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منتقم خون حسین)ع( خواهد آمد   
فردا روز اول محرم الحرام سال 1439 هجری قمری است 
و روز جمعه متعلق به حضرت مهدی عجل  هللا  تعالی 
فرجه است. در روایات امام قائم را منتقم خون حسین 
تاریخ  شده  ریخته  حق  بنا  خون های  و  علیه السالم 
می خوانیم:  ندبه  دعای  در  چنانچه  نموده اند  معرفی 
»أین الطّالب بدم المقتول بكربال«  و در زیارت عاشورا 
این مطلب آرزویی است، كه چنین آمده: »ان یرزقنی 
طلب ثارك مع امام منصور من أهل بیت محمد)ص(« 
و امام باقر علیه السالم نیز می فرمایند: »القائم منّا اذا 
قام طلب بثأر الحسین؛ امام زمان)ع( پس از قیام به 
طلب خون ابی عبدهللا خواهد بود«. پس روشن است، 
كه نام گذاری امام عصر)عج( به »منتقم« نیز به خاطر 

همین قیام برای خونخواهی می باشد...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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به یاد هفته ای که برای شهدا رقم خورده است

 دردانه های انقالب
با شهادت مشق عشق کردند  

رئیس همایش بیماری های کودکان:

کودکان ایرانی   چاقی 
کننده است  نگران 

|صفحه 6

 نگاهی به دیدار 
سپاهان اصفهان – پرسپولیس تهران

شکستن طلسم 770 روزه
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شهردار منتخب اصفهان:

 ستاد مهر به دنبال ایجاد
انسجام بین همه بخش هاست
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تحوالت بازار ارز ونگرانی صنعتگران؛  

شهرک های بدون مطالعه 
صنعت را به چالش کشیده است
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 محرومیت کارگران 
کارگری با قراردادهای موقت 
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 فوالد مبارکه 
 بازدهی ۴۳ درصدی را 

کرد عاید سهامداران خود 
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گزارشی از یک روز در مرکز ناباروری

مرکز انتظار و امید
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 فروش در دکه های روزنامه فروشی 
و یا تماس با شماره تلفن 
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کوتاه از سیاست
نعیم قاسم: اسرائیل، عامل 

پیدایش گروه های تکفیری است
جانشــین دبیــرکل حــزب هللا لبنــان، رژیــم صهیونیســتی 

را عامــل پیدایــش گروه هــای تکفیــری دانســت.
شــیخ نعیــم قاســم جانشــین دبیــرکل حــزب هللا لبنــان 
پیدایــش گروه هــای  عامــل  اســرائیل،  گفــت کــه 
تکفیــری اســت و ایــن رژیــم از تکفیری هــا بــرای 
پیشــبرد طرح هــای توســعه طلبانه خــود و تخریــب 

منطقــه اســتفاده می کنــد.
ــب های  ــت ش ــم بزرگداش ــخنانی در مراس ــی س وی ط
مــاه محــرم در مجتمــع الســیده زینــب علیهــا الســام 
گفــت: حــزب هللا در ســال 2006 بــا اســرائیل و در ســال 
ــر  ــت ب ــد و توانس ــا جنگی ــا تکفیری ه ــادی ب 2011 می

ایــن دو دشــمن پیــروز شــود.
کــه  کــرد  تأکیــد  حــزب هللا  دبیــرکل  جانشــین 
پیــروزی علیــه تکفیری هــا و رژیــم صهیونیســتی، 
پیروزی هایــی راهبــردی هســتند، زیــرا آینــده لبنــان و 

می کننــد. تعییــن  را  منطقــه 
نعیــم قاســم همچنیــن گفــت کــه پیــروزی علیــه 
ــروزی نظامــی  ــک پی ــًا ی ــا و اســرائیل، صرف تکفیری ه
ــت  ــروژه مقاوم ــروزی پ ــه پی ــت، بلک ــدان نیس در می

ــت. ــرائیل اس ــروژه اس ــه پ علی

ماکرون: برنامه موشکی ایران 
منطقه را تهدید می کند

در  فرانســه  رئیس جمهــور  ماکــرون،  امانوئــل 
مصاحبــه ای بــا شــبکه خبــری ســی ان ان ضمــن 
حمایــت از توافــق هســته ای ایــران و گــروه 1+5 برنامــه 
موشــکی ایــران را تهدیــدی بــرای کل منطقــه خوانــد و 
ــس از ســال  ــران، پ ــا ته ــره موشــکی ب خواســتار مذاک

2025 شــد. 
وی اندکــی قبــل از ســخنرانی در مجمــع عمومــی 
ــه  ــمالی نمون ــره ش ــت: »ک ــد گف ــل متح ــازمان مل س
خوبــی از اتفاقــات احتمالــی پیــش رو بــا ایــران اســت. 
چــرا؟ چــون مــا ســال ها و ســال ها پیــش، دربــاره کــره 
شــمالی همه چیــز را رهــا کردیــم. مــا هرگونــه نظــارت و 
گفت وگــو را بــا آن هــا متوقــف کردیــم و ماحصــل آنچــه 
می شــود؟ آن هــا احتمــااًل ســاح هســته ای بــه دســت 
ــد. مــن نمی خواهــم وضعیــت کــره شــمالی را  می آورن

بــا ایــران هــم تکــرار کنیــم.«
ــد  ــت دونال ــرح دول ــاره ط ــه درب ــور فرانس رئیس جمه
از  خــروج  بــرای  آمریــکا  رئیس جمهــور  ترامــپ، 
ــرد و آن  ــر ک ــم اظهارنظ ــران ه ــا ای ــته ای ب ــق هس تواف
ــد. وی گفــت: »مــن فکــر  ــزرگ« خوان را »اشــتباهی ب
ــا  ــته ای ب ــق هس ــران - تواف ــق ای ــن تواف ــم ای نمی کن
ایــران- فصل الخطــاب همــه اقداماتــی باشــد کــه قــرار 

ــم.« ــران انجــام دهی ــا ای ــا ب اســت م

آمانو: همکاری هسته ای ایران و 
کره شمالی شایعه ای بیش نیست

مدیــرکل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی گزارش هــای 
منتشرشــده در رســانه های غربــی دربــاره همکاری هــای 

هســته ای میــان ایــران و کــره شــمالی را شــایعه خواند.
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــرکل آژان ــو«، مدی ــا آمان »یوکی
اتمــی در مصاحبــه ای کــه روز چهارشــنبه منتشــر شــده 
دربــاره  غربــی  رســانه های  ادعایــی  گزارش هــای 
همــکاری  ایــران و کــره شــمالی در زمینــه هســته ای را 

ــرد.  ــب ک تکذی
روزنامــه وال اســتریت ژورنال در گزارشــی روز چهارشــنبه 
بــه بررســی همکاری هــای ایــران و کــره شــمالی در زمینه 
ــره  ــات کنگ ــز تحقیق ــه و نوشــته مرک هســته ای پرداخت
ــه  ــود هرگون ــال 2016 وج ــی س ــم در گزارش ــکا ه آمری
 مبــادالت بــا همکاری هــای هســته ای میــان دو کشــور را 

رد کرده است. 
هــم  اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
در همیــن بــاره گفــت: »]در ایــن مــورد[ شــایعاتی 
ــن  ــت. ای ــزی نیس ــش از آن چی ــی بی ــنیده ایم، ول ش
ــای  ــا مقام ه ــتقیم ب ــای مس ــوع را در گفت وگوه موض
ــش  ــایعات واکن ــه ش ــا ب ــم. م ــرح نمی کنی ــران، مط ای

نمی دهیــم.« نشــان 

آزادسازی دو شهرک در کرانه 
»فرات«

آزادســازی  در  ارتــش  موفقیــت  از  ســوری  منابــع 
شــهرک های المظلــوم و مــراط در کرانــه شــرقی فــرات 
و شکســت حملــه گســترده تروریســت های جبهــه 

ــد. ــر دادن ــاه خب ــه حم ــره در حوم النص
ــه عملیــات خــود در  ارتــش ســوریه و هم پیمانانــش ب
حومــه دیرالــزور پس ازآنکــه توانســتند از کرانــه شــرقی 
رود فــرات از ســمت المریعیــه عبــور کننــد، ادامــه 

می دهنــد.
و  ارتــش  نیروهــای  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
المظلــوم  شــهرک های  توانســتند  هم پیمانانشــان 
و مــراط و بخش هایــی از شــهرک خشــام در کرانــه 
ــه  ــد ک ــرات را از اشــغال داعــش آزاد کنن شــرقی رود ف
ــت  ــه هاک ــت ب ــت کم 26 تروریس ــان آن دس در جری

رســیدند.

 واکنش ظریف 
به سخنان سخیف ترامپ

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: ســخنان ترامپ 
ــاره  ــران اش ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــه ب ــا ک ــژه آنج به وی
داشــت چنــان ســخیف، شــعاری و بــی محتــوا بــود 

کــه ارزش پاســخ نــدارد.
دکتــر محمــد جــواد ظریــف اظهــار داشــت: ســخنان 
وقیحانــه و جاهانــه رئیــس جمهــور آمریــکا و 
نادیــده انگاشــتن واقعیــات جمهــوری اســامی 
ایــران در سیاســت داخلــی و خارجــی و مبــارزه 
ــا تروریســم، عمــق بــی اطاعــی و رفتــار و گفتــار  ب
ــه در  ــه ایشــان را نشــان مــی دهــد ک ــوام فریبان ع
ــکا  ــت آمری ــت دول ــون حمای ــی همچ ــار واقعیات کن
از رژیــم جنایتــکار صهیونیســتی و رژیــم هــای 
ــای  ــت گروه ه ــاد و تقوی ــه و ایج ــوری منطق دیکتات
تروریســتی حاصلــی جــز انــزوا و بــی اعتبــاری هــر 
 چــه بیشــتر دولــت آمریــکا نــزد جهانیــان نخواهــد 

داشت.

بین الملل
شمخانی: درک ترامپ از توافقات 

بین المللی ضعیف است
ــر  ــارات اخی ــی اظه ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
رئیس جمهــوری آمریــکا در ســازمان ملــل دربــاره 
توافقــات  از  از درک ضعیــف وی  ناشــی  را  ایــران 

دانســت. آن  و مبانــی حقوقــی  بین المللــی 
علــی شــمخانی نماینــده مقــام معظــم رهبــری 
و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی در خصــوص 
ــت وزیر  ــکا و نخس ــور آمری ــر رئیس جمه ــع اخی مواض
رژیــم صهیونیســتی در ســازمان ملــل، ایــن اظهــارات 
ــد  ــه و ض ــه، خصمان ــگ طلبان ــه جن ــر روحی را نمایانگ

ــت. ــح دانس صل
ــه  ــر اینک ــی ب ــپ مبن ــای ترام ــه ادع ــاره ب ــا اش وی ب
برجــام قــراردادی برای ســرپوش گذاشــتن در ســاخت 
ــن  ــی از بدتری ــت و یک ــران اس ــته ای ای ــاح هس س
قراردادهــای آمریــکا بــوده اســت اظهــار داشــت: 
ــور  ــف رئیس جمه ــارات ناشــی از درک ضعی ــن اظه ای
آمریــکا از توافقــات بین المللــی و مبانــی حقوقــی آن 
ــی  ــت تلق ــی بی اهمی ــه جهان ــگاه جامع ــوده و از ن ب

می شــود.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری در شــورای عالــی 
امنیــت ملــی افــزود: آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی 7 نوبــت پــس از برجــام پایبنــدی کامــل 
ــز  ــد صلح آمی ــت و رون ــش و ماهی ــه تعهدات ــران ب ای
فعالیت هــای هســته ای کشــور مــا را تائیــد کــرده 
اســت و هرگونــه فضاســازی رســانه ای طــرف مقابــل و 
اتهام زنــی واهــی کــه باهــدف عملیــات روانــی صــورت 

می گیــرد فاقــد ارزش و اعتبــار اســت.
نماینــده مقــام معظــم رهبــری گفــت؛ رویکــرد آمریــکا 
در قبــال برجــام بــه معنــای تمســخر مســیر مذاکــره 
ــد دیپلماســی  ــه قواع ــن کشــور ب ــدی ای ــدم پایبن و ع
بــوده و پیامــی به جــز بی اعتبــار ســازی مجامــع 

بین المللــی بــه جهــان منتقــل نمی کنــد.
 شــمخانی خاطرنشــان کــرد: اســناد و مــدارک متقن و 
اعترافــات مهــم برخــی عناصــر دســتگیر شــده مرتبــط 
نشــان دهنده  یمــن  مســتعفی  رئیس جمهــور  بــا 
ــن و  ــده در یم ــا القاع ــکا ب ــترده آمری ــکاری گس هم
اســتفاده ابــزاری ایــن کشــور از تروریســم  بــرای 
ــد. ــن می باش ــوم یم ــی و مظل ــردم انقاب ــرکوب م س

وی رئیس جمهــوری آمریــکا را فــردی دروغ گــو و 
ــه  ــری و تروریســتی در منطق ــای تکفی ــی گروه ه حام
معرفــی و تأکیــد کــرد؛ ترامــپ، اوبامــا را ایجادکننــده 
داعــش می دانســت امــا طــی ماه هــای اخیــر و 
ــن کشــور بارهــا  نیروهــای  ــان ای ــا دســتور او نظامی ب
تروریســت در محاصــره را فــراری داده  و آن هــا را 
در پوشــش های مختلــف از مــرز کشــورها جابجــا 

کرده انــد.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 منتقم خون حسین)ع( 
خواهد آمد                                                                                      
امــام مهدی)عــج( منتقــم همــه خون هــای بــه 
ــی  ــام ظلم های ــم تم ــده و منتق ــه ش ــق ریخت ناح
ــه اســت؛  ــم صــورت گرفت ــخ عال ــه در تاری اســت ک
حتــی اگــر ظلمــی توســط قابیــل بــه هابیــل شــده 

باشــد. 
امــام مهدی)عــج( پاســخ دهنــده تمــام ظلم هایــی 
ــی  ــت.یعنی وقت ــده اس ــریت ش ــه بش ــه ب ــت ک اس
ــر  ــج( سراس ــام مهدی)ع ــود و ام ــان ش ــق نمای ح
هســتی را بــه قــرب خــدا بکشــاند، در ایــن صــورت 
پاســخ دنــدان شــکنی بــه تمــام ظلم هــای انباشــته 

ــخ داده اســت.  ــول تاری در ط
ــا  ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس ــل باط اه
حــق نمایــان نشــود، ولــی امــام مهدی)عــج( حــق 
و حقیقــت را بــه تمــام هســتی ارزانــی خواهــد 
ــاب  ــمنان انق ــاش دش ــز و راز ت ــاید رم داشت.ش
اســامی هــم ایــن باشــد کــه ایــن انقــاب مقدمــه 
و زمینــه ســاز انقــاب مهــدی)ع( اســت و از همیــن 
می ترســند لــذا مانــع تراشــی می کننــد تــا کار را بــه 

