ــون، ی ــد. زیت ــتفاده می کنن ــز اس و پ
ــکل و  ــز ش ــما نی ــای ش ــه گونه ه ــد ب ــت و می توان اس
ــق  ــک قاش ــد ی ــما می توانی ــد. ش ــی ببخش ــرم خوب ف
غذاخــوری از روغــن زیتــون را بــه منظــور داشــتن 
گونه هــای چــاق بــه طــور روزمــره اســتفاده کنیــد. تنهــا 
در ۱۵ روز نتیجــه شــگفت انگیز ایــن مــاده را مشــاهده 

خواهیــد کــرد. 
 غذاهای غنی از کربوهیدرات ها

ــج،  ــان، برن ــامل ن ــا ش ــی از کربوهیدرات ه ــای غن غذاه
پاســتا و مــواد دیگر اســت. بــرای اینکــه بتوانیــد انرژی 
مــورد نیــاز بــدن را تامیــن کنیــد، کربوهیدرات هــا 
ــی شــما  ــم غذای ــر رژی ــود. اگ ــد ب ــر خواهن بســیار موث
ــد  ــت نمی توانی ــی اس ــای اندک ــامل کربوهیدرات ه ش

ــید. ــته باش ــی داش ــای چاق گونه ه
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کفشــی از نظــر طبــی اســتاندارد اســت کــه از 
پــای فــرد محافظــت کنــد. کفــش بایــد کامــا 
روی پــا را بگیــرد؛ یعنــی هــر نــوع کفشــی کــه 
پــا در آن لــق بزنــد یــا تنــگ باشــد، پوشــش 

مناســبی از نظــر طبــی نیســت. 
ــا پاهایــی ســالم  تقریبــا تمــام مــردم دنیــا ب
بــه دنیــا می آینــد، امــا تنهــا 40 درصــد از ایــن 
افــراد در بزرگســالی هــم ســامت پاهایشــان 

حفــظ شــده اســت. 
ــه گفتــه متخصصــان پوشــیدن کفش هــای  ب
ــد  ــی می توان ــان دوران کودک ــب از هم نامناس
ــامت  ــادن س ــر افت ــه خط ــرای ب ــدی ب تهدی
ــه  پاهــا باشــد. یــک کفــش باکیفیــت بچگان
ــی  ــه خوب ــودکان را ب ــای ک ــطح پاه ــد س بای
ــد،  ــر باش ــرم و انعطاف پذی ــد، ن ــش ده پوش
تخــت ســفتی داشــته باشــد و هیــچ فشــاری 
ــژه  ــودک به وی ــای ک ــمت از پ ــچ قس ــه هی ب
نــرم  نکنــد. همچنیــن  وارد  او  پنجه هــای 
و انعطاف پذیربــودن رویــه کفــش، اجــازه 
حرکــت آســان را بــه کــودک می دهــد و باعــث 
ــان خــون در ســطح پاهــای او  می شــود جری

ــردش باشــد. ــی در گ ــه خوب ب

 ویژگی های کفش مناسب برای 
دانش آموزان 

دکتــر محمــد بهرامی، متخصص طــب فیزیکی 
و توانبخشــی، درخصــوص ویژگی هــای کفــش 
مناســب بــرای مدرســه گفــت: گاهــی والدیــن 
بــرای فرزندانشــان کفشــی می خرنــد کــه 
ــی  ــت؛ یعن ــگ اس ــان تن ــرای پایش ــیار ب بس
ــه توصیــه فروشــندگان عمــل می کننــد کــه  ب
ــاز  ــا ب ــی ج ــس از مدت ــش پ ــد کف می گوین
می کنــد؛ در حالــی کــه ایــن یــک بــاور غلــط 
اســت و کفــش از همــان ابتــدا بایــد مناســب 
پــا باشــد و فــرد در آن احســاس راحتــی کنــد.

ــه داد:  ــی ادام ــب فیزیک ــص ط ــن متخص ای
بهتریــن کفــش بــرای دانش آمــوز کفــش 
ــل  ــد قاب ــا بن ــدازه اش ب ورزشــی اســت کــه ان
تنظیــم باشــد. البتــه بــرای دانش آمــوزان 
دبســتانی بهتــر اســت بــه جــای بنــدی، 
چســبی باشــد تــا بنــد آن مرتــب بــاز نشــود.

وی افــزود: در عیــن حــال بایــد از خریــد 
ــرا  ــرد؛ چ ــاع ک ــم امتن ــاد ه ــای گش کفش ه
ــر  ــرد ناگزی ــا ف ــل کفش ه ــن قبی ــه در ای ک
اســت از عضــات پــا بــرای نگهــداری کفــش 
ــه از نظــر پزشــکی مناســب  ــد ک اســتفاده کن
نیســت. کفــش بایــد حداکثــر نیــم ســایز از 

پــا بزرگ تــر باشــد. در حالــی کــه بــاور اشــتباه 
ــت  ــش راح ــه کف ــت ک ــن اس ــر ای ــوم ب عم
طبــی، کفشــی اســت کــه پــا در آن لــق بخــورد 

ــاورد. ــا فشــار نی ــه پ و ب
دکتــر بهرامــی تصریــح کــرد: بــه عــاوه 
ــر  ــش عص ــد کف ــرای خری ــان ب ــن زم بهتری
ــایز  ــن س ــا در بزرگ تری ــه پ ــرا ک ــت؛ چ اس

خــود قــرار دارد. 
ــا  ــرم پ ــه ف ــد ک ــنه بلن ــا پاش ــی ب کفش های
ــرای  ــبی ب ــش مناس ــد، کف ــوض می کنن را ع
کــودکان نیســتند. کفــش بــدون پاشــنه هــم 
ــا زمیــن  ــا ب ــژ محافظــی بیــن کــف پ ــد ل بای
ــا  ــه ت ــا از پنج ــر پ ــه سراس ــد ک ــته باش داش
ــت و  ــش تخ ــون کف ــاند؛ چ ــنه را بپوش پاش
ــت مناســب  ــرای فعالی ــم ب ــدون پاشــنه ه ب

ــت. نیس
ایــن متخصــص طــب فیزیکــی و توانبخشــی 
ویژگی هــای کفــش  دیگــر  از  داد:  ادامــه 
ــی  ــود کف ــوزان، وج ــرای دانش آم ــب ب مناس
اســت تــا از برخــورد کــف پــا بــا زمیــن 
بایــد  رو کفــی  ایــن  از  محافظــت کنــد؛ 
ــازک  ــد و ن ــته باش ــبی داش ــت مناس ضخام

ــد. نباش
ــی  ــوم مبن ــاور عم ــاف ب ــه داد: برخ وی ادام

بــر مناســب بــودن کفش هــای مــارک دار، 
بســیاری از کفش هــا بــا مارک هــای معــروف 
ــا  ــد و از پ ــی مشــکل دارن ــازار از نظــر طب در ب
ــه عــاوه دانش آمــوز  ــد. ب محافظــت نمی کنن
ــی  ــرم مصنوع ــس چ ــا جن ــش ب ــد کف نبای
ــوا در  ــد و ه ــرق می کن ــا ع ــرا پ ــد؛ زی بپوش
ــد طــوری  ــدارد. کفــش بای ــان ن کفــش جری
باشــد کــه دانش آمــوز بــرای ســاعت ها در آن 

ــد. ــی کن احســاس راحت
دکتــر علــی رحیمیــان، فیزیوتــراپ، نیــز درباره 
ــار  ــوزان اظه ــرای دانش آم ــب ب ــش مناس کف
کــرد: کفــش خــوب، کفشــی اســت کــه 
ــا در آن  ــد و پاه ــته باش ــاف الزم را داش انعط

ــد. ــی کنن ــاس راحت احس
ــب  ــش مناس ــتفاده از کف ــه داد: اس وی ادام
مهــم اســت؛ چــرا کــه کفش هــای نامناســب 
ــا،  ــی پ ــه نواح ــا ب ــار نابج ــاد فش ــبب ایج س
زانــو، کمــر و حتــی گــردن می شــود کــه ایــن 
مســئله مشــکاتی را بــرای فــرد در بلندمــدت 

ــه وجــود خواهــد آورد. ب
ایــن فیزیوتــراپ افــزود: کــف کفــش در ناحیه 
ــاف الزم را  ــد انعط ــز بای ــا نی ــر انگشــتان پ زی
داشــته باشــد. بهتریــن کفش، کفشــی اســت 
کــه کفــی آن دارای دو قــوس طولــی و عرضی 
باشــد؛ بــه نحــوی کــه قــوس طولــی و عرضی 

کــف پــا را پــر کنــد.
ــد از انعطــاف الزم برخــوردار  کفــی کفــش بای
ــد و  ــی کن ــود خنث ــارها را در خ ــد و فش باش
ــا در آن  ــا باشــد و پ ــه شــکل پ ــی ب ــه عبارت ب

ــد.  ــی کن ــاس راحت احس
ــذا  ــد؛ ل ــی را ندارن ــن کف ــا ای ــتر کفش ه بیش
بــه افــراد توصیــه می کنیــم کــه هنــگام خریــد 

کفــش دقــت کننــد.
ــه  ــرادی ک ــه اف ــه داد: ب ــان ادام ــر رحیمی دکت
کــف پــای صــاف دارنــد، توصیــه می کنیــم از 
کفش هایــی اســتفاده کننــد کــه کفــی آن هــا 
ــاخته  ــراپ س ــان فیزیوت ــر متخصص ــر نظ زی
شــده باشــد. همچنیــن توصیــه می شــود 
افــرادی کــه کــف پــای صــاف دارنــد، در 
منــزل هــم از دمپایی هــای بــا قــوس طولــی 
ــد. ــتفاده کنن ــب اس ــری مناس و انعطاف پذی

قســمت خلفــی کفــش باید بــه گونه ای باشــد 
کــه هنــگام راه رفتــن موجــب صدمــه زدن بــه 

ــا نشــود. ــدون آشــیل پ تان
دکتــر بهرامــی افــزود: بهتریــن ارتفــاع پاشــنه 

بــرای آقایــان 2.۵ و بــرای خانم هــا 3/۵ 
ســانتیمتر اســت و بــه افــراد توصیــه می شــود 
از پوشــیدن کفش هــای پاشــنه بلنــد و نــوک 
تیــز خــودداری کننــد؛ چــرا کــه ایــن کفش هــا 
ســبب ایجــاد درد در ناحیــه جلویــی زانــو 
و کمــر می شــوند. بهتریــن جنــس بــرای 
کفــش نیــز چــرم طبیعــی اســت. ایــن نــوع 
کفــش از تعریــق پاهــا جلوگیــری کــرده و بــه 
ــد؛ ضمــن  ــا اجــازه نفــس کشــیدن می ده پ

ــد. ــری می کن ــا جلوگی ــد پ ــوی ب ــه از ب اینک
توصیــه می شــود بچه هایــی کــه زانوهــای 
پرانتــزی یــا ضربــدری دارنــد، از کفش هایــی 
اســتفاده کننــد کــه زیــر نظــر فیزیوتــراپ تهیــه 

می شــود.
پــا، تکیــه گاه بدن اســت کــه تمام نیــروی وزن 
را بــه زمیــن منتقــل می کنــد و بــا برخــورد بــه 
زمیــن ایــن نیــرو از طریــق پــا بــه زانو، ســتون 
فقــرات و مفاصــل منتقــل می شــود؛ بــه 
همیــن دلیــل مراقبت هــای بهداشــتی از پــا و 
کنتــرل نیروهایــی کــه از بــدن بــه زمیــن و بــه 
ــت. ــت اس ــز اهمی ــود، حائ ــا وارد می ش زانوه

یکــی از مســائل مهمــی کــه ســامت کــودکان 
ــی  ــد و طــی ســال تحصیل ــن می کن را تضمی
برایشــان آســودگی بــه ارمغــان مــی آورد 
ــش مناســب اســت؛ مســئله ای  انتخــاب کف
ــی  ــاب آن اولویت های ــفانه در انتخ ــه متاس ک
ــاف  ــت و انعط ــی، کیفی ــامت، راحت ــر س نظی
فــدای شــکل ظاهــر و رنگ آمیــزی شــده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تهیــه 
ــوارض  ــه ع ــر آنک ــاوه ب ــب ع ــش نامناس کف
مختلفــی بــر جســم و روح کــودک بــر جــای 
ــی  ــرفت تحصیل ــد در پیش ــذارد، می توان می گ
ــه همــراه داشــته                    ــر منفــی ب و یادگیــری او اث

باشــد. 

،،
 پــا، قلــب دوم انسان هاســت. حــال اگــر پای 
کــودکان در میــان باشــد کــه در ســن رشــد 
بــوده و بســیار آســیب پذیرتر از بزرگ ترهــا 
هســتند، خرید پوشــش مناســب برای این 

قلــب دوم حســاس تر هــم مــی شــود

مراقب »قلب دوم« خود باشید

کیفیت کفش را فدای ظاهر نکنید
خانواده

اصول اساسی در تربیت فرزند
 اصل سى و هفتم: تشویق و تنبیه )۲(

ــه  ــل ب ــته و می ــت داش ــود را دوس ــانى خ ــر انس ه
کمــال شــخصیتى خــود دارد و عاقه منــد اســت 
دیگــران بــه شــخصیت و ارزش وجــودى او پــى 
ببرنــد و از کارهــاى خــوب او قدردانــى و تشــکر 

ــد.  کنن
ــب  ــا ترغی ــام خوبی ه ــه انج ــودکان را ب ــین، ک تحس
و تشــویق مى کنــد و آنــان را در راه تکامــل قــرار 
مى دهــد و ناسپاســى در قبــال کار خــوب، آنــان را از 

ــد. ــدن دور مى کن ــوب ش ــى و خ خوب
ــه کارش  ــود ک ــه ش ــان متوج ــه فرزندم ــى ک هنگام
ــوان  ــدرت و ت ــه او ق ــن ب ــت، ای ــول ماس ــورد قب م
مى بخشــد، از انجــام کار لــذت مى بــرد، روحیــه 
دســت  ناســازگاری ها  از  و  می شــود  شــاداب  او 

برمــى دارد.
تشــویق بــه عنــوان یــک عامــل وادارکننــده بــه 
فرزنــد نیــرو و انــرژى مى دهــد و او را بــه احســاس 
ــن  ــت از کار و زحمــت خــود مى رســاند و همی رضای
ــتگى و  ــه خس ــت ک ــر اس ــت خاط ــاس رضای احس
بى میلــى او را برطــرف مى کنــد و شــخص را بــه 

عــزت و ســربلندى می رســاند. 
ــس  ــاد ح ــب ایج ــودک موج ــین ک ــویق و تحس تش
او مى شــود و اســتعدادهایش  اعتمادبه نفــس در 
ــاى شــخصیت او  ــث احی را شــکوفا می ســازد و باع

مى شــود. 
ــراى  تشــویق در ســنین مختلــف متفــاوت اســت؛ ب
ــک  ــا ی ــکات ی ــک ش ــاله ی ــودک 2، 3 س ــک ک ی
ــد و در  ــر باش ــیار مؤث ــد بس ــک مى توان ــه کوچ هدی
ــه صورت هــاى دیگــر  ــد تشــویق ب ــر بای ســنین باالت

اجــرا شــود.
ــت  ــرح اس ــل ط ــویق قاب ــراى تش ــه ب ــکالی ک اش
عبارتنــد از: دلجویــى، خــوب گــوش دادن بــه حــرف 
کــودک و همــراه بــا او شــدن، گفتــن عبــارات  
بــا  همــراه  و  محبت آمیــز  نگاه هــاى  مهرآمیــز، 
لبخنــد و نشــاط، تهیــه وســیله اى کــه فرزنــد دوســت 
ــه او،  ــى ب ــد کتــب قصه هــا و دادن هدایای دارد، خری
گفتــن قصه هــاى کهــن، دادن هدیه هــاى مــادى 
کــه او بــه آن هــا عاقه منــد اســت، خریــد شــیرینى 
ــاس،  ــد لب ــت آوردن، خری ــه دس ــت ب ــراى موفقی ب
اســباب بازى، تــوپ، بــازى بــا او، در آغــوش گرفتــن، 
او را بوســیدن، گاهــى او را بــه پــارک، مســافرت و... 
ــح،  ــکان، تفری ــه اقــوام و نزدی ــه خان ــردن ب ــردن، ب ب

ــودک. گاهــى فشــردن دســت ک
 بــراى ســنین باالتــر در دوره نوجوانــى و جوانــى 
ــا  ــرد؛ ام ــه ک ــا توج ــق بچه ه ــه عای ــد ب ــتر بای بیش
آن هــا بــه بزرگداشــت شــخصیتى خــود تمایــل 
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات  زیــادى دارنــد. از 

رحمــت همــای 
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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 
ــان  ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
مشــخصات  لــذا    . اســت  گردیــده  محــرز 
متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیر 
بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصلــه 
ــخاص  ــه اش ــود 0 در صورتیک ــی میش 15 روز آکه
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
اعتراضــی داشــته باشــند . مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ پ
ــراض . دادخواســت خــود را  ــخ تســلیم اعت تاری

ــد ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضائ ب
شــماره139660302034010704هیأت  1(رای   
اول.محمــد اکبــری شــاد فرزنــد حســن بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   251 شناســنامه 
ــدانگ  ــگ ازشش ــه دان ــی1262165032- س مل
مغــازه بمســاحت23/49 مترمربــع بشــماره10 
فرعــی مجــزی ازشــمار7 فرعــی و قســمتی 
در  واقــع  اصلــی   –  2112 پــاک  ازمشــاعات 

بخــش1 کاشــان)مالک رســمی( 
139660302034010706هیــأت  شــماره  2(رای 
ــه  ــل ال ــد فض ــکری فرزن ــور عس ــاس پ اول.عب
بشــماره شناســنامه 9 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1261754417- س مل
مغــازه بمســاحت23/49 مترمربــع بشــماره10 
ــمتی از  ــی وقس ــمار7 فرع ــزی ازش ــی مج فرع
مشــاعات پــاک 2112 – اصلــی واقــع در بخش1 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
 3(رای شــماره 139660302034010670هیــأت 
ــه  ــل ال ــد فض ــکری فرزن ــور عس ــاس پ اول.عب
بشــماره شناســنامه 9 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1261754417- س مل
بشــماره11  بمســاحت121/44مترمربع  خانــه 
ــمتی از  ــی و قس ــمار1 فرع ــزی ازش ــی مج فرع
مشــاعات پــاک 2112 – اصلــی واقــع در بخش1 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
 4(رای شــماره 139660302034010671هیــأت 
اول. محمــد اکبــری شــاد فرزند حســن بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   251 شناســنامه 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1262165032- س مل
بشــماره11  بمســاحت121/44مترمربع  خانــه 
فرعــی مجــزی ازشــمار1 فرعــی و قســمتی 
از مشــاعات ازپــاک 2112 – اصلــی واقــع در 

بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034010693هیأت  5(رای   
ــه  ــد فضــل ال ــور عســکری  فرزن ــاس پ اول. عب
بشــماره شناســنامه 9 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1261754417- س مل
بشــماره12  بمســاحت146/35مترمربع  خانــه 
ــی  ــماره 2و3 و4و5و7 فرع ــزی از ش ــی مج فرع
واقــع در بخــش1  از  پــاک 2112 – اصلــی 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
شــماره139660302034010694هیأت  6(رای 
ــماره  ــین بش ــد حس ــگری فرزن ــرا مس اول. زه
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   216 شناســنامه 
ملــی1262376459- ســه دانــگ از ششــدانگ 
بشــماره12  بمســاحت146/35مترمربع  خانــه 
ــی  ــماره 2و3 و4و5و7 فرع ــزی ازش ــی مج فرع
واقــع در بخــش1  از  پــاک 2112 – اصلــی 

کاشــان)مالک رســمی(
شــماره 139660302034010695هیــأت  7(رای 
ــه  ــد فضــل ال ــور عســکری  فرزن ــاس پ اول. عب
بشــماره شناســنامه 9 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1261754417- س مل
بمســاحت19/25مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
بشــماره13 فرعــی مجــزی از 7 فرعــی وقســمتی 
از مشــاعات پــاک 2112 – اصلــی واقــع در 

ــمی(  ــان)مالک رس ــش1 کاش بخ
8(رای شماره139660302034010696هیأت اول. 
ــماره  ــن بش ــد حس ــاد فرزن ــری ش ــد اکب محم
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   251 شناســنامه 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1262165032- س مل
بمســاحت19/25مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
بشــماره13 فرعــی مجــزی از 7 فرعــی وقســمتی 
از مشــاعات پــاک 2112 – اصلــی واقــع در 

بخــش1 کاشــان)مالک رســمی( 
139660302034010700هیــأت  شــماره  9(رای 
ــه  ــد فضــل ال ــور عســکری  فرزن ــاس پ اول. عب
بشــماره شناســنامه 9 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی1261754417- س مل
بمســاحت16/36مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
بشــماره14 فرعــی مجــزی از 5 فرعــی وقســمتی 
از مشــاعات  پــاک 2112 – اصلــی واقــع در 

ــمی( ــان)مالک رس ــش1 کاش بخ
شــماره139660302034010702هیأت  10(رای   
ــماره  ــین بش ــد حس ــگری  فرزن ــرا مس اول. زه
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   216 شناســنامه 
ملــی1262376459- ســه دانــگ از ششــدانگ 
بمســاحت16/36مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
بشــماره14 فرعــی مجــزی از 5 فرعــی وقســمتی 
از مشــاعات  پــاک 2112 – اصلــی واقــع در 

بخــش1 کاشــان)مالک رســمی( 
139660302034010699هیــأت  شــماره  11(رای 
ــه  ــد فضــل ال ــور عســکری  فرزن ــاس پ اول. عب
بشــماره شناســنامه 9 صــادره از کاشــان بشــماره 
ملــی1261754417-- ســه دانــگ از ششــدانگ 
بمســاحت38/9مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
بشــماره15 فرعــی مجــزی از 6 فرعــی وقســمتی 
از مشــاعات پــاک 2112 – اصلــی واقــع در 

ــمی(  ــان)مالک رس ــش1 کاش بخ
شــماره139660302034010698هیأت  12(رای 
اول. زهــرا مســگری فرزنــد فضــل الــه بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   216 شناســنامه 
ملــی1262376459- ســه دانــگ از ششــدانگ 

بمســاحت38/9مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
بشــماره15 فرعــی مجــزی از 6 فرعــی وقســمتی 
از مشــاعات پــاک 2112 – اصلــی واقــع در 

بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034005921هیأت  13(رای 
اول.لیــا فخرئــی کاشــانی فرزنــد حســین 
ــان  ــادره از کاش ــنامه 48153 ص ــماره شناس بش
ملی1260471640-ششــدانگ  بشــماره 
ــماره6  ــاحت203/3مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
ــاک   ــماره4و3و2فرعی از پ ــزی ازش ــی مج فرع
2320 - اصلــی بخــش1 کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034005826هیأت  14(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  اول.اصغرمخملــی 
شناســنامه 238 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262273013-ششــدانگ 
بمســاحت211/30مترمربع بشــماره1 فرعــی از 
ــان)مالک  ــش1 کاش ــی بخ ــاک 3320- اصل پ

رســمی( 
15( رای شــماره 139660302034005883هیأت 
اول0احمــد گلــی زاده مجــرد فرزنــد محمــد 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه682 ص ــماره شناس ش
ــگ مشــاع  شــماره ملی1261640233-ســه دان
از ششــدانگ چهاربــاب مغــازه بمســاحت89/07 
ــع بشــماره11 فرعــی مجــزی از شــماره6  مترمرب
فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــاک 6066- 

ــک رســمی( ــی بخــش 1 کاشــان )مال اصل
16( رای شــماره 139660302034005884هیأت 
ــد  ــد محم ــرد فرزن ــی زاده مج ــاس گل اول0عب
بــه  از کاشــان  شــماره شناســنامه803صادره 
ــاع  ــگ مش ــک دان ــماره ملی1261510038-ی ش
از ششــدانگ چهاربــاب مغــازه بمســاحت89/07 
ــع بشــماره11 فرعــی مجــزی از شــماره6  مترمرب
فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــاک 6066- 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش ــی بخ اصل
17( رای شــماره 139660302034005881هیــأت 
ــد  ــد محم ــرد فرزن ــی زاده مج ــود گل اول0محم
ــه  ــان ب ــنامه37901صادره از کاش ــماره شناس ش
ــاع  ــگ مش ــک دان ــماره ملی1260369031-ی ش
از ششــدانگ چهاربــاب مغــازه بمســاحت89/07 
ــع بشــماره11 فرعــی مجــزی از شــماره6  مترمرب
فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــاک 6066- 

ــک رســمی( ــی بخــش 1 کاشــان )مال اصل
18( رای شــماره139660302034005882هیأت 
ــد احمــد شــماره  ــم امیــن افشــار فرزن اول0مری
شناســنامه4069صادره از کاشــان بــه شــماره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی1261017031-یــک 
ــاحت89/07  ــازه بمس ــاب مغ ــدانگ چهارب شش
ــع بشــماره11 فرعــی مجــزی از شــماره6  مترمرب
فرعــی وقســمتی از مشــاعات پــاک 6066- 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش ــی بخ اصل
19(رای شــماره 139660302034001717هیــأت 
ــد  ــد محم ــه ده فرزن ــری س ــیب جعف اول.مس
بشــماره شناســنامه 9صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262939933-ششــدانگ 
بشــماره8فرعی  مترمربــع  بمســاحت58/88 
مجــزی از4فرعــی از پــاک 7699- اصلــی واقع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش1 کاش در بخ
20(رای شــماره 139660302034007446هیــأت 
امیرهوشــنگ  فرزنــد  اول.مســتانه مشــیری 
74640صــادره  شناســنامه  بشــماره  خــان 
ملــی4320740742- بشــماره  قزویــن  از 

ششــدانگ اعیانــی یکبابخانــه درعرصــه موقوفــه 
بشــماره11467  بمســاحت196/25مترمربع 
فرعــی مجــزی از شــماره 807  فرعــی ازپــاک 
آبادبخــش2  صالــح  در  واقــع  اصلــی   -2

کاشــان)اجاره نامــه اوقــاف(
شــماره139660302034005817هیأت  21(رای 
فرزندحیــدر  ورکانــی  نیکخــواه  اول.صدیقــه 
کاشــان  از  549صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ملی1260873560-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت130/55مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره11470 فرعــی مجــزی از5713فرعــی از 
پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح آبــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005916هیأت  22(رای 
فرزندحبیــب  کاشــان  مشــرقی  اول.اکــرم 
بشــماره شناســنامه 2794صــادره از کاشــان 
از  دانــگ  ملی1260544036-ســه  بشــماره 
برانبــار  مشــتمل  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 
بمســاحت168/2مترمربع بشــماره11471 فرعــی 
مجــزی از685فرعــی از پــاک 2- اصلــی واقــع 
در صالــح آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034005917هیأت  23(رای 
فرزندحبیــب  کاشــان  مشــرقی  اول.اشــرف 
ــان  ــادره از کاش ــنامه 47204 ص ــماره شناس بش
از  دانــگ  ملی1260462145-ســه  بشــماره 
برانبــار  مشــتمل  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 
بمســاحت168/2مترمربع بشــماره11471 فرعــی 
مجــزی از685فرعــی از پــاک 2- اصلــی واقــع 
در صالــح آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی( 
24( رای شــماره139660302034005873هیأت 
اول0بهجــت فخرفرزنــد میرســیدعلی شــماره 
شناســنامه1301صادره از کاشــان بــه شــماره 
از ششــدانگ  ملــی0040657205- دو دانــگ 
بمســاحت29/55  یکبابخانــه  از  قســمتی 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره11472  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ ــماره813 فرع ش
ــداری  ــان )خری ــش 2 کاش ــاد بخ ــح اب در صال

ازمحمداقــا جمــال(
25( رای شــماره 139660302034005874هیأت 
اول.محمدرضاصفائــی نراقــی فرزنداحمدرضــا 
ازکاشــان  شناســنامه7697صادره  بشــماره 
ملی1263389481-چهاردانــگ  بشــماره 
ازیکبابخانــه  قســمتی  ازششــدانگ 
 11472 بشــماره  بمســاحت29/55مترمربع 
فرعــی مجــزی از شــماره813 فرعــی ازپاک 2- 
ــاد بخــش 2 کاشــان  ــح اب ــع در صال ــی واق اصل

ازمحمداقاجمــال(  )خریــداری 

شــماره139660302034005869هیأت  26(رای 
بشــماره  فرزندعلــی  رضائــی  دوم.زهــرا 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
ملی1250387949-ســه دانــگ از ششــدانگ 
بمســاحت65/35مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره11473 فرعــی مجــزی از4869فرعــی از 
پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح آبــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 
27(رای شــماره 139660302034005868هیــأت 
فرزندمجتبــی  محمــدی  دوم.اکبربلندیــان 
ــان  ــادره از کاش ــنامه 5347 ص ــماره شناس بش
از  دانــگ  ملی1263365981-ســه  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت65/35مترمربع 
بشــماره11473 فرعــی مجــزی از4869فرعــی از 
پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح آبــاد بخــش2 

ــمی(  ــان)مالک رس کاش
28( رای شــماره139660302034005816هیأت 
ــماره  ــاس ش ــد عب ــی فرزن ــماعیل قیاس اول0اس
شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه229صادره 
یکبــاب  ملی1261682238-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت58/55  ســاختمان 
ــماره2157  ــزی از ش ــی مج ــماره9449 فرع بش
فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 

بخــش 2کاشــان )مالــک رســمی(
شــماره139660302034005914هیأت  29(رای 
اول.محســن رعیــت محتشــمی فرزنــد حســین 
ــان  ــادره از کاش ــنامه 39311 ص ــماره شناس بش
از  دانــگ  ملی1260383156-ســه  بشــماره 
بمســاحت258/17  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره9450 فرعــی مجزی از شــماره 
494فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
ــکار( ــین زراعت ــان)خریداری ازحس بخش2کاش

شــماره139660302034005915هیأت  30(رای 
رضــا  فرزنــد  محتشــمی  رعیــت  اول.زهــره 
تهــران  از  صــادره   536 شناســنامه  بشــماره 
از  دانــگ  ملی0036973361-ســه  بشــماره 
بمســاحت258/17  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره9450 فرعــی مجزی از شــماره 
494فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
ــکار( ــین زراعت ــان)خریداری ازحس بخش2کاش

شــماره139660302034005834هیأت  31(رای 
فرزنــد  کاشــانی  شــیرخدایی  اول.فاطمــه 
از  2271 صــادره  شناســنامه  بشــماره  اصغــر 
ــدانگ  ــماره ملی1262010438-شش ــان بش کاش
ــماره9451  ــاحت71مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
7855فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
زیــدی  در  واقــع  اصلــی   -11 پــاک  از 
بخش2کاشــان)خریداری ازاصغرشــیرخدایی و 

غیــره(
32(رای شــماره 139660302034005814هیــأت 
ــر  ــی اکب ــد عل ــا فرزن ــفیعی نی ــاس ش اول.عب
کاشــان  از  صــادره   37 شناســنامه  بشــماره 
ــه  ــدانگ قطع ــماره ملی1263197949-شش بش
ــاحت212/95  ــاق بمس ــر اط ــتمل ب ــن مش زمی
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره9452  مترمربــع 
پــاک 11-  از  شــماره 166مکررو2828فرعــی 
اصلــی واقع در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری 

ــا( ــه پارس ازملیک
شــماره139660302034007341هیأت  33(رای 
دوم.مهــدی رجبــی فرزنــد شــکراله بشــماره 
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 44607ص شناس
بــاغ  یکــدرب  ملی1260436128-ششــدانگ 
بمســاحت2445/93مترمربع  ســاختمان  بــا 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره9453 
1373فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در 

رســمی(  بخش2کاشــان)مالک  زیــدی 
ــماره139660302034007380هیأت  34( رای ش
ــد  ــی فرزن ــی کاش ــن العابدین ــی زی اول0مرتض
ــادره  ــنامه 270 ص ــماره شناس ــر بش ــی اصغ عل
ــه شــماره ملی1262376998-ســه  از کاشــان ب
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت168/8 
ــی  ــماره374 فرع ــماره5666 ازش ــع بش مترمرب
ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل از پ
بخــش 2 کاشــان )خریــداری ازمریــم ابــی 

ــی( دردائ
ــماره139660302034007381هیأت  35( رای ش
اول0عاطفــه زیــن العابدینــی کاشــی فرزنــد 
علیمحمــد بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان 
دانــگ  ملی1250165229-ســه  شــماره  بــه 
بمســاحت168/8  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5666  مترمربــع 
شــماره374 فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع 
در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــی( ــی دردائ ــم اب ازمری
ــماره139660302034000589هیأت   36( رای ش
سیدحســن  فرزنــد  دوم0سیدرامین هاشــمی 
بشــماره شناســنامه 513  صــادره از کاشــان بــه 
شــماره ملی1261731808–ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 96/44 مترمربــع بشــماره22324 
فرعــی مجــزی از1930 فرعــی از پــاک 15- 
ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

ــرک( ــوش ت ــطه از مه ــع الواس ــداری م )خری
ــماره139660302034003448هیأت  37(رای ش
خــان  فرزنــد  شــهرابی  دوم.غضنفرعظیمــی 
از  صــادره   1369 شناســنامه  بشــماره  علــی 
ــگ  ــران بشــماره ملی0044970897-ســه دان ته
ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت112/50مترمربع 
بشــماره22370 فرعــی مجــزی از3514فرعــی از 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
شــماره139660302034003450هیأت  38(رای 
ــد  ــهرابی فرزن ــی ش ــادات طبائ ــه س دوم. مرضی
ــادره از  ــنامه48 ص ــماره شناس ــیدمحمد بش س
کاشــان بشــماره ملی1262198364-ســه دانــگ 
ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت112/50مترمربع 
بشــماره22370 فرعــی مجــزی از3514فرعــی از 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی(

39(رای شــماره 139660302034003676هیــأت 
اول.ســیدعباس شاطرحســینی فرزنــد ســیدعلی 
صــادره  شناســنامه 49473  بشــماره  اصغــر 
دانــگ  بشــماره1260484785-دو  کاشــان  از 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت112/5مترمربع 
بشــماره22373فرعی مجــزی از7864فرعــی از 
پــاک 15 - اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2کاشــان)مالک رســمی(
40(رای شــماره 139660302034003677هیــأت 
فرزنــد  ابــادی  حســن  اول.فهیمــه کریمــی 
ــر بشــماره شناســنامه10852 صــادره  ــی اصغ عل
بشــماره0451694112-چهاردانگ  ازشــمیران 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت112/5مترمربع 
بشــماره22373 فرعــی مجــزی از7864فرعــی 
از پــاک 15 - اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2کاش بخ
41(رای شــماره 139660302034004018هیــأت 
فرزندعبدالجبــار  جواهریــان  اول.مهــدی 
ازکاشــان  شناســنامه1316صادره  بشــماره 
ســاختمان  بشماره1263491251-ششــدانگ 
بمســاحت160مترمربع بشــماره22377 فرعــی از 
پــاک 15 - اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

محمدرضاجســاس( از  کاشــان)خریداری   2
ــأت  ــماره 139660302034004014هی 42(رای ش
فرزندعلــی  زاده  محبــی  الــه  اول.رحمــت 
ازکاشــان  شناســنامه38633صادره  بشــماره 
یکــدرب  بشماره1260376346-ششــدانگ 
بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل  بــاغ 
از  فرعــی  بشــماره22378  1730/90مترمربــع 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

قهــری( 2 کاشــان)مالک 
ــأت  ــماره 139660302034004012هی 43(رای ش
الــه  فرزندرحمــت  زاده  محبــی  اول.احســان 
شــماره شناســنامه550صادره ازکاشــان بشــماره 
بــاغ  یکــدرب  ملی1261935837-ششــدانگ 
بمســاحت567/50  برســاختمان  مشــتمل 
مترمربــع بشــماره 22379 فرعــی از پــاک 15- 
ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق اصل

ــی زاده( ــه محب ــت ال ــداری از رحم )خری
44(رای شــماره139660302034003442هیأت 
حســن  فرزنــد  فرهنــگ  عبــاس  اول.علــی 
بشــماره شناســنامه1808صادره ازکاشــان بشماره 
یکبابخانــه  ملی1263496172-ششــدانگ 
بشــماره22382  بمســاحت138/35مترمربع 
فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

ــمی ( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش بخ
شــماره139660302034003497هیأت  45(رای 
فرزندحســن  ســبزی کاشــانی  اول.منصــوره 
کاشــان  از  341صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ملی1261652312-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع   147/16 بمســاحت  یکبابخانــه 
اصلــی   -15 پــاک  از  بشــماره22386فرعی 
واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک 

رســمی(
ــماره 139660302034007437هیأت  46(رای ش
ــر  ــی اکب ــی فرزندعل ــی قزاان اول.نرجــس اقاجان
بشــماره  شناســنامه243 صــادره از کاشــان 
ملی1262376726-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع   130/90 بمســاحت  یکبابخانــه 
بشــماره22415 فرعــی مجــزی از 6966 فرعــی از 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

ــمی( ــک رس ــان )مال 2 کاش
ــماره 139660302034007372هیأت  47(رای ش
ــه  ــرت ال ــواه فرزندنص ــی خ ــا صالح اول.علیرض
کاشــان  از  شناســنامه2914صادره  بشــماره  
ملی1262016861-چهاردانــگ  بشــماره 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع 
بشــماره22416 فرعــی مجــزی از6121 فرعــی از 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

ــمی( ــک رس ــان )مال 2 کاش
48(رای شــماره139660302034007373هیأت 
اول.الهــام اشــنوئی فرزنــد علیرضــا بشــماره  
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4573صادره 
ازششــدانگ  ملی1263358251-دودانــگ 
مترمربــع   100 بمســاحت  یکبابخانــه 
بشــماره22416 فرعــی مجــزی از6121 فرعــی از 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2 کاشــان )مالــک رســمی(
 49( رای شــماره 139660302034005951هیأت 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  اول0محمدغامــی 
شــماره  بــه  بغــداد  از  صــادره   0 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1250805953–ششــدانگ 
بمســاحت 132 مترمربــع بشــماره22420 فرعــی 
 -15 پــاک  از  از4000و1862فرعــی  مجــزی 
ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

)مالــک رســمی(
ــأت  ــماره 139660302034005949هی 50(رای ش
دفــاع  وزارت  بنمایندگــی  ایــران  اول.دولــت 
ملــی  بشــماره  شناســه  وپشــتیبانی ســپاه 
ســاختمان  14003538800-ششــدانگ 
بمســاحت 196/38 مترمربــع بشــماره22421 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 
ــی  ــر ناج ــداری از اکی ــان )خری ــش 2 کاش بخ

ــادی( اب
51 رای شــماره 139660302034005948 هیــأت 
ــم  ــد قاس ــی فرزن ــی مرق ــده عل ــه بن اول0فرزان

ــادره از ــنامه 278 ص ــماره شناس بش
کاشــان به شــماره ملی1261923117–ششــدانگ 
120مترمربــع  بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب 
بشــماره22422 فرعــی مجــزی از شــماره 6745 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخش 

2 کاشــان )مالــک رســمی( 
 139660302034005849 شــماره  رای   )52
هیــأت اول0معصومــه فتــی فرزنــد حســین 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه 
شــماره ملی1250158801–ششــدانگ ســاختمان 
بمســاحت 144/71 مترمربــع بشــماره22424 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش بخ
53(رای شــماره 139660302034007420 هیأت 
فرزندســید  مهریــزی  اول.ســیدمجیداحمدی 
ماشــااله بشــماره شناســنامه139صادره ازکاشــان 
بشــماره ملی3050370890-ششدانگ یکبابخانه 
ــماره22429فرعی  ــاحت226/7مترمربع بش بمس
ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2 کاشــان )خریــداری ازورثــه رضــا بخشــی(
54(رای شــماره 139660302034005908هیــأت 
اول.مجتبــی پناهــی قصــاب فرزنــد عبــاس 
ازکاشــان  شناســنامه10645صادره  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1263418945-ســه  بشــماره 
ــه بمســاحت112/5مترمربع  ششــدانگ یکبابخان
بشــماره22430فرعی  مجــزی از شــماره 2011 
فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش بخ
شــماره139660302034005909هیأت  55(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  اول.زهراآبــام 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه0صادره 
ملی1250198224-ســه دانــگ از ششــدانگ 
بمســاحت112/5مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره22430فرعی مجــزی از شــماره 2011 
فرعــی  ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

رســمی( )مالــک  2 کاشــان  بخــش 
56(رای شــماره139660302034005835هیأت 
برزکــی فرزنــد  اول. ســیدمرتضی الجــوردی 
ســیداحمد بشــماره شناســنامه 439 صــادره 
ازکاشــان بشــماره ملی1263549616-ششدانگ 
بمســاحت18/85مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
ــاک15-  ــی ازپ ــماره22434  از 1957 فرع بش
ــاد بخــش 2 کاشــان  ــع در ناجــی آب ــی واق اصل

ــریف( ــا ش ــام رض ــداری از غ )خری
57( رای شــماره139660302034005861هیأت 
غامحســین  فرزنــد  دوم0غامرضــا حســنی 
دلیجــان  از  صــادره   29 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملــی0579930920– ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125 مترمربــع 
بشــماره22436 فرعــی مجــزی از شــماره 5015 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه 

ــی( ــی ارمک ــاس صانع ازعب
ــماره139660302034005862هیأت  58( رای ش
دوم0شــیرین محبتــی فرزنــد محمدحســین 
بشــماره شناســنامه 1674 صــادره از خمیــن 
ــگ  ــه دان ــی0559817851– س ــماره مل ــه ش ب
بمســاحت125  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
مجــزی  فرعــی  بشــماره22436  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــماره5015فرعی ازپ ازش
ــع  ــداری م ــان )خری ــش2 کاش ــی ابادبخ درناج

الواســطه ازعبــاس صانعــی ارمکــی( 
ــماره139660302034005988هیأت  59( رای ش
فرزنــد  بیدگلــی  محمدبیکیــان  دوم0اســماء 
ــادره از  ــنامه 9327  ص ــماره شناس ــن بش حس
کاشــان بــه شــماره ملی6199255577–ســه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
فرعــی  بشــماره22438  مترمربــع   112/50
مجــزی از8019 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
واقــع در ناجــی اباد بخــش 2 کاشــان )خریداری 

از ابوالقاســم افشارنســب(
 60( رای شــماره139660302034005991هیأت 
دوم0ابوالقاســم افشارنســب فرزنــد ابراهیــم 

ــان ــادره از کاش ــنامه163 ص ــماره شناس بش
دانــگ  ملی6199687231–ســه  شــماره  بــه 
 112/50 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مجــزی  فرعــی  بشــماره22438  مترمربــع 
از8019 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 
ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی( 
شــماره139660302034005614هیأت  رای   )61
دوم0مهــدی محمدیــه فرزنــد علــی محمــد 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه628  بشــماره 
ملی1261606086–ششــدانگ  شــماره  بــه 
بمســاحت 50 مترمربــع  یکبــاب ســاختمان 
بشــماره22440 فرعــی مجــزی از3430 فرعی از 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 

ــمی( ــک رس ــان )مال 2 کاش
62(رای شــماره 139660302034005727هیــأت 
محمدتقــی  فرزنــد  صالحــی  دوم.جهانگیــر 
بشــماره شناســنامه200صادره ازکاشــان بشــماره 
ملی1261839617-ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
ــماره22441فرعی  ــاحت21/35مترمربع بش بمس
ازپــاک15-  از1957فرعــی  شــده  مجــزی 
ــاد بخــش 2 کاشــان  ــع در ناجــی آب ــی واق اصل

ــریف( ــا ش ــداری ازغامرض )خری
ــأت  63(رای شــماره 139660302034005691هی
محمدتقــی  فرزنــد  صالحــی  دوم.مهــدی 
بشــماره شناســنامه853صادره ازکاشــان بشماره 
ملی1261797231-ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
ــماره22442فرعی  ــاحت14/40مترمربع بش بمس
ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

ــک رســمی( ــان )مال 2 کاش
شــماره139660302034005693هیأت  64(رای 
محمدتقــی  فرزنــد  صالحــی  دوم.مهــدی 
بشــماره شناســنامه853صادره ازکاشــان بشماره 
ملی1261797231-ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بمســاحت10/61مترمربع بشــماره22443فرعی 
ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

ــمی(  ــک رس ــان )مال 2 کاش
65( رای شــماره139660302034005024هیأت 
ــد  دوم0الهــام ســادات هنــدی زاده نائینــی فرزن
ســیدابوالفضل بشــماره شناســنامه 2072 صــادره 
ملــی1261967801– شــماره  بــه  کاشــان  از 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 50 
مجــزی  فرعــی  بشــماره22446  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ از3430 فرع
ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(

شــماره139660302034005013هیأت  66(رای 
مصطفــی  فرزنــد  نیــا  بصیــری  دوم.مریــم 
ازکاشــان  شناســنامه45195صادره  بشــماره 

از  دانــگ  ملی1260441989-ســه  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت125مترمربع 
بشــماره22447فرعی مجــزی از 5022 فرعــی 
ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2 کاشــان )مالــک رســمی(
ــأت  ــماره 139660302034005012هی 67(رای ش
ــی  ــد مرتض ــر فرزن ــامی نیاس ــد اس دوم.محم
ازکاشــان  شناســنامه22صادره  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1262946301-ســه  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت125مترمربع 
از5022فرعــی  مجــزی  بشــماره22447فرعی 
ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش 

2 کاشــان )خریــداری از مریــم بصیــر نیــا(
شــماره139660302034004601هیأت  68(رای 
فرزندمحمدبشــماره  عموحســنی  دوم.بتــول 
ازکاشــان  شناســنامه32366صادره 
ملی1261303318-ششــدانگ  بشــماره 
برســاختمان  محصورمشــتمل  زمیــن 
ــماره22450فرعی  بمساحت965/94مترمربع بش
آبــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی  ازپــاک15- 
بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

کاشــی( بخشــی  شمســی 
 69(رای شــماره139660302034004463هیأت 
دوم.حســین داودی فرفرزندشــعبانعلی بشــماره 

ــنامه10517صادره از دورود شناس
ملی4219838902-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت109/35مترمربع  یکبابخانــه 
ــی واقــع  بشــماره22451فرعی ازپــاک15- اصل
در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034005942هیأت  70(رای 
ــود  ــد محم ــه احمــدی مشــکانی فرزن اول.مهدی
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه56  بشــماره 
ملی1263284248-ششــدانگ  بشــماره 
برانبــار  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
 22454 بشــماره  بمســاحت113/23مترمربع 
فرعــی   1862 و   7851 از  مجــزی  فرعــی 
آبــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی  ازپــاک15- 

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش2 
شــماره139660302034005941هیأت  71(رای 
اول.محمدرضــا رمضانــی نوابــی فرزنــد محســن 
بشــماره شناســنامه6938 صــادره از کاشــان 
ملی1263381898-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت38/9مترمربع  ومغــازه  یکبابخانــه 
بشــماره22455فرعی ازپــاک15- اصلــی واقــع 
در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034009451هیأت  72(رای 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  ذراتــی  دوم.محمــد 
شناســنامه49797 صــادره ازکاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1260488020-ششــدانگ 
ــماره22456فرعی  ــع بش ــاحت125 مترمرب بمس
مجــزی از5047 فرعــی از پــاک15- اصلــی 
واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــی(  ــلی برزک ــطه از منیرعس ــع الواس م
73( رای شــماره139660302034009330هیأت 
اول0باشــی خیرخــواه رهقــی فرزنــد رضا بشــماره 
شناســنامه44 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
یکبابخانــه  ملی1263149524–ششــدانگ 
بشــماره22468  مترمربــع   146/6 بمســاحت 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ــیدمرتضی  ــداری از س ــان )خری ــش 2 کاش بخ

ــی(  پوربخش
شــماره139660302034009519هیأت  74(رای 
دوم.محمدرضــا موتــه نیاســری فرزنــد رضــا 
ازکاشــان  صــادره  شناســنامه93  بشــماره 
بــاغ  ملی1262826101-ششــدانگ  بشــماره 
مشــتمل بــر خانــه بمســاحت2166/80 مترمربــع 
بشــماره22475فرعی ازپــاک15- اصلــی واقــع 
ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع  در ناجــی آب

ــی(  ــا بخش ــه رض ــطه از ورث الواس
75( رای شــماره139660302034009656هیأت 
بشــماره  رضــا  فرزنــد  صابــری  اول.علــی 
بیــدگل  و  اران  از  صــادره    6312 شناســنامه 
بــه شــماره ملــی6199225309 –چهاردانــگ 
بمســاحت140/16  ســاختمان  ازششــدانگ 
ــع بشــماره22476 فرعــی از پــاک 15-  مترمرب
ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

)خریــداری از شــرکت ابتــکار یــاوران(
76( رای شــماره139660302034009654هیأت 
الــه  ولــی  فرزنــد  محمــودزاده  اول.میثــم 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه243  بشــماره 
دانــگ  –دو  ملــی1262012023  شــماره  بــه 
بمســاحت140/16  ســاختمان  ازششــدانگ 
ــع بشــماره22476 فرعــی از پــاک 15-  مترمرب
ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

)خریــداری از شــرکت ابتــکار یــاوران(
77 ( رای شــماره139660302034010398هیأت 
ــل  ــو الفض ــد اب ــی فرزن ــد بابائ ــرا حام دوم.زه
بشــماره شناســنامه0 صــادره از دلیجــان بــه 
شــماره ملــی0570045495 –ششــدانگ یکبــاب 
ــماره22483  ــع بش ــاحت100 مترمرب ــه بمس خان
ــاک 15-  ــی ازپ ــزی  از 4087  فرع ــی مج فرع
ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

ــمی( ــک رس )مال
 78( رای شــماره139660302034009948هیأت 
ــم  ــد رحی ــا فرزن ــر زاده ویدج ــه نصی دوم. نجم

بشــماره شناســنامه0 صــادره از کاشــان
بــه شــماره ملــی1250023688 –ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت100  خانــه  یکبــاب 
بشــماره22484 فرعــی مجــزی از 5543 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخش 

2 کاشــان 
79( رای شــماره139660302034009945هیأت 
دوم.زهــرا محســنی ویدجــا فرزنــد محمــد 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه113  بشــماره 
–دودانــگ  ملــی1263586856  شــماره  بــه 
بمســاحت100  خانــه  یکبــاب  ازششــدانگ 
مترمربــع بشــماره22485 فرعــی مجــزی  از 
6385  فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع در 

ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 
شــماره139660302034009944هیأت  رای   )80
دوم.ســید محمــد حســینی ســه ده فرزنــد ســید 
احمــد بشــماره شناســنامه53 صــادره از کاشــان 
بــه شــماره ملــی1263583903 –چهاردانــگ 
بمســاحت100  خانــه  یکبــاب  ازششــدانگ 
مجــزی   فرعــی  بشــماره22485  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل از6385  فرعــی از پ

ــان ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج
شــماره139660302034010996هیأت  رای   )81
دوم. مصطفــی محســنی ویدجــا فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه0 صــادره از کاشــان به شــماره 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــی1250164532 –شش مل
بشــماره22486  مترمربــع  بمســاحت81/45 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

بخــش 2 کاشــان )مالکیــت رســمی( 
شــماره139660302034010591هیأت  رای   )82
فرزنــد  ســادیانی  عباســی  حســین  دوم. 
صــادره  شناســنامه8054  بشــماره  مصطفــی 
از کاشــان بــه شــماره ملــی1260586871 –

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت59/78 
ــاک 15-  ــع بشــماره22493 فرعــی از پ مترمرب
ــان  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

)مالکیــت رســمی(
شــماره139660302034010917هیأت  رای   )83
فرزنــد  آرانــی  عنایتــی  ســیدعطاءاله  دوم0 
ســیدعنایت الــه بشــماره شناســنام16189 صادره 
از کاشــان بــه شــماره ملــی1263474373–

ــاحت 130  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب شش
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره22515  مترمربــع 
6852 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 
ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )مالکیــت رســمی( 
شــماره139660302034011000هیأت  84(رای 
ــم  ــد قاس ــدی فرزن ــان محم ــا بلندی دوم.علیرض
کاشــان  از  شناســنامه15285صادره  بشــماره 
ششــدانگ  ملــی1263465331-  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت164/17  یکبابخانــه 
ازباقیمانــده  مجــزی  فرعــی  بشــماره6446 
ــع در درب  ــی واق ــاک23- اصل ــی ازپ 361فرع
فیــن بخــش 2 کاشــان )مــع الواســطه از محمــد 

تبریزیــان(
شــماره139660302034005030هیأت  85(رای 
ــماره  ــاس بش ــد عب ــی فرزن ــوره صمیم اول.منص
بشــماره  ازتهــران  شناســنامه1453صادره 
ملی0049774077-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت623/5  یکبابخانــه 
ازباقیمانــده  مجــزی  فرعــی  بشــماره6540 
ــع در درب  ــی واق ــاک23- اصل ــی ازپ 351فرع
ــد  ــداری از ناهی ــان )خری ــش 2 کاش ــن بخ فی

بــاالور و غیــره(
شــماره139660302034002031هیأت  86(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  انــاری  اول.رضــا 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه459 
ملی1261668782-ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت623/5  یکبابخانــه 
ازباقیمانــده  مجــزی  فرعــی  بشــماره6540 
ــع در درب  ــی واق ــاک23- اصل ــی ازپ 351فرع
ــد  ــداری از ناهی ــان )خری ــش 2 کاش ــن بخ فی

بــاالور و غیــره(
ــماره139660302034005820هیأت   87( رای ش
بشــماره  نصرالــه  فرزنــد  اول.محمودبخشــی 

ــه ــان ب ــادره از کاش ــنامه338 ص شناس
شــماره ملــی1261675495 –ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بمســاحت48/2 مترمربــع بشــماره6544 
فرعــی مجــزی از شــماره251فرعی  از پــاک 
بخــش 2  فیــن  در درب  واقــع  اصلــی   -23

ــی( ــه بخش ــداری از نصرال ــان )خری کاش
شــماره139660302034005910هیأت  88(رای 
اول.حســین شــبانی آرانــی فرزنــد محمــود 
ازکاشــان  شناســنامه539صادره  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1262318777-ســه  بشــماره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت164/2 مترمربع 
از361فرعــی  مجــزی  فرعــی  بشــماره6545 
ازپــاک23- اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش 
ورثــه سیدحســین  از  )خریــداری  2 کاشــان 

رضــوی(
شــماره139660302034005911هیأت  89(رای 
فرزنــد  فینــی  کوهکــن  ســادات  اول.لیــا 
شناســنامه4708صادره  بشــماره  آقاجمــال 
ملی1261023439-ســه  بشــماره  ازکاشــان 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت164/2 
مجــزی  فرعــی  بشــماره6545  مترمربــع 
ــی واقــع در درب  از361فرعــی ازپــاک23- اصل
فیــن بخــش 2 کاشــان )خریــداری از ورثــه 

رضــوی( سیدحســین 
ــأت  90(رای شــماره 139660302034005858هی
فرزندسیدحســین  دیانــت  دوم.افسرســادات 
ازکاشــان  شناســنامه43481صادره  بشــماره 
ملی1260424898-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت239/30مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی  از269  مجــزی  بشــماره6547فرعی 
ازپــاک23- اصلــی واقــع در درب فیــن بخش2 

قهــری( کاشــان)مالک 
ــأت  ــماره 139660302034005852هی 91(رای ش
ــت فرزندسیدحســین  دوم.اشــرف ســادات دیان
بشــماره شناســنامه658صادره از کاشــان بشماره 
یکبابخانــه  ملی1262288142-ششــدانگ 
ــماره6548فرعی  ــاحت240/17مترمربع بش بمس
مجــزی از269 فرعــی ازپــاک23- اصلــی واقــع 
ــری( ــان)مالک قه ــش2 کاش ــن بخ در درب فی

92(رای شــماره 139660302034005856هیــأت 
ــین  ــت فرزندسیدحس ــادات دیان ــم س دوم.اعظ
بشــماره شناســنامه453صادره از کاشــان بشماره 
یکبابخانــه  ملی1261618238-ششــدانگ 
ــماره6549فرعی  ــاحت230/82مترمربع بش بمس
اصلــی  ازپــاک23-  فرعــی  از269  مجــزی 
کاشــان بخــش2  فیــن  درب  در   واقــع 

 )مالک قهری( 
ادامــه در صفحه 8
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ادامه از صفحه 7
شــماره139660302034005813هیأت  رای   )93
ــماره  ــب بش ــد رج ــوری فرزن ــی منص اول.محمدعل
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه42342 ص شناس
یکبابخانــه  –ششــدانگ  ملــی1260413489 
ــی  ــماره1425 فرع ــع بش ــاحت161/25 مترمرب بمس
مجــزی از شــماره345 از پــاک 24- اصلــی واقــع 
ــه  ــداری از ورث ــان )خری ــش 2 کاش ــه بخ در دیزچ