ــد.  ــر بیندازن تأخی
امــام مهــدی )عــج( منتقــم واقعــی جریــان کربــا 
ــت  ــراف در حاکمی ــرا انح ــت زی ــده اس ــته ش دانس
را از بیــن می بــرد و رهبــری جامعــه در دســت 
معصــوم قــرار می گیــرد و حاکمیــت از اهــل باطــل 
گرفتــه می شــود و ایــن همــان چیــزی اســت 
ــود  ــام فرم ــرش قی ــین)ع( به خاط ــام حس ــه ام ک
ــا  ــت ت ــارزه پرداخ ــاد و مب ــه جه ــت آن ب و در جه
ــد و حــق را جایگزیــن باطــل  انحــراف را اصــاح کن
نماید.وقتــى از امــام محّمــد باقــر )علیــه الســام( 
آخریــن  بــه  فقــط  ســؤال می کننــد کــه چــرا 
ــرت  ــود؟ آن حض ــه می  ش ــم گفت ــى قائ ــت اله حّج
پاســخ می فرمایند:چــون در آن ســاعتى کــه  در 
ــام( را  ــین)علیه الس ــام حس ــّدم ام ــمنان، ج دش
بــه قتــل رســاندند فرشــتگان بــا ناراحتــى در حالــى 
کــه نالــه ســرداده بودنــد عــرض کردنــد پــروردگارا! 
ــو  ــده ت ــد برگزی ــده و فرزن ــا از کســانى کــه برگزی آی
را ناجوانمردانــه شــهید کردنــد در می  گــذرى؟ در 
ــه: اى  ــان وحــى فرســتاد ک ــه آن ــد ب جــواب خداون
فرشــتگان مــن! ســوگند بــه عــّزت و جالــم از آنــان 
ــّدت  ــد از م ــد بع ــر چن ــت ه ــم گرف ــام خواه انتق

ــادى.  ــان زی زم
فرزنــدان و شــبه  نــور  متعــال   آن گاه خداونــد 

ــان  ــان نش ــه آن ــام( را ب ــین)علیه الس ــام  حس  ام
داد و پــس از اشــاره بــه یکــى از آنــان کــه در 
حــال قیــام بــود فرمــود: بــا ایــن قائــم از دشــمنان 
ــت و  ــم گرف ــام خواه ــام( انتق ــین)علیه الس حس
ــام عــزای حســینی آغــاز شــده  ــون محــرم و ای اکن
میزبــان  و  عــزادار  خــود  مهدی)عــج(  و  اســت 
ظهــور  بخواهیــم  خــدا  از  حســین اند  عــزاداران 
ــتر  ــم گس ــت عال ــق و عدال ــاند و ح ــم را برس منتق
شــود و بشــریت طعــم شــیرین بــرادری و اخــوت و 
عدالــت و محبــت را بــه درســتی بچشــند و نفســی 
ــند.آری  ــت بکش ــر جه ــاک از ه ــوای پ ــاک در ه پ

ــد. ــد آم ــین خواه ــون حس ــم خ منتق

حجت االســام  والمســلمین حســن روحانی 
ــلمان  ــران مس ــدار رهب ــور در دی رئیس جمه
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــورک ب ــکا در نیوی آمری
اســام دیــن رحمت، دمکراســی، عقــل، علم، 
مشــورت و انتخابــات اســت، تصریــح کــرد: 
ــات  ــم، اقدام ــا تروریس ــارزه ب ــی مب راه اصل
فرهنگــی و معرفــی اســام واقعــی به نســل 

جــوان اســت.
وی بــا تشــریح تاریــخ پرفــراز و نشــیب 
دنیــای اســام و تــاش قدرت هــای بــزرگ 
بــرای ســلطه بــر کشــورهای اســامی 
گفــت: مســلمانان هم زمــان بــا دو مشــکل 
بــزرگ مواجــه شــدند کــه مشــکل اول 
عقب ماندگــی از لحــاظ علمــی در برابــر 
کشــورهای پیشــرفته و مشــکل بعــدی 

بــود. تروریســم و افراطی گــری 
ــه  ــالت و وظیف ــک رس ــزود: ی ــی اف روحان
ــت  ــن اس ــامی ای ــورهای اس ــزرگ کش ب
تکنولوژیکــی،  و  علمــی  لحــاظ  از  کــه 
ــران  ــد عقب ماندگــی خودشــان را جب بتوانن
کننــد؛ در ایــن زمینــه بعضــی از کشــورهای 
اســامی گام هــای بیشــتری بــه جلــو 
ــامی  ــورهای اس ــی از کش ــتند. برخ برداش
مقــداری عقب تــر هســتند، امــا هنــوز ایــن 

ــود دارد. ــه وج فاصل
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 
ــًا  ــر مخصوص ــای اخی ــلمانان در دهه ه مس
ــدی  ــا معضــل جدی ــد ب از آغــاز قــرن جدی
مواجــه شــده اند و آن اینکــه برخــی از 
افراطیــون بــه نــام اســام، تــرور و وحشــت 

ــن دور  ــت: ای ــد، گف ــاز کردن ــا آغ را در دنی
شــروع  کجــا  از  افراطی گــری  ایــن  از 
شــد؟ چــه کســانی دخالــت داشــتند؟ 
و  صهیونیســم  نقــش  زمینــه  ایــن  در 
ــت؟  ــوده اس ــه ب ــزرگ چگون ــای ب قدرت ه
ــک مشــاهده  ــه از نزدی ــا در منطق ــه م آنچ
می کنیــم، قدرت های بــزرگ می خواهنــد 
ــده،  ــام القاع ــه ن ــروز ب ــه ام تروریســمی ک
النصــره،  جبهــه  الشــباب،  داعــش، 
ــد  ــا اســم های مختلــف دارن بوکوحــرام و ب
افراطی گــری و بــا خشــونت بــا مــردم 
رفتــار می کننــد به عنــوان یــک ابــزاری 
بــرای مهــار کشــورها و بدنــام کــردن اســام 

و مســلمان ها ادامــه پیــدا کنــد.
ــا بســیار  ــرای م ــار داشــت: ب ــی اظه روحان
جــای تأســف اســت کــه بســیاری از مــردم 
در سراســر دنیــا در آفریقــا، خاورمیانــه 
خــون  و  می شــوند  کشــته  آســیا  و 
ــود،  ــه می ش ــن ریخت ــه زمی ــان ب بی گناه
ــود دارد  ــم وج ــر ه ــف باالت ــک تأس ــا ی ام

انســان های  اینکــه در کنــار ذبــح  و آن 
ــح  ــم دارد ذب ــی ه ــام واقع ــاه، اس بی گن
افــکار  می کننــد کــه  و کاری  می شــود 
عمومــی دنیــا را نســبت بــه اســام دینــی 
کــه می توانــد منجــی انســان ها باشــد، 

می کننــد. خدشــه دار 

رئیس جمهــور بابیــان اینکــه در شــرایط 
حاضــر دنیــا و در آینــده دنیــا و مــا تردیــد 

نداریــم کــه دیــن اســام یــک قــدرت 
هدایت کننــده بــرای همــه بشــریت اســت، 
دیــن  اســامی کــه  متأســفانه  گفــت: 
ــده ای  ــت را ع ــت اس ــور و رحم ــت، ن هدای
بســیار قلیــل ، تبدیــل بــه دیــن خشــونت، 

ــد. ــان کردن ــرور در جه ــراط و ت اف
روحانــی گفــت: اگــر بخواهــد بــا تروریســم 
مبــارزه شــود، راه اصلــی اش قدم هــای 
فرهنگــی اســت، بایــد اســام واقعــی را بــه 

نســل جوانمــان معرفــی کنیــم. 
ــش و  ــران داع ــه س ــت ک ــن نیس ــم ای مه
القاعــده چــه کســانی هســتند، تأســف 
ایــن اســت کــه هنــوز ایــن راه افــراط 
ــده ای از  ــلمان ها و ع ــده ای از مس ــرای ع ب
جوان هــای نــاآگاه جاذبــه دارد و گروه هــای 
تروریســتی قــدرت جذب دارنــد، معنی اش 
ــو  ــده ول ــل حل نش ــه معض ــت ک ــن اس ای
اینکــه عــده زیــادی از آن هــا از بیــن برونــد 
رانــده  بیــرون  کشــورها  از  بعضــی  از   و 

شوند.

روحانی در جلسه و گفتگو با رهبران مسلمان آمریکا:

راه اصلی  مبارزه با تروریسم، معرفی 
اسالم واقعی به نسل جوان  است

ادامه از صفحه اول

حجت االســام  والمســلمین معلمــی نماینــده مازنــدران در 
ــت  ــهر نخس ــه قائم ش ــری و امام جمع ــرگان رهب ــس خب مجل
بــر ارواح مطهــر امــام خمینــی )ره(، شــهدا و روح آیــت هللا 
ــتاد. ــرگان درود فرس ــس خب ــابق مجل ــده س ــی نماین معصوم

ــا اشــاره بــه ســفر خــود  حجت االســام  والمســلمین معلمــی ب
ــت:  ــان گف ــا مرزبان ــدار ب ــور و دی ــرب کش ــرزی غ ــوار م ــه ن ب
آفتــاب ســوزان روز هــا و ســرمای آزاردهنــده شــب ها در ارتفــاع 
ــی  ــه برخ ــود ک ــوزانده ب ــا را س ــان صورت ه ــری آن چن ۳100 مت

ــناختم. ــنا را نش ــای آش برادر ه
ــرز و  ــائل م ــه مس ــئولین ب ــه مس ــدم توج ــزان از ع ــن عزی ای
مــرزداران گله منــد بودنــد، امــا بــه عشــق والیــت و دلدادگــی بــه 
ــن  ــد ای ــه کارشــان ادامــه می دهن ــوا ب فرماندهــی معظــم کل ق
در حالــی اســت کــه متأســفانه عــده ای بــا دریافــت حقوق هــای 

ــد. ــدوش می کنن ــام را مخ ــان نظ نجومی ش
ــه  ــریفاتی ب ــد و تش ــای زائ ــل هزینه ه ــاد از تجمی ــا انتق وی ب
بیت المــال، نارضایتــی مــردم را از پیامد هــای ایــن شــیوه 
دانســت و افــزود: دنیازدگــی بعضــی از مســئولین و بــروز 
اختافــات طبقاتــی دور از حــد انتظار و اســباب آزردگــی مؤمنین 
ــان  ــکاری جوان ــی را فراهــم می ســازد. بی و نیرو هــای حزب الله
ــال  ــه دنب ــواع فســاد در جامعــه را ب ــی اســت کــه ان ــز از نکات نی
خواهــد داشــت و دشــمن نیــز بــا بهره بــرداری ســوء ازاین گونــه 

ــد. ــه می کن ــردم رخن ــای م ــاب و باور ه ــائل در انق مس
حجت االســام  والمســلمین معلمــی در پایــان عملکــرد برخــی 
وصــول  شــیوه های  اصــاح  خواســتار  و  نقــد  را  بانک هــا 
ــردم  ــوق م ــای حق ــی در راســتای احی ــرق قانون ــات از ط مطالب

شــد.

آیــت هللا  ارتحــال  الهــدی  احمــد علــم  آیــت هللا ســید 
معصومــی نماینــده ۴ دوره مــردم خراســان رضــوی در 
مجلــس خبــرگان را تســلیت گفــت و از شــخصیت علمــی و 

مبارزاتــی وی، تجلیــل کــرد.
آیــت هللا علــم الهــدی در ادامــه به موضــوع »فتنــه« پرداخت 
و گفــت: »این گونــه نیســت کــه دشــمن همیشــه عملیــات 
فتنــه را از طریــق نفــوذ در جریان هــای مقابــل انجــام 
دهــد. در بعضــی مــوارد فتنــه به وســیله عملیــات روانــی در 
ــازی  ــا شایعه س ــه ب ــرد مثل اینک ــورت می گی ــا ص خودی ه
ــا و  ــه ارزش ه ــبت ب ــردم نس ــه م ــر ذائق ــر تغیی ــی ب مبن
انقابــی نســبت  بیــن عناصــر  انقــاب، در  آرمان هــای 
ــدی  ــأس و ناامی ــاد ی ــاب ایج ــای انق ــج ارزش ه ــه تروی ب
می کنــد، اهــداف خــود در فتنــه را بــا دامــن زدن بــه 

شــایعات دنبــال کــرده و ایجــاد یــأس و ناامیــدی می کنــد«.
ــی  ــر ارزش ــای غی ــور حرکت ه ــمن ظه ــه داد: »دش وی ادام
ــان  ــوه داده و از برخــورد جوان ــادی جل ــروج فســاد را ع و م
مؤمــن و انقابــی بــا پدیده هــا و مظاهــر فســاد پیشــگیری 
ــا  ــاهی ب ــردم در دوره ستم ش ــن م ــه ای ــد؛ درحالی ک می کن
ــان  ــه دینی ش ــاری ذائق ــاد و بی بندوب ــر فس ــه مظاه آن هم
ــت  ــن و پشــتیبانی مرجعی ــر دی ــه ب ــا تکی ــرد و ب ــر نک تغیی
ــدار،  ــای بی ــل و علم ــام راح ــرت ام ــی حض ــی و سیاس دین
ــه ممکــن اســت  ــروزی رســاندند حــال چگون انقــاب را پی
باوجــود مقــام والیــت و رهنمود هــای مقــام معظــم رهبــری 
ــی عــوض  گفتــه شــود ذائقــه مــردم در بســتر نظــام انقاب
شــده و ذائقــه آنــان دیگــر تمایلــی بــه دیــن و ارزش هــای 

ــدارد؟!«. دینــی ن

حجت االسالم والمسلمین معلمی:

عده ای با دریافت حقوق نجومی نظام را مخدوش می کنند
آیت هللا علم الهدی هشدار داد:

فتنه در میان خودی ها

گروه 1+5 با سنگ اندازی های آمریکا 
در برجام مقابله کند

ــروه  ــت: گ ــس گف ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــکا  ــنگ اندازی های آمری ــا س ــه ب ــرای مقابل ــد ب 1+5 بای

ــد. ــی اتخــاذ کن در مســیر برجــام موضــع عمل
علیرضــا رحیمــی عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
ــپ  ــارات ترام ــاره اظه ــس درب ــی مجل ــت خارج سیاس
ــا و  ــن قرارداد ه ــی از بدتری ــام یک ــه برج ــر اینک ــی ب مبن
ــت آ مریکاســت، گفــت: ترامــپ کل  ــه شــرم و خجال مای
جامعــه آمریــکا را نمایندگــی نمی کنــد چــرا کــه بخــش 
قابل توجهــی از افــکار عمومــی آمریــکا همچنــان کــه 

ــفه و  ــد، فلس ــتقبال کردن ــام اس ــی از برج ــه جهان جامع
منافــع توافــق  برجــام را به خوبــی درک می کننــد.

صحبت هــای  از  برخــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
انتخاباتــی  ترامــپ همچنــان در فضــای رقابت هــای 
ــی  ــان حمات ــپ همچن ــه داد: ترام ــود، ادام ــان می ش بی
ــام و  ــه برج ــه بهان ــکا ب ــل آمری ــت قب ــا و  دول ــه اوبام ب

رویکــردش نســبت بــه ایــران می کنــد.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــه  ــه مجموع ــبت ب ــکا نس ــرد آمری ــه رویک ــان اینک ــا بی ب
نظــام جمهــوری اســامی ایــران همــواره خصمانــه بــوده 
ــرای  ــاره اج ــکا درب ــران آمری ــرد: س ــح ک ــت،  تصری اس
ــا را  ــن فض ــد ای ــه بای ــتند ک ــض هس ــار تناق ــام دچ برج

ــی  ــاظ حقوق ــه از لح ــرا ک ــد چ ــت کنن ــی مدیری به خوب
ــت. ــام اس ــت برج ــه رعای ــزم ب ــکا مل ــت آمری دول

ــام  ــمًا اع ــا رس ــه اروپ ــات اتحادی ــت: مقام ــی گف رحیم
ــاظ  ــی لح ــه جهان ــت جامع ــام منفع ــه در برج ــد ک کردن
ــا  ــتند، ام ــتمرار آن هس ــرا و اس ــه اج ــد ب ــده و معتق ش
آمریــکا رویکــرد کامــًا جداگانــه ای نســبت بــه اتحادیــه 

ــرده اســت. ــاذ ک ــن اتخ ــا، روســیه و چی اروپ
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــک  ــد ی ــروه 1+5 بای ــکا در گ ــرد: شــرکای آمری ــد ک تأکی
ــا ســنگ اندازی هایی کــه  ــه ب ــرای مقابل ــی ب موضــع عمل
ــت،  ــه اس ــام پیش گرفت ــرای برج ــیر اج ــکا در مس آمری

ــد. اتخــاذ کنن

ــارات  ــر از اظه ــی دیگ ــاره یک ــران درب ــردم ته ــده م نماین
ــلمانان در  ــا مس ــه ب ــرورت مقابل ــر ض ــی ب ــپ مبن ترام
آمریــکا اظهــار کــرد: دیدگاه هــای افراطــی در قــرن 
بیســت و یکــم جایــی نــدارد و ایــن اظهــار نظــر ترامــپ 
ــه  جــزء افراطی تریــن دیدگاه هایــی اســت کــه نســبت ب

ــرده اســت. ــراز ک ــن  اســام اب دی
وی بــا بیــان اینکــه قطعــًا افکار عمومــی آمریکا تنفرشــان 
را نســبت بــه اظهــارات ترامــپ ابــراز خواهنــد کــرد، گفــت: 
در شــرایطی کــه تقریــب و همفکــری علمــای ادیــان مورد 
ــپ  ــارات ترام ــن اظه ــت، ای ــی اس ــع جهان ــه مجام توج
ــی در  ــوق بشــر اســت و جای ــه حق ــح بیانی خــاف صری

ــدارد. ــی ن ــون بین الملل مت

امنیت
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،،
رئیس جمهــور گفــت: اگــر بخواهــد با 
تروریسم مبارزه شود، راه اصلی اش 
بایــد  اســت،  فرهنگــی  قدم هــای 
اســام واقعــی را بــه نســل جوانمــان 

معرفــی کنیــم.

سرپرســت وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه میــزان 
ــش  ــاری از کاه ــی ج ــال آب ــی در س بارندگ
ــت  ــر آب پش ــی ذخای ــارد مترمکعب دو میلی

ــر داد. ــدها خب س
ســتار محمــودی سرپرســت وزارت نیــرو 
)چهارشــنبه  امــروز  نشســت  حاشــیه  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــت دول ــهریور( هیئ 29 ش
میــزان بارندگــی در ســال 96 اظهــار داشــت: 

متأســفانه امســال در بخــش بارندگی شــاهد 
ــه  ــمانی ب ــزوالت آس ــدی ن ــش 5 درص کاه
ــه از نظــر  ــم ک نســبت ســال گذشــته بوده ای
ــود. ــوب می ش ــال محس ــر نرم ــی زی بارندگ

وی افــزود: وضعیــت ذخیــره آب پشــت 
اســت  مترمکعــب  میلیــارد   26 ســدها 
ــارد  ــته دو میلی ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ک
ــوع  ــته  و در مجم ــش داش ــب کاه مترمکع

تابســتان امســال یکــی از فصــول پــرکار بــه 
ــودن زیرســاخت های  لحــاظ تحــت فشــار ب
وزارت نیــرو جهــت تأمیــن بــرق و آب در 

ســال های اخیــر بــوده اســت.
محمــودی بــا اشــاره بــه رکوردهایــی در 
کشــور  در  بــرق  و  آب  مصــرف  بخــش 
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــید خاطرنش ــت رس ــه ثب ب
از  درصــد   98 حــدود  بــار  نخســتین 

ظرفیــت نیروگاهــی مــا در تابســتان امســال 
ــت   ــی در وضعی ــرق مصرف ــن ب ــرای تأمی ب
ــورد  ــک رک ــه ی ــت ک ــرار گرف ــه کار ق آماده ب

می شــود. محســوب 
سرپرســت وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه 
ــک مصــرف  ــان پی ــا در زم ــردم خــوب م م
آب بــرق در تابســتان امســال همــکاری 
خوبــی بــا مــا داشــتند، تصریــح کــرد: اگــر 
ــه  ــود مجموع ــان نب ــردم عزیزم همــکاری م
دســتگاه های  به واســطه  کــه  مصارفــی 
خنک کننــده جدیــد وارد چرخــه مصــرف 
ــروز  ــث ب ــود می توانســت باع ــرق شــده ب ب

ــد. ــا کن ــرای م ــدی ب ــکات ج مش
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه وضعیــت 
بارندگــی در ســال جدیــد آبــی  چگونــه 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــت: م ــود، گف ــد ب خواه
ــی در  ــت بارندگ ــی از وضعی ــات دقیق اطاع
ســال آبــی جدیــد نداشــتیم بــا مراجعــه بــه 
ــم  ــی دریافتی ــازمان هواشناس ــات س اطاع
پاییــز  پیش بینی هــا  اســاس  بــر  کــه 
پربارانــی را نداریــم و میــزان بارش هــای 
پاییــز امســال حــدود 10 درصــد بــه نســبت 
ــراه  ــش هم ــا کاه ــته ب ــی  گذش ــال آب س

ــود. ــد ب خواه

محمودی در جمع خبرنگاران مطرح کرد

کاهش دو میلیارد مترمکعبی ذخایر آب پشت سدها

ــارف،  ــر مع ــازمان نش ــس س ــی و رئی ــورای عال ــر ش دبی
تجــارب انتظامــی و دفــاع مقــدس 
انتظامــی  نیــروی  ناجــا گفــت: 
در  تأثیرگــذار  نیــروی  ســومین 
جنــگ تحمیلــی در بعــد از ارتــش 

ــت. ــوده اس ــپاه ب و س
ــی  ــر شــورای عال ــی دبی رضــا طیب
ــارف،  ــر مع ــازمان نش ــس س و رئی
تجــارب انتظامــی و دفــاع مقــدس 
در نشســت خبــری که به مناســبت 
هفتــه دفــاع مقــدس برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: از اواخــر ســال 92 
ــوان شــورای  تشــکیاتی تحــت عن
و  ارزش هــا  گســترش  عالــی 

ــه تمامــی  ــاع مقــدس ناجــا تشــکیل شــد ک ــارف دف مع
فرماندهــان عالی رتبــه نیــروی انتظامــی در آن حضــور 

ــد. دارن
طیبــی گفــت: شــوراهای تخصصــی دفــاع مقــدس در بدنه 
ــور  ــتان های کش ــه اس ــه هم ــت ک ــده اس ــا تشکیل ش ناج
ــس  ــی و رئی ــورای عال ــتند.دبیر ش ــورا هس ــن ش دارای ای
ســازمان نشــر معــارف، تجــارب انتظامــی و دفــاع مقــدس 
بــا اشــاره بــه تجربیــات نیــروی انتظامــی در 8 ســال دفاع 
مقــدس، افــزود: اولیــن تیــری کــه عــراق شــلیک کــرد بــه 
ــه  ــر شلیک شــده ب ــن تی ــی و اولی ــروی انتظام ســمت نی
ســمت عــراق توســط نیــروی انتظامــی بــود و همیــن نیرو 

بــود کــه اولیــن شــهید را تقدیــم دفــاع مقــدس کــرد.
ــزار  ــون 1۳ ه ــی تاکن ــروی انتظام ــرد: نی ــح ک وی تصری

شــهید تقدیــم انقــاب کــرده کــه 8 هــزار و 500 مــورد آن 
متعلــق بــه دفــاع مقــدس بــوده و 
ســایر آن هــا نیــز شــهدای مدافــع 
ــزار  ــا 22 ه ــتند. ناج ــم هس حری
جانبــاز نیــز دارد کــه 12 هــزار و 
ــگ  ــه جن ــق ب ــورد آن متعل 500 م

ــت. ــی اس تحمیل
هــزار   126 داد:  ادامــه  طیبــی 
ــاع  ــده از ناجــا در 8 ســال دف رزمن
ــا  ــدس حضــور داشــتند. آماره مق
نشــان می دهــد نیــروی انتظامــی 
در  تأثیرگــذار  نیــروی  ســومین 
جنــگ تحمیلــی در بعــد از ارتــش 

ــت. ــوده اس ــپاه ب و س
ــارف  ــر مع ــازمان نش ــس س ــی و رئی ــورای عال ــر ش دبی
و تجــارب انتظامــی و دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه 
انتظامــی در 8 ســال دفــاع  نیــروی  مســئولیت های 
مقــدس ادامــه داد: ناجــا مســئول تأمیــن امنیــت پشــت 
ــه  ــی ک ــئولیت ذات ــام مس ــر انج ــاوه ب ــود ع ــا ب جبهه ه
همــان امنیــت داخلــی بــود نیــروی انتظامــی در جنگ نیز 
حضــور داشــت. ناجــا 110 مأموریــت خــاص و حــدود 80 
مأموریــت بــا ســایر دســتگاه های اجرایــی بــر عهــده دارد.

انتقــال  انتظامــی در قــرارگاه  نیــروی  طیبــی گفــت: 
تجربیــات کــه ریاســت آن بــر عهــده سرلشــکر صفــوی و 
سرلشــکر رضایــی اســت عضــو می باشــد و تمــام مراکــز 
ــد ۳2 ســاعت بحــث داغ مقــدس  ــا موظف ان آموزشــی ب

ــد. ــوزش دهن ــه ســربازان آم ب

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: بــا توجــه بــه ثبت نــام 
متقاضیــان جدیــد، طــرح ضربتی 
تمدیــد  هفتــه  دو  ازدواج  وام 

می شــود.
حاشــیه  در  ســیف  ولــی هللا 
جلســه هیئــت دولــت و در جمــع 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــگاران ب خبرن
موضــوع کــه دربــاره فاینانس های 
کــه بــا چیــن توافــق شــده اســت 
مــردم  بــرای  ســوءتفاهم های 
گفــت:  اســت،  ایجادشــده 
ــال  ــه س ــون بودج ــب قان به موج
اســت  موظــف  دولــت   1۳96
حداقــل 50 میلیــارد دالر خطــوط 

فاینانــس را از طریــق منابــع خارجــی پیش بینــی و 
عملیاتــی بکنــد.

ــده  ــه مان ــه  اضاف ــارد دالر ب ــن 50 میلی ــزود: ای وی اف
اســتفاده نشــده از ســال های قبــل اســت، ضمــن 
اینکــه بــرای تحقــق اهــداف پیش بینــی شــده در 
ــده و  ــی ش ــتغال پیش بین ــم، اش ــه شش ــون برنام قان
ــع  ــن مناب ــی از مهم تری ــد یک ــادی 8 درص ــد اقتص رش
ــی  ــع خارج ــت مناب ــده اس ــه ش ــر روی آن تکی ــه ب ک
ــی  ــم پیش بین ــه شش ــال برنام ــی 5 س ــت و در ط اس
شــده اســت کــه ســاالنه 65 میلیــارد دالر منابــع 
خارجــی بایــد اســتفاده بشــود، لــذا ایــن اقدامــی 
بــرای تحقــق قانــون  اســت کــه می تــوان زمینــه 
ــه بودجــه ســال 1۳96  ــه ششــم توســعه و برنام برنام

امیدواریــم بــه زودی عملیاتــی  بکنــد، کــه   را مهیــا 
بشود.

رئیــس بانــک مرکزی دربــاره طرح 
ضربتــی وام قرض الحســنه ازدواج 
کرد:خوشــبختانه  تصریــح  نیــز 
بانک هــا همــکاری خوبــی داشــته 
ــرح  ــن ط ــه ای ــم ک ــر داری و در نظ
ــد  ــر تمدی ــه دیگ ــرای دو هفت را ب
ــن  ــم چــون بعــد از اجــرای ای کنی
طــرح یــک ســری متقاضیــان 
ثبت نــام کرده انــد  نیــز  جدیــد 
دو  ایــن  بــا  امیدواریــم  کــه 
ــود و  ــادی بش ــرایط ع ــه ش هفت
ــه  ــه وام ازدواج ب ــوط ب صــف مرب
حداقــل ممکــن برســد و ظــرف یــک مــاه متقاضیــان 

بتواننــد وام ازدواج را دریافــت بکننــد.
ســیف در خصــوص ســامانه صیــاد و اینکــه چک هــای 
قدیمــی تــا ســال 1۳97 پــردازش می شــود و افــرادی 
کــه چــک کارمنــدی دارنــد یــا خودروســازانی کــه 
را زودتــر گرفته انــد چگونــه تعییــن  چک هایشــان 
ــه  ــورد هم ــت: در م ــان داش ــز بی ــود، نی ــف می ش تکلی
ــای  ــچ ج ــت و هی ــده اس ــر ش ــات فک ــن موضوع ای
نگرانــی وجــود نــدارد، در ســامانه صیــاد نیــز تــا 
اردیبهشــت 1۳97 فرصــت باقــی اســت تــا چک هــای 
قدیمــی عمــل بکنــد و از زمــان بــه بعــد چک هــا 
قدیمــی را از طریــق مراجعــه بــه شــعب مربــوط 

می تواننــد پــاس کننــد.

در حاشیه جلسه هیئت دولت؛

سیف: طرح ضربتی وام ازدواج دو هفته تمدید می شود
 نیروی انتظامی؛ سومین نیروی تأثیرگذار 

در دفاع مقدس بود 



فناوری
قیمت میت 10 و میت 10 پرو هواوی 

فاش شد
ــرو هــواوی  به تازگــی، قیمــت میــت ۱۰ و میــت ۱۰ پ
فــاش شــده اســت. مــدل »پــرو« فبلــت پرچــم دار 
جدیــد هــواوی، بیشــتر از ۱۰۰۰ دالر قیمــت دارد! 
شــرکت هــواوی، میــت ۱۰ را در ســه مــدل بــا چهــار 
حافظــه، شــش  و ۶۴ گیگابایــت  رم  گیگابایــت 
گیگابایــت رم و ۱۲۸ گیگابایــت حافظــه و شــش 
گیگابایــت رم و ۲۵۶ گیگابایــت حافظــه عرضــه 

ــرد.  ــد ک خواه
قیمــت مــدل پایــه بــا چهــار گیگابایــت رم در حــدود 
اعالم شــده  دالر(  بــا ۶۵۰  )معــادل  یــوآن   ۴۲۹۹
بــا شــش  دیگــر  مــدل  دو  درحالی کــه  اســت؛ 
گیگابایــت رم و حافظــه ی ذخیره ســازی ۱۲۸ و ۲۵۶ 
ــوآن )۷۴۴ دالر( و  ــب ۴۸۹۹ ی ــه ترتی ــی ب گیگابایت
قیمت گــذاری خواهنــد  دالر(   ۸۵۰( یــوآن   ۵۵۹۹

شــد. 
برخــالف مــدل اســتاندارد میــت ۱۰ کــه در ســه مــدل 
ــت حافظــه ی رم عرضــه  ــار و شــش گیگابای ــا چه ب
ــرو« را در  ــدل »پ ــواوی م ــد شــد، شــرکت ه خواه

ــروش می رســاند.  ــه ف ــار نســخه ب چه
مــدل پایــه ی ایــن گوشــی بــه شــش گیگابایــت رم 
و ۶۴ گیگابایــت حافظــه ی ذخیره ســازی مجهــز 
شــده اســت و ۵۴۹۹ یــوآن )۸۳۵ دالر( قیمــت 

دارد.
 شــرکت هــواوی، مــدل دیگــری از فبلــت میــت ۱۰ 
ــت  ــت رم و ۱۲۸ گیگابای ــش گیگابای ــا ش ــرو را ب پ
ــوآن  ــت ۶۱۹۹ ی ــه قیم ــد داد ک ــه خواه ــه ارائ حافظ
)۹۴۱ دالر( بــرای آن در نظــر گرفته شــده اســت. 
ــرو  ــاالی میــت ۱۰ پ دو نســخه ی دیگــر فبلــت رده ب
بیشــتر از ۱۰۰۰ دالر قیمــت خواهــد داشــت تــا از 

آیفــون ۱۰ اپــل نیــز، گران قیمت ترباشــد.