احمــد زارع(
شــماره139660302034009847هیأت  رای   )94
ــاس بشــماره  ــد عب ــی فرزن ــرا ســویدی آران دوم.زه
بــه  بیــدگل  و  آران  از  صــادره  شناســنامه473 
ــه  شــماره ملــی6199580214 –ششــدانگ یکبابخان
ــع بشــماره1426 فرعــی  بمســاحت154/63 مترمرب
مجــزی از شــماره 1144 فرعــی  از پــاک 24- 

ــان  ــش 2 کاش ــه بخ ــع در دیزچ ــی واق اصل
139660302034003395هیــأت  شــماره  95(رای 
بشــماره  حســن  فرزنــد  غفــوری  اول0نرجــس 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   2719 شناســنامه 
ملــی1262014913- ششــدانگ یکبابخانــه وباغچــه 
ــع بشــماره 10709 فرعــی  بمســاحت 551/6 مترمرب
مجــزی از 694 فرعــی  از پــاک33- اصلــی واقــع 
2 کاشــان)خریداری  بخــش  فیــن کوچــک  در 

ــت( ــک بخ ــه نی ــرج ال ازف
شــماره139660302034003537هیأت  رای   )96  
ــد بشــماره  ــد احم ــژاد فرزن ــاری ن اول.محمدذوالفق

ــان ــادره از کاش ــنامه54 ص شناس
–ششــدانگ  ملــی1262930766  شــماره  بــه   
یکبــاب کارگاه بلــوک زنــی بمســاحت849 مترمربــع 
از  از شــماره694  بشــماره10712 فرعــی مجــزی 
پــاک 33- اصلــی واقــع درفیــن کوچــک بخــش 
2 کاشــان )خریــداری از فــرج الــه وماشــااله نیــک 

ــت( بخ
شــماره139660302034006753هیأت  97(رای 
اول .مهــری ترکــی زاده فرزنــد صــادق بشــماره 
بشــماره  مشــهد  از  42196صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی0932791220- 
 10921 بشــماره  مترمربــع   279/75 بمســاحت 
فرعــی مجــزی از 1428فرعــی از پــاک33- اصلــی 
واقــع در فیــن کوچــک بخــش 2 کاشــان)خریداری 

از شــرکت باغبانــان(
شــماره139660302034005822هیأت  98(رای 
ــماره  ــاس بش ــد امیرعب ــوزی فرزن ــد رم اول .حمی
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1250163846- 
بمســاحت 177/5 مترمربــع بشــماره 10922 فرعــی 
مجــزی از 714فرعــی از پــاک33- اصلــی واقــع در 
فیــن کوچــک بخــش 2 کاشــان)خریداری از انســی 

مســعودی ورثــه سیدحســن مســعودی( 
شــماره139660302034007339هیأت  99(رای 
فرزندحســین  فینــی  غامــی  .حســن  دوم 
کاشــان  از  صــادره   43 شناســنامه  بشــماره 
ــن  ــدانگ زمی ــی1262842689- شش ــماره مل بش
بمســاحت  باعمــارت  البعــض  محصورمشــجر 
3141/5مترمربــع بشــماره 10924 فرعــی مجــزی از 
ــن  ــع در فی ــی واق ــاک33- اصل ــی از پ 2368فرع

مشــاعی( 2 کاشــان)مالک  بخــش  کوچــک 
100( رای شــماره139560302034027134 هیــأت 
ــماره  ــاس بش ــد عب ــی فرزن اول. محمودخاکپورفین
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 70 صــادره از کاشــان ب
1262862078 –ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه 
ــی  ــماره 6737 فرع ــع بش ــاحت169/6 مترمرب بمس
ــع  ــی واق ــاک 34- اصل ــی از پ مجــزی از289فرع
از  کاشــان)خریداری  بخــش2  بــزرگ  درفیــن 

ــور( ــاس خاکپ عب
101( رای شــماره139560302034027135 هیــأت 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــدم فین ــری مق ــم طاه اول.مری
بشــماره شناســنامه 104 صــادره از کاشــان بــه 
از  دانــگ  –ســه   1262886007 ملــی  شــماره 
ــع  ــاحت169/6 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره 6737 فرعــی مجــزی از289فرعــی از 
پــاک 34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخــش2 

کاشــان)خریداری از عبــاس خاکپــور( 
102( رای شــماره139560302034031127 هیــأت 
دوم0 محمدحاجــی حســنی فرزنــد امرالــه بشــماره 
شناســنامه 387 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1261880331 –ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت208/06 مترمربــع بشــماره 6787  فرعــی 
ــع  ــی واق ــاک 34- اصل ــی از پ مجــزی از184فرع

درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
103( رای شــماره139560302034031128 هیــأت 
بشــماره  حســین  فرزنــد  باصفــا  دوم.فاطمــه 
شناســنامه 54 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1263031676 –ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت208/06 مترمربــع بشــماره 6787  فرعــی 
مجــزی از 184 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 

ــزرگ بخــش2 کاشــان)مالک رســمی( ــن ب درفی
شــماره139660302034002437هیأت  رای   )104
دوم0حســن ســبزی فینــی فرزنــد محمداقا بشــماره 
شناســنامه 48 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1262801524 –ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 623/82 مترمربــع بشــماره6884 فرعی 
مجــزی از1367فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 

درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034002438هیأت  رای   )105  
دوم0کبــری مجیــدی حســن ابــادی فرزنــد محمــد 

بشــماره شناســنامه 31 صــادره از
–  1262822637 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان 

ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
ــزی  ــی مج ــماره6884 فرع ــع بش 623/82 مترمرب
از1367فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع درفیــن 

بــزرگ بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034003528هیأت  رای   )106
اول0احمــد مجیــدی حســن ابــادی فرزنــد محمــد 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 4393 ص ــماره شناس بش
شــماره ملــی 0075458381 –ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 221/07 مترمربــع بشــماره6889 فرعــی 
مجــزی از1542فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 

ــه  ــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری ازورث ــن ب درفی
محمــد الجــوردی(

شــماره139660302034005829هیأت  رای   )107
بشــماره  فرزندابراهیــم  دولتــی  اول.محمدعلــی 
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 42767 ص شناس
یکبابخانــه  ملی1260417735–ششــدانگ 
ــی  ــماره6911 فرع ــع بش ــاحت 989/15مترمرب بمس
مجــزی از1046و1047فرعــی از پــاک 34- اصلــی 
ــان)خریداری  ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع درفی واق

ازحســن ومحمدحســن دشــتبانی(
108(رای شــماره 139660302034005749هیــأت 
ــین  ــادات پورفرزندسیدحس ــیدابوالفضل س اول. س
بشــماره شناســنامه 199 صــادره از کاشــان بــه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1263560326–شش ش
ــع بشــماره6914  وباغچــه بمســاحت 1358 مترمرب
فرعــی مجــزی از6151فرعــی از پــاک 34- اصلــی 
بخــش2 کاشــان)مالک  بــزرگ  درفیــن  واقــع 

ــمی( رس
شــماره139660302034005003هیأت  109(رای 
ــدی  ــی فرزندمه ــمعیلی فین ــین اس دوم.محمدحس
ــه شــماره  بشــماره شناســنامه0 صــادره از کاشــان ب
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1250348315–ســه 
مترمربــع  بمســاحت189/05  یکبابخانــه 
از  فرعــی  از452  مجــزی  فرعــی  بشــماره6915 
ــزرگ بخــش2  ــن ب ــع درفی ــی واق ــاک34- اصل پ
اســمعیلی( عبــاس  ازورثــه  کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034005000هیأت  110(رای 
ــماره  ــدی بش ــی فرزندمه ــمعیلی فین دوم.داود اس
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه0 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1250215773–ســه 
مترمربــع  بمســاحت189/05  یکبابخانــه 
بشــماره6915 فرعــی مجــزی از 452 فرعــی از 
ــزرگ بخــش2  ــن ب ــع درفی ــی واق ــاک34- اصل پ
اســمعیلی( عبــاس  ازورثــه  کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034005028هیأت  رای   )111
ماشــااله  فرزنــد  همایونفــال  دوم0فریــده 
کاشــان  از  بشــماره شناســنامه 40583 صــادره 
–ششــدانگ   1260395871 ملــی  شــماره  بــه 
ــع  ــاحت 444/50 مترمرب ــه بمس ــه وباغچ یکبابخان
از  از6151فرعــی  مجــزی  فرعــی  بشــماره6917 
پــاک 34- اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخــش2 
کاشــان)خریداری ازســیدابوالفضل ســادات پــور( (
112( رای شــماره139660302034009620هیأت اول.

ــن  ــد حس ــادی فرزن ــن آب ــی پورحس ــااله ازان ماش
بشــماره شناســنامه3 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه  ملــی1262801079– 
یکبابخانــه بمســاحت291/7 مترمربع بشــماره6926 
فرعــی مجــزی ازباقیمانــده شــماره2853  فرعــی از 
پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش 2 

کاشــان )مالــک رســمی(
شــماره139660302034009621هیأت  رای   )113
محمــد  فرزنــد  فینــی  کشمشــی  اول.اشــرف 
بشــماره شناســنامه17 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه  ملــی1262841011– 
یکبابخانــه بمســاحت291/7 مترمربع بشــماره6926 
فرعــی مجــزی ازباقیمانــده شــماره2853 فرعــی از 
پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش 2 

ــمی( ــک رس ــان )مال کاش
 114(رای شــماره 139560302034026488 هیــأت 
ــد  ــادی فرزن ــن اب ــینی حس ــن حس اول.سیدمحس

سیدماشــااله بشــماره شناســنامه
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   996  
ششــدانگ  از  دانــگ  -ســه   1260952398
ــماره  ــع بش ــاحت 322/65 مترمرب ــه بمس یکبابخان
پــاک40-  از  از9فرعــی  مجــزی  فرعــی   1474
اصلــی واقــع درحســن آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

قهــری(
ــأت  ــماره139560302034026489 هی 115( رای ش
فرزنــد  ابــادی  حســن  حســینی  اول.صدیقــه 
از  صــادره   23 شناســنامه  بشــماره  سیدحســن 
کاشــان بــه شــماره ملــی 1262964431 -ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 322/65 
مترمربــع بشــماره 1474 فرعــی مجــزی از9فرعــی 
از پــاک40- اصلــی واقــع درحســن آبــاد بخــش2 

ــری( ــان)مالک قه کاش
ــأت   116( رای شــماره139660302034007433 هی
ــی  ــد عل ــادی فرزن اول.ماشــااله عباســی حســن اب
بــه  کاشــان  از  صــادره   7 شناســنامه  بشــماره 
یکبــاب  ملی1262755816-ششــدانگ  شــماره 
مترمربــع   225/88 بمســاحت  حصاروطویلــه 
بشــماره 1961 فرعــی مجــزی  از 200 فرعــی از 
ــش2  ــاد بخ ــن آب ــع درحس ــی واق ــاک40- اصل پ

رســمی(  کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005069هیأت  رای   )117
مصطفــی  فرزنــد  مقــدم  صادقــی  اول.زهــرا 
بشــماره شناســنامه2080 صــادره از کاشــان بــه 
از  دانــگ  ســه  ملــی1262092477–  شــماره 
ــع  ــاحت84/8 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره6683 فرعــی مجــزی از شــماره3232فرعی 
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 

کاشــان )مالــک رســمی(
شــماره139660302034000316هیأت  رای   )118
اول.مهــدی مــکاری فرزنــد اســماعیل بشــماره 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه3 
از ششــدانگ  دانــگ  ملــی1263278051– ســه 
یکبابخانــه بمســاحت84/8 مترمربع بشــماره6683 
ــاک  ــی از پ ــماره3232 فرع ــزی از ش ــی مج فرع
45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان 

)مالــک رســمی( 
119(رای شــماره 139660302034000379 هیــأت 
اول.مهــدی ســلطانی نــژاد فرزنــد علــی اکبــر 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 40126 ص ــماره شناس بش
شــماره ملــی1260391302 - ششــدانگ یکبابخانــه 
ومغــازه بمســاحت 185/9 مترمربــع بشــماره 6858 
پــاک 45-  از  از 1303 فرعــی  فرعــی مجــزی 
ــع در لتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری  ــی واق اصل

ازاکبرمیرزائــی( 
120( رای شــماره139660302034002435 هیــأت 

دوم0 علــی علیجانــزاده حســن ابــادی فرزنــد جــواد 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1250031303 –ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 104/30 مترمربــع بشــماره 
6879 فرعــی مجــزی از1472فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع درلتحربخــش2 کاشــان)خریداری مــع 

ــم زائرنجــف( الواســطه ازفاطمــه خان
121( رای شــماره139660302034002436 هیــأت 
دوم0 نرگــس تقــی زاده لتحــری فرزنــد اکبــر 
بشــماره شناســنامه 606 صــادره از کاشــان بــه 
از  دانــگ  –ســه   1263573827 ملــی  شــماره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 104/30 مترمربــع 
از1472فرعــی  مجــزی  فرعــی   6879 بشــماره 
درلتحربخــش2  واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از 
ــم  ــه خان ــطه ازفاطم ــع الواس ــان)خریداری م کاش

زائرنجــف(
شــماره139660302034001644هیأت  122(رای 
اول0 عمــران شــعبانی فرزنــد حســین علــی بشــماره 
شناســنامه 2847 صــادره از بــه کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1261049624 –ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــماره  ــع بش ــاحت 108/45 مترمرب ــه بمس یکبابخان
6884 فرعــی مجــزی از461فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری از 

ــی( ــه حســینعلی قطب ورث
شــماره139660302034001644هیأت  123(رای   
بشــماره  احمــد  فرزنــد  حیــدری  مریــم  اول0 

شناســنامه 195 صــادره از کــرج بــه
از  دانــگ  –ســه   4910426744 ملــی  شــماره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 108/45 مترمربــع 
از  از461فرعــی  بشــماره 6884 فرعــی مجــزی 
بخــش2  لتحــر  در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک 
قطبــی( ورثــه حســینعلی  از  کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034002623هیأت  124(رای   
ــی  ــد عل ــادی فرزن ــن اب ــی حس ــه کریم دوم.نعیم
ــه  اصغــر بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان ب
شــماره ملــی 1250271428 - ششــدانگ یکبابخانه 
ــی  ــماره6892 فرع ــع بش ــاحت 69/50 مترمرب بمس
مجــزی از 1377 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 
درلتحربخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــه اقــا جانــی( ازاقــای حبیــب ال
 125(رای شــماره139660302034004022 هیــأت 
بشــماره  فرزنــد محمداقــا  اول.اشــرف چنینــی 
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 4358 ص شناس
و  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260558967 ملــی 
ــماره 6898  ــع بش ــاحت 210/6 مترمرب ــازه بمس مغ
فرعــی مجــزی از  1303 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع درلتحربخــش2 کاشــان)خریداری 

ــی(  ــر میرزائ ازاکب
هیــأت  رای شــماره139660302034004020   )126
اول. علیرضــا ســلطانی نــژاد فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 12030 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1263432786- 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 186/55  ومغــازه 
6899 فرعــی مجــزی از 1303 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان )خریــداری 

ازاکبرمیرزائــی( 
شــماره139660302034003655  رای   )127
هیــأت اول.رضــا ناصــری راد فرزنــد علــی بشــماره 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   61 شناســنامه 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1262874671-ســه 
ــع  ــاحت 237/06 مترمرب ــه بمس ــه وباغچ یکبابخان
بشــماره 6900 فرعــی مجــزی از 1237 فرعــی از 
پــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان 

)مالــک رســمی(
ــأت  ــماره139660302034003657 هی 128( رای ش
بشــماره  حســن  فرزنــد  کار  گنــدم  اول.زینــب 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   100 شناســنامه 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1262938260-ســه 
ــع  ــاحت 237/06 مترمرب ــه بمس ــه وباغچ یکبابخان
بشــماره 6900 فرعــی مجــزی از 1237 فرعــی از 
پــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان 

)مالــک رســمی(
شــماره139660302034005067هیأت  رای   )129  
ــماره  ــی بش ــد نورعل ــر فرزن ــه رنجب ــب ال اول.حبی
بــه شــماره  کاشــان  از  1010 صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه   ششــدانگ  ملــی1262280745- 
بمســاحت 168/86 مترمربــع بشــماره 6906 فرعــی 
اصلــی  پــاک 45-  از  فرعــی  از 1418  مجــزی 
ــه  ــداری ازورث ــع در لتحربخــش2 کاشــان )خری واق

وردی( جواهرالــه 
شــماره139660302034005879هیأت  رای   )130  
بشــماره  اصغــر  فرزنــد  ترکــی  بــاغ  اول.میثــم 
شناســنامه6966 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی1263382177– ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــماره6918  ــع بش ــاحت145 مترمرب ــه بمس یکبابخان
فرعــی مجــزی از شــماره351 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

از علــی اکبرخیراندیــش(
131( رای شــماره 139660302034005880هیــأت 
ــن  ــن العابدی ــد زی ــر فرزن ــی ف ــه عباس اول.خدیج
بــه  کاشــان  از  شناســنامه6732صادره  بشــماره 
از  دانــگ  ســه  ملــی1263379834–  شــماره 
مترمربــع  بمســاحت145  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره6918 فرعــی مجــزی از شــماره351 فرعــی 
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 

کاشــان )خریــداری از علــی اکبرخیراندیــش(
شــماره139660302034007421هیأت  رای   )132  
دوم.محمدرضــا کاظمــی فرزنــد رمضانعلــی بشــماره 

شناســنامه 65صــادره از
کاشــان بــه شــماره ملــی1262907152- ششــدانگ 
بشــماره  مترمربــع   74 بمســاحت  یکبابخانــه  
6922 فرعــی مجــزی از 2822 فرعــی از پــاک 
45- اصلــی واقــع در لتحربخــش2 کاشــان )مالــک 

ــمی( رس
شــماره139660302034009443  رای   )133  
هیــأت دوم. حبیــب علیــزاده لتحــری فرزنــد علــی 
بشــماره شناســنامه 1430 صــادره از کاشــان بــه 
شــماره ملی1261040880-ســه دانــگ از ششــدانگ 

ــماره  ــع بش ــاحت 223/70 مترمرب ــه بمس یکبابخان
6928 فرعــی مجــزی از 807 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان )خریــداری 

ــزاده لتحــری ( ــی علی ازعل
ــأت  134( رای شــماره139660302034009444 هی
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  زینلــی  دوم.مهــری 
شناســنامه 1449 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1261041062-ســه 
ــماره  ــع بش ــاحت 223/70 مترمرب ــه بمس یکبابخان
6928 فرعــی مجــزی از 807 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان )خریــداری 

ــری(  ــزاده لتح ــی علی ازعل
135( رای شــماره1396603020340014453هیأت 
اول.حســین قاســمی فــر فرزندعبــاس بشــماره 
شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه51صادره 
ملــی1263568270– ســه دانــگ از ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت104/85  یکبابخانــه 
بشــماره6929 فرعــی مجــزی از شــماره242 فرعــی 
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 
شــرکت  از  الواســطه  مــع  )خریــداری  کاشــان 

ابریشــم( و  مخمــل 
136( رای شــماره 1396603020340014453هیــأت 
فرزندمســعود  قمصــری  نمــازی  اول.آســیه 
بشــماره شناســنامه1250166152صادره از کاشــان 
بــه شــماره ملــی1250166152– ســه دانــگ از 
ــه بمســاحت104/85 مترمربــع  ششــدانگ یکبابخان
بشــماره6929 فرعــی مجــزی از شــماره242 فرعــی 
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 

ــان کاش
شــماره139660302034002405  137(رای   
فرزنــد جعفــر  مهــدی کامروائــی  هیــأت دوم0 
بشــماره شناســنامه 506 صــادره از کاشــان بــه 
ــی 1261825731- ششــدانگ محصــور  شــماره مل
ــع  ــاحت 201/70 مترمرب ــان بمس ــر اعی ــتمل ب مش
بشــماره 8948 فرعــی مجــزی از 8339 فرعــی از 
ــاد بخــش2  ــع در صفــی آب ــی واق ــاک 49- اصل پ

کاشــان)خریداری از مهــری نهــادی کاشــانی( 
ــأت  ــماره139560302034028427 هی 138(رای ش
بشــماره  علــی  فرزنــد  یــزدی  اول0محمــدزارع 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 4061 ص شناس
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان 1261987691-ســه دان
بمســاحت 88/7 مترمربــع بشــماره 14236 فرعــی 
ــی واقــع  مجــزی از5061 فرعــی ازپــاک 49- اصل
درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از احمــد 

ــمند( دانش
ــأت  ــماره139560302034028428 هی 139(رای ش
ــماره  ــا بش ــی اق ــد عل ــاح پورفرزن ــه ف اول0معصوم
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 320 ص شناس
1263481280-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 88/7 مترمربــع بشــماره 14236 فرعــی 
ــی واقــع  مجــزی از5061 فرعــی ازپــاک 49- اصل
درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از احمــد 

دانشــمند( 
139560302034026025هیــأت  شــماره  140(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  مظلــوم  دوم0احســان 
شناســنامه 2720 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1263339727-ســه 
ــع  ــاحت155/83 مترمرب ــاختمان بمس ــاب س یکب
بشــماره 14247 فرعــی مجــزی از 9888و4404 
ــاد  ــی اب ــع درصف ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ فرع
ــی( ــم دهقان ــش2 کاشــان)خریداری ازابوالقاس بخ

شــماره139560302034026027هیأت  141(رای   
بشــماره  غامعلــی  فرزنــد  زارعــی  دوم.احتــرام 

شناســنامه 9 صــادره از کاشــان بــه
از  دانــگ  1263530079-ســه  ملــی  شــماره 
ــاب ســاختمان بمســاحت155/83  ششــدانگ یکب
از  مجــزی  فرعــی   14247 بشــماره  مترمربــع 
اصلــی   -49 پــاک  از  فرعــی  9888و4404 
واقــع درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

دهقانــی( ازابوالقاســم 
شــماره139560302034027813هیأت  142(رای   
دوم.علیمحمدپورقاســم فرزنــد نصرالــه بشــماره 
شناســنامه 2330 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1260539393-ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بمســاحت141/60 مترمربــع بشــماره 14286 فرعــی 
مجــزی از 4188 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع 

ــمی(  ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی اب درصف
شــماره139560302034030951هیأت  143(رای 
دوم0 حجــت مقنــی فرزنــد قدمعلــی بشــماره 
شناســنامه 345 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1261921623 –ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
 14344 بشــماره  مترمربــع   83/25 بمســاحت 
پــاک49-  از  فرعــی  از 3886  مجــزی  فرعــی 
اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

ــمی( رس
شــماره139560302034030950هیأت  144(رای 
الــه  حبیــب  فرزنــد  زاده  رجــب  الهــه  دوم0 
کاشــان  از  صــادره   3028 شناســنامه  بشــماره 
دانــگ  ملی1261977361–ســه  شــماره  بــه 
 83/25 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  فرعــی   14344 بشــماره  مترمربــع 
3886 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع درصفــی 
حجــت  از  کاشــان)خریداری  بخــش2   ابــاد 

مقنی( 
145(رای شــماره 139660302034000335هیــأت 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــاس زاده مقدم ــدی عب اول.مه
بشــماره شناســنامه 132 صــادره از کاشــان بــه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262347084–شش ش
 14347 بشــماره  مترمربــع   132/7 بمســاحت 
فرعــی مجــزی از 1471 فرعــی از پــاک49- اصلــی 
واقــع درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــی(  ــان گیاه ازعلیج
هیــأت  146(رای شــماره139660302034000363 
بشــماره  جــواد  فرزنــد  جهانــی  مصطفــی  اول0 

شناســنامه 1736 صــادره از کاشــان  
ششــدانگ   -1261916174 ملــی  شــماره  بــه 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت182/1  یکبابخانــه 
از  1327فرعــی  از  مجــزی  فرعــی   14348

پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابادبخــش2 
غیــره(  و  حجــازی  اززهــرا  کاشــان)خریداری 
147(رای شــماره139660302034000385 هیــأت 
بشــماره  فرزندرمضانعلــی  حســینی  اول.حســن 

شناســنامه704 صــادره از دلیجــان
ششــدانگ   -  0579509729 ملــی  شــماره  بــه 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 72/20 مترمربــع 
ــی از  ــزی از 597 فرع ــی مج ــماره14349 فرع بش
پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابادبخــش2 

کاشــان) خریــداری ازفاطمــه بیگــم رئیســی(
شــماره139660302034003412هیأت  148(رای   
ــماره  ــد بش ــد احم ــزاآن فرزن ــنی ق ــی حس دوم0عل
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 40 صــادره از کاشــان ب
1263539475-چهاردانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 123 مترمربــع بشــماره 14401 فرعــی 
مجــزی از 372 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی واقــع 
درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع 

ــوی( ــه مصطف ــطه ازعالی الواس
149(رای شــماره 139660302034003408هیــأت 
دوم0الهــام حیــدری قزاآنــی فرزنــد محمــد بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 0 ص شناس
1250259967-دودانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 123 مترمربــع بشــماره 14401 فرعــی 
مجــزی از 372 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی واقــع 
درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع 

ــوی(  ــه مصطف ــطه ازعالی الواس
هیــأت  شــماره139660302034004016  150(رای 
اول.علیرضــا کشــت کار بیدگلــی  فرزنــد حســنعلی 
بشــماره شناســنامه 74  صــادره از اران وبیــدگل بــه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی6199582470-شش ش
  14407 بشــماره  مترمربــع   74/15 بمســاحت 

ــزی از  ــی مج فرع
4386 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی 
ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از طوبــی محقــق( 
151(رای شــماره 139660302034005935هیــأت 
بشــماره  الــه  حبیــب  فرزنــد  اول0جوادپــورک 
شناســنامه 158 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1260677559-ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 
71/07 مترمربــع بشــماره 14432 فرعــی مجــزی از 
1468 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی واقــع درصفــی 
ازاحمدبــاغ  کاشــان)خریداری   2 بخــش  ابــاد 

ــی(  چائ
152(رای شــماره 139660302034007442هیــأت 
ــماره  ــا بش ــد علیرض ــی فرزن ــی قه اول0محمدبابائ
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 10 ص شناس
1263228526-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
فرعــی   14434 بشــماره  مترمربــع   104/16
ــی  ــاک 49 - اصل ــی از از پ ــزی از 1465 فرع مج
ــان)خریداری  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع درصف واق

ازمحمدفتحــی( 
ــأت  ــماره 139660302034007455هی 153(رای ش
اول0علیرضــا گلســتان فرزنــد شــیرزاد بشــماره 
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 13 صــادره از کاشــان ب
بمســاحت  یکبابخانــه  1262693810-ششــدانگ 
ــع بشــماره 14437 فرعــی مجــزی  86/25 مترمرب
واقــع  اصلــی   -  49 پــاک  از  از1457فرعــی 
درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری ازحســن 

ــی(  سپاس
ــأت  ــماره 139660302034005887هی 154(رای ش
فرزنــد  حســینی  فاطمــی  ســادات  اول0الهــام 
از  ســیدرضا بشــماره شناســنامه 9739 صــادره 
کاشــان بــه شــماره ملــی 1263409903-ســه دانگ 
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 103/5 مترمربــع 
ــی از  بشــماره 14440 فرعــی مجــزی از 8262 فرع
پــاک 49 - اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش 2 

ــودات( ــم پ ــان)خریداری از مری کاش
ــأت  ــماره 139660302034005888هی 155(رای ش
بشــماره  حســین  فرزنــد  افراشــته  اول0حمیــد 
شناســنامه 3084 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1263343368-ســه دانــگ ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 103/5 مترمربــع بشــماره 
ــاک  ــی از پ ــزی از 8262 فرع ــی مج 14440 فرع
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پــودات(  از مریــم  کاشــان)خریداری 
156(رای شــماره 139660302034006978هیــأت 
دوم0راضیــه قنبــری کاشــانی فرزنــد احمــد بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3 ص شناس
1261739231-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
ــزی  ــی مج ــماره 14443 فرع ــع بش 111/5 مترمرب
از 13868 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی واقــع 
درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از طاهــره 

ــوروزی( ــا ن ــد رض ــازاده و حمی غامرض
ــأت   157(رای شــماره 139660302034005577هی
دوم0سیدحســین صمــدی طرقــی فرزنــد ســیدعلی 
بشــماره شناســنامه 3963 صــادره از نطنــز بــه 
شــماره ملــی 1239359780-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 96/80 مترمربــع بشــماره 14444 فرعــی 
مجــزی از 9052 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی واقــع 

درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
ــأت  ــماره 139660302034005599هی  158(رای ش
ــماره  ــه بش ــی ال ــد ول ــدرت فرزن ــم باق دوم0ابراهی
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه1037صادره از کاشــان ب
بمســاحت  یکبابخانــه  1260716368-ششــدانگ 
71/80 مترمربــع بشــماره 14445 فرعــی مجــزی از 
باقیمانــده شــماره1266 فرعــی از پــاک 49 - اصلی 
ــان)خریداری  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع درصف واق

ــری(  ــب اکب اززین
 139660302034009334 شــماره  رای   )159
فرزنــد  زارع  جعفــرزاده  محســن  اول0  هیــأت 
ــان  ــادره از کاش ــنامه1076 ص ــماره شناس ــی ش عل
1262369381-ششــدانگ  ملــی  شــماره  بــه 
مترمربــع  بمســاحت128/75  یکبابخانــه 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14449 
4403و9259و3104و14210 فرعــی از پــاک 49- 
 اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان

 )مالک رسمی(
هیــأت  160(رای شــماره139660302034001822   
اول0مهدیــه رســتگارفرد فرزنــد احمــد بشــماره 

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 505 ص شناس
1262033421 -ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
ــاک 52-  ــی از پ ــماره 346 فرع ــع بش 92 مترمرب
اصلــی واقــع در اراضــی صفــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان)مالک رســمی( 
161(رای شــماره139660302034003437 هیــأت 
ــی بشــماره  ــد عل ــرزاده زارع فرزن ــاس جعف اول0عب
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 52218 ص شناس
مغــازه   یکبــاب  1260512185-ششــدانگ  ملــی 
ــی  ــماره 351 فرع ــع بش ــاحت39/63 مترمرب بمس
ــاد  از پــاک 52- اصلــی واقــع در اراضــی صفــی اب

ــمی(  ــان)مالک رس ــش 2 کاش بخ
هیــأت  شــماره139660302034003511  162(رای 
اول0محمدرضــا زارع رحیمــی فــرد فرزندحســن 
ــماره  ــه ش ــان ب ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  1250262216-ششــدانگ  ملــی 
ــی  ــماره352 فرع ــع بش ــاحت 112/97 مترمرب بمس
صفــی  اراضــی  در  واقــع  اصلــی   -52 ازپــاک 

رســمی(  )مالــک  ابادبخش2کاشــان 
163(رای شــماره 139660302034009300 هیــأت 
اول0صدیقــه میرموســوی فرزنــد ســیدرضا بشــماره 
شناســنامه777 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــن محصــور  ــه زمی 1262231671- ششــدانگ قطع
مترمربــع   184 بمســاحت  اطــاق  بــر  مشــتمل 
ــع  ــی واق ــاک 52- اصل ــی از پ ــماره 357 فرع بش
در اراضــی صفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)مالک 

ــمی(  رس
شــماره139660302034009617هیأت  164(رای 
بشــماره  نادعلــی  فرزنــد  بیشــه  اول0فاطمــه 
شناســنامه178 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1260695654- شش
ــاک  ــی از پ ــماره 358 فرع ــع بش 107/15 مترمرب
52- اصلــی واقــع در اراضــی صفــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان)خریداری از محمدجوادبنــی عامــری( 
165( رای شــماره139660302034009670 هیــأت 
ــی  ــا عل ــد اق ــی فرزن ــدی بیدگل ــین مجی اول0 حس
بشــماره شناســنامه 301 صــادره از کاشــان بــه 
شــماره ملــی 1261729684- ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره359 فرع ــع بش ــاحت 92/32 مترمرب بمس
ــاد  از پــاک 52- اصلــی واقــع در اراضــی صفــی اب

ــی( ــن طالب ــان)خریداری از حس ــش 2 کاش بخ
هیــأت  شــماره139660302034005900  166(رای   
اول. محمدرضــا عمــادی نطنــزی فرزنــد علــی 
نطنــز  از  صــادره   4315 شناســنامه  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1239073062-ســه  شــماره  بــه 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 137/85 مترمربع 
بشــماره 2978 فرعــی مجــزی از 536 فرعــی از 
پــاک 53- اصلــی واقــع در یحیــی ابــاد بخــش 2 

غیــره( و  ازاحمدفخــاری  کاشــان)خریداری 
هیــأت  شــماره139660302034005901  167(رای 
محمــد  فرزنــد  موغــاری  صادقــی  اول.طیبــه 
بــه  اردســتان  از  9 صــادره  بشــماره شناســنامه 
شــماره ملی1189601508-ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــماره  ــع بش ــاحت 137/85 مترمرب ــه بمس یکبابخان
2978 فرعــی مجــزی از 536 فرعــی از پــاک 
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غیــره(  و  ازاحمدفخــاری  کاشــان)خریداری 
ــأت  ــماره 139660302034006749 هی 168(رای ش
بشــماره  محمدرضــا  فرزنــد  جوانــی  اول0زهــرا 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
یکبابخانــه  –ششــدانگ  ملــی1250392942 
بمســاحت 77/65 مترمربــع بشــماره 2980 فرعــی 
مجــزی از 33 فرعــی از پــاک 53- اصلــی واقــع 
از  2 کاشــان)خریداری  بخــش  آبــاد  یحیــی  در 

حمیدرضــا گلســتانی(
شــماره139660302034001677  169(رای   
فرزنــد  راونــدی   فتــاح  اول.عبــاس  هیــأت 
از  صــادره  شناســنامه133  بشــماره   تقــی 

کاشان
ملی1263214622-ششــدانگ  شــماره  بــه 
ســاختمان تجــاری مســکونی بمســاحت 64/8 
از  مجــزی  فرعــی   5327 بشــماره  مترمربــع 
در  واقــع  اصلــی   -1 پــاک  از  فرعــی   1825
ازناصــر کاشــان)خریداری   4 بخــش   راونــد 

لطفی( 
شــماره139660302034001554هیأت  170(رای 
فرزنــد  راونــدی  موســوی  اول0سیدحســین 
صــادره  شناســنامه53  بشــماره  سیداســمعیل 
ملــی1263097847- شــماره  بــه  ازکاشــان 
 179/18 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی    5329 بشــماره  مترمربــع 
در  واقــع  اصلــی   -1 پــاک  از  فرعــی   1825
ماشــااله از  4 کاشــان)خریداری  بخــش   راونــد 

 قاسم پور(
شــماره139660302034003553هیأت  171(رای   
اول0ابوالفضــل قطبــی فرزنــد علــی اصغــر بشــماره 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه999 
ــرگاه  ــاب تعمی ــدانگ یکب ملی1263603998-شش
ــی  ــع بشــماره5354 فرع بمســاحت 60/40 مترمرب
ــی واقــع  مجــزی از 5053 فرعــی از پــاک 1- اصل
در راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری ازعلــی اصغــر 

ــی(  قطب
شــماره139660302034003550هیأت  172(رای 
اول0ابوالفضــل قطبــی فرزنــد علــی اصغــر بشــماره 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه999 
مغــازه  یکبــاب  ملی1263603998-ششــدانگ 
بمســاحت 34/75 مترمربــع بشــماره5355 فرعــی 
ــی واقــع  مجــزی از 5053 فرعــی از پــاک 1- اصل
در راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری ازعلــی اصغــر 

ــی(  قطب
ــأت  ــماره139660302034003455 هی 173(رای ش
ــین  ــد حس ــدی فرزن ــادم پورراون ــی خ دوم0مصطف
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه8859  ص ــماره شناس بش
شــماره ملی1260594939-ســه دانــگ ازششــدانگ 
ــماره  ــع بش ــاحت 168/33 مترمرب ــه بمس یکبابخان
ــع  ــی واق ــاک 1- اصل ــی از پ 5353 از 1857 فرع
در راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 
ــی ــکراله خاک ــعودپوروحاج ش ــوام مس ــاج ق  از ح

 راوندی(
ــأت  ــماره 139660302034003457هی 174(رای ش
ــه  ــت ال ــد رحم ــی فرزن ــدی فین ــری تقاع دوم0کب
بشــماره شناســنامه3 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262965039-ســه 
ــماره  ــع بش ــاحت 168/33 مترمرب ــه بمس یکبابخان
5353 فرعــی مجــزی از 1857 فرعــی از پــاک 

ــان ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی واق 1- اصل
 175(رای شــماره 139660302034005950هیــأت 
بشــماره  محمــد  فرزنــد  پورســنمار  .ایــران  اول 
شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه10صادره 
ملی1263118641-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
242/9 مترمربــع بشــماره 5365 فرعــی مجــزی از 
ــد  ــع در راون ــی واق ــاک 1- اصل ــی از پ 1786 فرع

بخــش 4 کاشــان)خریداری ازاصغــر گندمــی(
176(رای شــماره 139660302034005937هیــأت 
ســیدمرتضی  فرزنــد  نورانــی  اول0ســیدمصطفی 
بــه  کاشــان  از  شناســنامه11صادره  بشــماره 
شــماره ملی1263319521-ششــدانگ یکبابخانــه 
 5367 بشــماره  مترمربــع   186/55 بمســاحت 
فرعــی مجــزی از 1786 فرعــی از پــاک 1- اصلــی 
کاشــان)خریداری   4 بخــش  راونــد  در  واقــع 

ازاصغرگندمــی( 
شــماره139660302034007439هیأت  177(رای 
اول0فاطمــه غامــی راونــدی فرزنــد نصرالــه بشــماره 
شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه1276صادره 
ملی1261201851-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
825/75 مترمربــع بشــماره 5368 فرعــی مجــزی 
از 1432 فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 
جانــی  ازحســن  کاشــان)خریداری   4 بخــش 

ــدی(  راون
شــماره139660302034007979هیأت  178(رای 
محمدعلــی  فرزنــد  زاده  صدقیــان  دوم0عبــاس 
بشــماره شناســنامه111صادره از کاشــان بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1263016731-ســه 
ــماره  ــع بش ــاحت 126/43 مترمرب ــه بمس یکبابخان
ــاک 1-  ــی ازپ ــزی از3696 فرع ــی مج 5371 فرع
اصلــی واقــع درراونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری 

ــی( ــماعیل مبین ــه اس ــطه ازورث ــع الواس م
شــماره139660302034007981هیأت  179(رای 
بشــماره  جــواد  فرزنــد  رجبــی  دوم0فائــزه 

شــماره بــه  کاشــان  از  شناســنامه0صادره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ملی1250129478-ســه 
مترمربــع   126/43 بمســاحت  یکبابخانــه 
بشــماره 5371 فرعــی مجــزی از 3696 فرعــی 
از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 
 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه اســماعیل

 مبینی( 
شــماره139660302034009308هیأت  180(رای 
فرزنــد  راونــدی  زاده  حســین  اول0محمدرضــا 
از  صــادره  شناســنامه211  بشــماره  آقاجلیــل 
– ملــی1263314775  شــماره  بــه  کاشــان 

 536/7 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی   5372 بشــماره  مترمربــع 
2611فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در راونــد 
ســیدابراهیم  از  کاشــان)خریداری   4  بخــش 

حسینی( 
شــماره139560302034031542  181(رای 
ــد  ــری فرزن ــدی زاده طاه ــه مه ــأت اول. فاطم هی
حیــدر بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان 
دانــگ  1250352894-ســه  ملــی  شــماره  بــه 
 145/95 بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
ــزی از 572  ــی مج ــماره 3403 فرع ــع بش مترمرب
فرعــی از پــاک 3- اصلــی واقــع در طاهرابــاد 
علــی ازورثــه  کاشــان)خریداری   4  بخــش 

 فروتن(
هیــأت  شــماره139560302034031543  182(رای 

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  نــوذرزاده  فاطمــه  اول. 

شناســنامه 22 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1263608868-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 145/95 مترمربــع بشــماره 3403 فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 3- اصل ــی از پ ــزی از 572 فرع مج

 طاهرابــاد بخــش 4 کاشــان)خریداری ازورثــه علــی

 فروتن(

ــأت دوم. ــماره139660302034004717 هی 183(رای ش

ــماره  ــاس بش ــد عب ــی فرزن ــرزازاده اران ــه می ــرت ال نص

شناســنامه 175  صــادره از اران وبیــدگل بــه شــماره 

ملــی 6199646495- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

مجــزی  فرعــی   3886 بشــماره  مترمربــع   163/70

ــع در  ــی واق ــاک 35- اصل ــی از پ از1602 و 1603 فرع

نیاســر بخــش 6 کاشــان)خریداری ازسیدحســن وخانــم 

ــانی( ــادات لس س

هیــأت  شــماره139660302034005898  184(رای 

ــی  ــد مصطف ــی نیاســر  فرزن ــد اله اول.محمــد رضــا عب

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 49 ص ــماره شناس بش

ملــی1262901502- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بشــماره3889فرعی  مترمربــع   152/75 بمســاحت 

ــع در  ــی واق ــاک 35- اصل ــی از پ ــزی از1031فرع مج

ــی( ــول مرق ــان)خریداری از بت ــش2 کاش ــر بخ نیاس

شــماره139660302034005899هیأت  رای   )185

بشــماره  علــی  نیاســرفرزند  رمضانــی  اول0ســکینه 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   48 شناســنامه 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262901499–س

بشــماره3889فرعی  مترمربــع   152/75 بمســاحت 

ــع در  ــی واق ــاک 35- اصل ــی از پ ــزی از1031فرع مج

نیاســر بخــش2 کاشــان)خریداری از بتــول مرقــی(

شــماره139660302034007424  رای   )186

فرزنــد حســین  الــه شادبوســتان  اول0روح  هیــأت 

بشــماره شناســنامه4 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ــور  ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع ملی1262860695-شش

مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 201/6 مترمربــع 

بشــماره 205  فرعــی مجــزی از 3 فرعــی از پــاک 45- 

ــاد نیاســر بخــش 6 کاشــان  ــت اب ــع در دول ــی واق اصل

)مالــک رســمی(

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

مالکیــت  مقــررات  ســند  طبــق  اعتــراض  وصــول 

ــد0  ــد ش صادرخواه

م الف 1069
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کوتاه از ورزش
 وزنه بردار اصفهانی 

از تیم ملی خط خورد
ــه  ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک ــوش اصفهان ــی از دو ملی پ یک
مســابقات وزنه بــرداری بازی هــای داخــل ســالن 
آســیا اعــزام شــود، از لیســت تیــم ملــی خــط خــورد. 
تیــم ملــی وزنه بــرداری کشــورمان بــا پنــج وزنه بــردار 
عــازم مســابقات بازی هــای داخــل ســالن آســیا 
شــد. پیــش از ایــن قــرار بــود تیــم ملــی وزنه بــرداری 
کشــورمان بــا ۶ ملی پــوش در ایــن رقابت هــا حضــور 
ــی  ــم مل ــامی تی ــه اس ــت اولی ــد و در لیس ــدا کن پی
ــه  ــادی( ب ــردار نجف آب ــی )وزنه ب ــعود چترای ــام مس ن
کمیتــه ایــن دوره از مســابقات اعــام شــده بــود؛ امــا 
ــردار در  ــن وزنه ب ــدن ای ــر ش ــف ظاه ــت ضعی ــه عل ب
ــح  ــام صال ــه، ن بازی هــای دانشــجویان در چیــن تایپ
ــه  ــه در ادام ــد. البت ــی ش ــن چترای ــی جایگزی چراغ
ــه  ــز چراغــی مصــدوم شــد و عــدم پذیــرش کمیت نی
ــام وزنه بــردار  برگــزاری ایــن رقابت هــا بــرای اعــام ن
جایگزیــن، باعــث شــد تیــم ملــی بــا پنــج ملی پــوش 

در ایــن مســابقات شــرکت کنــد. 
علــی میــری )دســته ۸۵ کیلوگــرم(، ســهراب مــرادی 
)وزنه بــردار اصفهانــی دســته ۹۴ کیلوگــرم(، علــی  
هاشــمی و علیرضــا ســلیمانی )دســته ۱۰۵ کیلوگــرم(، 
همایــون تیمــوری )دســته ۱۰۵+ کیلوگــرم( نماینــدگان 
کشــورمان در رقابت هــای وزنه بــرداری پنجمیــن دوره 
ــه از ۲۷  ــتند ک ــیا هس ــالن آس ــل س ــای داخ بازی ه
شــهریورماه آغــاز می شــود و تــا ۳ مهــر ادامــه خواهــد 

داشــت.

ایران، قدرت نخست ورزش آسیا
باعــث  ایــران  والیبــال  و  فوتبــال  موفقیت هــای 
تمجیــد رســانه های کــره ای از ایــن دســتاوردهای 
ــه نقــل  ــه گــزارش ایســنا و ب تاریخــی شــده اســت. ب
از پوهانــگ دیلــی، تیــم ملــی والیبــال ایــران اخیــرا در 
رقابت هــای جــام قهرمانــان بــزرگ جهــان بــر ســکوی 
ســوم ایســتاد و اولیــن مــدال جهانــی خــودش را بــه 

ــت آورد.  دس
در ایــن رابطــه یــک ســایت کــره ای نوشــت: ایــران در 
حــال تبدیــل شــدن بــه قدرت نخســت قــاره اســت و به 
نظــر می رســد کاس ورزش ایــران بــا بقیــه کشــورهای 
ــه  ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــد. تی ــرق می کن ــیا ف آس
عنــوان تیــم نخســت، بــدون شکســت بــه جــام جهانی 
رســید و در رده بیســت وپنجم رده بنــدی فیفــا قــرار دارد 

کــه بهتریــن رده در بیــن آسیایی هاســت. 
ــرفت های  ــرا پیش ــز اخی ــران نی ــال ای ــی والیب ــم مل تی
بســیار زیــادی داشــته و تنهــا تیــم آســیایی حاضــر در 
بیــن ۱۰ تیــم برتــر جهــان اســت و اخیــرا هــم توانســت 
مــدال برنــز جــام قهرمانــان بــزرگ آســیا را بــه دســت 
بیــاورد. از ایــن نبایــد بگذریــم کــه تیــم ملــی بســکتبال 
ایــران نیــز یکــی از تیم هــای قدرتمنــد در ســطح قــاره 
اســت کــه پــس از چیــن در رده دوم بهتریــن تیم هــای 
قــاره کهــن قــرار دارد و ایــن نشــان می دهــد کــه ایــران 
در ورزش در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک قــدرت 

بــزرگ در قــاره اســت.

کوتاه اخبار 
 جلسه ویژه برانکو 

برای شکست سپاهان
ــان  ــا ســپاهان اصفه ــازی ب ــرای ب ســرمربی پرســپولیس ب
ــزار  ــود برگ ــزور خ ــتیاران و آنالی ــا دس ــژه ای را ب ــه وی جلس
کــرد. حساســیت بــازی پرســپولیس مقابــل ســپاهان 
ــا دســتیاران  ــچ ب ــا برانکــو ایوانکووی ــان باعــث شــد ت اصفه
و آنالیــزور خــود جلســه فنــی طوالنی مدتــی را در ورزشــگاه 
شــهید کاظمــی برگــزار کننــد. سرخپوشــان پایتخــت پــس 
ــت  ــد رف ــارات خواهن ــه ام ــان ب ــا ســپاهان اصفه ــازی ب از ب
ــل االهلــی در نیمه نهایــی لیــگ  ــدار رفــت خــود مقاب ــا دی ت
قهرمانــان آســیا را انجــام دهنــد؛ از ایــن رو ســرمربی 
ــود  ــی خ ــت متوال ــن باخ ــد دومی ــپولیس نمی خواه پرس
ــا سرخپوشــان  ــد ت ــه کن ــر تجرب ــگ برت ــای لی را در رقابت ه
پیــش از بــازی حســاس خــود در لیــگ قهرمانان آســیا وارد 
ــال پرســپولیس در هفتــه هفتــم  بحــران شــوند. تیــم فوتب
رقابت هــای لیــگ برتــر از ســاعت ۲۰ روز پنجشــنبه در 
ورزشــگاه نقــش جهــان بــه مصــاف ســپاهان خواهــد رفــت.

 ۱۵۰ میلیون، جایزه قهرمان 
لیگ والیبال

نشســت هیئت رئیســه فدراســیون والیبــال در دفتــر دکتــر 
ــن  ــزار شــد. در ای ــان برگ ــی در وزارت ورزش و جوان داورزن
ــرای  ــگ و ب ــازمان لی ــنهاد س ــاس پیش ــر اس ــت ب نشس
افزایــش جذابیــت لیــگ برتــر والیبــال مــوارد زیــر تصویــب 
شــد: بــه تیم هــای اول تــا ســوم لیــگ برتــر مــردان جایــزه 
ــر اســاس آن تیــم قهرمــان  ــرد کــه ب ــق می گی نقــدی تعل
ــان و  ــون توم ــان ۱۰۰ میلی ــان، نایب قهرم ــون توم ۱۵۰ میلی
تیــم ســوم ۷۰ میلیــون تومــان پــاداش دریافــت می کننــد. 
در رقابت هــای لیــگ برتــر ســال ۹۶ هماننــد قوانیــن 
در  بازیکــن   ۷( برتــر  بازیکــن   ۸ جهانــی  فدراســیون 
ــاب  ــن( انتخ ــمندترین بازیک ــف و ارزش ــت های مختل پس
می شــوند و ۱۰ میلیــون تومــان پــاداش بــه ایــن بازیکنــان 

تعلــق می گیــرد. 

حضور تکواندو در المپیک 2۰24
پــس از برگــزاری جلســه کمیتــه بین المللــی المپیــک کــه 
ــرای  ــار دیگــر و ب ــدو ب ــرو برگــزار شــد، تکوان در »لیمــا« پ
ــود را  ــگاه خ ــک جای ــای المپی ــمین دوره در بازی ه شش
حفــظ کــرد. پــس از برگــزاری جلســه کمیتــه بین المللــی 
المپیــک در شــهر »لیمــا« پــرو، حضــور تکوانــدو در 
»پاریــس«  میزبانــی  بــه   ۲۰۲۴ المپیــک  بازی هــای 

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــه ب فرانس
ــن  ــدو در ای ــی تکوان ــس فدراســیون جهان ــو، رئی ــر چ دکت
رابطــه خاطرنشــان کــرد: بســیار مفتخــر هســتیم کــه بــار 
ــگاه  ــک جای ــای المپی ــه بازی ه ــدو در برنام ــر تکوان دیگ
خــود را حفــظ و ایــن امــر ثابــت کــرد کــه تکواندو مشــارکت 

ــت. ــته اس ــی داش ــای المپیک ــی را در برنامه ه خوب
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مصــاف  بــه  حالــی  در  امــروز  اســتقالی ها 
پس لرزه هــای  کــه  می رونــد  ذوب آهــن 
مصاحبــه جنجالــی اســتقالی ها در برنامــه نــود 

همچنــان ادامــه دارد. 
 استقالل

بحــران در خانــه آبی هــای پایتخــت بــه شــکلی 
ــه  ــه اوج خــود رســیده اســت. رابط بی ســابقه ب
مدیــران، مربیــان و بازیکنــان اســتقال بــه 
حــدی پرابهــام و البتــه غیردوســتانه شــده 
ــام  ــتگی را در تم ــوان چنددس ــا می ت ــه تقریب ک
اجــزای ایــن تیــم از هــزاران فرســخ دورتــر هــم 

ــرد.  ــاهده ک مش
هیئت مدیــره اســتقال و مدیــر عامــل ایــن 
ــرار  ــه ق ــته جداگان ــد دس ــود در چن ــگاه خ باش
ــان  ــدن منصوری ــق مان ــی مواف ــد. بعض می گیرن
ــچ  ــدا هی ــان ابت ــم از هم ــی ه ــتند و بعض هس
ــل  ــی نداشــتند. در مقاب ــن مرب ــه ای ــه ای ب عاق
بــا توجــه بــه اتفاقــات پیش آمــده و اخــراج 
دوبــاره  بازگشــت  و  چینــی  علــی  عجیــب 
ترکیــب  هــم  اســتقال  مربیــان  ترکیــب  او 
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــت و ای ــتی نیس یکدس
ــان را  ــت منصوری ــه پش ــر لحظ ــان ه ــه مربی ک

ــد.  ــی کنن خال
اوضــاع و احــوال تیــم هــم بهتــر از دیگــر 

ــی و  ــب رحمت ــراج عجی ــت. اخ ــا نیس بخش ه
اســتقال  جبــاری، کاپیتان هــای سرشــناس 
هنــوز هــم در پــرده ابهــام قــرار دارد و مشــخص 
اخــراج  بازیکــن  دو  ایــن  باالخــره  نیســت 
ــرده اخــراج  ــه و اساســا پشــت پ ــا ن شــده اند ی

ــت.  ــوده اس ــزی ب ــه چی ــا چ ــی آن ه موقت
و  آشــفته  وضعیــت  چنیــن  در  اســتقال 
نابســامانی بــه دیــدار ذوب آهنــی خواهــد رفــت 
کــه دســت کم بــا بــرد درخشــان هفتــه قبــل از 

ــت. ــده اس ــارج ش ــران خ بح

 ذوب آهن
ذوبی هــا هفتــه گذشــته موفــق شــدند بــا ۶ گل 
ــن  ــد. در ای ــم بکوبن ــتان را دره ــتقال خوزس اس
ــتند  ــه خواس ــن هرچ ــان ذوب آه ــازی مهاجم ب

ــد و  ــاع اســتقال خوزســتان انجــام دادن ــا دف ب
ــل  ــم تبدی ــم ه ــن تی ــای ای ــتر موقعیت ه بیش

ــد.  ــه گل ش ب
ــش  ــا درخش ــژه ب ــش به وی ــرد روحیه بخ ــن ب ای
ــا  ــود. تبریــزی کــه ت مرتضــی تبریــزی همــراه ب
ــود،  ــق ب ــی ناموف ــه ششــم در گلزن ــل از هفت قب
بــا زدن چهــار گل ناگهــان خــود را بــه صــدر 
ــان لیــگ رســاند. جهــش یکبــاره تبریــزی  گلزن
ــره سرشــناس،  ــد مه ــاب چن ــث شــد در غی باع
ایــن  روی  ویــژه ای  حســاب  ذوب آهنی هــا 
آبی هــای  شکســت  بــرای  خــود  بازیکــن 

ــد.  ــاز کنن ــت ب پایتخ
در دیــدار امــروز علــی حمــام و مهــدی رجــب زاده 
بــه همراهــی  بــه دلیــل مصدومیــت قــادر 
تیمشــان در مقابــل اســتقال نیســتند. بــا ایــن 
ــاز  ــزی ب ــت تبری ــدوار اس ــن امی ــال ذوب آه ح
ــه ششــم ظاهــر  هــم در حــد و اندازه هــای هفت

ــد. ــام کن ــتقال را تم ــود و کار اس ش
 رحمتی و قلعه نویی

ســال های  اتفاقــات  جنجالی تریــن  از  یکــی 
اخیــر فوتبــال مــا، درگیری هــای رحمتــی و 

قلعه نویــی بــوده اســت. 
رحمتــی و قلعه نویــی هیــچ گاه رابطــه خوبــی بــا 
هــم نداشــته اند؛ امــا اتفاقــات بــازی اســتقال و 
ــن دو باهــم باعــث  ــری ای تراکتورســازی و درگی
شــد رابطــه رحمتــی و قلعه نویــی تیره تــر از 

قبــل هــم بشــود. 
جــدال ایــن دو اســتقالی می توانســت یکــی از 
جذابیت هــای ایــن مســابقه باشــد، امــا اخــراج 
ــی باعــث  ــر و شــرط گذاشــتن رحمت و حــاال قه
ــه  ــدار مرحل ــن جــدال دســت کم در دی شــده ای

رفــت شــکل نگیــرد.
 منصوریان

وضعیــت منصوریــان در ایــن روزهــا قابــل قیاس 
ــا از  ــت. او نه تنه ــری نیس ــی دیگ ــچ مرب ــا هی ب
ســوی تماشــاگران بلکه از ســوی بعضــی اعضای 
ــم  ــش ه ــان تیم ــی بازیکن ــره و بعض هیئت مدی
ــرار  ــرای ف ــان ب ــت. منصوری ــار اس ــت فش تح
ــت  ــز شکس ــی ج ــچ راه ــا هی ــن بحران ه از ای
ــوم  ــد بحــث اولتیمات ــر چن ــدارد. ه ذوب آهــن ن
هنــوز مطــرح نشــده امــا بــا اتفاقــات برنامــه نود 
مشــخص شــد بــازی بــا ذوب آهــن تنهــا فرصــت 