همگام سازی پوشه ها و فایل های 
اندروید با فضای ابری

فایل هــای  و  اطالعــات  مانــدگاری  و  امنیــت 
ــای  ــن دغدغه ه ــی از اصلی تری ــم، همیشــه یک مه

ــت.  ــوده اس ــران ب کارب
نــوع  هــر  در  را  خــود  فایل هــای  اگــر  حتــی 
هــارد  فلــش،  دیســک،  از جملــه  حافظــه ای، 
... ذخیــره کنیــد،  و  اکســترنال، ممــوری کارت 
همچنــان ریســک از بیــن رفتــن آن هــا وجــود دارد 
ــر  ــرده شــد، در اث ــام ب ــه ن ــی ک ــی ابزارهای و تمام
ضربــه، تمــاس بــا آب یــا نوســان بــرق می تواننــد 

به ســادگی از بیــن برونــد. 
ایــن مورد بــه همــراه دشــواری حمل ســخت افزارهای 
یادشــده و دسترســی بــه اطالعــات موجــود در آن هــا، 
باعــث شــدند ذخیره ســازی آنالیــن اطالعــات رونــق 
ــال  ــه زندگــی دیجیت ــا ب ــری پ ــرد و فضاهــای اب بگی
میلیون هــا کاربر بگذارنــد. FolderSync اپلیکیشــنی 
بــرای گوشــی های اندرویــد اســت کــه بــه شــما کمک 
ــای  ــود و فضاه ــم خ ــای مه ــن فایل ه ــد بی می کن
ابــری، یــک پــل ارتباطــی خــودکار بــه وجــود 
بیاوریــد تــا به طــور منظــم؛ محتویــات داخــل پوشــه 
ــای  ــن فضاه ــا ای ــده، ب ــه های مشخص ش ــا پوش ی

ــوند.  ــازی ش ــری همگام س اب
ابــری  فضاهــای  می توانیــد   FolderSync در 
درایــو،  وان  درایــو،  ازجملــه گــوگل  بســیاری 
 دراپ باکــس و ... را بــه تلفــن خــود متصــل 

کنید.

کوتاه اخبار 
ویژگی های امنیتی چک های 

الکترونیکی
ــا اشــاره  ــزی ب ــک مرک ــی بان ــرکل نشــر و ریال مدی
ــی  ــای الکترونیک ــی چک ه ــای امنیت ــه ویژگی ه ب
ــر  ــای برجســته و اســتفاده از تصاوی ــت: طرح ه گف
مخفــی و واترمــارک و یــا اشــکال حســاس بــه نــور 

ــت.  ــد اس ــای جدی ــی چک ه از ویژگ
مســعود رحیمــی، مدیــرکل معامــالت ریالــی بانــک 
مرکــزی در مراســم رونمایــی از ســامانه صــدور 
طراحــی  در  صیــاد گفــت:  الکترونیکــی  چــک 
امنیتــی  الیه هــای  و  ویژگی هــا  چک هــا  ایــن 
پیش بینی شــده و طرح هــای برجســته اســتفاده 
از تصاویــر مخفــی یــا واترمــارک و یــا اشــکال 
ــور ماوراءبنفــش تعبیه شــده اســت.  ــه ن حســاس ب
ــد صــدور  ــا رون ــد نه تنه وی افــزود: چک هــای جدی
ــد، بلکــه  ــرای مــردم تســهیل می کن دســته چک را ب
ســبب اطمینــان بخشــی بــه مــردم دربــاره صحــت 
می شــود.  آن  امنیــت  و  صادرشــده  چک هــای 
رحیمــی گفــت: مــردم پیــش از معاملــه می تواننــد 
شــماره چــک را در ســامانه کنتــرل کننــد و از صحــت 

ــوند.  ــن ش ــی مطمئ ــک دریافت چ
در  مورداســتفاده  تصریــح کــرد: چک هــای  وی 
بانکــی کشــور در حــال حاضــر متکثــر  شــبکه 
اندازه هــای  و  رنگ هــا  طرح هــا،  در  و  اســت 
مختلفــی توســط مشــتریان بانک هــا مورداســتفاده 
هــدف  بــا  صیــاد  طــرح  کــه  می گیــرد  قــرار 
یکپارچه ســازی واستانداردســازی چک هــا طراحــی 
و اجراشــده اســت. بــه گفتــه رحیمــی، در ایــن پروژه 
بــه دنبــال هویــت بخشــی بــه چــک به عنــوان یــک 
ــالوه  ــادار همچــون اســکناس هســتیم و ع اوراق به
بــر یکسان ســازی طــرح ظاهــری چک هــا، بــه 
ــز  ــی نی ــای امنیت ــاد ویژگی ه ــک صی ــای چ برگه ه

اســت. افزوده شــده 

اسکوترهای پژو درراه ایران
پــژو خودروســاز قدیمــی فرانســه کــه مدتــی اســت 
در زمینــه ســاخت atv و اســکوتر نیــز فعالیــت 
ــذاب  ــکوتر ج ــه اس ــا ۴ نمون ــه زودی ب ــد، ب می کن
راهــی بــازار ایــران می شــود تــا ســهمی مناســب از 
فــروش ســاالنه ۱ میلیــون دســتگاه موتورســیکلت 

ــه دســت آورد.  ــران ب ــازار ای در ب
ــر  ــای دیگ ــران نمونه ه ــژو درراه ای ــکوترهای پ اس
 ۱۵۰ و   ۲۰۰  ،۵۰ کم حجــم  اســکوتر  ســه  کــه 
سی ســی هســتند بــه ترتیــب سیتی اســتار، توئیــت 
و اســپید فایــت نــام داشــته و از طــرح و تجهیــزات 

مناســبی ســود می برنــد. 
ــتار  ــت و سیتی اس ــپید فای ــت، اس ــای توئی مدل ه
بــه ترتیــب بــا ۱۰، ۵ و ۲۶ اســب بخــار قــدرت، 
ــا  ــی و ب ــهری به خوب ــای ش ــا در محیط ه ــد ت قادرن
ــه  صــرف کمتریــن میــزان بنزیــن راکــب خــود را ب
ــی  ــه ای اروپای مقصــد رســانده و درعین حــال تجرب

ــد.  ــه کنن ــه او ارائ از موتورســواری را ب
ایــن ســه اســکوتر فرانســوی بــه ترتیــب بیــن ۱۰ تــا 
۲۰ میلیــون تومــان قیمــت داشــته و ظاهــر بســیار 

جذابــی دارنــد. 
بــا کمــک ایــن دوچرخــه بنزینــی کــه ســریع 
ــیدن  ــرای رس ــذ ب ــن مناف ــازد و از کوچک تری می ت
ــم در  ــوان ه ــد، می ت ــتفاده می کن ــد اس ــه مقص ب
زمــان و هــم در مصــرف ســوخت صرفه جویــی 
و  بااحتیــاط  اســتفاده  به شــرط  منتهــی  کــرد، 

معقوالنــه. 
از  بنزینــی  و  برقــی  اســکوترهای  دراین بیــن 
ــازار  ــل وســپا و باجــاج بیشــترین ســهم را از ب قبی
ــد  ــد و در تالش ان ــزی دارن ــیکلت های فانت موتورس
تــا ســهم خــود را بیــش از همیشــه افزایــش دهنــد.

معتقدنــد  مســکن  بــازار  دســت اندرکاران 
ــود را  ــی، خ ــپرده های بانک ــود س ــش س کاه
ــدت  ــا در کوتاه م ــش اجاره به ــب افزای در قال
و ســپس ورود ســفته بازان بــه بــازار مســکن 

ــت. ــان داده اس ــدت نش در بلندم
در روزهــای اخیــر در پــی کاهــش نــرخ ســود 
ســپرده و افزایــش قیمــت ارز، خــودرو و 
ــن  ــر ای ــان ب ــیاری از کارشناس ــا، بس اجاره به
ــی  ــه زمان ــی ســرگردان ک ــه نقدینگ ــد ک نظرن
محــل  جذاب تریــن  بانکــی  ســپرده های 
بــرای حبــس آن هــا محســوب می شــد، 
اخیــرًا بــه بازارهــای مــوازی بخــش مســکن 
ورود کرده انــد. بااین حــال ایــن ســرمایه ها 
را  مســکن  بخــش  نتوانســته اند  هنــوز 
هماننــد دوره هــای رونــق گذشــته دچــار 

ــد.  ــدی کنن ــرات ج تغیی
ــش  ــاًل در بخ ــکن فع ــازار مس ــه ب ــد ک هرچن
ــر  ــپرده ها تأثی ــود س ــش س ــا از کاه اجاره به
گرفتــه امــا تکانــه جــدی در بخــش خریــد و 

فــروش مســکن ایجــاد نکــرده اســت.
بــا ایــن حــال برخــی کارشناســان اقتصــادی 
ــد کــه ســرمایه های ســرگردان  ــن نظرن ــر ای ب
آینــده  مــاه  پنــج  تــا  ســه  در  می توانــد 
بــازار  ســوداگرانه  و  ســفته بازانه  تقاضــای 
ــا  ــن تقاضــا ب ــه ای ــد ک ــت کن مســکن را تقوی
ــازاِد  ــی و م ــه انباشــت مســکن خال توجــه ب
عرضــه واحــد مســکونی، بعیــد اســت شــوک 

ــه  ــه بخــش مســکن بدهــد؛ امــا ب قیمتــی ب
ــپرده  ــود س ــش س ــرات کاه ــال تأثی ــر ح ه
بانکــی علی رغــم ادعــای برخــی مدیــران 
ــن  ــتر از میانگی ــازی، بیش وزارت راه و شهرس
دیگــر  معنــای  بــه  بــود؛  خواهــد  تــورم 
ــی  ــکن ط ــورِم مس ــرخ ت ــاد ن ــال زی به احتم
ماه هــای آتــی از نــرخ کلــی تــورم کشــور 

ــت. ــد گرف ــی خواه پیش

 کوچ نقدینگی به مسکن 
در بلندمدت

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــدری در گفت وگ ــر ب علی اصغ
ــرگردان  ــرمایه های س ــش س ــاره نق ــر درب مه
ــای  ــه و تقاض ــادل عرض ــم زدن تع ــر ه در ب
ــن ۲  ــا ای ــت: ب ــار داش ــکن اظه ــش مس بخ
ــری  ــکن مه ــد مس ــزار واح ــون و ۸۰۰ ه میلی

کــه در مــدت محــدود وارد بــازار مســکن 
ــکن رخ داد  ــازار مس ــوک در ب ــک ش ــد ی ش
ــزار  ــش از ۶۰۰ ه ــاالنه بی ــه س ــوری ک و کش
ــدارد،  ــکن ن ــای مس ــکونی تقاض ــد مس واح
بــه نــاگاه بــا حجــم بزرگــی از عرضــه مســکن 

ــد. ــه رو ش روب
ــی  ــزود: روال کارشــناس اقتصــاد مســکن اف
مســکن  بــازار  در  حاضــر  حــال  در  کــه 
ــادی  ــی و ع ــد معمول ــک رون ــود دارد، ی  وج

نیست. 
ــه  ــود ک ــکل ب ــن ش ــه ای ــد ب ــته رون درگذش
حجــم نقدینگــی عمدتــًا در اثــر افزایــش 
گــردش پــول در کشــور در پــی افزایــش 
فــروش نفــت یــا تغییــر تــراز تجــاری کشــور 
ــته  ــت گذش ــه دول ــا اینک ــد؛ ی ــاد می ش ایج
بــه چــاپ پــول بــدون پشــتوانه اقــدام کــرد؛ 
ــزرگ  ــم ب ــات، ورود حج ــن اتفاق ــه ای نتیج
ــا را تحــت  ــود و آن ه ــا ب ــه بازاره ــی ب نقدینگ

ــی داد.  ــرار م ــر ق تأثی
بــه ایــن شــکل کــه ابتــدا نقدینگــی بــه 
ســمت طــال و ارز می رفــت و پــس از مــدت 
کوتاهــی بــه بــازار ســهام و خــودرو منتقــل و 
ســبب ایجــاد حبــاب قیمتــی در ایــن بازارهــا 
قیمت هــا  حبــاب  پس ازآنکــه  می شــد؛ 
ســمت  بــه  نقدینگــی  حجــم  می ترکیــد، 
به خصــوص مســکن  بلندمــدت  بازارهــای 

کــوچ می کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه دوره اخیــر نیــز از دفعــات 
ــاوت  ــه داد: تف ــت، ادام ــتثنا نیس ــل مس قب
افزایــش  بــه  هــدف  بازارهــای  واکنــش 
نقدینگــی در حــال حاضــر بــا دوره هــای 
نقدینگــی قبلــی، در ســرعت و شــدت انتقــال 
بــه  بانک هــا  از  ســرگردان  ســرمایه های 
ــًا  ــازده و نهایت ــان ب ــازده، می ــای زودب بازاره
ــاق  ــن اتف ــه ای ــد ک ــازده اســت. هرچن ــر ب دی
ــودن  ــه پاییــن ب ــا توجــه ب آغــاز شــده؛ امــا ب
شــدت آن، اثرگــذاری کــوچ نقدینگــی بــه 
بازارهــا در جامعــه کمتــر از دوره هــای گذشــته 

ــت. اس
رئیــس مؤسســه مطالعــات شــهر و اقتصــاد 
تصریــح کــرد: نیــاز مصرفــی مســکن همــواره 
در دوره هــای تاریخــی مختلــف وجــود داشــته 
ــازار  ــا ب ــود ت ــبب می ش ــه س ــا آنچ و دارد؛ ام
شــود،  وارد  رونــق  یــا  رکــود  در  مســکن 
آن  بــه  اســت کــه  ســفته بازی  تقاضــای 
ــود.  ــه می ش ــز گفت ــوداگری نی ــای س تقاض
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــفته بازان در ح س
کاهــش ســود ســپرده بــه همــه بازارهــا پــس 
از دوره طوالنــی حبــس نقدینگــی در بانک هــا 

موضــوعِ  دو  آن  علــت  ورود کرده انــد کــه 
»ورشکســتگی برخــی بانک هــا و مؤسســات 
اعتبــاری در پــی برخــورد بــا بــازار غیــر 
متشــکل پولــی و غیرمجــاز« و همچنیــن 
»کاهــش ســود ســپرده های بانکــی« اســت.

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
ــک  ــده نزدی ــز در آین ــر ســود تســهیالت نی اگ
یابــد،  ســپرده ها کاهــش  ســود  هماننــد 
امــکان آن وجــود دارد کــه هماننــد دوره هــای 
گذشــته کــه تســهیالت بانکــی ای کــه به اســم 
ــاز  ــه ساخت وس ــد، ب ــت می ش ــد دریاف تولی
ــادی  وارد شــد و نتیجــه آن وجــود تعــداد زی
خانــه خالــی اســت، ایــن بــار نیــز تســهیالت 
ــه بخــش مســکن وارد شــود؟  ارزان قیمــت ب
ــاد  ــم زی ــود حج ــه وج ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــد  ــی، بعی ــدون متقاض ــی و ب ــای خال خانه ه
و کم بهــره  ارزان قیمــت  تســهیالت  اســت 
مجــددًا بــه ساخت وســاز بــرود امــا احتمــال 
اینکــه بــه ســمت تولیــد هــم بــرود کــم اســت 
و به احتمــال بســیار از بازارهــای مســکن و 
امــالک کشــورهای همســایه شــمال غــرب یــا 

ــرآورد. ــر ب ــارس س ــوب خلیج ف جن

 کوچ سپرده های بانکی
 به بازار مسکن

ــا  کاوه زرگــران رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق تهــران ب
ــا در  ــردد کامیونت ه ــدم ت ــتورالعمل ع ــالغ دس ــه اب ــاره ب اش
ســاعات ابتدایــی صبــح را بــه دلیــل هم زمانــی بــا بازگشــایی 
ــع و عرضــه  مــدارس، گفــت: ایــن امــر باعــث کاهــش توزی
لبنیــات شــده و تولیدکننــدگان، کاهــش تولیــد را در دســتور 

کار قــرار خواهنــد داد. 
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی تهــران افــزود: 
ــخ  ــات کاالی فســادپذیر اســت و تاری ــه لبنی ــل اینک ــه دلی ب
انقضــای ســه تــا چهــار روزه دارد کــه بخشــی از آن بایــد در 
منــزل مصرف کننــده ســپری شــود، ابــالغ ایــن دســتورالعمل 
ــردم  ــه م ــالل شــدید در کاالرســانی ب ــاًل، زمینه ســاز اخت عم
لبنیــات  ایرانــی  شــده اســت؛ چراکــه مصرف کننــدگان 
به خصــوص شــیر را بــه تاریــخ روز یــا یــک روز بعــد از 
ــور  ــه به ط ــن اینک ــد؛ ضم ــداری می کنن ــد، خری ــخ تولی تاری

ــوی  ــی روز از س ــاعات ابتدای ــات در س ــد لبنی ــنتی، خری س
بســیاری از خانوارهــا صــورت می گیــرد، بنابرایــن ممنوعیــت 
ــود  ــبب می ش ــا س ــن کااله ــه ای ــای عرض ــردد کامیونت ه ت
کــه بخشــی از کاالی تولیــدی بــه کارخانجــات برگشــت 
داده شــود و همیــن امــر، انگیــزه کاهــش تولیــد را افزایــش 

می دهــد. 
وی تصریــح کــرد: ممنوعیــت و عــدم تــردد کامیون هــا 
ــد  ــردم ایجــاد خواه ــه م ــالل شــدیدی در کاالرســانی ب اخت
کــرده و باعــث می شــود کــه شــیر درزمانــی در قفســه 
مغازه هــا قــرار گیــرد کــه دو روز از تاریــخ آن گذشــته اســت 
ــر  ــده و عم ــردم ش ــتقبال م ــدم اس ــث ع ــر، باع ــن ام و ای
شــلف الیف را کوتــاه و منجــر بــه کاهــش فــروش و برگشــت 
محصــوالت خواهــد شــد و ایــن اقدامــی اســت کــه کاهــش 

ــی دارد. ــه را در پ ــد و عرض تولی

گمــرک ایــران بــا صــدور بخشــنامه ای بــر عــدم تحویــل 
ــی  ــش از ۲۵۰۰ سی س ــور بی ــم موت ــا حج ــای ب خودروه
ــی و  ــوال تملیک ــروش ام ــع آوری و ف ــازمان جم ــه س ب

ــرد. ــد ک ــازار کشــور تاکی عرضــه آن در ب
بــر اســاس ایــن بخشــنامه، صرفــًا امــکان مرجــوع 
ــی  ــی س ــاالی ۲۵۰۰ س ــه ب ــای متروک ــردن خودروه ک
بــه خــارج کشــور توســط صاحــب خــودرو یــا خودرویــی 
کــه تشــریفات متروکــه آن انجــام شــده اســت، توســط 
ــا رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات  ســازمان مربوطــه ب

امکان پذیــر اســت.
بــه ایــن ترتیــب متــن این بخشــنامه بدین شــرح اســت: 
»از آنجــا کــه براســاس تصویب نامــه شــماره ۷۰۴۴۱ /ت 
ــران ورود و  ــات وزی ــهریور ۱۳۹۳ هی ۵۱۰۴۰ هـــ ـ ۲۳ ش
ــاالی  ــور ب ــا حجــم موت ترخیــص خودروهــای ســواری ب

ــمول  ــورت ش ــوده و در ص ــر نب ــی امکان پذی ۲۵۰۰ سی س
ــد و  ــازار نمی باش ــه ب ــه ب ــل  عرض ــه، قاب ــررات متروک مق
صرفــًا امــکان مرجــوع شــدن بــه خــارج از کشــور را دارد، 
ــی  ــر کنترل ــزوم اتخــاذ تدابی ــر ل ــد مجــدد ب ضمــن تأکی
ــا  ــت ت ــه دول ــق مصوب ــه و اجــرای دقی ــن زمین الزم در ای
ــع  ــه از مراج ــورت گرفت ــتعالمات ص ــخ اس ــول پاس وص
قانونــی ذی ربــط دســتور فرماییــد از تحویــل خودروهــای 
ــاالی ۲۵۰۰ سی ســی متروکــه بــه ســازمان جمــع آوری  ب
و فــروش امــوال تملیکــی جهــت عرضــه در داخــل کشــور 
خــودداری و صرفــًا امــکان مرجــوع نمــودن خودروهــای 
مذکــور بــه خــارج کشــور )توســط صاحــب خــودرو و یــا 
خودرویــی کــه تشــریفات متروکــه آن انجام شــده اســت 
ــن و  ــل قوانی ــت کام ــا رعای توســط ســازمان مربوطــه( ب

ــت.« ــر اس ــررات امکان پذی مق

2.4 میلیون تن؛ حجم خرید گندم 23
از کشاورزان

میلیارد دالر؛ حجم مبادالت 
تجاری ایران و فرانسه

میلیارد دالر؛ درآمد نفتی 
کشور

از کشــاورزان  تــن گنــدم  تاکنــون ۸ میلیــون و ۸۵۳ هــزار 
اســت. شــده  خریــداری 

فرانســه و  ایــران  تجــاری  مبــادالت   در حــال حاضــر حجــم 
 ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دالر است.

از  فــروش نفــت و میعانــات گازی  از محــل  درآمــد کشــور 
بــوده  دالر  میلیــارد   ۲۳ از  بیــش  تاکنــون  امســال  ابتــدای 

اســت.
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،،
زیــاد  حجــم  وجــود  بــه  توجــه  بــا 
ــدون متقاضــی،  ــی و ب خانه هــای خال
بعیــد اســت تســهیالت ارزان قیمــت 
و کم بهــره مجــدداً بــه ساخت وســاز 
ــه ســمت  ــرود امــا احتمــال اینکــه ب ب

تولیــد هــم بــرود کــم اســت

یکــی از برنامه هــای اســالم ریشــه کنی فقــر و 
ــگ  ــه اســت اینکــه در فرهن ــاه در جامع ایجــاد رف
به عنــوان  تعریف شــده  زکات  و  اســالم صدقــه 
همیــن  بــه  واجــب  و  مســتحب  تکلیــف  دو 
ســبب اســت پیامبــر این قــدر فقــر را مذمــوم 
می داننــد کــه می فرماینــد: کادالفقــر ان یکــون 
ــر  ــه کف ــردی را ب ــت ف ــن اس ــر ممک ــه کفرا«فق ل
بکشــاند و تباهــی را بــا خــود بــه ارمغــان مــی آورد 
ــه کارهــای  بنابرایــن هــدف دیــن مــا در توصیــه ب
ــر«  ــده فق ــاختن »پدی ــه کن س ــادی، ریش اقتص
اســت. اســالم هرگــز »پدیــده فقــر« را تأییــد 

و بــدان توصیــه نمی کنــد. امــام باقــر علیه الســالم در بیانــی نیایــش گونــه 
ــی  ــی... َوال َتْرُزْقِن ــَة ِفــی َمِعیَشــِتی مــا َاْبَقْیَتِن ــمَّ الرَّفاِهیَّ می گویــد: »َاْســَئُلَک الّلُه
ِرْزقــا ُیْطِغیِنــی َوال َتْبَتِلَیِنــی ِبَفْقــرٍ َاْشــقی ِبــِه؛ خداونــدا! از تــو رفــاه در زندگــی را تــا 
زنــده هســتم درخواســت می کنــم... بــه مــن چنــدان روزی مــده کــه ســرکش و 
گســتاخ شــوم، و بــه فقــری نیــز گرفتــارم مســاز کــه بدبخــت شــوم.« دراین بــاره 
آیــه شــریفه می فرمایــد: »َوَلــْو کُنــُت َأْعَلــُم اْلَغْیــَب الَْســَتکَْثْرُت ِمــَن اْلَخْیــرِ َوَمــا 
ــه  ــردم و بــدی ب ــوآُء«؛ »اگــر غیــب می دانســتم ســود فــراوان می ب ــِنَی السُّ َمسَّ
مــن نمی رســید.« حضــرت باقرالعلــوم علیه الســالم در تفســیر ایــن آیــه فرمــود: 
»مقصــود از »ســوء« در آیــه شــریفه، »فقــر« اســت.«»باری، بررســی مشــکالت 
اجتماعــی و علــت شناســی نابســامانی ها، روشــن می ســازد کــه فقــر، اســاس 
مشــکالت و نابسامانی هاســت. هــر چــه ذهنــی فکــر کنیــم و واقعیــات زندگــی 
را نادیــده بگیریــم، ایــن واقعیــت را نمی تــوان نادیــده گرفــت کــه آدمــی در ایــن 
ــی  ــروکار دارد و در محیط ــیاء س ــا اش ــای دارد، و ب ــادی ج ــی م ــی در قالب زندگ
ــذا،  ــد: غ ــد اســت؛ همانن ــادی نیازمن ــزار م ــه وســایل و اب ــه ب ــد ک زندگــی می کن

. در  و...  بهداشــت  لبــاس، مســکن، نظافــت، 
حقیقــت جغرافیــای حیــات انســان در ایــن دنیــا، 
ــات  ــت حی ــت و ماهی ــادی اس ــای اقتص جغرافی
ــی  ــدی الزام ــادی پیون ــور م ــن ام ــا ای ــانی ب انس
ــر  ــام باق ــر ام ــه تعبی ــًا ب ــری دارد.« اساس و جب
آفریده شــده  میان تهــی  آدمــی،  علیه الســالم، 
اســت و ناگزیــر بایــد بخــورد و بیاشــامد؛ حتــی در 
روز رســتاخیز. دراین بــاره بــه ایــن حدیــث زیبــا از 

ــم: ــه کنی ایشــان توّج
ــٍر  ــا َجْعَف ــَاْلُت َاب ــاَل: َس ــَن ق ــَن َاْعَی ــْن ُزراَرَة ْب »َع
ــْوَم  : »َی ــلَّ ــزَّ َوَج ــِه َع ــْوِل الّل ــْن َق ــه الســالم َع علی
ُل ُخْبــَزًة  ُل االْْرُض َغْیــَر االْْرِض« قــاَل: ُتَبــدَّ ُتَبــدَّ
ــٌل: اِنَُّهــْم  ــُه قاِئ ــْاکُُل ِمْنَهــا الّنــاُس َحّتــی َیْفُرُغــوا ِمــَن اْلِحســاِب؛ َفقــاَل َل ــًة َی َنِقیَّ
ــْرِب؟ َفقــاَل علیــه الســالم: اِنَّ الّلــَه َعــزَّ َوَجــلَّ  َلِفــی ُشــُغٍل َیْوَمِئــٍذ َعــِن االْکِْل َوالشُّ
ــراِب. َاُهــْم َاَشــدُّ ُشــُغاًل َیْوَمِئــٍذ  عــاِم َوالشَّ َخَلــَق اْبــَن آَدَم َاْجــَوَف َوالُبــدَّ َلــُه ِمــَن الطَّ
ــَتِغیُثوا  ــوُل: »َو ِإن َیْس ــلَّ ِیُق ــزَّ َوَج ــُه َع ــَتغاُثوا، َوالّل ــِد اْس ــاِر؟ َفَق ــی الّن ــْن ِف َاْم َم
ــَراُب«؛، زراره گویــد کــه از امــام  ُیَغاُثــوا ِبَمــآٍء کَاْلُمْهــِل َیْشــِوی اْلُوُجــوَه ِبْئــَس الشَّ
ــه  ــیدم: »روزی ک ــد را پرس ــخن خداون ــن س ــای ای ــالم معن ــر علیه الس محمدباق
ــل  ــزه ای تبدی ــان پاکی ــه ن ــود: »ب ــود«؛ فرم ــّدل ش ــر مب ــی دیگ ــه زمین ــن ب زمی
می شــود کــه مردمــان از آن می خورنــد تــا از حســاب آســوده شــوند.« گوینــده ای 
گفــت: »مردمــان در آن روز گرفتارنــد و بــه خــوردن و نوشــیدن نمی تواننــد 
ــد  ــی آفری ــان ته ــی را می ــد، آدم ــود: خداون ــام علیه الســالم فرم بیندیشــند!« ام
و ناگزیــر بایــد بخــورد و بیاشــامد. آیــا اهــل محشــر گرفتارترنــد یــا کســانی کــه 
ــاره  ــد درب ــد و خداون ــز[ آب می طلبن ــل دوزخ ]نی ــد؟ اه ــه ســر می برن در دوزخ ب
ــد  ــی داده خواهــد شــد مانن ــان آب ــه آن ــد، ب ــد: »اگــر آب بطلبن ایشــان می فرمای

ــت.« ــرابی اس ــد ش ــه ب ــوزاند و چ ــا را می س ــه چهره ه ــه ک ــس گداخت م

مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت های تولیدکننــدگان 
ــاره  فرآورده هــای گوشــتی انتشــار شــایعاتی درب
اســتفاده از گوشــت گربــه در تولیــد فرآورده هــای 
گوشــتی و تعطیلــی ۱۸ واحــد تولیدکننــده در 
ــن  ــت: چنی ــرد و گف ــب ک ــت را تکذی ــن صنع ای
ــر  ــار منتش ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن ــایعاتی ه ش
می شــود کــه هیــچ پایــه و اساســی نــدارد، 
ــودن،  ــر ب چــرا کــه حتــی در صــورت امــکان پذی
ــت  ــن صنع ــرای ای ــه ب ــت گرب ــتفاده از گوش اس

ــدارد. ــادی ن ــه اقتص صرف
ســید محمــد موســوی اظهــار کــرد: اســتفاده از 
ــتی  ــای گوش ــد فرآورده ه ــه در تولی ــت گرب گوش
بــه کلــی تکذیــب می شــود و همــه ایــن مســائل 
مطــرح شــده شــایعه اســت، چــرا کــه بــه غیــر از 
ناظــر اداره کل نظــارت بــر مــواد غذایــی، ســازمان 
اســتاندارد و ســازمان دامپزشــکی، بازرســان 
اتحادیــه نیــز دائمــا از بــازار نمونه بــرداری و 

آزمایــش می کننــد.
ــم از  ــورد ه ــک م ــی ی ــون حت ــزود: تاکن وی اف
ایــن دســت تخلفــات نداشــته ایم و امســال نیــز 
ــده فرآورده هــای  ــی تولیدکنن ــچ واحــد صنعت هی
گوشــتی بــه دلیــل تخلــف تعطیل نشــده  اســت.

مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت های تولیدکننــدگان 
فرآورده هــای گوشــتی بــا تاکیــد بــر اینکــه 

ــن  ــتی چنی ــای گوش ــده فرآورده ه ــر تولیدکنن اگ
ــی واحــد  تخلفــی مرتکــب شــود، ضمــن تعطیل
دادگاه معرفــی  بــه  را  صنعتــی، مســئوالنش 
می کنیــم تــا بــه اشــد مجــازات برســند، تصریــح 
کــرد: چنیــن حقه بازی هایــی کــه در فضــای 
ــا هــدف تشــویش  ــرد ب مجــازی صــورت می گی
اذهــان عمومــی اســت و بایــد گفــت کــه حتــی 
ــن  ــام چنی ــودن انج ــر ب ــکان پذی ــورت ام در ص
تخلفــی، اســتفاده از گوشــت گربــه از نظــر 
ــت،  ــر نیس ــدارد و امکانپذی ــه ن ــادی صرف اقتص
چراکــه حتــی بــرای گرفتــن آن بایــد یــک واحــد 
ــود. ــل ش ــادی متحم ــای زی ــی هزینه ه صنعت

موســوی گفــت: در ایــن صنعــت ۳۰۰ واحــد 
فعــال  گوشــتی  فرآورده هــای  تولیدکننــده 
ــادی  ــکالت اقتص ــل مش ــه دلی ــه ب ــتند ک هس
ــال  ــد از آن از س ــی، ۱۰۰ واح ــتن نقدینگ و نداش
۱۳۹۰ بــه بعــد تعطیــل شــده اند و برخــی از آنهــا 
ــود  ــد خ ــه تولی ــت ب ــوم ظرفی ــک س ــا ی ــز ب نی
ــا  ــال ۱۳۹۳ ب ــه در س ــه البت ــد ک ــه می دهن ادام
ــد  ــه ۲۶ درص ــت ب ــه واردات گوش ــش تعرف افزای

ــد. ــع وارد ش ــه صنای ــتری ب ــار بیش فش
وی اظهــار کــرد: هیــچ تخلفــی در ســال جــاری 
ــای  ــده فرآورده ه ــای تولیدکنن ــوی واحده از س

ــه اســت. گوشــتی صــورت نگرفت

 استفاده از گوشت گربه نه فقر، نه رفاه سرکش
در فرآورده های گوشتی تکذیب شد

فریکو
ــارت و  ــد، تج ــه ی تولی ــت در زمین ــدف فعالی ــا ه ــو(، ب ــران )فریک ــی ای ــای روغن ــرکت فرآورده ه ش
ــال  ــط، در س ــات مرتب ــی و تحقیق ــای روغن ــت دانه ه ــن کش ــی و همچنی ــن نبات ــواع روغ ــارداری ان انب
۱۳۷۲ همــگام بــا تکنولــوژی روز جهــان و بــا آخریــن دســتاوردهای علمــی و صنعتــی در خدمــت میهــن 

ــان تأســیس شــد.  عزیزم
ضمــن اینکــه ایــن کارخانــه و محصــوالت آن در ســطح اســتانداردهای جهانــی اســت و رقیــب بزرگ تریــن 
کارخانه هــا خاورمیانــه در صــادرات اســت. کارخانــه ی روغــن نباتــی فریکــو بــا ظرفیــت تولیــد ۸۰۰ تــن در 
روز )شــامل ۶۰۰ تــن روغــن جامــد و ۲۰۰ تــن روغــن مایــع( در محــل مجتمــع کارخانه هــا فریکــو واقــع 
در منطقــه ویــژه ی اقتصــادی ســیرجان احــداث گردیــده اســت. تولیــدات جانبــی کارخانــه شــامل ظــروف 

ســاخته شــده از مــواد پتروشــیمی و همچنیــن اســید چــرب می باشــد. 
شــرکت فرآورده هــای روغنــی ایــران در منطقــه آزاد ســیرجان، بزرگ تریــن کارخانــه روغــن نباتــی ایــران 
ــده  ــتفاده ش ــت اس ــن صنع ــای ای ــرفته ترین تکنولوژی ه ــه از پیش ــن کارخان ــت. در ای ــه اس و خاورمیان
اســت. بخــش تحقیــق و توســعه شــرکت فرآورده هــای روغنــی ایــران )فریکــو( از ســال ۱۳۸۳ فعالیــت 
خــود را در فضــای ۶۵۰ مترمربــع آغــاز نمــود. ایــن آزمایشــگاه در ســال ۱۳۸۵ موفــق بــه اخــذ گواهینامــه 
تائیــد صالحیــت آزمایشــگاه های آزمــون شــده و به عنــوان آزمایشــگاه همــکار اســتاندارد انتخــاب گردیــد.

تولید ملی

فروش خودروهای متروکه باالی ۲۵۰۰ سی سی ممنوع احتمال کاهش عرضه لبنیات از ابتدای مهر

ــه  ــوری ب ــس جمه ــه از ســوی ریی ــی ک در حکم
منظــور اعــالم اولویتهــای تعییــن شــده اشــتغال 
بــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابالغ شــده 
بــر لــزوم اجــرای سیاســت های فعــال بــازار کار، 
ــارت،  ــای مه ــه ای، ارتق ــوق های بیم ــال مش اعم
توجــه بــه معیشــت کارگــران و ســاماندهی 
بخــش تعــاون تاکیــد شــده اســت. در ضمیمــه 
حکــم دکتــر روحانــی بــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 

ــته  ــر کار خواس ــی وزی ــی ربیع ــی، از عل اجتماع
ــت  ــت مدیری ــه تح ــای وزارتخان ــده برنامه ه ش
ــا و  ــه جهت گیری ه ــق ب ــه دقی ــا توج ــود را ب خ
اولویت هــای پیش بینــی شــده تنظیــم کــرده 
ــوری  ــت جمه ــر ریاس ــه دفت ــاه ب ــرف دو م و ظ
ارائــه کنــد. رییــس جمهــور همچنیــن ۸ اولویــت 

بــرای  را  تخصصــی  اولویــت   ۱۰ و  عمومــی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تعییــن 
ــران و  ــت کارگ ــه معیش ــه ب ــت. توج ــرده اس ک
ــش  ــاماندهی بخ ــا، س ــدی آنه ــش توانمن افزای
ــای  ــی صندوق ه ــت مال ــالح وضعی ــاون، اص تع
ــازار  ــال ب ــتهای فع ــرای سیاس ــتگی، اج بازنشس

ارتقــای  بیمــه ای،  مشــوق های  اعمــال  کار، 
مهــارت و تمرکــز بــر قابلیت هــای منطقــه ای 
ارتقــای شــفافیت  در رســته های کســب وکار، 
ســرمایه گذاری ها،  هزینه هــا،  درآمدهــا، 
اصــالح عملکــرد بیمه هــای درمــان، اجــرای 
ــژه  ــه، توجــه وی ــن اجتماعــی چندالی نظــام تأمی

و کــودکان  معلولیــن  بــه  ارائــه خدمــات  در 
بــی سرپرســت یــا بدسرپرســت و واگــذاری 
ــی از  ــش خصوص ــه بخ ــادی ب ــای اقتص بنگاهه
ــده از  ــن ش ــی تعیی ــای تخصص ــه اولویته جمل
ــت.  ــه وزارت کار اس ــوری ب ــس جمه ــوی ریی س
ــال  ــه اعم ــوان ب ــز می ت ــای عمومــی نی از اولویته
ــه  ــور ب ــذاری ام ــت واگ ــاالری، اولوی شایسته س

ــرد. ــاره ک ــردم و... اش م

۱۰ اولویت اشتغالی که به ربیعی ابالغ شد
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۳۸,۹۰۴ ریال 

  دالر آمریکا 

۵۲,۹۴۰ ریال  

  پوند انگلیس 

۱۰,۶۴۶ ریال 

  درهم امارات   

۹,۳۲۰ ریال 

  رینگت مالزی

۱۰,۳۱۰ ریال 

 اتحادیه طال   ریال عربستان
جواهر و سکه 

تهران ۵,۹۴۰ ریال 

یوان چین 

۴۶,۶۴۹ ریال 

  یورو 

۱۱,۲۱۰ ریال

  لیر ترکیه 

یادداشت سردبیر
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ــط  ــران توس ــش مدی ــر در بخ ــه ی برت ــب رتب ــا کس ب
ــاری  ــان تج ــر معاون ــه برت ــدری زاده و رتب ــدی حی مه
توســط ناصــر مشــایخی در مســابقه برنامه ریــزی 
ــه  ــرات منطق ــال1396; مخاب ــی س ــه عملیات و بودج

ــید. ــور درخش ــطح کش ــر در س ــار دیگ ــان ب اصفه
گفتنــی اســت بــر اســاس دســتور مدیرعامــل شــرکت 
مخابــرات ایــران و به منظــور شناســایی نقــاط قــوت و 
ــی ســال 1396  ضعــف ســند برنامــه و بودجــه عملیات
و جلــب مشــارکت همــکاران و بــا هــدِف تدویــن 
دقیق تــر ســند برنامــه و بودجــه عملیاتــی ســال 1397 
ــی در  ــزی و بودجــه عملیات مســابقۀ سراســر برنامه ری
شــهریورماه 96، از طریــق سیســتم HRIS برگــزار شــد.

همــکاری  بــا  مســابقه، کــه  ایــن  برترین هــای 
معاونــت توســعۀ ســرمایۀ انســانی و معاونــت راهبرد 
و توســعه کســب وکار در پنــج گــروه مدیــران مناطــق، 
مدیــران و معاونــان تجــاری، مدیــران مالــی، ناظــران 
ــک و  ــه تفکی ــه ب ــه و بودج ــئول برنام ــی و مس مال
به طــور هم زمــان برگــزار شــد؛ بــه ایــن شــرح 

اســت:
آقایــان  برترین هــای گــروه مدیــران عبارت انــد از: 
بهمن اســماعیل زاده، مهــدی حیدرزاده، محمدحســین 
عیــدی زاده، غالمعلــی شــهمرادی و هومــان محمــودی 
مدیــران مخابــرات مناطــق آذربایجان غربــی، اصفهان، 
ــای  ــتان و برترین ه ــتان و لرس ــان جنوبی،گلس خراس
ــان حســن  ــان تجــاری، آقای ــران و معاون ــروه مدی گ
آذری نصرآبــادی، نبــی هللا شمســی فــرد، ناصــر 
ــق  ــرات مناط ــان از مخاب ــا نایبی ــایخی، علیرض مش
ــان  ــان و خراس ــتان، اصفه ــی، لرس ــان جنوب خراس

ــوی. رض

۷۹ هزار کالس اولی در اصفهان  
در  اصفهــان،  اســتان  آموزش وپــرورش  مدیــرکل 
مراســم زنــگ جشــن شــکوفه ها بابیــان اینکــه 
ــی  ــم و دانای ــار تعلی ــر به ــار دیگ ــه ب ــحالم ک خوش
آغازشــده اســت، گفــت: 440 هــزار دانش آمــوز 
تحصیــل  ابتدایــی  مــدارس  در  اســتان  سراســر 
سراســر  در  دانش آمــوز  هــزار   860 و   می کننــد 
اســتان در مجمــوع، ســال تحصیلــی جدیــد را آغــاز 

ــرد. ــد ک خواهن
اینکــه   بــه  اشــاره  ،بــا  قائدی هــا  محمدحســن 
وارد  امــروز  اولــی  کالس  دانش آمــوز  79هــزار 
ــن تعــداد  ــر از ای مدرســه می شــوند کــه 30 هــزار نف
مربــوط بــه شــهر اصفهــان هســتند افــزود: 50 هــزار 
ــد. ــت می کنن ــتان فعالی ــد در اس ــی عالقه من فرهنگ

ستاد مهر به دنبال انسجام 
بخشی بین همه بخش ها است

ــه  ــر ب ــتاد مه ــت: س ــان گف ــب اصفه ــهردار منتخ ش
ــا و  ــه بخش ه ــن هم ــی بی ــجام بخش ــال انس دنب
تفهیــم اهمیــت موضــوع حمــل ونقــل دانــش آموزان 
 بــه مــدارس و برقــراری نظــم بــرای آن هاســت.