ــرای فــرار از اخــراج اســت.  ــان ب منصوری
ــک  ــن بی ش ــر ذوب آه ــتقال براب ــت اس شکس
ــان  ــی اســتعفای منصوری ــا حت ــم اخــراج ی حک

ــتقال  ــران زده اس ــم بح ــت و تی ــد داش را خواه
درون  بحــران مســائل  در  گذشــته  از  بیــش 

ــت. ــد رف ــگاهی فروخواه باش
نکتــه جالــب اینجاســت کــه در نظرســنجی 
باشــگاه اســتقال بیــش از ۶۳ درصــد هــواداران 
ذوب آهــن  پیش بینــی کرده انــد  تیــم  ایــن 
ــاق  ــن اتف ــود. ای ــد ب ــدار خواه ــن دی ــده ای برن
ــای  ــواداران آبی ه ــدی ه ــان دهنده اوج ناامی نش
ــا  ــت؛ ام ــیاه اس ــای س ــن روزه ــت در ای پایتخ
واقعیــت ایــن اســت کــه لیــگ هفته هــای 
ابتدایــی خــود را ســپری می کنــد؛ تیــم اســتقال 
ــل  ــیده و خی ــود نرس ــده آل خ ــرم ای ــه ف ــوز ب هن
ــزار  ــم اب ــن تی ــده ای ــث ش ــم باع ــان ه مصدوم
کافــی به ویــژه در خــط دفاعــی خــود در اختیــار 
ــن حجــم از  ــن وجــود ای ــا ای نداشــته باشــد. ب
ناامیــدی از ســوی تماشــاگران ایــن تیــم جــای 
تعجــب دارد؛ زیــرا همان گونــه کــه چنــد پیــروزی 
تیمــی را قهرمــان نمی کنــد، چنــد شکســت هــم 

ــرد. ــد ک ــین نخواه ــذف و قعرنش ــی را ح تیم

نگاهی به دیدار استقالل تهران – ذوب آهن اصفهان

جدال برای بقا

رئیــس کمیتــه پزشــکی فدراســیون کشــتی در تشــریح آخرین 
وضعیــت حســن رحیمــی از رونــد درمانــی و بهبــودی او پس از 

عمــل جراحــی دو مــاه پیــش اظهــار رضایــت کرد.
ــا  ــی ت ــن رحیم ــه حس ــان اینک ــا بی ــدی ب ــورج ملک محم  ت
اواخــر ســال جــاری می توانــد بــا قــدرت بــه کشــتی بازگــردد، 
اظهــار داشــت: حســن رحیمــی پــس از عمــل جراحــی 
ــد،  ــام ش ــاه انج ــل مردادم ــه اوای ــش ک ــوی مصدوم روی زان
خوشــبختانه رونــد درمانــی خوبــی را تــا بــه امــروز پشــت ســر 
ــد  ــی بتوان ــان مل ــن قهرم ــدوار هســتیم ای ــا امی گذاشــت و م

ــردد.  ــود بازگ ــه دوران اوج خ ــه زودی ب ب
وی تصریــح کــرد: عمــل جراحــی حســن رحیمــی بــه نحــوی 
ــوی او مــورد جراحــی  ــود کــه همزمــان ســه مصدومیــت زان ب
قــرار گرفــت. خوشــبختانه مینیســک، غضــروف و ACL او بــه 
خوبــی جراحــی شــد و وی توانســت بافاصلــه پــس از ۲۰ روز  

عصــا را نیــز کنــار بگــذارد. 
رئیــس کمیتــه پزشــکی فدراســیون کشــتی در ادامــه بــه رونــد 
ــون  ــت: او هم اکن ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــان رحیم ــی درم کنون
ــداوم در فدراســیون پزشــکی ورزشــی مشــغول  ــا حضــور م ب
فیزیوتراپــی و کامــل کــردن مراحــل درمانــی خــود اســت و بــا 
جدیــت و انگیــزه ای کــه از او شــاهد هســتم، مطمئنــم رحیمــی 
تــا حداکثــر ۵ مــاه دیگــر می توانــد بــه وضعیــت ایــده آل بــرای 

تمرینــات ســنگین کشــتی برســد. 
ملک محمــدی در پاســخ بــه اینکــه وضعیــت مصدومیــت کمــر 
و گــردن کمیــل قاســمی چگونــه اســت، گفــت: کمیــل شــرایط 
ــت  ــی دارد و مدت هاس ــه رحیم ــبت ب ــری نس ــاوت و بهت متف
مشــغول درمــان ویــژه اســت. البتــه او همچنــان بایــد مراحــل 
ــرای  ــود را ب ــد خ ــا بتوان ــد ت ــی خــود را طــی کن ــی درمان پایان

حضــور در میادیــن پیــش رو مهیــا ســازد.

تیــم ملــی فوتبــال هفــت نفــره کشــورمان بــا شکســت تیــم 
برزیــل در رقابت هــای مرحلــه دوم موفــق شــد بــه جمــع ۴ 

تیــم برتــر دنیــا راه یابــد.
ــن  ــوص ای ــی، درخص ــم مل ــرمربی تی ــی، س ــن اله مان  امی
ــدار  ــم دی ــی می کردی ــدار گفــت: همان طــور کــه پیش بین دی
ــروزی  ــا پی ــروه A ب ــادا در گ ــل و کان ــای برزی ــن تیم ه بی
برزیــل همــراه بــود و بــر ایــن اســاس ایــران کــه تیــم دوم 
ــه  ــه دوم ب ــدار مرحل ــود، در دی ــده ب ــناخته ش ــروه B ش گ

ــت.  ــل رف ــی برزی ــروه A یعن ــم اول گ مصــاف تی
ــت  ــنگینی را پش ــاس و س ــیار حس ــدار بس ــزود: دی وی اف
ــچ کــدام از  ــی، هی ــان وقــت قانون ــا پای ســر گذاشــتیم و ت
ــه ثمــر نرســاندند و نتیجــه بــدون گل باقــی  تیم هــا گلــی ب

ــود.  ــده ب مان
ــا پایــان  رئیــس انجمــن فوتبــال معلــوالن تصریــح کــرد: ب

یافتــن وقــت قانونــی، نوبــت بــه وقــت اضافــه رســید کــه در 
وقــت اضافــه اول هــم نتیجــه تغییــری نکــرد و در آخریــن 
دقایــق وقــت اضافــی دوم، حســین تیزبــر یــک گل بــه ثمــر 
ــدان  ــروز می ــر پی ــر صف ــک ب ــه ی ــا نتیج ــران ب ــاند و ای رس

شــد. 
ــه  ــران ب ــاس ای ــن اس ــر ای ــت: ب ــی گف ــم مل ــرمربی تی س
ــرد و روز  ــود ک ــی صع ــابقات جهان ــی مس ــدار نیمه نهای دی
ــتان  ــم انگلس ــل تی ــی مقاب ــه نیمه نهای ــنبه در مرحل چهارش
ــیه  ــم روس ــر تی ــوی دیگ ــت. از س ــد رف ــدان خواه ــه می ب
و اوکرایــن نیــز در دیگــر دیــدار مرحلــه نیمه نهایــی بــا 
ــر  ــز، دیگ ــدار نی ــن دی ــده ای ــوند و برن ــه رو می ش ــم روب ه
ــود.  ــد ب ــی خواه ــابقات جهان ــن دوره از مس ــت ای فینالیس
ــا حضــور ۱۶ تیــم آغــاز  ایــن مســابقات از ۱۹ شــهریورماه ب

ــز برپاســت. ــا اول مهرمــاه در شــهر ســان لوئی شــده و ت

ورزش

،،
استقاللی ها امروز در حالی به مصاف 
ذوب آهــن می رونــد کــه پس لرزه هــای 
مصاحبــه جنجالــی اســتقاللی ها در 

برنامــه نــود همچنــان ادامــه دارد

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  کربایــی  حسین هاشــمی  آقــای 

شــماره ۳۵۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 

۶۹۸/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

محمــد حیاتــی بــه شــماره شناســنامه ۵۸۵ در تاریــخ 

۸۹/۰۴/۱۲ اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی 

گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 

ــه ش.ش  ــاس ب ــد عب ــی فرزن ــمی کربای حمید هاش

۸۴۱، زهــرا طاالریــان فرزنــد عبــاس بــه ش.ش 

۴۸۱۴۴، حسین هاشــمی کربایــی فرزنــد عبــاس 

بــه ش.ش ۳۵۴، محمــود طــاالری فرزنــد علــی 

بــه ش.ش ۳۹۵۶۲، خواهرزاده هــا والغیــر. اینــک 

ــور را  ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب

ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب در ی

ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض هرکس

ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه  ــزد او باشــد از تاری ن

بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف کاشــان، 

فاطمــه حســین پــور ۱۱۷۴/ م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای مهــدی میرزایــی بــه شناســنامه شــماره ۲۰۸ بــه 

شــرح دادخواســت بــه کاســه ۷۰۸/۹۶ از ایــن شــورا 

ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس

توضیــح داده کــه شــادروان مســلم میرزایــی بــه 

شــماره شناســنامه ۴۲۹ در تاریــخ ۹۶/۰۱/۱۶ اقامتــگاه 

دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

آن مرحــوم منحصــر اســت بــه فاطمــه آقاخانــی فرزند 

ــی  ــدی میرزای ــر، مه ــه ش.ش ۴۹۲ همس ــکراله ب ش

فرزنــد مســلم بــه ش.ش ۲۰۸، زهــرا میرزایــی فرزنــد 

ــد  ــی فرزن ــس میرزای ــه ش.ش ۱۰۰۰۲، نرج ــلم ب مس

مســلم بــه ش.ش ۳۲۵، طاهــره میرزایــی فرزنــد 

مســلم بــه ش.ش ۲۸۲، زهــره میرزایــی فرزنــد 

ــد  ــی فرزن ــن میرزای ــه ش.ش ۸۶۴، محس ــلم ب مس

مســلم بــه ش.ش ۴۸۸، ابوالفضــل میرزایــی فرزنــد 

ــر. ــدان والغی ــه ش.ش ۳۷۴۹، فرزن ــلم ب مس

ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب  این

ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب

ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت نمای

ــخ نشــر آگهــی ظــرف  ــزد او باشــد از تاری از متوفــی ن

ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد. ــد ش خواه

قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف کاشــان، 

علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی ۱۱۷۲/ م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده ۴۵۰۶۵۹ مــورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ 

ــت  ــدق پیوس ــهادیه مص ــرگ استش ــتناد دو ب ــا اس ب

کــه امضــای شــهود رســما گواهــی گردیــد آقــای 

غامرضــا باقــرزاده مدعــی هســتند کــه ســند مالکیــت 

ــع  ــر مرب ــاحت ۲۰۹ مت ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش

پــاک باقیمانــده ۶۷۰ و ۶۷۱ فرعــی قطعــه ۱۲ مفــروزه 

و مفــروز و مجــزی شــده از ششــدانگ قطــه زمیــن 

ــاد  ــح آب ــه جــاده صال ــی متصــل ب شــش جریب

پــاک شــماره مذکــور فرعــی از ۲ اصلــی واقــع در 

ــت ۲۲۵۷۷  ــل ثب ــان ذی ــی کاش ــوزه ثبت ــش دو ح بخ

ــرزاده  ــا باق ــام غامرض ــه ن ــر ۱۵۳ ب ــه ۳۶۷ دفت صفح

ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد کــه بــه 

علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت چــون درخواســت 

صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق تبصــره ۱ 

ــی  ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آیی ــاده ۱۲۰ اصاح م

مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت 

بــه ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 

مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ۱۰ روز بــه 

ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایه 

ــد  ــه تســلیم نمای ــت و ســند معامل اصــل ســند مالکی

تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارایــه کننــده 

ــی  ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ ــردد واگ ــترد گ مس

نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نشــود 

المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 

ــند ۹۹۸۴۰-  ــب س ــه موج ــد./ و ب ــد ش ــلیم خواه تس

۷۰/۰۲/۳۱ دفتــر ۱۷ کاشــان در رهــن بانــک ملــی مــی 

ــار)۹۶/۶/۲۹( ــد.تاریخ انتش باش

ــد  ــان، محم ــناد کاش ــاک اس ــت و ام ــس اداره ثب رئی

ــف ــلمانی۱۱۳۲/ م ال س

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــق تقاضــای وارده ۲۱۶۸۲ مــورخ ۹۶/۰۵/۱۴ بــا 

ــه  ــت ک ــدق پیوس ــهادیه مص ــرگ استش ــتناد دو ب اس

ــم نرجــس  ــد خان امضــای شــهود رســما گواهــی گردی

صــادق پــور قزاآنــی بــه موجــب ســند تفویــض وکالــت 

۱۱۰۶۹- ۹۵/۱۲/۱۵ دفتــر ۳۹۷ کاشــان از طــرف آقــای 

مصطفــی حیدریــان قزاآنــی و محمــد ذوالقــدر مدعــی 

ــاع از ۱۲  ــم مش ــک ده ــت ی ــند مالکی ــه س ــت ک اس

ــه  ــره ب ــی بائ ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن ۱۲ جریب

ــش دو  ــر بخ ــع در لتح ــاک ۴۵/۴۳۷ واق ــماره پ ش

حــوزه ثبتــی کاشــان ذیــل ثبــت ۹۰۵۶۶ صفحــه ۵۳۷ 

دفتــر ۵۳۳ بــه نــام مصطفــی حیدریــان قزاآنــی ثبــت 

و اســناد مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد کــه در اثــاث 

کشــی مفقــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور 

ــاده  ــق تبصــره ۱ م ــوده طب ــی نم ــت المثن ســند مالکی

ــی  ــی م ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام ــی آیی ۱۲۰ اصاح

شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 

ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی 

باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ۱۰ روز بــه ایــن 

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

ــا  ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــت و معامل ــند مالکی ــل س اص

ــده  ــه کنن ــه ارای ــند ب ــل س ــس و اص ــب صورتمجل مرات

ــی  ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ ــردد و اگ ــترد گ مس

نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه 

ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س ــود المثن نش

ــری از  ــا مقادی ــد. ضمن ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض

ــه  ــت منجــر ب ــون ثب ــاده ۱۴۷ قان ــاک در اجــرای م پ

صــدور اســناد مفــروزی گردیــده و مــورد ثبــت جهــت 

قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی بــدون ســند در جریــان 

ــی باشــد. رســیدگی م

تاریخ انتشار:)۹۶/۰۶/۲۹(

ــد  ــان، محم ــناد کاش ــاک اس ــت و ام ــس اداره ثب رئی

ــف ــلمانی۱۱۴۰/ م ال س

آگهی تحدید حدود اختصاصی  پالک 
155/361

ــاب  ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ

خانــه  پــاک شــماره ۱۵۵/۳۶۱ مجــزی شــده ازپــاک 

ــون تعییــن تکلیــف   ۱۵۵/۲۳ در اجــرا ی موضــوع  قان

واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان   کــه طبــق ســوابق 

و پرونــده ثبتــی  بــه نــام  علیرضــا  حقیقــی زاده  

ــت و  ــت اس ــان ثب ــدر    در جری ــد حی ــبدانی  فرزن س

عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده 

اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ 

قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 

ــاعت ۹  ــنبه ۹۶/۷/۲۰ س ــوم در روز پنجش ــاک مرق پ

ــد،  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح صب

لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 

اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 

ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح آگه

یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ 

تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد. 

م الــف ۲۰۱۵۷ تاریــخ انتشــار : ۹۶/۶/۲۹ رئیــس 

منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان – 

حیــدری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــان   ــده کاســه ۵/۹۶۰۶۵۷ش خواه در خصــوص پرون

ــه  ــه ب ــر مطالب ــی ب محســن کریمــی دادخواســتی مبن

ــم  ــات تقدی ــوب بی ــات ۲- ای ــی بی ــت ۱- قدمعل طرفی

نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز دوشــنبه 

ــده  ــن گردی ــح تعیی ــاعت ۹ صب ــورخ ۱۳۹۶/۸/۱ س م

ــده  ــودن خوان ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب اســت. ب

حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون 

ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی مرات ــن دادرســی مدن آیی

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی به ایــن شــعبه واقع در 

اصفهــان خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی چهــار راه وکا 

مجتمــع شــورای حــل اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 

حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

م الــف/ ۱۸۳۶۴ مدیــر دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع شــماره 

۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهــان    ۹۶۰۶۵۸ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 

ــه  ــه ب ــر مطالب ــی ب محســن کریمــی دادخواســتی مبن

ــت  ــت، وق ــوده اس ــم نم ــات تقدی ــوب بی ــت  ای طرفی

رســیدگی بــرای روز دوشــنبه مــورخ ۱۳۹۶/۸/۱ ســاعت 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــح تعیی ۸/۳۰ صب

مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 

خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

ــان  ــان خیاب ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب

شــیخ صــدوق شــمالی چهــار راه وکا مجتمــع شــورای 

حــل اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 

رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

مــی شــود.

م الــف/ ۱۸۳۶۳ مدیــر دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع شــماره 

۲ شــورای حــل اختــاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــان   ــده کاســه ۵/۹۶۰۶۵۵ش خواه در خصــوص پرون

ــه  ــه ب ــر مطالب ــی ب محســن کریمــی دادخواســتی مبن

طرفیــت  علیرضــا حســینی ســهروردی تقدیــم نمــوده 

اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز دوشــنبه مــورخ 

ــت.  ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت ۸ صب ۱۳۹۶/۸/۱ س

بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 

تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون آییــن 

دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 

قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 

اصفهــان خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی چهــار راه وکا 

مجتمــع شــورای حــل اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 

حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

م الــف/ ۱۸۳۶۲ مدیــر دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع شــماره 

۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهــان    ۹۶۰۴۸۹ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 

ــه  ــه ب ــر مطالب ــی ب ــی  دادخواســتی مبن حســین جوان

طرفیــت  بهرامعلــی نــوری  تقدیــم نمــوده اســت، 

ــرای روز دوشــنبه مــورخ ۱۳۹۶/۸/۱  وقــت رســیدگی ب

ســاعت ۱۱:۳۰ صبــح تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه 

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــه مجهــول المــکان ب ب

خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی 

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

ــارراه   ــان چه ــع در اصفه ــن شــعبه واق ــه ای رســیدگی ب

شــیخ صــدوق چهــار راه وکا مجتمــع  شــهدای مدافــع 

حــرم شــورای حــل اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم 

حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

ــل  ــورای ح ــعبه ش ــر ش ــئول دفت ــف/ ۱۸۴۲۱مس م ال

ــاف   ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه ۱۴ حقوق ــاف ش اخت

ــه  ــرم ( عاطف ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــان ) مجتم اصفه

ــوری  ن

ابالغیه
شماره اباغنامه : ۹۶۱۰۱۰۶۸۰۵۳۰۰۴۳۷

شــماره   ۹۶۰۹۹۸۶۸۰۵۳۰۰۸۴۷  : پرونــده  شــماره 

ــم : ۹۶/۶/۶ ــخ تنظی ــعبه : ۹۶۰۸۴۷ تاری ــی ش بایگان

الــه   نصــر   : حقیقــی  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 

وحیــدی نیــا  فرزنــد محمــد مجهــول المــکان تاریــخ 

ــور اص  ــل حض ــور ۱۱مح ــاعت حض ــور۹۶/۸/۱ س حض

ــان  شــهید خــرازی  حــد فاصــل خ  ــذر اتوب ــار گ خ کن

آتشــگاه و میــرزا طاهــر  مجتمــع شــماره ســه شــورای 

حــل اختــاف  تاریــخ حضــور ۹۶/۸/۱ ســاعت حضــور 

: ۱۱ در خصــوص دعــوی مجیــد دهقانــی بــه طرفیــت 

ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ش

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ش

م الــف ۱۸۴۳۵ دفتــر ۵۳ شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان  شهرســتان 

دادنامه
شــماره: ۳۳۸- دادنامــه   ۹۶/۱۶۱ پرونــده کاســه: 

ــوار  ــاف برخ ــل اخت ــورای ح ــعبه ۴ ش ۹۶/۰۵/۳۱ ش

خواهــان: حجــت عباســیان خوانــده: محمــد رضــا 

ــخ  ــه تاری ــول المــکان ب ــه نشــانی مجه ــور ب کریمــی پ

ــورای  ــعبه ۴ ش ــه ش ــرر جلس ــت مق ۹۶/۰۵/۳۱ در وق

حــل اختــاف برخــوار بــه تصــدی امضــاء کننــده ذیــل 

تشــکیل و پرونــده کاســه ۹۶/۱۶۱ تحــت نظــر اســت. 

قاضــی شــورا بــا ماحظــه جمیــع محتویــات پروندهــو 

اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای شــورا ختــم دادرســی 

ــدور ررای  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ــام و ب را اع

ــت  ــوی حج ــوص دع ــورا در خص ــد.رای ش ــی نمای م

ــای  ــت آق ــه طرفی ــر ب ــد اکب ــی فرزن ــیان خرزوق عباس

محمــد رضــا کریمــی پــور بــه خواســته مطالبــه وجــه دو 

فقــره چــک بــه مبلــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه شــماره چــک 

۹۱۴۷۴۱ و ۹۱۴۷۴۰ مــورخ ۹۱/۰۶/۳۰ و ۹۱/۰۵/۳۰ هــر 

ــی  ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ــال ب ــدام ۱۰۰۰۰۰۰۰ ری ک

ــاد دادخواســت  ــه مف ــه نظــر ب ــر تادی و خســارت تاخی

ــک  ــدق چ ــر مص ــه تصوی ــان و ماحظ ــی خواه تقدیم

مســتند دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن و اینکــه 

ــری  ــه و موث ــاع موج ــورا دف ــور در ش ــا حض ــده ب خوان

ــان  ــی خواه ــی حق ــود و ب ــه خ ــت ذم ــد برائ ــه موی ک

باشــد ابــراز نداشــته اســت و اصــول مســتندات در یــد 

ــده دارد  ــه خوان ــتغال ذم ــر اش ــت ب ــز دالل ــان نی خواه

ــی و  ــر صحــت تلق ــول ب ــان را محم ــوی خواه ــذا دع ل

ــی ۱۹۸ و  ــون مدن ــواد ۱۲۹۱ و ۱۳۰۱ قان ــه م ــتندا ب مس

ــه  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ۵۱۹ و ۵۲۲ قان

محکومیــت خوانــده و پرداخــت وجــه چــک بــه مبلــغ 

۲۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۱۲۴۵۰۰۰ 

ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 

تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت اجرای 

حکــم بــا محاســبه واحــد اجــرای احکــم مدنــی صــادر 

و اعــام مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی ظــرف مهلــت 

ــن شــعبه و بیســت  ــل واخواهــی در ای بیســت روز قاب

روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دادگاه 

عمومــی حقوقــی برخــوار مــی باشــد.

دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: ســمیرا عابــدی محکــوم 

ــه  ــد جــواد ب ــی هفشــویه فرزن ــه : ابوالفضــل زمان علی

ــب  ــه موج ــه : ب ــوم ب ــکان  محک ــول الم ــانی مجه نش

رأی شــماره ۱۷۶ بــه تاریــخ ۹۶/۰۴/۲۵ حــوزه برخــوار  

شــورای حــل اختــاف برخــوار  محکــوم علیــه محکــوم 

ــمی و  ــناد رس ــه اس ــر خان ــور در دفت ــه : حض ــت ب اس

ــماره ۱۳- ــه ش ــان ب ــت ون نیس ــند کامیون ــال س انتق

ــز  ــان و نی ــام خواه ــه ن ــدل ۱۳۸۳ ب ۴۹۸ ص ۸۳ م

پرداخــت مبلــغ ۳۶۵۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی 

در حــق خواهــان رای صــادره غیابــی مــی باشــد هزینــه 

ــاده  ــد. م ــی باش ــه م ــوم علی ــی محک ــر عهده ــرا ب اج

ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــون اجــرای احــکام : همی ۳۴ قان

ــف  ــه مکل ــوم علی ــد ، محک ــاغ ش ــه اب ــوم علی محک

اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالی 

ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف

ــادر  ــود ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ب

ــت  ــد ظــرف مهل ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ب

مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 

تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــام نمایــد.  

دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــتی  ــینی  دادخواس ــینی س ــدی حس ــید مه ــای س آق

ــی  ــود قربان ــت محم ــه طرفی ــه ب ــته مطالب ــه خواس ب

بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه ۹۵/۱۳۶  ثبــت 

و بــرای ۹۶/۰۸/۱۰ ســاعت ۰۴:۳۰  وقــت رســیدگی 

ــه اینکــه خوانــده مجهــول  تعییــن شــده اســت نظــر ب

المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده ۷۳ قانــون آئیــن 

از  نوبــت در یکــی  دادرســی مدنــی مراتــب یــک 

ــود و  ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش ــای کثی روزنامه ه

ــت  ــد جه ــی آی ــه عمــل م ــوت ب ــور دع ــده مذک از خوان

دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه 

دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز 

جهــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور 

ــم  ــورا تصمی ــوب و ش ــده محس ــاغ ش ــت اب دادخواس

مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی بــه آگهــی 

 باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز

است

 دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان  

برخــوار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 

ــع در  ــی از ۲۵/۴۵۹/۱ واق ــماره ۳۴۸۸ فرع ــاک ش پ

ــه  ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان  ک ــت اصفه بخــش ۱۴ ثب

ــد  ــام ســید ابوالفضــل  میــر معصومــی  کرمــی فرزن ن

ســید مرتضــی مفــروز و در جریــان ثبــت اســت و 

عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده 

اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ 

قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 

پــاک مرقــوم در پنجشــنبه  مــورخ ۹۶/۷/۲۰ ســاعت 

ــد،  ــه عمــل خواهــد آم ــح  در محــل شــروع و ب ۹ صب

لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 

اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 

ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح آگه

یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ 

تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد.

م الــف  ۲۰۲۸۰ تاریــخ انتشــار : ۹۶/۶/۲۹  رئیــس 

منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان – 

حیــدری 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ ســاختمان   نظــر ب

پــاک شــماره ۲۱۳۷ فرعــی از ۳۶/۸۵ واقــع در بخــش 

۱۴ ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات بــه نــام 

محمــد علــی جــان نثــاری  فرزنــد رمضان  مفــروز و در 

جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 

ــتور  ــه دس ــا ب ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم آن  ب

قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 

نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در ســه شــنبه  

مــورخ ۹۶/۷/۱۸ ســاعت ۹ صبــح  در محــل شــروع و 

ــه موجــب ایــن آگهــی  ــذا ب ــه عمــل خواهــد آمــد، ل ب

ــه در روز و  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ب

ــد  ــن آگهــی در محــل حضــور یابن ســاعت مقــرر در ای

ــاده  ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی و اعتراض

ــس  ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ۲۰ قان

ــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تحدیــدی ت

م الــف ۲۰۲۸۱ تاریــخ انتشــار : ۹۶/۶/۲۹   رئیــس 

منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان – 

ــدری  حی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خــدادادی   علیرضــا  و  خــدادادی  محمــد  آقایــان 

طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته  بــه  دادخواســتی 

قربــان عیوضــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 

بــرای ۹۶/۰۹/۲۶ ســاعت ۰۴:۳۰   ثبــت و    ۹۶/۵۲۹

ــه اینکــه  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر ب

خوانــده مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 

۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 

ــع و نشــر  ــر االنتشــار طب در یکــی از روزنامه هــای کثی

میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 

ــم  ــی دادخواســت و ضمائ جهــت دریافــت نســخه ثان

ــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز  ب

جهــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور 

ــم  ــاغ شــده محســوب و شــورا تصمی دادخواســت اب

مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی بــه آگهــی 

باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز اســت.

ــتان   ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

ــوار برخ

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خــدادادی   علیرضــا  و  خــدادادی  محمــد  آقایــان 

طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته  بــه  دادخواســتی 

ــه  ــه ب ــن شــورا تســلیم ک ــه ای ــز کشــاورزی ب مهرانگی

کاســه ۹۶/۵۲۴  ثبــت و بــرای ۹۶/۰۹/۲۶ ســاعت 

۰۵:۴۵  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه 

اینکــه خوانــده مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 

مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 

ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک نوب

و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل 

ــی دادخواســت  ــت نســخه ثان ــت دریاف ــد جه ــی آی م

ــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر  ــه دفت ــم ب و ضمائ

ــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت  ــز جه ــوق نی ف

ــوب و  ــده محس ــاغ ش ــت اب ــور دادخواس ــدم حض ع

ــدا  ــه بع ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ش

ــت درج و  ــک نوب ــط ی ــد فق ــی باش ــه آگه ــازی ب نی

مــدت آن ده روز اســت.