قــدرت هللا نــوروزی، بــا اشــاره بــه جشــن شــکوفه ها 
و  بخــش خصوصــی  از ســوی  مانــوری  گفــت: 
عمومــی و همــه کســانی کــه بــه نوعــی بــا موضــوع 
حمــل و نقــل دانــش آمــوزان مرتبــط هســتند 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
توصیــه  شــهروندان  همــه  بــه  داد:  ادامــه  وی 
ســرمایه های  کــه  آمــوزان  دانــش  می کنــم، 
ــرای  ــا ب ــد ت ــی کنن ــتند را همراه ــور هس ــده کش  آین
رفــت و آمــد بــه مــدارس خــود از امکانــات الزم 
برخــوردار باشــند و در ســایه نظــم و امنیــت بتواننــد 

ــد. ــه مدرســه برون ب
همــه  بیــن  پیونــدی  ســتاد  ایــن  گفــت:  وی 
واحدهــای اجرایــی شــهر اســت و درنظــر دارد بیــن 
همــه مســئوالن ایجــاد حساســیت کنــد تــا آســایش 
ــود.   ــاد ش ــا ایج ــرای خانواده ه ــری ب ــش بهت و آرام

 نوسازی بلوک فرش اطراف 
منار چهل دختران

مدیرمنطقــه 3 شــهرداری اصفهــان گفــت:  نوســازی 
بلــوک فــرش اطــراف منــار چهــل دختــران بــا 
تخصیــص اعتبــاری افــزون بــر یــک میلیــارد و 

ــد. ــل ش ــال تکمی ــون ری 500میلی
حســین کارگــر، افــزود: عملیــات بلــوک فــرش 
ــه منارچهــل دختــران  گــذر شــهید بحــری منتهــی ب
بــا مســاحتی حــدود یــک هــزار مترمربــع بــا 
ــور و مــرور شــهروندان انجــام  هــدف تســهیل در عب
ســنگفرش  دوم  فــاز  همچنیــن  اســت  شــده 
چهارباغ عباســی  در ضلــع شــرقی چهاربــاغ عباســی 
حدفاصــل خیابــان شــیخ بهایــی تــا خیابــان آمــادگاه 

در دســت اجراســت.
کارگــر افــزود: ســنگفرش فــاز دوم چهاربــاغ عباســی 
و  اســت  داشــته  پیشــرفت  درصــد   11 تاکنــون 
عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه تــا بهمــن مــاه ســال 

جــاری تکمیــل می شــود.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

ــروع  ــه ش ــت ک ــه اس ــه ده ــش از س بی
ســال تحصیلــی بــا خاطــره ی دالوری هــای 
ــد  ــوم پیون ــرز و ب ــن م ــان ای ــردان و زن م

ــت.  ــورده اس خ
روزهایــی  در چنیــن  سال هاســت کــه 
کــه  انســان هایی  بزرگداشـــت  بــرای 
و  سیاســی  جنجال هــای  از  دور  بــه 
جناحــی، تنهــا در پرتــو ایمـــان، پایمــردی 
و دالوری، خالــق صحنه هایــی بی بدیــل 
فــداکاری در  و  انســـانیت، شــرافت  از 
تاریــخ معاصر شــدند مراســم بزرگداشــت 
ــزار  ــدس برگ ــاع مق ــه دف ــام هفت ــه ن ب

. د می شــو
امــروز اگــر جهــان در برابــر حقانیــت 
ــم  ــر تعظی ــران س ــالمی ای ــوری اس جمه
موفقیت هایــی  شــاهد  و  آورده  فــرود 
ــل  ــط بین المل ــه ی رواب ــترده در عرص گس
هســتیم و در شــرایط ســخت و متالطــم 
ــران نمــاد  ــوری اســالمی ای ــه، جمه منطق
ــود؛  ــوب می ش ــش محس ــت و آرام امنی
همــه و همــه در سایه ســار رشــادت ها، 
و  جوانــان  پایمردی هــای  و  دالوری هــا 
نوجوانــان و حتــی ســالخوردگانی بــود کــه 
ــاع  ــای از دف ــت سنشــان پ ــم کهول علیرغ
به مثابــه  و  نکشــیدند  خــود  میهــن  از 

ــر  ــاش دیگ ــاله دوش ــوان 20 س ــک ج ی
رزمنــدگان بــه دفــاع از مرزهــای ایــن آب 
و خــاک پرداختنــد تــا مبــادی احــدی بــه 
ــن  ــک وجــب خــاک ای ــدی از ی ــر تع فک

ــد. ــت بیفت مملک
 جوانانی که پای استکبار را 

شکستند
بــر  را  خــواب  کــه  دلیرمردانــی 
توطئه هــای بیگانــگان  حــرام کردنــد و 
بــا نثــار خون هــای خــود زیرتانک هــا 
ــدر  ــی آن ق ــتکبار جهان ــای اس و چکمه ه
مقاومــت نمودنــد تــا مــردم ایــران یکبــار 
دیگــر شــاهد نباشــند تــا قراردادهــای 
ننگینــی چــون ترکمنچــای و گلســتان  کــه 
در تاریــخ پــر فــرار و نشــیب ایــران توســط 
ــران  ــرده ای ــر گ ــت ب ــی لیاق ــان ب حاکم
از مرزهــای  تحمیــل شــد و بســیاری 
جغرافیایــی را از کشــورمان گرفــت بــاز 
هــم شــاهد بــه یغمــا بــردن  خــاک پــاک 

ــد .  ــه باش ــه بیگان ــوم ب ــرز و ب ــن م ای
ــام  ــه از آن ای ــه ده ــط س ــه فق ــا اینک   ب
ــخ از آن  ــه درازای تاری ــی ب ــذرد، گوی می گ
ــوادث آن  ــی ح ــم و برخ ــه گرفته ای فاصل
ــد.  ــانه می مان ــه افس ــا ب ــرای بعضی ه ب
تغییــر  را  شناســنامه  کــه  نوجوانانــی 
همــه  کــه  پیرزنانــی  می دادنــد، 
ــتادند،  ــه می فرس ــه جبه ــان را ب دارایی ش

حقــوق  ســال  هفــت  کــه  کارگرانــی 
آنهــا افزایــش نیافــت امــا ســال ها در 

می شــدند. حاضــر  جبهه هــا 
همــه این هــا نشــان داد کــه مــردم ایــران 
ــتند  ــود هس ــن خ ــت و میه ــق والی عاش
بــا دادن عزیزتریــن  بــه گونــه ای کــه 
ــود  ــرخ خ ــون س ــی خ ــان یعن دارایی ش
ــگان  ــای بیگان ــر توطئه ه ــد در براب حاضرن

ــد. ــت کنن ــتند و مقاوم بایس
 دفاعی شیرین از میهن

دفــاع مقــدس از آن دســت ســتیزها 
ــع و  ــن وقای ــود تلخ تری ــا وج ــه ب ــود ک ب
ــت  ــا گذاش ــه ج ــود ب ــه از خ ــی ک خاطرات
ــه  ــن جامع ــرایطى را در روح و بط ــا ش ام
ــر  ــا ه ــردم ب ــه م ــه هم ــرد، ک ــم ک حاک
فکــر و اندیشــه و بــا هــر پوشــش و 
ــن  ــاع از میه ــرای دف ــلکی ب ــن و مس دی
ــه  ــود رزم جامع ــر خ ــری از رهب و فرمانب
ــان  ــه مصــاف اهریمن ــاع پوشــیده و ب دف

ــد . ــان رفتن زم
رزمندگانــی کــه در میانشــان نوجــوان 
13 ســاله  آن قــدر دالوری از خــود بــه 
ــای  ــش در پهن ــه نام ــت ک ــادگار گذاش ی
تاریــخ  جاودانــه شــد و یــا ســرداران 
ــود  ــر خ ــواب را ب ــدر خ ــه آن ق ــری ک دلی
در  بتواننــد  تــا  نمی دانســتند  جایــز 
ــی  ــدار خاک ــدد آن مق ــای متع عملیات ه
کــه دشــمن بعثــی بــه زور از ایــران غصــب 

ــد. ــس گیرن ــاز پ ــود را ب ــرده ب ک
ــی  ــز فرامــوش نمی شــوند شــیر زنان هرگ
کــه هــم در پشــت جبهه هــا و هــم در 
رســانی  امــداد  و  یــاری  بــا  جبهه هــا 
خــود بــه رزمنــدگان ماننــد کوهــی مقــاوم 

ایســتادند  نامالیمــات  همــه  برابــر  در 
و  مــادری  وظیفــه  آن کــه  علیرغــم  و 
همســری بــه عهــده داشــتند امــا بــاز هــم 
ــه ســربازان  ــاری رســاندن ب از کمــک و ی

ــد . ــغ نکردن ــان دری ــام زم ام

 ملت های مسلمان دفاع مقدس 
کنند 

اگــر نبــود ایــن رشــادت ها و از خــود 
شــاهد  بایــد  اکنــون  گذشــتگی ها 
بــه  ایــران  آن  بودیــم کــه سرنوشــت 
کشــورهای ماننــد فلســطین، افغانســتان، 
عــراق، یمــن، میانمــار و .... دچــار می شــد 
ــا  ــر آن ه ــت ب ــتکبران سال هاس ــه مس ک
ــور  ــن کش ــردم ای ــده اند و م ــتولی ش مس
یــک لحظــه هــم در تالطــم جنگ هــا 
و حمالتــی کــه بــه خاکشــان صــورت 
امــروزه  نیســتند،  امــان  در  می گیــرد 
ــعله ور  ــا ش ــگ در دنی ــش جن ــدر آت آن ق
شــده اســت کــه هــر روز مســتکبران 
بــر مســلمانان  واهــی  بهانه هــای  بــه 
ــی و از  ــا نسل کش ــا ب ــد ت ــورش می برن ی

ــام  ــلمان نظ ــای مس ــردن ملت ه ــن ب بی
جهــان  بــر  را  بودایــی  و  یهودی گــری 
مســتولی کننــد، میانمــار ایــن روزهــا  
ــای  ــع و صحنه ه ــن وقای ــی از تلخ تری یک
را در خــود  تاریــخ جهــان  نسل کشــی 
ــا هیچ کــس نیســت  ــد ام لمــس  می کن
ــاد  ــات و فس ــن نامالیم ــر ای ــه در براب ک
مســتکبران قیــام کنــد و دســت آنــان را از 

ــد . ــاه نمای ــلمان کوت ــت مس ــر مل س
ــلمان  ــای مس ــه ملت ه ــم هم ــروز ه  ام
نیــاز دارنــد تــا بــا الگوگیــری از نبــرد 
زیبــای دفــاع مقــدس و از خود گذشــتگی 
جوانــان غیــور ایــن ســرزمین راهــی بــرای 
دفــاع از نامــوس و قامــوس ملــت خــود 
پیــدا کننــد و دســت قدرت هــای ناپــاک را 

از ســر مــردم خــود کوتــاه نماینــد .
ــر  ــال های اخی ــول س ــبختانه در ط خوش
ــه داعــش  ــرد علی ــا در نب ــن پایمردی ه ای
در کشــورهای عــراق، ســوریه و لبنــان 
ــا  ــردم ب ــد و م ــاهده ش ــی مش ــه خوب ب
ــود  ــن خ ــاع از میه ــاس دف ــیدن لب پوش
ــد  ــود آمدن ــت خ ــت و مل ــک دول ــه کم ب
تــا وجبــی از خاکشــان در مســتعمره 

ــرد . ــرار نگی ــگان ق بیگان
ایــن دالوری و غیــرت اکنــون بــرای همــه 
ــا  ــا همــه بتواننــد ب ملت هــا نیــاز اســت ت
جهــاد بــا نفــس چنــان در معرکــه  دفــاع 
پیــروز شــوند تــا آل ســعود، منافــق، 
مســیحی، یهــودی، بودائــی، داعشــی  بــه 
ــای  ــر ملت ه ــه ب ــد ک ــازه نده ــود اج خ
مســلمان بتــازد و فکــر پلیــد تســلط 
برملت هــای آزاده و مســلمان را در ســر 

ــد. بپروران

به یاد هفته ای که برای شهدا رقم خورده است

دردانه های انقالب با شهادت 
مشق عشق کردند  

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

در ســال های گذشــته از ســوی نهادهــای 
ــه مســئله  ــران ب ــت از کارگ ــی حمای متول
اعتراض هــای  موقــت  قراردادهــای 
ــری  ــچ اث ــا هی بســیاری شــده اســت ام
ــای  ــن قرارداده ــفانه  ای ــته، متأس نداش
ــم  ــران را ک ــغلی کارگ ــت ش ــت امنی موق
ــود  ــه خ ــوق اولی ــران از حق ــرده و کارگ ک

ــتند. ــروم هس مح
ــا  ــان ب ــر اصفه ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
ــود الیحــه  ــار تأســف از اینکــه قــرار ب اظه
قراردادهــای  وضعیــت  ســاماندهی 
موقــت در مجلــس پیگیــری شــود، امــا 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــف ش ــون متوق تاکن
تأمیــن نقدینگــی، رفــع موانــع تولیــد 

بــرای حفــظ اشــتغال موجــود و بــه 
ــا  ــب ب ــه متناس ــی ک ــری طرح های کارگی
ــه  ــد ازجمل ــی باش ــق صنعت ــم مناط اقلی

راهکارهــای حفــظ اشــتغال اســت.
 قراردادهای ناایمن کارگری 

 اصغــر برشــان، بــا بیــان اینکــه 65درصــد 
کارگــر  اصفهــان  اســتان  جمعیــت 
هســتند، گفــت: قراردادهــای موقــت اداره 
کار تبدیــل بــه یــک معضــل عمومــی 
شــده و ایــن موضــوع ســبب ایجــاد 
ــکاری و  ــی، بزه ــغلی، اجتماع ــی ش ناامن
ــد  ــه بای ــن ســن ازدواج شــده ک ــاال رفت ب
ــه تعییــن تکلیــف قراردادهــای  نســبت ب

ــود. ــدام ش ــم اق ــت و دائ موق
ــی  ــت بحران ــرد: وضعی ــه ک ــان اضاف برش
ــه  ــش بی روی ــدی، افزای ــای تولی واحده

اتبــاع  حضــور  افزایــش  واردات کاال  و 
بیگانــه در کشــور از دالیــل افزایــش نــرخ 

ــت. ــتان اس ــکاری در اس بی
عضــو شــورای شــهر اصفهــان، دالیل رشــد 
نــرخ بیــکاری در اصفهــان را کــه باالتــر از 
میانگین کشــوری اســت را تحریــم، رکود، 
خشکســالی، عــدم ارائــه تســهیالت بانکی 
و یارانــه بــه بخــش تولیــد نــام بــرد. وی 
ــا  ــت: متأســفانه بخــش کشــاورزی ب گف
وجــود فصلــی بــودن اشــتغال پایــدار 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــد، ام ــه حســاب می آی ب
ــرار  ــز آب ق ــان در خــط قرم ــه اصفه اینک
دارد ایــن امــر ســبب افزایــش نــرخ 

ــکاری در اســتان شــده اســت. بی
 کارگران ساختمانی محروم اند

عضــو شــورای شــهراصفهان، بــا بیــان اینکه 

محروم تریــن  از  ســاختمانی  کارگــران 
مشــاغل کشــور  پذیرتریــن  آســیب  و 
هســتند، بیــان داشــت: حمایت مســئوالن 
از کارگــران ســاختمانی اصفهــان بایــد 

ــود.  ــی ش اجرای
بیمــه کارگــران ســاختمانی و عــدم ایمنــی 
در ایــن حــوزه مشــکالت اصلــی ایــن 
ــی  ــا آمــار باالی قشــر اســت. متأســفانه ب
ــه  ــوده و منجــر ب از اتفاقــات کــه حــاد نب
خســارت و نقــص عضــو شــده در اســتان 

مواجــه هســتیم.
ــت  ــه وضعی ــه اینک ــا اشــاره ب  برشــان، ب
بســیار  کار  از  ناشــی  حــوادث  در  مــا 
ــت  ــول نیس ــل قب ــوده و قاب ــف بار ب تأس
افــزود:  از عوامــل ایجــاد ایــن موضــوع، 
در  بــدون  نیــروی کار  از  سوءاســتفاده 
اختیــار گذاشــتن ابــزار و امکانــات کافــی 
و انجــام دادن هــر کاری بــه هــر قیمتــی 
ــه  ــان کار ب ــت. بازرس ــر اس ــط کارگ توس
صــورت قانونــی اختیــارات باالیــی دارنــد 

ولــی میــزان بازرســان کار بــه شــدت 
پائیــن بــوده و دولــت بایــد در ایــن زمینــه 

ــد. ــام ده ــتری انج ــات بیش اقدام
 دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر اصفهــان، 
گفــت: همچنیــن در بخــش درمــان نیــز 
هیــچ تعادلــی بیــن عرضــه و تقاضــا 
ــه  ــوز کارگــران در زمین ــدارد و هن وجــود ن
ــا مشــکل مواجــه  ــی ب ــای درمان هزینه ه
اقشــار  همــه  بــرای  تــورم  هســتند. 
یکســان اســت، بنابرایــن میزانــی کــه 
قــرار اســت بــرای افزایــش دســتمزد 
ــان  ــا جری ــراه ب ــد هم ــود بای ــه ش اضاف

ــد. ــورم باش ت
وی گفــت: در حــال حاضــر 50 درصــد 
مبارکــه  صنعتــی  شــهرک  واحدهــای 
فعــال نیســتند و 50 درصــد بعــدی هــم 
نیمــه فعــال و یــا در حــال تعدیــل نیــرو 
هســتند کــه ایــن مســئله تبعــات بســیار 
و  صنعتــی  واحدهــای  بــرای  بــدی 

اشــتغال در برداشــته اســت.