ــک شهرســتان   ــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره ی دفت

ــی: ۹۶/۰۶/۲۸ ــال آگه ــخ ارس ــوار  تاری برخ

ایران با شکست برزیل به نیمه نهایی راه یافتتشریح آخرین وضعیت درمانی حسن رحیمی



پیشهناد فیلم

مرگ ماهی

کارگردان: روح هللا حجازی
نویسنده: روح هللا حجازی

بازیگــران: نیکــی کریمــی، علــی مصفــا، طنــاز 
رامین فــر،  ریمــا  حمیدیــان،  بابــک  طباطبایــی، 
ســحر دولتشــاهی، بابــک کریمــی، بهرنــگ علــوی، 
حســام محمــودی، پانتــه آ بهــرام، مرواریــد کاشــیان، 
پارســا،  ملیــکا  مرادیــان،  رابعــه مدنــی، کیمیــا 

رحیمی منــش حســام 
فیلــم ســینمایی »مــرگ ماهــی«، چهارمیــن ســاخته 
و آخریــن بخــش از ســه گانه روح هللا حجــازی اســت. 
ــادری را  ــی م ــتان زندگ ــر، داس ــم پربازیگ ــن فیل ای
روایــت می کنــد کــه پــس از مرگــش، فرزنــدان او بــه 
خانــه اش می آینــد و از طریــق پرســتار مــادر متوجــه 
ــس از  ــه روز پ ــه س ــرده ک ــت ک ــه وصی ــوند ک می ش

ــه خــاک بســپارند.  مرگــش او را ب
اگرچــه »مــرگ ماهــی« در ادامــه دو فیلــم »زندگــی 
بانــو« و »زندگــی  و  آقــای محمــودی  مشــترک 
ــا  ــم« ســاخته شــده، ام ــم می ــا و خان خصوصــی آق

ــه آن دو دارد.  ــبت ب ــاوت نس ــا متف ــی کام فضای
ــای  ــنواره فیلم ه ــن جش ــی« در پنجمی ــرگ ماه »م
ایرانــی اســترالیا، اولیــن جشــنواره فیلم هــای ایرانــی 
تورنتــو و جشــنواره مونتــرال کانــادا و ... بــه نمایــش 
درآمــد. مهنــاز افشــار کــه بــه عنــوان اولیــن بازیگــر 
فیلــم »مــرگ ماهــی« معرفــی شــده بــود، بــه دلیــل 
ــرد. ــروژه شــکایت ک ــن پ ــار گذاشته شــدنش از ای کن

ــادری  ــه م ــت دادن ب ــا مرکزی ــعی دارد ب ــم س  فیل
ــته  ــا نشس ــام بچه ه ــدگاه تم ــرف و دی ــای ح ــه پ ک
و از جزئیــات زندگــی همــه آن هــا خبــر داشــته 
ــان  ــرای آن ــل را ب ــز ثق ــا و مرک ــی راهنم ــم نوع و حک
دارد، اظهــار کنــد کــه فاصلــه گرفتــن از هــم بــه دلیــل 
ــا حتــی  داشــتن اختافــات ســلیقه ای و اعتقــادی ی
ــط دوری  ــه فق ــت ک ــی اس ــی، راه ــای داخل تنش ه
بیشــتر، اضمحــال گســترده تر را در پــی خواهــد 
 داشــت و درنهایــت بــه نیســتی منجــر خواهــد 
شــد. رمزگشــایی های پایانــی فیلــم کــه تاکیــد را بــر 
تــداوم نســل می گــذارد، پیشــنهادی بــرای مانــدگاری 
ــاع  ــه اجتم ــواده و البت ــان خان ــای هم ــات و بق حی

اســت.

حرف و نقل

ــرای  ــده، قطعــه ای را ب  حجــت اشــرف زاده، خوانن
شــهید حججــی می خوانــد کــه بــر اســاس آن یــک 
نماهنــگ نیــز توســط مرکــز بســیج صداوســیما 

ســاخته می شــود.
 ســید علــی ضیــاء کــه در »فرمــول یــک« میزبان 
ــؤال  ــان س ــاره جناب خ ــود، از او درب ــزدوده ب ــادل ب ع
ــه  ــان اینک ــا بی ــابقه ب ــاز باس ــن عروسک س ــرد. ای ک
اینکــه کســی  جناب خــان 2 میلیــون می ارزیــد، 
بخواهــد بابــت ایــن عروســک ایکــس میلیــارد تقاضا 

کنــد را نادرســت دانســت.
 تصویربــرداری ســریال محرمــی »عقیــق« بــه 
تهیه کنندگــی  و  توفیقــی  بهرنــگ  کارگردانــی 
محمدرضــا شــفیعی همچنــان در شــهرک ســینمایی 
غزالــی ادامــه دارد و در حــال حاضــر بازیگــران اصلــی 
ایــن مجموعــه تلویزیونــی بــه همــراه هنــروران مقابل 

ــد. ــور دارن ــی حض ــام کریم ــن بهن دوربی
ــی ۱۰۰ ســالگی »اینگمــار برگمــن«   جشــن جهان
بــه عنــوان  نامــدار ســینمای جهــان،  کارگــردان 
ــا برگــزاری یــک  ــوع خــود ب ــداد در ن بزرگ تریــن روی

ــد. ــاز ش ــما آغ ــدن رس ــری در لن ــت خب نشس
ــن« در  ــی »محکومی ــه تلویزیون ــل مجموع  عوام
ــر  ــدان قص ــن زن ــه لوکیش ــرداری، ب ــه تصویرب ادام
ــه  ــن« ب ــی »محکومی ــه تلویزیون ــد. مجموع می رون
کارگردانــی ســید جمــال ســیدحاتمی و تهیه کنندگــی 
بهــروز مفیــد، کاری از گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 
یــک سیماســت کــه در ۳۰ قســمت ۴۵ دقیقــه ای در 

ــد اســت. دســت تولی
ــل  ــاره دالی  احمــد شــکرچی، جامعه شــناس، درب
اســتقبال مــردم از ژانــر کمــدی گفــت: کمــدی، ابزاری 
ــوان گفــت  ــی اســت کــه نمی ت ــان حرف های ــرای بی ب
ــت  ــه از آن ناراح ــی ک ــه چیزهای ــبت دادن ب ــا نس ی

ــان آورد. ــه زب ــوان مســتقیم ب ــی نمی ت هســتیم، ول
ــد کــه از اعضــای هیئــت معرفــی   ســیروس الون
ــی  ــاره چگونگ ــت، درب ــکار اس ــه اس ــی ب ــم ایران فیل
انتخــاب فیلم هــا گفــت: نکتــه ای کــه الزم اســت 
ــی  ــن مدت ــه در ای ــت ک ــن اس ــم ای ــاره کن ــدان اش ب
ــوی  ــار از س ــترین فش ــتم، بیش ــت هس ــه در هیئ ک
می شــد؛  وارد  فیلم هــا  انتخــاب  بــرای  رســانه ها 
ــم  ــاب فیل ــرای انتخ ــری ب ــار دیگ ــچ فش ــه هی وگرن

ــت. ــود نداش ــی وج خاص
 نســرین مقانلــو، بازیگــر ســینما و تلویزیــون، بــه 
جمــع بازیگــران ســریال »افســانه هزارپایــان« اضافــه 

شــد و از چنــد روز آینــده ایفــای نقــش می کنــد.
 کتــاب »مــن بامــدادم ســرانجام« )یادنامــه  
احمــد شــاملو( بــه  کوشــش ســعید پورعظیمــی 
ــروِد شــعر و اندیشــه و  ــدف شــناخت اوج و ف ــا ه ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــر ش ــاعر منتش ــن ش ــخصیت ای ش
کتــاب در ۸۳2 صفحــه بــا قیمــت ۹۰ هــزار تومــان از 
ســوی انتشــارات هرمــس بــه چــاپ رســیده اســت.

ــی  ــه سی وششــمین جشــنواره بین الملل  دبیرخان
ــی  ــای متقاض ــت گروه ه ــت درخواس ــر، ثب ــر فج تئات
ــا اول  شــرکت در بخــش مــرور را کــه از اول مــرداد ت

ــرد. ــاز ک ــد، آغ ــه رفته ان ــر روی صحن مه

کوتاه اخبار 

 آغاز اکران »زرد« از مهرماه 
در سینماهای کشور

مصطفــی  ســاخته  »زرد«  عمومــی  اکــران 
ــدی از  ــران مجی ــی کام ــه تهیه کنندگ ــی زاده ب تق

مهرمــاه در ســینماها آغــاز می شــود. 
ــینمایی  ــد س ــاخته بلن ــن س ــم »زرد«، اولی فیل
فســتیوال  در  ایــن  از  پیــش  تقــی زاده کــه 
و  داوران  هیئــت  بــزرگ  جایــزه  شــانگ های 
جایــزه بهتریــن بازیگــر زن را دریافــت کــرده بــود، 
ــران  ــدس اک ــینمایی ق ــروه س ــاه در گ از مهرم

می شــود. عمومــی 
همچنیــن ایــن فیلــم به تازگــی در جشــنواره 
بین المللــی فیلــم هنــر روســیه، دو جایــزه 
اصلــی ایــن رویــداد را در بخــش بهتریــن فیلــم 

ــرد. ــود ک ــه از آن خ ــن فیلمنام و بهتری
در خاصــه داســتان »زرد« کــه فیلمــی پربازیگــر 
اســت، آمــده: آدم هــای عجیبــی هســتیم... 

ــه. ــرق می کن ــی ف ــردا خیل ــا ف ــون ب امروزم
ــان،  ــرداد صدیقی ــات، مه ــاره بی ــرام رادان، س به
بهــاره کیان افشــار،  حقیقت دوســت،  شــهرام 
ــی  ــا درگاهــی، علیرضــا اســتادی، امیرعل آناهیت
نبویــان، متیــن ســتوده، مرتضــی تقــی زاده، 
علــی صالحــی، شــهروز دل افــکار، حســین 
ــدوی  ــاد مه ــمس الدین، فره ــا ش ــی، رض نائین
ــش  ــای نق ــه ایف ــری در »زرد« ب ــین مه و حس

می پردازنــد.

ــگاری در سیســتم دانشــگاهی  آمــوزش روزنامه ن
و ضعف هــای آن را ناشــی از خــأ تحقیقــات 
اتفاقــات  بــرای  کــه  می دانــد  آینده پژوهــی 
تــا  اســت  نکــرده  برنامه ریــزی  رو  پیــش 
شــکاف بیــن ســرفصل های تدریس شــده بــا 
دهــد.  را کاهــش  تحریریه هــا  روزنامه نــگاری 
علــوم  دانشــکده  رئیــس  عقیلــی،  وحیــد 
آزاد  دانشــگاه  رســانه  مطالعــات  و  ارتباطــات 
اســامی، در گفت وگــو بــا »شــفقنا« معتقــد 
ــن  ــر را از بی ــچ رســانه ای، رســانه  دیگ اســت: هی
و  اجتماعــی  شــبکه های  اگرچــه  نمی بــرد. 
تکنولوژی هــای ارتباطــی بــه دلیــل نفــوذ، کاربــرد 
ــی  ــی در زندگ ــه طــرز عجیب ــه روز بودنشــان ب و ب
روزمــره مــا رســوخ کرده انــد و ایــن شــکاف 

ــت. ــده اس ــتر ش ــی بیش خیل
 شما به عنوان رئیس دانشکده علوم 

ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد 
اسالمی وضعیت این دانشکده را از نظر 

آموزش روزنامه نگاری چطور می دانید؟
وضعیــت آمــوزش روزنامه نــگاری بــه طــور کلــی 
ــی  ــه ســرفصل ها و اصــوال درس های ــا عنایــت ب ب
ــصت  ــه  ش ــه ده ــده، ب ــف  ش ــش تعری ــه برای ک
ســال  ســی  ایــن  در  مطمئنــا  و  برمی گــردد 
به ویــژه در ۱۰ ســال گذشــته تحــوالت حــوزه 
تکنولــوژی در معنــای عــام و تکنولوژی هــای 

ارتباطــی و اطاعاتــی در معنــای خــاص بــه حدی 
زیــاد بــوده کــه شــکاف بســیار گســترده ای ایجــاد 
شــده بیــن روزنامه نــگاری بــا ســرفصل های 
ــه در  ــا آنچ ــش ب ــه پی ــه ده ــده در س تعریف ش
حــال حاضــر انجــام می شــود. ایــن شــکاف 
عنــوان  و  تکنیک هــا  دروس،  نظریه هــا،  در 
ــه   ــه در هم ــگاه آزاد، بلک ــا در دانش دروس نه تنه
دانشــگاه ها بــه دلیــل رشــد شــتاب ســریع 
تکنولــوژی و به ویــژه تکنولوژی هــای ارتباطــی 
ــی  ــت؛ یعن ــده اس ــاد ش ــی زی ــی خیل و اطاعات
ــی و آزاد از  ــی دولت ــز آموزش ــگاه ها و مراک دانش

آموزش هــای روز بســیار عقــب هســتند.
 فکر می کنید چطور می توان این 

شکاف را پر کرد؟
تکنولــوژی  بحــث  آن  از  عمــده ای  قســمت 
اســت؛ ولــی در کنــار آن بحث هــای دیگــری 
هــم وجــود دارد؛ بــه  عنــوان  مثــال یکــی از ایــن 
دهه هــای  در  آینده پژوهــی  عــدم  بحث هــا 
گذشــته اســت؛ یعنــی اگــر در دهه هــای گذشــته 
ــان  ــرایط امروزم ــاره ش ــی درب ــی آینده پژوه نوع
انجــام می شــد، شــاید ایــن شــکاف کمتــر 
ــان  ــوز در درس هایم ــا هن ــه م ــرای نمون ــود؛ ب ب
مدیریــت  خبــری،  مصاحبــه  گزارش نویســی، 
 … و  تیترنویســی  روزنامه نــگاری،  خبــری، 
داریــم. حــدودا در دهــه پیــش نــوع الکترونیــک 

و نــوع فضــای مجازی شــان هــم کم کــم وارد 
فضــای روزنامه نــگاری شــد و بــا توجــه بــه ایــن 
تغییــرات کــه در یــک حالــت گــذار بــوده اســت، 
می بینیــد مــا بحثــی بــه عنــوان تیترنویســی 
ــن  ــگاری آنای ــا روزنامه ن ــازی ی ــای مج در فض
ــول  ــری اص ــک س ــه ی ــت ک ــت اس ــم. درس داری
کلــی بــا تیترنویســی در دوران روزنامه نــگاری 
ســنتی شــباهت دارد، ولــی مباحــث بســیار 
جدیــد و بدیــع وارد شــده اســت؛ یعنــی شــما باید 
ــی و ...  ــی و خبر نویس ــی، گزارش نویس تیترنویس
ــد  ــک درس جدی ــوان ی ــه عن ــای وب ب را در فض
بدانیــد؛ چــون نــوع آنایــن و ســنتی ایــن درس ها 
هرچنــد در یــک ســری اصــول بــا هــم مشــترک 
هســتند، ولــی تفاوت هــای خیلــی جــدی دارنــد. 
بنابرایــن یکــی از مباحــث مهــم آینده پژوهــی 
ــری  ــده و دیگ ــام  نش ــفانه انج ــه متأس ــت ک اس
بحــث تکنولــوژی اســت. ایــن تکنولــوژی در تمــام 
حوزه هــای زندگــی بشــر در دو ســه دهــه گذشــته 
همــه را متحــول کــرده و ایــن فقــط محــدود بــه 

حــوزه  روزنامه نــگاری نیســت. 
شــما تکنولــوژی و پزشــکی را در نظــر بگیریــد کــه 
ــا  ــرده اســت. تکنولوژی ه ــدا ک ــی پی چــه تغییرات
ــان، پزشــکی،  ــی روش هــای درم ــه طــرز عجیب ب
مهندســی، ســاح های نظامــی و... را تحــت تأثیــر 
قــرار داده انــد. روزنامه نــگاری هــم، یکــی از ایــن 
مــواردی اســت کــه تحــت تأثیــر تکنولــوژی قــرار 
گرفتــه اســت؛ بــرای نمونــه ســاخت اتومبیــل بــا 
ــل  ــد ســنتی اتومبی ــد و تولی تکنولوژی هــای جدی
ــام  ــش انج ــال پی ــه ۱۰ س ــد ک ــر بگیری را در نظ

ــوژی  ــا تکنول ــه ب ــی ک ــد. اآلن اتومبیل های می ش
جدیــد ســاخته نشــوند، قیمــت و سوختشــان باال 
و کیفیتشــان پاییــن اســت. در روزنامه نــگاری 

ــت. ــه اس ــم این گون ه

 نقش نیروی انسانی را که بتواند این 
شکاف را در بحث آموزش کم کند، چقدر 

مهم می دانید؟
ایــن شــکاف در آمــوزش بیشــتر اســت؛ یعنــی آیا 
مدرســان و اســتادانی داریــم تــا ایــن حوزه هایــی 
ــفانه  ــد؟ متأس ــردم، درس بدهن ــاره ک ــه اش را ک
نــه. ایــن مســئله شــکاف را بیشــتر کــرده اســت؛ 
ــی  ــری و آینده پژوه ــد آن آینده نگ ــا بای ــی م یعن
بــه  و  می داشــتیم  گذشــته  دهه هــای  در  را 
ایــن فکــر می کردیــم کــه در آینــده مدرســی 
خبرنویســی،  تیترنویســی،  تــا  می خواهیــم 

ــد.  ــس کن ــه و ... در وب را تدری مصاحب
ــار  ــا اضافه ب ــده و م ــم ش ــا ک ــروزه حوصله ه ام

اطاعاتــی داریــم؛ همچنیــن رقابــت زیــاد شــده 
و مقررات زدایــی شــده اســت. در چنیــن فضایــی 
بایــد خبــر بــه  گونــه ای نوشــته شــود کــه مثــل 
ســابق جــذاب، بدیــع، تنــد و ســریع باشــد و در 
عیــن  حــال کیفیــت فضــای وب را هــم داشــته 

باشــد.
آمــوزش  سیســتم  بــه  انتقــادات  از  یکــی 
دانشــگاهی نداشــتن مصاحبــه ورودی بــرای 
ــن موضــوع  ــه ای ــگاری اســت ک رشــته روزنامه ن

ــت.  ــذار اس ــوزش تأثیرگ ــد آم ــر رون ب
 نظرتان در این باره چیست؟

مصاحبــه  مقطــع کارشناســی  در  متأســفانه 
ــود دارد.  ــری وج ــع دکت ــی در مقط ــت؛ ول نیس
اســت کــه شــما مطــرح  مطلــوب چیــزی 
ــخیص  ــه تش ــرای اینک ــد ب ــی بای ــد؛ یعن کردی
روزنامه نــگاری،  شــغل  بــه  فــردی  دهیــم 
ــت،  ــد اس ــی عاقه من ــط عموم ــات و رواب ارتباط
مصاحبــه انجــام دهیــم؛ ولــی متأســفانه امــکان 
ــدارد؛ چــون کیفیــت  ــی وجــود نداشــته و ن عمل
نیازمنــد  مصاحبــه،  برگــزاری  ویژگی هــای  و 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــادی اس ــانی زی ــروی انس نی
اینکــه مصاحبــه یعنــی به گزینــی، انجــام آن 
ــا  ــن رشــته ب ــا وجــود کاهــش دانشــجو در ای ب
ــی و  ــگاه دولت ــت. دانش ــراه اس ــکاتی هم مش
آزاد تقریبــا در حــال از دســت دادن دانشــجویان 
رشــته علــوم ارتباطــات و روزنامه نــگاری هســتند 
دانشــجو  راحتــی  بــه  علمی کاربردی هــا  و 
می گیرنــد. بنابرایــن بــا انجــام مصاحبــه مــا بــه 

نمی رســیم. اهدافمــان 

 فیلــم »نفــس« بــه کارگردانــی نرگــس آبیــار نماینــده ایران 
در اســکار  2۰۱۸ شــد. »نفــس« کــه پخــش بین المللــی آن 
را محمــد اطبایــی برعهــده دارد، روایــت زندگــی چهارکــودک 
ــه  ــه ب ــت ک ــم اس ــال و مری ــادر، کم ــار، ن ــای به ــه نام ه ب
همــراه پدرشــان غفــور و مادربــزرگ خــود در دهــه ۵۰ 
خورشــیدی نفــس می کشــند! دنیــای ایــن کــودکان، 
دنیایــی پــر از رویاهــای زیبــای کودکانــه اســت و قــرار اســت 

رنــگ حقیقــت بــه خــود بگیــرد.
مهــران احمــدی، پانتــه آ پناهــی ها،گاره عباســی، ســیامک 
صفــری، شــبنم مقدمــی، ســاقی زینتــی، محمدرضــا 
ــی و  ــی خانبابای ــوی، عل ــاره نورموس ــیده س ــیرخانلو، س ش
جمشــید هاشــم پــور ایفاگــر نقش هــای فیلــم ســینمایی 
»نفــس« هســتند. ســال گذشــته ســینمای ایــران بــا 
معرفــی فیلــم »فروشــنده« اصغــر فرهــادی بــه اســکار این 

ــن  ــکار بهتری ــار اس ــرای دومین ب ــه ب ــت ک ــانس را داش ش
فیلــم خارجــی را بدســت بیــاورد. امســال ســیروس الونــد 
کارگــردان، مجیــد انتظامــی آهنگســاز، محمــد بــزرگ 
ــال  ــید جم ــردان، س ــزی کارگ ــال تبری ــردان، کم ــا کارگ نی
ســاداتیان تهیــه کننــده، رســول صدرعاملــی کارگــردان، جواد 
طوســی منتقــد، رضــا کیانیــان بازیگــر و امیــر اســفندیاری 
معــاون بین الملــل بنیــاد ســینمایی فارابــی انتخــاب فیلــم 
شــرکت کننــده در اســکار را بــر عهــده داشــتند. فیلــم نفــس 
ــق  ــر موف ــم فج ــنواره فیل ــن دوره جش ــی و چهارمی در س
ــرای  ــل زن ب ــش مکم ــر نق ــن بازیگ ــزه بهتری شــد دو جای
ــگاه  ــم در بخــش ن ــن فیل ــزه بهتری ــی و جای شــبنم مقدم
ملــی را بدســت بیــاورد.  گفتنــی اســت ازی و گریــم پانتــه 
ــینمایی  ــدان س ــد منتق ــس از دی ــم نف ــا در فیل آ پناهی ه
بســیار چشــمگیر بــود امــا مــورد توجــه داوران قــرار نگرفــت.

یازدهمیــن دوره جشــنواره موســیقی جــوان شــامگاه 2۷ 
شــهریور در تــاالر وحــدت بــه کار خــود پایــان داد. 

ــرزاد  ــاد، ف ــری وزارت ارش ــور هن ــاون ام ــی مع ــی مرادخان عل
ــا  ــاد و حمیدرض ــیقی وزارت ارش ــر موس ــر کل دفت ــی مدی طالب
نوربخــش مدیــر عامــل خانــه موســیقی ایــران در ایــن مراســم 

حضــور داشــتند. 
در ابتــدای ایــن مراســم ویدئویــی از مراحــل داوری ایــن دوره 
ــر  ــعدی، دبی ــان اس ــپس هوم ــد. س ــش ش ــنواره پخ از جش
ــی خوشــحال هســتم پــس  ــار کــرد: خیل ایــن جشــنواره، اظه
از بیســت روز کار فشــرده، امشــب شــاهد اختتامیــه ایــن 
ــم.  ــن می گیری ــدگان آن جش ــرای برگزی ــتیم و ب ــداد هس روی
ــوار  ــتادان بزرگ ــی از اس ــع بزرگ ــک جم ــا کم ــنواره ب ــن جش ای

ــزار شــد.  برگ
او ادامــه داد: برگــزاری ایــن جشــنواره بیســت روز کاری تمــام 

ــز  ــان نی ــه در جه ــران، بلک ــا در ای ــاید نه تنه ــت. ش ــت داش وق
ــن ابعــاد برگــزار نشــود.  جشــنواره ای در ای

در ادامــه حســین علیــزاده، نوازنــده برجســته تــار و عضــو 
هیئــت داوران ایــن جشــنواره، اظهــار کــرد: مــن بــه نمایندگــی از 
ــم.  ــی کــه زحمــت کشــیده اند، صحبــت می کن طــرف هنرمندان
ــن  ــی در ای ــوان نواح ــدان ج ــرای هنرمن ــه اج ــاره ب ــا اش او ب
مراســم گفــت: مــا شــمه ای از ایــران واقعــی را دیدیــم. ایــران 
دارای فرهنــگ و اقــوام مختلفــی اســت. اگــر دولــت یــا 
ــتند  ــک داش ــن کوچ ــک دوربی ــده ی ــای تصمیم گیرن جریان ه
ــاهد  ــد، ش ــان می دادن ــران نش ــارج از ای ــه خ ــرا را ب ــن اج و ای

تهاجــم فرهنگــی نمی بودیــم. 
ــت:  ــه دارد، گف ــت وظیف ــل مل ــت مقاب ــه دول ــان اینک ــا بی او ب
نفــت زیــر پــای همــه ماســت و همــه در آن ســهیم هســتیم؛ 
ثــروِت هنــرِ مــا غنی تــر از نفتــی اســت کــه زیــر پــای ماســت.

فرهنگ و هنر10
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از »واژه« استفاده کرد
V.Sadeghi@eskimia.ir

وحیدصادقیکیمیای وطن

ــزاری  ــی برگ ــته اصفهان ــرداز برجس ــاعر و طنزپ ش
ــت.  ــب دانس ــقوط« را واج ــص س ــنواره رق »جش
»جشــنواره ادبــی رقــص ســقوط« بــا موضــوع هجو 
ــای  ــت ویژه برنامه ه ــت مدیری ــه هم ــعود ب آل س
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  شــهری 
ــور  ــته کش ــدان برجس ــور هنرمن ــا حض ــان ب اصفه

ــد.  ــزار ش برگ

ســعید بیابانکــی، شــاعر و طنزپــرداز برجســته 
ــن  ــر ای ــری و هدایتگ ــوان مج ــه  عن ــی، ب اصفهان
ــت.  ــور داش ــنواره حض ــار داوران جش ــه در کن برنام
بیابانکــی دربــاره ضــرورت برگــزاری ایــن جشــنواره 
ــار داشــت: آل ســعود از نخســتین ســال های  اظه
پــس از انقــاب بــا ایــران ســر ناســازگاری داشــت و 
بارهــا ایــن دشــمنی را نشــان داد؛ دشــمنی پنهــان 
او همیشــه ادامــه داشــته اســت؛ زمانــی کــه فاجعه 
منــا رخ داد بــه همــراه چنــد شــاعر دیگــر قطعــه ای 
ســرودیم کــه بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. 
وی هجــو را نوعــی مبــارزه نــرم دانســت و گفــت: 
ــگ از واژه  ــر و تفن ــای تی ــه  ج ــود ب ــی می ش گاه
اســتفاده کــرد؛ ایــن شــیوه ای از مبــارزه اســت کــه 

نبایــد از آن غافــل شــد. مقــام معظــم رهبــری نیــز 
بــر ایــن نــوع مبــارزه تأکیــد دارنــد و در دیــدار نیمه 
مــاه مبــارک رمضــان بــر ایــن امــر ســفارش کردنــد. 
ســعید بیابانکــی از اقــدام ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان در برگــزاری و حمایــت از ایــن 
ــور  ــت: تص ــان داش ــرد و بی ــکر ک ــنواره تش جش
نمی کردیــم ایــن تعــداد شــعر بــه ســتاد جشــنواره 
ارســال شــود؛ شــعرهای بســیار خوبــی از شــاعران 
برجســته بــه ایــن جشــنواره ارســال شــد کــه دارای 
ــتیزی و  ــی و ظلم س ــارزه عدالت خواه ــای مب معن
مبــارزه بــا دشــمن بــه  صــورت شــعر هجــو بــود؛ به 
چیزهایــی اشــاره شــده بــود کــه بــرای مــا تازگــی 

داشــت. 

ــت:  ــت و گف ــد دانس ــیار قدرتمن ــات را بس وی ادبی
ــداد و  ــر روی ــت و ه ــوذ اس ــانه ای بانف ــعر، رس ش
ــا ســرعت واکنــش  ــد، شــعر ب ــه می افت ــی ک اتفاق
آنچــه  پاســکو  حادثــه  در  می دهــد.  نشــان 
ــود. در شــهادت شــهید  مــردم را آرام کــرد، شــعر ب
ــدان آمــد.  ــه می ــه  ســرعت ب ــز شــعر ب حججــی نی
ــد.  ــان می دهن ــش نش ــرعت واکن ــه  س ــعرا ب ش
 در ســوگ عزیــزان اگــر شــعر نخوانیــم از غــم 
می میریــم. بیابانکــی در پایــان یــادآور شــد: وقتــی 
کشــوری بــا کشــور مــا بــه عنــاد برمی خیــزد، هجــو 
ــد و  ــدان می آی ــه می ــی ب ــزار دفاع ــوان اب ــه  عن ب
ــی واجــب  ــن جشــنواره در زمــان کنون برگــزاری ای

بــود.

تئاتر
 لغو اجرای پایانی 

»شیرهای خان بابا سلطنه«
آخریــن روز اجــرای نمایــش »شــیرهای 
ــا  ــی ب ــل همزمان ــه دلی ــا ســلطنه« ب خان باب

ــد. ــو ش ــرم لغ ــاه مح ــن روز م اولی
ــه  ــا ســلطنه« ب ــش »شــیرهای خان باب نمای

ــی اســت  ــی افشــین  هاشــمی مدت کارگردان
در تماشــاخانه »شــهرزاد« اجــرا می شــود و 
طبــق برنامــه پیشــین بایــد روز ۳۱ شــهریور 
بــه کار خــود پایــان مــی داد؛ امــا ایــن 
ــم  ــت ه ــا در دو نوب ــن روزه ــه ای ــش ک نمای
بــه صحنــه مــی رود، بــا توجــه بــه فرارســیدن 
مــاه محــرم یــک روز زودتــر تمــام می شــود.

ایــن خبــر بــه تأییــد پیمــان شــریعتی، 
معــاون اجرایــی اداره کل هنرهــای نمایشــی 
نیــز رســیده و قــرار اســت بــا همــکاری گــروه 
خان بابــا  »شــیرهای  نمایــش  اجرایــی 
ســلطنه«، اجراهای روز پنجشــنبه ۳۰ شــهریور 
بــا تغییــر ســاعت، پیــش از اذان مغــرب 

ــد. ــان برس ــه پای ــود و ب ــزار ش برگ

ــر  »شــیرهای خان باباســلطنه«، تازه تریــن اث
افشــین  هاشــمی، یــک نمایــش شــادی آور 
موســیقایی )کمدی موزیــکال( اســت کــه 
گاب آدینــه در آن نقــش »ســیاه« را بــازی 

می کنــد.
مســعودی،  شــهرام  مالکــی،  محمدرضــا 
ــا  ــر، محمدرض ــد نف ــی، وحی ــا ناصح علیرض

آزادفــرد، افشــین  هاشــمی، مســیح کاظمــی، 
فاطمــه حیدری فــر، الناز ســلیمانی، احســان 
بیات فــر، مانیــا علیجانــی، صبــا گرگین پــور، 
ــن  ــی، مبی ــدی پناه ــن، مه ــد دائی چی محم
معیــن طاهری طــاری، صابــر  دودانگــی، 
گل محمــدی و مونــا فرجــاد، دیگــر بازیگــران 

ــن نمایــش هســتند. ای

سینما

فیلم دفاع مقدسی باید در گیشه 
فاتح باشد

ــاع  ــینمایی دف ــور س ــری و ام ــازمان هن ــس س رئی
مقــدس ضمــن تشــریح برنامه هــای ایــن ســازمان 
در هفتــه دفــاع مقــدس تاکیــد کــرد: فیلــم دفــاع 

مقدســی بایــد در گیشــه هــم فاتــح باشــد. 
ــاع  ــت دف ــه اهمی ــا اشــاره ب ــری ب ــر جعف علی اصغ
مقــدس گفــت: دفــاع مقــدس، ســرآغاز خودبــاوری 
ــا توجــه  و اعتمادبه نفــس در یــک جامعــه اســت. ب
ــازمان  ــن س ــدس ای ــاع مق ــه دف ــروع هفت ــه ش ب
ــرار  ــود ق ــتورکار خ ــی را در دس ــای مختلف برنامه ه

داده اســت. 
نمایشــی  هنرهــای  حــوزه  در  داد:  ادامــه  وی 
محوریــت  بــا  نمایشــنامه  کتــاب  عنــوان   ۳۰
ــرای  ــخه ب ــزار نس ــراژ ۷۵ ه ــدس در تی ــاع مق دف
ــر  ــن نش ــم؛ همچنی ــال می کنی ــتان ها ارس شهرس
ــه  ــاز ب ــه آغ ــن هفت ــز در ای ــدس نی ــاع مق ــر دف هن

می کنــد.  کار 
ســینمایی  امــور  و  هنــری  ســازمان  رئیــس 
دفــاع مقــدس تاکیــد کــرد: رونمایــی از کتــاب 
پدیدارشناســی تئاتــر دفــاع مقــدس، برگــزاری 
نشســت تخصصــی آییــن دفــاع مقــدس و تجلیــل 
ــه  ــز« ب ــم پایی ــر هفت ــت عص ــش »هف از دو نمای
ــه  ــر« ب ــه آخ ــی و »نام ــوب آقاخان ــی ای کارگردان

برنامه هــای  دیگــر  از  برجــی،  علــی  کارگردانــی 
هفتــه دفــاع مقــدس اســت. البتــه در نظــر داریــم 
کــه در هــر فصــل از نمایش هــای دفــاع مقــدس و 

ــم.  ــی کنی ــل آن قدردان عوام
ــن  ــبت اربعی ــه مناس ــتندی ب ــت: مس ــری گف جعف
ــد  ــال تولی ــگاه« در ح ــام »ن ــا ن ــی ب ــهید حجج ش
بــه زودی آمــاده پخــش می شــود؛  اســت کــه 
کلیــپ  و  انقــاب  آیــات  نماهنــگ  همچنیــن 
ــون  ــا از تلویزی ــن روزه ــز در ای ــدان روح هللا نی فرزن

می شــود. پخــش 

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران )تجدید(
شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد آئین نامه اجرائی بند »هـ« ماده 2۹ 
قانون برگزاری مناقصات، مشاوران پایه 2 و باالتر در رشته آب تخصص آبیاری و زهکشی که توسط معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری احراز صاحیت شده اند را در چارچوب ضوابط آئین نامه 

مذکور برای خدمات مهندسی تشکیل گروههای گشت و بازرسی سطح استان چهارمحال و بختیاری ارزیابی 

ارزیابی  به  از مشاوران واجد شرایط دعوت می شود برای اخذ مدارک مربوط  کیفی نماید. بدین وسیله 

 کیفی مشاوران از تاریخ ۱۳۹6/۰6/2۵ لغایت ۱۳۹6/۰6/2۷ از طریق سایت این شرکت به نشانی اینترنتی

WWW.CBRW.IR مدارک مربوطه را دریافت نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار 

یافته و شرکت پس از انجام مراحل ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل 
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نانهایسرطانزا
ــاد  ــث ایج ــروزه باع ــه ام ــی ک ــل مهم ــی از عوام »یک
گســترش ســرطان در کشــور شــده، بحــث نــان اســت؛ 
نان هایــی کــه افــرادی بــا نــام »نــان خشــکی و 
ــا  ــه دامداری ه ــرده و ب ــع آوری ک ــا را جم ــی« آن ه نمک
و گاوداری هــا می فروشــند.«؛ ایــن جمــات بخشــی از 
یــک پیــام صوتــی اســت کــه اخیــرا در فضــای مجــازی 
دســت بــه دســت می شــود و نگرانی هایــی را در اذهــان 

عمــوم ایجــاد کــرده اســت. 
در ایــن پیــام صوتــی فــردی ظاهــرا پزشــک از ضایعــات 
ــت  ــور صحب ــه دام و طی ــتفاده از آن در تغذی ــان و اس ن
ــد و مدعــی می شــود کــه »ایــن نان هــا پــس از  می کن
ــد  ــس از چن ــوند و پ ــار می ش ــی انب ــع آوری در جای جم
روز بــه دلیــل رطوبــت هــوا کپــک زده و ســمی را بــه نــام 
آفاتوکســین تولیــد می کننــد؛ آفاتوکســین هــم عاملــی 
سرطان زاســت و بــا ورود آن بــه بــدن دام گوشــت، 
ــه  ــت ریخت ــای درخ ــه از دام پ ــودی ک ــی ک ــیر و حت ش
می شــود، حــاوی ایــن ســم خواهنــد بــود و درمجمــوع 
ــرطان  ــد س ــزان رش ــه می ــود ک ــث می ش ــان باع ــن ن ای

افزایــش یابــد.«
ــد  ــن مبحــث را تکذیــب می کن  ســازمان غــذا و دارو ای
ســمیره  مهنــدس  می دانــد.  بی اســاس  را  آن  و 
فرآورده هــای  بــر  نظــارت  اداره کل  صبــاح، معــاون 
ــم  ــه س ــد: اگرچ ــذا و دارو، می گوی ــازمان غ ــی س غذای
آفاتوکســین در همــه مــواد غذایــی مرطــوب رشــد 
ــژه  ــا پیوســته در مصاحبه هــای خــود به وی ــد و م می کن
دربــاره آجیل هــای مانــده ایــن موضــوع را یــادآور 
شــده ایم، امــا دوز ایــن قــارچ در نان هــای خشــک 
ــه  ــان ب ــده انس ــد مبتاکنن ــه بتوان ــت ک ــدری نیس آن ق

ــد.  ــرطان باش س
اینکــه  بــر  مبنــی  اظهاراتــی  می کنــد:  تاکیــد  وی 
ــان و مصــرف آن توســط دام و درنتیجــه  آفاتوکســین ن
ــوع  ــن ن ــم ای ــان، س ــط انس ــیر آن دام توس ــرف ش مص
را منتقــل کــرده و باعــث بــروز ســرطان می شــود، 

اســت. بی اســاس 

زندگی۱۱میلیونحاشیهنشین
دروضعیتنامناسب

معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت: بیــش از ۱۱ میلیــون 
حاشیه نشــین در کشــور وضعیــت نامناســبی دارنــد. 

مرکــز   ۱۵۰ افتتــاح  آییــن  در  جهانگیــری  اســحاق 
اورژانــس اجتماعــی در سراســر کشــور گفــت: اهتمــام 
بــه کاهــش و کنتــرل آســیب اجتماعــی، یک مســئولیت 
مهــم ملــی اســت و قطعــا گســترش اورژانــس اجتماعی 
یکــی از ضرورت هــای اساســی اســت کــه دولــت بایــد 

ــد.  ــته باش ــای الزم را داش حمایت ه
جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــگیری از آســیب ها 
ــح  ــرد، تصری ــام گی ــا انج ــان آن ه ــش از درم ــد پی بای
ــوان  ــه عن ــی ب ــیب دیدگان اجتماع ــه آس ــد ب ــرد: بای ک
بیمــار نــگاه شــده و برنامــه اساســی بــرای درمــان آن هــا 
تعبیــه شــود؛ چــرا کــه آســیب های اجتماعــی می توانــد 

حیــات اجتماعــی را بــا خطــر روبــه رو کنــد.

جامعه
وجود400گونهمخدرصنعتی

وزیــر کشــور و دبیــر کل ســتاد مبــارزه بــا مواد مخــدر با 
تشــریح ورود مــواد مخــدر جدیــد بــه کشــور، بــه تنــوع 
گســترده انــواع مخدرهــای صنعتی اشــاره کــرد و گفت: 
ــواد مخــدر  ــه م ــن زده می شــود حــدود 4۰۰ گون تخمی

صنعتــی وجــود داشــته باشــد. 
ــاره ورود مــواد مخــدر  ــی فضلــی درب عبدالرضــا رحمان
ــه کشــور گفــت: تنــوع مــواد مخــدر صنعتــی  جدیــد ب
متاســفانه بســیار زیــاد اســت؛ بــه شــکلی کــه بعضــی 
آمارهــا رقــم 4۰۰ را بــرای تنــوع مــواد مخــدر صنعتــی 
اعــام می کننــد. در حــوزه مــواد مخــدر ســنتی، 
تریــاک و مشــتقات آن همچــون هروئیــن، کوکائیــن و 
مرفیــن مشــخص هســتند؛ امــا صنعتی هــا بــه دلیــل 
ــا  ــود دارد ب ــا وج ــی آن ه ــد کارگاه ــکان تولی ــه ام آنک

ــوند.  ــه می ش ــی عرض ــن مختلف عناوی
ــای  ــی از قرص ه ــدر صنعت ــواد مخ ــه داد: م وی ادام
معمولــی گرفتــه تــا شیشــه و ... امــکان شــیوع مصرف 
آن هــا در جامعــه وجــود دارد؛ لــذا تمامــی 4۰۰ مــوردی 
ــاد می شــود،  ــی ی ــواد مخــدر صنعت ــوان م ــه عن ــه ب ک
همگــی خطرنــاک هســتند. فــرق نمی کنــد کــه چنــد 
مــورد دیگــر وارد کشــور شــوند؛ چــرا کــه مــواد مخــدر 
صنعتــی آســیب زا هســتند و عقــل، ذهن و روح انســان 

ــد.  ــل می کنن ــه ســرعت مخت را ب
ایــن  در  خانواده هــا  آگاهــی  بایــد  افــزود:  وی 
ــه  ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــد. ای ــش یاب ــه افزای زمین
اصلی تریــن عنصــر در موضــوع کنتــرل اعتیــاد بــه 

هســتند. خانواده هــا  مخــدر  مــواد 

آمارثبتنامدانشآموزاندرمدارس
از۱2میلیوننفرگذشت

طبــق اعــام معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش آخریــن 
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــوزان )ب ــام دانش آم ــار ثبت ن آم
ثبت شــده در ســامانه ســناد(، تــا روز گذشــته ۱۲ 

ــوده اســت.  ــر ب ــون و ۷۹۵ هــزار و ۵۲۵ نف میلی
ــون و  ــار، ۷ میلی ــن آم ــزود: از ای ــان اف ــی زرافش عل
۶۸۱ هــزار و ۷۱۸ نفــر در دوره ابتدایــی، 3 میلیــون 
ــک  ــطه اول و ی ــر در دوره متوس ــزار و 3۰۹ نف و ۵۷ ه
میلیــون و ۹۹3 هــزار و ۵۶۰ نفــر در دوره متوســطه دوم 

شــده اند.  ثبت نــام 
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــز در  ــوز نی ــزار و ۹3۸ دانش آم ــه ۶۲ ه ــان اینک ــا بی ب
ــار  ــت: آم ــده اند، گف ــام ش ــتثنایی ثبت ن ــدارس اس م
ــم ۷۵۸  ــه ده ــده در پای ــوزان ثبت نام ش کل دانش آم
هــزار و ۸۵ نفــر اســت کــه از ایــن میــزان ۱۱.3 درصــد 
)۸۵ هــزار و ۶۰۷ نفــر( در رشــته ریاضــی،   ۲۸.۸ 
ــر( و  ــزار و ۱۸۹ نف ــی )۲۱۸ ه ــته تجرب ــد در رش درص
ــوم  ۲۶.3 درصــد )۱۹۹ هــزار و 3۰۱ نفــر( در رشــته عل

انســانی ثبت نــام شــده اند.

کوتاه حوادث 
نجاتدختر۱0ساله
ازدستآدمربایان

دختربچــه ۱۰ ســاله ای بــه نــام اســما کــه ســه روز پیــش 
در مســیر نانوایــی در محلــه مشــیریه تهــران ربــوده شــده 
بــود، بــا تــاش مامــوران پلیــس بــه آغــوش خانــواده اش 

بازگشــت. 
ــان  ــد: دخترم ــود گفتن ــارات خ ــما در اظه ــادر اس ــدر و م پ
را بــرای خریــد نــان بــه نانوایــی محــل ســکونتمان 

ــت.  ــه بازنگش ــه خان ــا ب ــتادیم، ام فرس
یکــی از همســایگان خانــواده اســما کــه شــاهد ماجــرا بود، 
گفــت: سرنشــینان یــک دســتگاه خــودرو شاســی بلند کــه 
دو سرنشــین آقــا و خانــم بودنــد، اقــدام بــه ســوار کــردن 
اســما کــرده و بــه ســرعت محــل را تــرک کردنــد. از طریــق 
ــه  ــا پلیــس اطــاع داده می شــود ک تمــاس شــهروندان ب
دختــر ۱۰ ســاله ای در حالــی کــه کنــار پنجــره طبقــه هشــتم 
ــا داد و  ــتاده ب ــه ازگل ایس ــکونی در محل ــرج مس ــک ب ی

فریــاد فــراوان از مــردم درخواســت کمــک می کنــد. 
ــاله  ــر ۱۰ س ــتم دخت ــه هش ــه طبق ــا ورود ب ــان ب کارآگاه
اســما  نگهــداری  محــل  بازبینــی  در  می کننــد.  آزاد  را 
مشــخص شــد متهــم یکــی از اتــاق خواب هــا را بــا 
دوربیــن مداربســته تجهیــز کــرده و در حالــی کــه دســت و 
پــای اســما را بــا چســب نــواری بســته بــود، وی را در ایــن 
ــردی  ــزل ف ــک من ــت. مال ــرده اس ــداری می ک ــل نگه مح
ــدود  ــه ح ــت ک ــام »امیررضا«س ــه ن ــاله ب ــدودا 4۰ س ح
ــه« ازدواج  ــام »فتان ــه ن ــی ب ــم جوان ــا خان ــل ب ــاه قب ۲ م
کــرده و امــا همســرش بــه دلیــل اعتیــاد بــه مــواد و وجــود 
اختــاف خانوادگــی در زندگــی مشــترک وی را تــرک کــرده 
ــارزه  ــاون مب ــد. مع ــی می کن ــی زندگ ــه تنهای و امیررضــا ب
ــت  ــت: عل ــزرگ گف ــران ب ــس ته ــی پلی ــم جنای ــا جرائ ب

ــوز مشــخص نشــده اســت. ــی هن آدم ربای

قاتلآتنادریکقدمیقصاص
پــس از تأییــد حکــم قصــاص و اعــدام عامــل قتــل »آتنــا 
اصانــی«، دختــر ۷ ســاله پارس آبــادی، پرونــده بــرای 
تعییــن زمــان اجــرای حکــم بــه دادگســتری اردبیــل 

ــد.  ــتاده ش فرس
ناصــر عتباتــی، دادســتان عمومــی و انقــاب اردبیــل، گفــت: 
»ایــن پرونــده پــس از تأییــد حکــم در دیــوان عالــی کشــور، 
بــه دادگســتری اســتان ارجــاع داده شــد و در حــال بررســی 

و مشــورت بــرای اجــرای حکــم آن هســتیم.«
ــی  ــاط دستفروش ــار بس ــرداد از کن ــی« ۲۸ خ ــا اصان »آتن
پــدرش در شــهر پارس آبــاد ناپدیــد شــد و کارآگاهــان 
۲۲ روز بعــد جســد متاشی شــده او را داخــل بشــکه ای 
ــد.  ــدا کردن ــه پی ــه رنگــرز محل پاســتیکی در پارکینــگ خان
قاتــل پــس از کشــف جســد، ضمــن اقــرار بــه ایــن جنایــت 
بــه قتــل دو زن دیگــر اعتــراف کــرد. بــا توجــه به حساســیت 
ایــن جنایــت، پرونــده قتــل دختــر ۷ ســاله در همــه مراحــل 
بــه صــورت فوق العــاده و ویــژه مــورد رســیدگی قــرار گرفــت 
و ســرانجام ۱۹ شــهریور »اســماعیل«، عامــل جنایــت، 
محاکمــه و از ســوی دادگاه بــه اتهــام تجــاوز بــه اعــدام، بــه 
جــرم یــک فقــره قتــل عمــد بــه قصــاص نفــس و بــه دلیــل 

ســرقت بــه حبــس، شــاق و رد مــال محکــوم شــد.

کنش    وا

  وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی
همان گونه که برای فقر درمانی و فقر آموزشی تاش هایی 

کرده ایم، حل و کاهش »فقر معیشتی« را در دستورکار 
داریم. در زمینه فقر مسکن نیز با ایجاد مسکن های 
حمایتی، توانستیم اقداماتی را انجام دهیم که البته 

امیدواریم بتوانیم با درمان فقر شدید و کنترل آن آرامش 
را به زندگی ایرانیان بازگردانیم. وجود نزاع های خانوادگی، 
کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری در 
کشور باعث شد که بر ضرورت توسعه اورژانس اجتماعی 

در کشور تاکید کنیم و آن را گسترش دهیم. 

  رئیسسازمانوظیفهعمومیناجا
برابر اباغیه جدید ستاد کل نیروهای مسلح، مشموالن 
متولد ۷۲ به قبل که غیبت سربازی دارند، می توانند از 

کسر خدمت جبهه، جانبازی و آزادگی والدین خود بهره مند 
شوند.

مدیرکلدفترسالمتجمعیت،خانوادهو
  مدارسوزارتبهداشت

معاینات غربالگری در گروه سنی )۵ تا ۱۸ سال 
دانش آموز و غیر دانش آموز( در سنین ۵ سالگی 

)پیش دبستانی(، ۶ سالگی، ۹ سالگی، ۱۲ سالگی و ۱۵ 
سالگی )در جمعیت دانش آموزی پایه های اول ابتدایی، 

چهارم ابتدایی، پایه اول دوره متوسطه اول، پایه اول دوره 
متوسطه دوم( بر اساس بسته های خدمت غیرپزشک و 

پزشک انجام می شود.

  وزیرآموزشوپرورش
تمامی وجوه درخواستی مدارس شامل سرویس، کتاب، 
مدرسه، پوشاک، هزینه کاس های فوق برنامه و ... باید 

به این حساب مستقل واریز شود و نظارت بر حساب 
مدارس از طرف منطقه، استان و وزارت آموزش و پرورش 

به صورت آناین امکان پذیر است.

  فرماندهمرزبانیناجا
بر اساس پیگیری های مستمر مرزبانی نیروی انتظامی و 
همچنین رایزنی های دیپلماسی سفیر ایران در پاکستان، 
مسئوالن محلی و وزارت امور خارجه، سعید براتی، سرباز 
ربوده شده سیستان و بلوچستانی، زنده است و همچنان 

به دنبال بازگرداندن وی به کشور هستیم. امیدوارم با 
رایزنی های انجام شده که مؤثر نیز بوده، سعید براتی سالم 

به آغوش خانواده اش بازگردد.

معاوناموراجتماعیسازمانبهزیستی
  کشور

کودکان کار دارای خانواده های متفاوتی هستند؛ برای مثال 
در بعضی مواقع پدر سرپرست خانوار از کار افتاده یا بیمار 

بوده؛ اما در مواقعی پدر دارای اعتیاد شدید است؛ حتی 
شاید در برخی موارد خانواده مشکلی هم نداشته باشد، اما 
از روی سودجویی کودک را مجبور به کار اجباری می کند یا 
فرزند خود را در اختیار گروه های سودجو می گذارد که هر 

کدام از این موارد نیاز به مداخات خاص خود دارند.

گاهی برای بودن باید کشت!

ظهــور اراذل و اوبــاش در یــک جامعــه، نشــان از یــک 
ــراد  ــوان اف ــه عن ــا ب ــت. آن ه ــی اس ــل اجتماع معض
منحــرف، ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی را نادیــده 
ایــن  عمــل می کننــد.  آن  برخــاف  و  می گیرنــد 
افــراد بــا تکــرار رفتارهــای انحرافــی و بزهکارانــه خــود 
زمینــه ســلب امنیــت اخاقــی و اجتماعــی را در یــک 

ــد. ــه وجــود می آورن ــه ب جامع
در  اخیــر  هفته هــای  در  بــزرگ  تهــران  پلیــس 
ــوق  ــه پات ــی ک ــه محات ــترده ب ــات گس ــک عملی ی
اراذل و اوبــاش بــود، یــورش بــرد و ۲۱3 نفــر از 
افــرادی را کــه دارای جرایمــی ماننــد تخریــب امــوال 
ــاد  ــلحانه، ایج ــری مس ــی، درگی ــی، عربده کش عموم
مزاحمــت، نگهــداری خریــد و فــروش ســاح بودنــد، 
دســتگیر کــرد. مــا بــا محســن، یکــی از ایــن افــراد 

دستگیرشــده بــه گفت وگــو نشســتیم.
خالکوبی هــای  بــر  عــاوه  محســن  بــدن  روی 
ــده می شــود. ۲۶  ــو دی ــر چاق ــش از ۲۰ اث ــدد بی متع
ــدان دارد و از ۱۹  ــار ســابقه زن ــا 4 ب ســاله اســت، ام
ــش آزار  ــی از اتهامات ــه؛ یک ــدان رفت ــه زن ــالگی ب س
ــول خــودش  ــه ق ــه ب ــک پســر ۱4 ســاله اســت ک ی
تبرئــه شــده؛ امــا دوبــاره بــه دلیــل مــرگ مشــکوک 
همــان نوجــوان و شــکایت خانــواده متوفــی بــه 
ــده اســت. از  ــان درگیــر پرون ــاده و همچن ــدان افت زن

می پرســم:  او 
االنبهچهجرمیاینجایی؟

می گویــد: چیــز خاصــی نیســت؛ ۷ تــا بــرادر هســتند 
ــری  ــد، کُ ــف می کردن ــان تعری ــدام از خودش ــه م ک
زیــاد می خواندنــد و دعــوا راه می انداختنــد؛ مــن 

هــم بــا آن هــا دعــوا کــردم. 
ــف  ــان تعری ــدام از خودش ــد؛ م ــا بودن ــر آن ه مقص

می کردنــد.
دربارهجرائمیکهمرتکبشدی،بگو؟

ــه  ــاه ب ــتم، ۱۰ م ــرب و ش ــرم ض ــه ج ــال ۹3 ب در س
ــم. ــرج رفت ــهر ک ــی ش ــدان رجای زن
باردومچرابهزندانرفتی؟

ــد  ــردم و بع ــوا ک ــک پســربچه دع ــا ی در ســال ۹4 ب
او ادعــا کــرد کــه مــن بــه او تعــرض جنســی کــردم 
ــود و  ــی ب ــت؛ نتیجــه منف ــی رف ــه پزشــکی قانون و ب
در دادگاه کیفــری اســتان از اتهــام تعــرض تبرئــه 

ــم  ــل ضــرب و شــتم دادگاه حک ــه دلی ــا ب شــدم؛ ام
یکســال زنــدان و دیــه تعییــن کــرد کــه هــم حبــس 

ــردم. ــه را پرداخــت ک ــم دی را کشــیدم و ه
میگویندباعثقتلهماننوجوانشدی؟

آن پســربچه بــه خاطــر دوســت دختــرش خودکشــی 
کــرد. دختــره هــم بــه خاطــر او خودکشــی کــرد؛ امــا 
زنــده مانــده بــود و ســرخاک پســره هــم آمــده بــود؛ 

بــه مــن ربطــی نــدارد.
پسچرابااودعواکردی؟

ــوا  ــا دع ــا بچه ه ــد و ب ــربچه می آی ــد آن پس می گفتن
می کنــد. مــن هــم بــا او دعوایــم شــد. البتــه مــن از 

آن پرونــده کا تبرئــه شــدم.
االنبرایچهاینجاهستی؟

بــه اتهــام قتــل آن پســره؛ امــا هنــوز تأییــد نشــده و 
دعــوا و درگیــری در محلــه شــاپور.
چهحکمیبرایتبریدند؟

یک ماه قرار بازداشت
تحصیالتتتاچهمقطعیاست؟

سیکل
آخرینباربرایچهدعواکردی؟

ــرادر هســتند کــه مــدام  ــا ب ــود؛ ۷ ت ــز خاصــی نب چی
زیــاد  کُــری  می کردنــد،  تعریــف  خودشــان  از 
ــا  ــم ب ــن ه ــد، م ــوا راه می انداختن ــد و دع می خواندن
ــدام از  ــد، م ــا بودن ــر آن ه ــردم؛ مقص ــوا ک ــا دع آن ه

می کردنــد. تعریــف  خودشــان 
چونازخودشانتعریفمیکردند،بایدبا

آنهادرگیرمیشدی؟
آن ها دعوا راه انداختند. من کاری نداشتم.

آنهاهمبازداشتشدهاند؟
نه، چون آن ها شکایت کردند.

وضعیتمالیاتچطوراست؟
ــم و از  ــرادرم کار می کن ــی ب ــازه روسری فروش در مغ

لحــاظ مالــی هــم مشــکلی نــدارم.
چندبارسابقهزندانداری؟

3 بار؛ البته با این دفعه می شود 4 بار.
چرارویتنتخالکوبیکردی»بکشتا

زندهبمانی«؟
اســت.  بی تجربگــی  بشــر حاصــل  تلخــی عمــر 

گاهــی اوقــات بــرای بــودن بایــد کشــت!

ــد  ــهروندان قص ــی از ش ــت و برخ ــتان اس ــر تابس ــای آخ روزه
ــفر  ــرای س ــه ای را ب ــده منطق ــای باقی مان ــه در روزه ــد ک دارن
ــفرها و  ــش س ــبب افزای ــوع س ــن موض ــد. همی ــاب کنن انتخ
البتــه افزایــش احتمــال تصادفــات رانندگــی نیــز شــده اســت. 
مقایســه آمــار تصادفــات رانندگــی در ماه هــای مختلــف ســال 
نشــان می دهــد کــه شــهریورماه مرگبارتریــن مــاه ســال اســت؛ 
ــگان حــوادث رانندگــی در  ــی جان باخت ــه فراوان ــه البت ماهــی ک
نیمــه دوم آن نیــز افزایــش می یابــد و علــت آن نیــز عجلــه در 
رانندگــی و اصــرار بــرای ســفر رفتــن پیــش از پایــان تابســتان 

اســت. 
ســردار محمدحســین حمیــدی، رئیــس پلیــس راه کشــور، در 
ــان اینکــه طــرح تابســتانه  ــا بی ــن رابطــه هشــدار داده و ب همی
پلیــس در جاده هــا روزهــای آخــر خــود را طــی می کنــد، گفــت: 
از حــدود دو هفتــه پیــش بــا تدابیــر رئیــس پلیــس راهــور ناجــا 

ــس در  ــای پلی ــداد نیروه ــر تع ــی ب ــروی انتظام ــده نی و فرمان
طــرح تابســتانی افــزوده شــده و همــکاران مــن بــه شــکل ویــژه 

ــد.  حضــور پررنگــی در جاده هــای سراســر کشــور دارن
ــای  ــود در روزه ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــدی ب حمی
ــزود:  ــد، اف ــده از تابســتان حجــم ســفرها افزایــش یاب باقی مان
ــا  آماده بــاش همــکاران مــا نیــز در همیــن راستاســت و آنــان ب
ــاز،  ــبقت غیرمج ــرعت و س ــون س ــاز همچ ــات حادثه س تخلف
انجــام حــرکات مارپیــچ، رانندگــی در حالــت مســتی و ... حتمــا 

ــد.  ــورد می کنن برخ
ــف  ــب دو تخل ــه مرتک ــی ک ــن رانندگان ــه داد: همچنی وی ادام
حادثه ســاز همزمــان شــوند، خودرویشــان دســت کم بــه مــدت 
۷۲ ســاعت توقیــف خواهــد شــد و در ایــن زمینــه بــه تمامــی 
ــا تخلفــات  ــدون چشم پوشــی ب رده هــا نیــز تاکیــد شــده کــه ب

برخــورد کننــد.

ــزار و ۲3۱  ــری از ۵ ه رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور از جلوگی
مــورد خودکشــی از طریــق مداخــات بهنــگام اورژانــس اجتماعــی 

ــر داد.  در ســال ۹۵ خب
انوشــیروان محســنی  بندپــی در آییــن افتتــاح ۱۵۰ مرکــز اورژانــس 
اجتماعــی در سراســر کشــور بــا اشــاره بــه واقعیت هــای موجــود در 
جامعــه، تغییــر شــیوه های زندگــی و تحــوالت محیطــی گفــت: هــر 
روز شــاهد تغییــر در ســاختار فرهنــگ و جامعــه هســتیم تــا جایــی 
کــه ایــن مســئله باعــث تعمیــق روزبــه روز آســیب های اجتماعــی 
ــدی  ــا بهره من ــان اینکــه ســازمان بهزیســتی ب ــا بی می شــود. وی ب
یافته هــای  از  بهره گیــری  بــا  نیــروی متخصــص  از ۲۲ هــزار 
ــروز و  ــرد پیشــگیری از ب ــد، افــزود: 3 راهب علمــی فعالیــت می کن
ــگام  ــی، مداخــات بهن ــا و آســیب های اجتماع شــیوع معلولیت ه
تخصصــی بــا اســتاندارد کــردن خدمــات و اســتفاده از ظرفیت هــای 

ارزشــمند جامعــه در دســتورکار بهزیســتی اســت. 

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور همچنیــن بــه اســتقرار ۵ هــزار 
تیــم اجتماع محــور بهزیســتی در جهــت کاهــش آســیب های 
ــام  ــاد« )نظ ــرح »نم ــرای ط ــت: اج ــرد و گف ــاره ک ــی اش اجتماع
مراقبتــی اجتماعــی دانش آمــوزان( و »مــاد« )مشــارکت های 
اجتماعــی دانش آمــوزان( بــا همــکاری ۹ دســتگاه دیگــر بــا 
محوریــت بهزیســتی در کشــور پیگیــری می شــود؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه اقداماتــی چــون اجبــاری کــردن غربالگری هــای 
ــط ۱4۸۰  ــترش خ ــدار، گس ــوی دادگاه درمان م ــه الگ ــک، ارائ ژنتی
)ســامانه مشــاوره ســازمان بهزیســتی کشــور( و توســعه کمــی و 
کیفــی اورژانــس اجتماعــی از دیگــر اقدامــات مؤثــر ســازمان 

ــت.  ــم اس ــت یازده ــور در دول ــتی کش بهزیس
ــس  ــر اورژان ــت مؤث ــطه فعالی ــه واس ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش بندپ
اجتماعــی و مداخــات بهنــگام ســال ۹4 ایــن اورژانــس، 4۲4۰ نفر 
و در ســال ۹۵، ۵ هــزار و ۲3۱ نفــر از خودکشــی منصــرف شــدند.
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ــان  ــی می ــت و ارزش واالی ــرم از اهمی ــاه مح م
ــه  ــت واقع ــت. قرن هاس ــوردار اس ــیعیان برخ ش
داشــته  گرامــی  ویــژه  مراســمی  بــا  کربــا 
می شــود. آداب و رســوم متعــددی در ایــران و 
دیگــر کشــورهای شیعه نشــین بــرای گرامیداشــت 
یــاد امــام حســین)ع( و یارانــش وجــود دارد. هر 
کــدام از ایــن رســوم نشــان دهنده ارادت مردمــان 
آن دیــار بــه ســاالر شــهیدان اســت. رســوم قدیمی 
عــزاداری به ویــژه در ایــران بــه گونــه ای اســت کــه 
ــدن بعضــی از  ــرای دی بســیاری از توریســت ها ب
ایــن مراســم  هــزاران کیلومتــر ســفر می کننــد تــا 

ــا باشــند. ــی زیب ــای مذهب ــن آیین ه شــاهد ای
از گذشــته مراســمی همچــون ســیاه پوش کــردن 
مســاجد و تکایــا، ســینه زنی و تعزیــه بخــش 
مهمــی از روایــت ســینه بــه ســینه واقعــه عاشــورا 
ــی  ــم نخل گردان ــال مراس ــور مث ــه ط ــا ب ــوده ی ب
ــی  ــهر، بخش ــام در بوش ــنج و دم ــا س ــزد ی در ی
از آیین هــای خــاص مــردم مناطــق مختلــف 
ــوده اســت؛ امــا متاســفانه در ســال های  ایــران ب
ــر بدعت هــای عجیــب و غریــب و گاه حتــی  اخی
زننــده باعــث شــده مراســم زیبــای دهــه عاشــورا 
در بعضــی از شــهرها به ویــژه کان شــهرها بــه 
ــای  ــزاداری ج ــم ع ــود و مراس ــده ش ــیه ران حاش

ــی بدهــد. ــه مراســم خودنمای خــود را ب

لباس
مــورد  ملزومــات  از  یکــی  مشــکی،  لبــاس 
ــروز  ــه ام ــا ب ــته ت ــرم از گذش ــاه مح ــتفاده م اس
بــوده اســت؛ امــا در ســال های اخیــر لباس هــای 
ــای  ــه لباس ه ــود را ب ــای خ ــته ج ــاده گذش س
عجیبــی داده کــه تنهــا بــرای خودنمایــی اســتفاده 
ظاهــر،  در  نه تنهــا  لباس هــا  ایــن  می شــود. 

ــد.  ــکل دارن ــم مش ــن ه ــه در باط بلک

محــرم  مــاه  لباس هــای  بــازار  بــه  نگاهــی 
ــی  ــای خارج ــوه لباس ه ــان دهنده واردات انب نش
ــران  ــوی تاج ــاه از س ــن م ــی در ای ــژه چین به وی
ــا  ــوال از مدت ه ــران معم ــن تاج ــت. ای سودجوس
ــه  ــفر ب ــا س ــرم ب ــاه مح ــیدن م ــش از فرارس پی
کشــور چیــن، طرح هــای آمــاده خــود را بــر روی 

ــد روز  ــد و چن ــاپ می زنن ــی چ ــای چین لباس ه
ــای  ــن لباس ه ــاه، ای ــن م ــروع ای ــش از ش پی
بــازار  بــه شــکل گســترده وارد  را  بی کیفیــت 
می کننــد. ایــن ماجــرا نه تنهــا پــای مدهــای 
عجیــب و غریــب را بــه کشــور بــاز می کنــد 
بلکــه بــه شــدت بــه تولیدکننــدگان داخلــی ضــرر 

می رســاند.
خودرونوشتهها

ــاه  ــن م ــب ای ــای عجی ــر از بدعت ه ــی دیگ یک
ــاس  ــر اس ــت. ب ــی های خودروهاس شیشه نویس
قانــون، پوشــاندن شیشــه عقــب خــودرو بــه 
ــد، جــرم  ــده را کــم می کن ــد رانن ــل اینکــه دی دلی
اســت. اســتفاده از کوچک تریــن برچســب ها 
ــع  ــورد قاط ــا برخ ــواره ب ــب هم ــه عق روی شیش
پلیــس و جریمــه روبــه رو می شــود؛ امــا بــه طــرز 
ــی  ــوه خودروهای ــا انب ــرم ب ــاه مح ــی در م عجیب
ــا نوشــته  ــه طــور کامــل ب کــه شیشــه عقــب را ب
پوشــانده اند، هیــچ برخــوردی صــورت نمی گیــرد. 
ــه  ــا ب ــر خودروه ــی ب ــت نوشته نویس ــه بدع البت
ــم نمی شــود و در بســیاری  ــن جــا هــم خت همی
ــط و  مــوارد شــاهد نوشــته شــدن جمــات بی رب
حتــی الفــاظ رکیــک بــه بهانــه توهیــن بــه شــمر 

و یزیــد هســتیم.
عزاداریبهسبکموسیقیغربی

ــاه محــرم  ــب م ــای عجی ــر از بدعت ه ــی دیگ یک
نــوع عزاداری هایــی اســت کــه در ســال های 

در  گشــتی  اگــر  اســت.  شــده  مــد  اخیــر 
شــبکه های اجتماعــی بزنیــد و عــزاداری مــاه 
از  انبوهــی  بــا  جســت وجو کنیــد،  را  محــرم 
نــگاه  در  می شــوید کــه  مواجــه  کلیپ هایــی 
اول شــبیه کنســرت های متــال در کشــورهای 
ــه ای  ــا باالتن ــراد جــوان ب ــوه اف ــی اســت. انب غرب
عریــان کــه بــا موســیقی ای گوشــخراش بــه هــوا 
می پرنــد و بــر ســر و ســینه می کوبنــد. ایــن 
نــوع عزاداری هــا هرچنــد بارهــا از ســوی مراجــع 
تقلیــد مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه، امــا در 
شــهرهای بــزرگ بــه شــکلی قارچ گونــه در حــال 

ــت. ــترش اس گس
قمهزنی

ــی اســت کــه  ــی، یکــی دیگــر از بدعت های قمه زن
ــیعیان  ــمنان ش ــتفاده دش ــرای سوء اس ــا را ب فض

بــاز کــرده اســت. 
ــاره  ــه( درب ــه ای )دام ظّل ــت هللا خامن ــرت آی حض

بــر  عــاوه  قمه زنــی  می فرماینــد:  قمه زنــی 
ــدوه  ــزن و ان ــر ح ــی از مظاه ــر عرف ــه از نظ اینک
ــه  محســوب نمی شــود و ســابقه ای در عصــر ائم
ــدارد  ــد از آن ن ــای بع ــام« و زمان ه »علیهم الس
ــام از  ــا ع ــاص ی ــکل خ ــه ش ــم ب ــدی ه و تأیی
معصــوم »ع« دربــاره آن نرســیده اســت، در زمــان 
ــب  ــدن مذه ــام ش ــن و بدن ــب وه ــر موج حاض
جایــز  حالتــی  هیــچ  در  بنابرایــن  می شــود؛ 

ــؤال ۱4۶۱( ــه، س ــاله اجوب ــت. )رس نیس
 متاســفانه بــا وجــود هشــدار مراجــع تقلیــد 
و بــزرگان دینــی کــه ایــن بدعت هــا را آفتــی 
بــرای دیــن می داننــد، همچنــان هــر ســاله 
ــد در مــاه محــرم  شــاهد ظهــور بدعت هــای جدی
ــس  ــوال در پ ــه معم ــا ک ــن بدعت ه ــتیم. ای هس
اهــداف ســودجویانه شــکل گرفتــه، یکــی از 
ــتر  ــه بیش ــد توج ــه نیازمن ــت ک ــیب هایی اس آس

ــت. ــئوالن اس مس

کیمیایوطنبررسیکرد:

بدعت های ناصواب

،،
متاســفانه بــا وجــود هشــدار مراجــع 
تقلید و بزرگان دینی که این بدعت ها 
را آفتــی بــرای دیــن می داننــد، همچنان 
هــر ســاله شــاهد ظهــور بدعت هــای 

جدیــد در مــاه محــرم هســتیم

ــد  ــل عم ــه قت ــم ب ــه مته ــی ک ــاص زن ــم قص حک
ــوان  ــت، در دی ــیراز اس ــود در ش ــوم خ ــر س همس

ــد. ــد ش ــور تأیی ــی کش عال
چنــدی پیــش مــردی هنــگام 
بــا  فلکــه گلســرخ  از  عبــور 
روبــه رو  مــرد  یــک  جنــازه 
شــد. او خیلــی زود پلیــس 
ماجــرا  ایــن  جریــان  در  را 
ــرای  ــات ب ــا تحقیق ــرار داد ت ق
رازگشــایی ایــن جنایــت آغــاز 

ــود. ش
مــرد جــوان در ایــن خصــوص 
بــه پلیــس گفــت: در حــال 
ــودم  ــرخ ب ــه گلس ــور از فلک عب
 ۲۰۶ یــک خــودرو  بــه  کــه 
بــود،  پــارک  کــه گوشــه ای 
ــن  ــه همی ــدم؛ ب ــکوک ش مش
خــودرو  ســمت  بــه  دلیــل 
رفتــم. حیــن بررســی خــودرو 

ــرد را  ــک م ــازه ی ــب آن جن ــدوق عق ــل صن در داخ
ــردم. ــدا ک پی

ــه جســد  ــان مشــخص شــد ک ــا حضــور کارآگاه ب
ــرز  ــه ط ــه ب ــت ک ــوان اس ــردی ج ــه م ــق ب متعل
امــا هیچ کــس  مرمــوزی فــوت کــرده اســت؛ 
قربانــی را نمی شــناخت. بــه نظــر می رســید عامــل 
یــا عامــان جنایــت، پــس از ایــن قتــل، جســد را در 

ــد. ــرار کرده ان ــپس ف ــرده و س ــا ک ــودرو ره خ
شروعتحقیقات

ــه  ــرد ب ــن م ــی، جســد ای ــا دســتور قاضــی جنای ب
ــی  ــت اصل ــا عل ــد ت ــل ش ــی منتق ــکی قانون پزش
ــات  ــویی تحقیق ــود. از س ــخص ش ــرگ وی مش م
بــرای شناســایی هویــت قربانــی و عامــل یــا 

ــد.  ــروع ش ــوش ش ــت خام ــن جنای ــان ای عام
کارآگاهــان در ابتــدا بــه تحقیــق دربــاره ایــن 
ــان  ــواهد نش ــه ش ــور ک ــد. آن ط ــوع پرداختن موض
مــی داد قتــل از ســوی آشــنایی رخ داده بــود. 
کارآگاهــان بــا انجــام تحقیقــات توانســتند هویــت 
ــد  ــاش ش ــی ها ف ــد. در بررس ــایی کنن وی را شناس
کــه فــردی پــس از قتــل ایــن مــرد از گوشــی همراه 
وی بــه یکــی از آشــنایان مقتــول پیــام فرســتاده و 
مدعــی شــده جســد وی در فلکــه گلســرخ اســت؛ 
ــی  ــواده قربان ــه خان ــوران جســد را ب ــن رو مام از ای

تحویــل دادنــد و بــه تحقیــق از آن هــا پرداختنــد. 
ــوران  ــد مام ــت آم ــه دس ــه ب ــی ک ــر نخ های ــا س ب
ــت  ــه دس ــت ب ــن جنای ــر وی را در ای ــای همس ردپ

ــد. ــتگیر کردن ــرده را دس ــد و نامب آوردن
 در بازجویــی، حرف هــای او کمــی عجیــب و مرمــوز 
بــود؛ بــرای همیــن کارآگاهــان تحقیــق از او را ادامــه 
دادنــد تــا اینکــه وی راز جنایــت خامــوش را فــاش 
کــرد و مدعــی شــد کــه بــا آمپــول هــوا همســرش 

را بــه قتــل رســانده اســت.

اعترافات
ایــن زن وقتــی در برابــر کارآگاهــان قــرار گرفــت 
جزئیــات جنایــت را شــرح داد و گفــت: از مدت هــا 
پیــش بــا همســرم اختــاف 
داشــتم و مــدام بــا یکدیگــر 
درگیــر بودیــم. او همســر 
ــن  ــود. چندی ــن ب ــوم م س
او  از  می خواســتم  بــار 
ــی  ــا راض ــرم، ام ــاق بگی ط
رو  ایــن  از  نمی شــد؛ 
نقشــه قتــل او را طراحــی 
ــول  ــق آمپ ــا تزری ــردم و ب ک
هــوا او را کشــتم. ســپس 
جســد را درون خــودروش 
رهــا کــردم؛  گوشــه ای  در 
بدیــن ترتیــب ایــن پرونــده 
بــا صــدور کیفرخواســت بــه 

دادگاه ارســال شــد. 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــه رس جلس
ــد.  ــزار ش ــک برگ ــری ی ــوم کیف ــعبه س ــده در ش پرون
ــن  ــت مت ــه قرائ ــتان ب ــده دادس ــه نماین ــن جلس در ای
کیفرخواســت پرداخــت و خواســتار قصــاص متهــم 
ــرح  ــود را مط ــت خ ــای دم درخواس ــپس اولی ــد. س ش

ــد. کردن
جزئیاتتکاندهندهازدوجنایت

ــت و  ــود پرداخ ــاع از خ ــه دف ــم ب ــه مته ــن جلس در ای
منکــر قتــل همســرش شــد؛ امــا در جلســه دادگاه 
ــت  ــه دس ــن زن ب ــای ای ــازه ای از جنایت ه ــات ت جزئی
آمــد و مشــخص شــد کــه وی در ۱۷ ســالگی بــه دلیــل 
وضعیــت نامناســب خانوادگــی بــه عقــد یــک مــرد کــه 
ــده و  ــوده، درآم ــر ب ــودش بزرگ ت ــال از خ ــن س چندی
پــس از چنــد ســال وی را بــه قتــل رســانده و قتــل وی 

ــوه داده اســت.  را مــرگ طبیعــی جل
پــس از ایــن جریــان وی بــا مــرد دیگــری ازدواج کــرده 
ــز  ــاد وی را نی ــات زی ــل اختاف ــه دلی ــز ب ــار نی ــن ب و ای
ــه دلیــل مهارتــی کــه در ایــن کار  ــه قتــل رســانده و ب ب
ــل را  ــر جــا نگذاشــته و قت ــچ ســر نخــی ب داشــته، هی
مــرگ جلــوه داده تــا اینکــه بــا قتــل همســر ســومش

تمام ماجراها فاش شده است.
ــده مشــخص شــد  ــن پرون ــه ای ــان رســیدگی ب در جری
ــی  ــومش زندگ ــر س ــا همس ــه ب ــی ک ــه وی در زمان ک
ــت؛ از  ــوده اس ــز ب ــری نی ــرد دیگ ــه م ــرده، صیغ می ک
ایــن رو از آن مــرد خواســته شــد در دادگاه حاضــر شــود. 
وی نیــز بیــان کــرد کــه نامبــرده را تهدیــد کــرده کــه اگــر 

ــد، او را می کشــد.  ــد نکن ــه را تمدی صیغه نام
ــات  ــوی قض ــات از س ــن موضوع ــدن ای ــرح ش ــا مط ب
دســتورات الزم بــرای از ســرگیری پرونــده قتــل دو 

ــد.  ــادر ش ــر وی ص همس
ــاص و  ــه قص ــن زن وی ب ــات ای ــذ دفاعی ــس از اخ پ
ــن  ــه ای ــه اعــدام محکــوم شــد ک ــز ب ــا نی ــام زن ــه اته ب
پرونــده بــه دیــوان عالــی کشــور ارســال و تأییــد شــد.

قتل سریالی شوهران



پیامرباعظم)ص(میفرمایند:
وعدههمنوعیِدیناست؛وایبرکسیکهوعده

دهدوٌخلفوعدهکند؛وایبرکسیکهوعدهدهدو
ٌخلفوعدهکند.

نشریات جهان 19 سپتامبر 2017

صفحه اول روزنامه سوری »الوطن«

- سناریوی دخالت ترکیه در ادلب، عملیات سپر فرات جدید

صفحه اول روزنامه لبنانی بلد
 - فرمان قضایی برای توقف همه پرسی در کردستان عراق

- ترکیه پیام های نظامی برای کردها فرستاد   صفحه اول روزنامه عربستانی »الشرق االوسط«

   صفحه اول روزنامه 
یواس ای تودی

 - ترامپ به دنبال متقاعد کردن سازمان ملل درباره 

تهدید کره شمالی

زندگیامروز چهارشنبه 29 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 532 روزنامه
دریچه

 وضعیت آوارگان روهینگیایی در مرز میانمار - عکس: ایرنا

 رزمایش نیروی انتظامی در اصفهان - عکس: میزان

حضور الریجانی با لباس نظامی در منطقه صفر مرزی شمال غرب 
عکس: میزان 

   گفت وگوی دکتر روحانی با شبکه سی ان ان آمریکا
عکس: ایرنا

یک گروه شورشی در سودان جنوبی پیش از حمله به شهر 
کایا، روبان های قرمزرنگ به پیشانی شان می بندند تا قابل 

شناسایی باشند. 

هجدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان شامل 150 غرفه 
تخصصی رشته های مختلف صنایع دستی، صنایع دستی روستایی و 
عشایری و غرفه های تجارت الکترونیک در محل کاخ موزه چهلستون 

برگزار شد. عکس: ایرنا  

جدول سودوکو - شماره 90

حدیث روز

کارتون - »نه« به همه پرســی  اســتقالل  کردســتان  عراق 

نهج الفصاحه، ص 578، ح 2005

ک 43   کوچه 16- پال کشور 87  چاپ: آنیل رسانه برتر  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-بعد از  کیمیای وطن  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان  مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: علی حاجیان  امتیاز: 39.7  رتبه در  کثیراالنتشار  روزنامه 
http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   http://eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفکس: 4-95013701-031     7-32504254-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی

تسنیم

   دور همی خوشمزه
 مواد الزم

5 ق غآرد
ا ق غ  فلفل پاپریکا

1-2 عددلیمو
2 عددتخم مرغ

3 برش  نان تست
به میزان کافی روغن فلفل نمک

450 گرم ماهی سفید
500 گرم  نخود فرنگی

1-2 دستهنعناع

ماهــی انگشــتی بــا پــوره نخــود فرنگــی و نعنــاع از مجموعــه دســتورغذا های 
ــم.  ــرای شــما آمــاده کرده ای ــه آن را ب ــا طــرز تهی ــور اســت کــه م جیمــی الی

ــد. ــر می کنی ــه فک ــت ک ــر از آن اس ــی راحت ت ــا خیل ــن ماهی ه ــه  ای تهی
 طرز تهیه

1- آرد را بــه همــراه پــودر فلفــل پاپریــکا، رنــده پوســت لیمــو، نــوک انگشــت 
نمــک و فلفــل ســیاه در کاســه کوچکــی ترکیــب کنیــد. 

تخم مرغ هــا را هــم در کاســه دیگــری بشــکنید و آن هــا را کمــی هــم بزنیــد. 
ــا کامــا ریــز شــوند. آن هــا  نان هــای تســت را در غذاســاز ریختــه و بزنیــد ت
ــه آن  ــب آرد زده و کامــا ب ــد. نوارهــای ماهــی را در ترکی را در بشــقاب بریزی

آغشــته کنیــد. 
ســپس آن هــا را در تخم مــرغ بزنیــد، تخم مــرغ اضافــی را بگیریــد و در 
پایــان آن هــا را در نــان تســت پودرشــده بزنیــد. آن هــا را در ســینی بچینیــد.

یــک قاشــق غذاخــوری روغــن در ماهی تابــه ای نچســب روی حــرارت 
متوســط گــرم کنیــد و ماهی هــا را )در چنــد نوبــت( بــرای ۲ تــا ۳ دقیقــه از 

ــرد و مغزپخــت شــوند.  ــی، ت ــا طای ــد ت ــر طــرف در آن ســرخ کنی ه
در صــورت نیــاز روغــن بیشــتری در ماهی تابــه بریزیــد. ماهی هــا را از 

ــی  ــن اضاف ــا روغ ــد ت ــذی بگذاری ــه کاغ ــرده و روی حول ــه خــارج ک ماهی تاب
ــه شــود. ــا گرفت آن ه

در ایــن میــان، نخــود فرنگــی را در غذاســاز ریختــه و بزنیــد تــا کامــا پــوره 
ــاع  ــو و نعن ــد، آبلیم ــر بریزی ــرف مدنظ ــی را در ظ ــود فرنگ ــوره نخ ــود. پ ش
خردشــده را بــه آن اضافــه کنیــد و ادویــه دلخواهتــان را بــه آن بزنیــد. مــواد 
را بــا هــم ترکیــب کنیــد و در کنــار ماهــی انگشــتی و مقــداری ســاالد میــل 

کنیــد.
نکات:

ــخ زده اســتفاده  ــر از ماهــی ی ــد. اگ ــه ماهــی مدنظــر اســتفاده کنی 1- از فیل
ــاز  ــخ آن ب ــا ی ــد ت ــزر بگذاری ــرون از فری ــل، بی ــی قب ــد، آن را از مدت می کنی
شــود؛ ســپس فیله هــا را بــه شــکل نوارهایــی بــا پهنــای ۲ ســانتیمتر بــرش 

دهیــد.
۲- پوست لیمو را رنده کنید و آب آن را بگیرید.

ــی  ــا را آبکش ــتفاده آن ه ــل اس ــد. قب ــز کنی ــم آب پ ــا را ه ۳- نخودفرنگی ه
ــد. ــار بگذاری ــرده و کن ک

4- برگ های نعناع را خرد کنید. برترین ها

اع ع�ن گی و �ن ر�ن �نود �ن ره �ن �ت �ب �پ گ�ش ماهی ا�ن

ژن خوب 

ردوسی �ف �ف محمدام�ی

تازگیا جناب آقازاده                               تو صحبتاش گاف بزرگی داده 

گفته که صاحب ژن برتره                      از همه عاملو آدم، سره 

بدجوری از َدِسّ ایشون شکارم                  کاشکی می شد یه جور گیرش بیارم 

برم جلو بهش بگم عزیزم                          گل پسر خوب و تر و تمیزم 

حدود بیس سی سال پیش تو کشور        دشمن اومد با صدهزار تا لشکر 

پیر و جوون حسابی جوش آوردن             به جبهه ها جوش و خروش آوردن 

طفلکیا که ادعا نداشنت                            جونشونو تو کف دس گذاشنت 

یه عّدشون به آسمونا رفنت                       پر کشیدن  تا کهکشونا رفنت 

خالصه دشمنارو ِذِلّه کردن                      زدن تمومشونو َکّله کردن 

 اوروز کسی نگف که من برترم                 از همه عاملو آدم سرم 

اگر که اّدعا داری زرنگی                            باید بری تو سوریه بجنگی 

اونجا جوونامون دارن خون میدن            واسه دفاع از حرم جون میدن 

باید شجاع باشی بری تو میدون               یاد بگیر از محسنمون، پسر جون! 