سونامی عمومی به نام قرارداد موقت کار 

محرومیت کارگران با قراردادهای موقت کارگری

نماينده مردم شهرستان سميرم 
اصفهان در مجلس :

آموزش گردشگری و هتلداری 
بستري براي اشتغال در سميرم 

است
Z.Nasiri@eskimia.ir

زهرانصیریگروه اصفهان

نماينــده مــردم ســميرم در مجلــس بــر ارتبــاط هــر چــه 
ــی  ــا آموزش هاي ــگاهي ب ــالن دانش ــتر فارغ التحصي بيش

مهــارت و فنــی و حرفــه ای تأكيــد كــرد.
ســليمی، در کار گــروه اشــتغال ایــن شهرســتان  ضمــن 
اشــاره بــه تشــكيل فراکســیون اشــتغال گفــت: بایســتی 
ــورد  ــتان م ــی شهرس ــای جغرافیائ ــوزش در بخش ه آم
ــرد و  ــرار گی ــه ای ق ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــه مرک توج
ــداری الزمــه بســتری برايــی  آمــوزش گردشــگری و هتل

ــد. ــميرم می باش ــتغال در س ــاد اش ايج

وی ضمــن تأكيــد بــر اهميــت ارتبــاط دانشــگاه و مراكــز 
ــیل های  ــتفاده از پتانس ــه ای، اس ــی و حرف ــوزش فن آم
ایــن ســازمان بــرای اشــتغال فارغ التحصیــالن دانشــگاه 

الزم و ضــروری دانســت.
ــه  ــی منطق ــنجی آموزش ــه ادارات نیازس ــزود: کلی وی اف
ــالم  ــز اع ــه مرک ــم و ب ــود تنظی ــارات خ ــوزه اختی را در ح
نماینــد و در راســتای تولیــد و اشــتغال پایــدار بــا مركــز 
ــکاری الزم را  ــتان هم ــه ای شهرس ــی و حرف ــوزش فن آم

داشــته باشــند.
 اصلی ترین نیاز اشتغال آموزش است

ــان  ــميرم بي ــتان س ــدار شهرس ــی فرمان ــه نصرت در ادام
داشــت: مســئله اشــتغال اولیــن اولویــت حــال حاضــر 
کشــور اســت و اصلی تریــن نیــاز اشــتغال آمــوزش 

ــت. اس
فرمانــدار ســميرم ضمــن اشــاره بــه پتانســيل ها و 
ظرفيت هــای شهرســتان اظهــار داشــت: گردشــگری 
اولویــت اول شهرســتان در بحــث اشــتغال اســت و 
آمــوزش در زمینــه صنایــع تبدیلــی و فــرآوری محصــوالت 

ــت. ــتان اس ــاز شهرس ــاورزی نی کش
 اشتغال در صدر برنامه دولت

ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــر كل آم ــه مدي ــن جلس در اي
ــدود  ــکاری ح ــرخ بی ــه ن ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
ــای  ــد روش ه ــت: بای ــان گف ــتان اصفه ــد در اس 14درص
الگــوی کشــت در بخــش کشــاورزی  اصــالح شــود 
ــش  ــت از بخ ــازار کار و صنع ــاز ب ــورد نی ــروی کار م و نی
آمــوزش و تربیــت نیــروی ماهــر کار مــورد نیــاز بــا 
ــی  ــش خصوص ــا و بخ ــه ادارات و ارگان ه ــکاری هم هم
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و اقلیمــی شهرســتان 
ســميرم بــه ویــژه در بخــش صنعــت توریســم، هتلــداری 

و گردشــگری، IT وICT  باشــد.
ابوطالــب جاللــي، بــا اشــاره بــه طرح هــاي مهــارت 
دانــش  كارورزی  و  واقعــی  کار  محیــط  در  آمــوزی 
آموختــگان گفــت: اشــتغال در صــدر برنامه هــای دولــت 
ــی  ــد وجه ــی چن ــتغال موضوع ــد اش ــرار دارد و هرچن ق
ــتغال  ــوع اش ــکل در موض ــن مش ــي بزرگتری ــت ول اس

ــت. ــارت اس ــتن مه ــدم داش ــور ع کش

مشــکل تأمیــن آب شــهرک ها و صنایــع 
شــرکت  اصلــی  چالش هــای  از  مســتقر 

اســت. اســتان  شــهرک های صنعتــی 
  نایــب رئیــس دوم کمیســیون صنایــع 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ششــمین جلســه 
ــاق بازرگانــی، صنایــع،  کمیســیون صنایــع ات
معــادن و کشــاورزی اصفهــان، بــا اشــاره 
ــه اهمیــت و نقــش شــهرک های صنعتــی  ب
در اســتقرار و حمایــت صنایــع کوچــک و 
ــه  ــش رتب ــن نق ــتان و همچنی ــط اس متوس
بنــدی پیمانــکاران در موفقیــت شــرکت های 
ــکاری در مناقصه هــا گفــت : نوســانات  پیمان
ارز در هفته هــای گذشــته  و گمانه زنی هــا 
بــرای یکسان ســازی نــرخ ارز و تحــوالت 
موجــود در بــازار ارز ســبب نگرانــی صنعتگران 
ــاالن اقتصــادی اســتان شــده اســت. و  فع

احمــد کارگهــی، افــزود: متأســفانه ســوء 

در  کشــور  ارزی  تحــوالت  در  مدیریــت 
ســال های 90 و 91  آســیب های بســیاری 
ــع و فعــاالن اقتصــادی کشــور وارد  ــه صنای ب
نمــود و امیدواریــم دولــت و بانــک مرکــزی 
ــت  ــتی مدیری ــه درس ــود را ب ــانات موج نوس

ــد. نماین
وی نوســانات غیــر متعــارف بــازار ارز را ســبب 
افزایــش هزینه هــای محاســبه نشــده بــرای 
صنعتگــران و پیمانکاران دانســت و خواســتار 
طــرح  و پیگیــری موضــوع در جلســات 

آینــده کمیســیون صنایــع شــد.
 مشکل در شهرک های سیاسی  

ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش  مدیرعام
اســتان اصفهــان نیــز در ادامــه ایــن نشســت 
ــهرک و  ــروز وارث 70 ش ــه ام ــان اینک ــا بی ب
ــت:  ــی در اســتان هســتیم گف ــه صنعت ناحی
متأســفانه تنهــا 30 شــهرک صنعتــی بــا 

انجــام مطالعــات و امــکان ســنجی مناســب 
همــراه بــوده و 30 شــهرک و ناحیــه صنعتــی 
اســتان بــدون مطالعــات الزم احــداث شــده 

اســت.
  محمــد جــواد بگــی، 30 شــهرک در اســتان 
را کــه بــر پایــه مطالعــات و امــکان ســنجی 
مناســب احــداث شــده را از شــهرک های 
عنــوان  اســتان  پرتقاضــای  و  موفــق 
کــرد و افــزود: علیرغــم تــالش شــرکت 

شــهرک های صنعتــی جهــت حمایــت از 
نواحــی  و  صنایــع مســتقر در شــهرک ها 
ــتان  ــی اس ــهرک های سیاس ــی، در ش صنعت
بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم کــه بــا توجــه 
الزم  پیگیری هــای  خــود،  تعهــدات  بــه 
بــرای رفــع ایــن چالــش را بــا قــدرت ادامــه 

خواهیــم داد.
 توسعه شهرک های تخصصی در 

دستور کار
محمــد جــواد بگــی مشــکل تأمیــن آب 
شــهرک ها و صنایــع مســتقر در آن هــا را 
ــرکت  ــن ش ــی ای ــای اصل ــی از چالش ه یک
ــه بحــران  ــا توجــه ب ــت: ب ــرد و گف ــوان ک عن

ــتان،  ــی اس ــع آب ــود مناب ــالی و کمب خشکس
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
ــع را از اولویت هــای اصلــی  تأمیــن آب صنای
خــود قــرار داده اســت کــه بــه همیــن منظــور 
در ســال 95 بیــش از 100 لیتــر برثانیــه و در 
شــش ماهــه اول ســال 96 تــا کنــون بیــش 
از 70 لیتــر بــر ثانیــه بــر ظرفیــت تأمیــن آب 
شــهرک های صنعتــی اســتان افــزوده شــده 

اســت.
وی احــداث  17 تصفیــه خانــه صنعتــی 
ــای  ــرداری از فاضالب ه ــره ب ــور به ــه منظ ب
ــتفاده  ــرای اس ــتان ب ــهری اس ــی و ش صنعت
ــر  ــز  از دیگ در فضــای ســبز شــهرک ها را نی
ــن  ــرای تأمی ــن شــرکت ب ــم ای اقدامــات مه
آب شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان 

ــرد. ــوان ک عن
وی وجــود 20 شــهرک صنعتــی تخصصــی را 
ــوان کــرد  از نقــاط قــوت صنعــت اســتان عن
ــت: توســعه شــهرک های تخصصــی از  و گف
ــد  ــرکت خواه ــن ش ــای ای ــت برنامه ه اولوی

بــود.

#خبر_گردی

اصفهان4

 تحوالت بازار ارز ونگرانی صنعتگران؛  

شهرک های بدون مطالعه صنعت را به چالش کشیده است

،،
سال هاســت کــه در چنیــن روزهایــی 
بــرای بزرگداشـــت انســان هایی کــه 
ــان، پایمــردی و دالوری،  ــو ایمـ در پرت
از  بی بدیــل  صحنه هایــی  خالــق 
فــداکاری  و  شــرافت  انســـانیت، 
مراســم بزرگداشــت بــه نــام هفتــه 

می شــود. برگــزار  مقــدس  دفــاع 
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درحاشیه
 افتتاح مرکز اورژانس اجتماعی 

شهر بهارستان 
مرکــز اورژانــس اجتماعــی بهارســتان، بــا  اعتبــاری 
افــزون بــر 2 میلیــارد و 100 میلیــون ریال در ســاختمانی 
ــروی متخصــص  ــا 5 نی ــع ب ــه مســاحت 150 مترمرب ب
)روانشــناس و مــددکار اجتماعــی( و همچنیــن بــا 
هــدف شناســایی، رصــد و مقابلــه بــا مســائل اجتماعــی 

ــد. ــاح گردی در شــهر بهارســتان افتت
ــتان،  ــهر بهارس ــت: ش ــان گف ــدار اصفه ــی، فرمان رضوان
یکــی از شــهرهای مهم و اســتراتژیک شهرســتان اســت 
و مســئوالن بایــد در خصــوص رفع مســائل و مشــکالت 
ــردم  ــه م ــر ب ــات بهت ــه خدم ــت ارائ ــهر در جه ــن ش ای

ــد. اقــدام نماین

 مرگ دو نفربراثرانفجار 
در شهرک رازی شهرضا 

ــر  ــات جوشــکاری ب ــر عملی ــار ایجــاد شــده در اث انفج
ــر را  ــهرضا 2 نف ــهرک رازی ش ــای گاز در ش روی تانکره

ــرد. ــه بیمارســتان ک ــم روان ــر را ه کشــت و 2 نف

رئیــس اورژانــس 115 شــهرضا گفــت: متأســفانه در اثــر 
ــه دلیــل  ایــن حادثــه کــه در ســاعت 12:50 دقیقــه و ب
عــدم رعایــت نــکات ایمنــی رخ داد، جســد افــراد فــوت 
شــده بــر اثــر مــوج انفجــار ایجــاد شــده، بــه فاصلــه 150 

متــر پرتــاب و در نتیجــه آن، متالشــی شــدند. 
ــه روی  ــه در رو ب ــن حادث ــرد:  ای ــح ک ــی تصری صادق
ــهرک رازی رخ  ــیمی ش ــهرک ش ــکان« ش ــرکت »آل ش
ــوت  ــاله ف ــاله و 54 س ــرد 30 س ــر آن، 2 م داد و در اث
کردنــد و 2 مــرد 32 ســاله و 40 ســاله نیــز دچــار 
ســوختگی شــدید شــدند کــه بالفاصلــه بــه بیمارســتان 
ســوانح ســوختگی امــام موســی کاظــم )ع( اصفهــان 

ــل شــدند. منتق

شکستن قلب زمین در دامنه 
فریدن

ــه  ــه این کــه فرونشســت ب ــا اشــاره ب شــهردار دامنــه، ب
ــن  ــی ای ــات عموم ــهری و تأسیس ــاخت های ش زیرس
ــت:  ــت، گف ــرده اس ــادی وارد ک ــارت های زی ــهر خس ش
بــر اثــر فرونشســت زمیــن در شــهر دامنــه،  127 واحــد 
مســکونی بیــن 30 تــا 100 درصــد دچــار خســارت 
ــرای  ــای الزم ب ــا اخطاره ــه آن ه ــه هم ــه ب ــده اند ک ش

ــه داده شــده اســت. تخلی
حســین خلیلی،افــزود: فرونشســت زمیــن کــه از 
ــدن ایجــاد شــده در حــال  ــه فری ــل در دامن 4ســال قب
حاضــر150 هکتــار از وســعت شــهر را فراگرفتــه و روز بــه 

ــت. ــش اس ــال افزای روز در ح
ــئوالن  ــه مس ــواش هم ــری وت ــالف پیگی وی گفت:برخ
اســتان و شهرســتان متأســفانه تاکنــون هیچ گونــه 
ــن  ــت زمی ــر فرونشس ــر اث ــا ب ــه خانواره ــارتی ب خس

ــت. ــده اس ــت نش پرداخ

۴۵ هزار فقره کارت هوشمند ملی 
سهمیه لنجان  

فرمانــدار شهرســتان لنجــان گفــت: ســهمیه شهرســتان 
ــان  ــا پای ــی هوشــمند ت ــرای صــدور کارت مل لنجــان ب
ســال جــاری تعــداد 45 هــزار کارت ملــی اســت 
همچنیــن ســهمیه ایــن شهرســتان بــرای صــدور 
شناســنامه در ســال 96 بالغ بــر هــزار 10 شناســنامه 

ــود. ــد ب خواه
ســید محســن ســجاد ، در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــدی،  ــت: تک فرزن ــن گف ــاروری پائی ــران ب ــش بح چال
از  جمعیــت  ســالمندی  ســپس  و  بی فرزنــدی 

. اســت  جمعیتــی کشــور  مهــم  چالش هــای 

 تأمین امنیت و سالمت مردم 
در عزاداری های محرم

فرمانــدار چــادگان گفــت: تأمیــن ســالمت و امنیــت 
مــردم در برنامه هــای مــاه محــرم در رأس امــور 

ــرد. ــرار بگی ــئول ق ــتگاه های مس دس
  مهــدی اســد پــور ،افــزود: بــا توجــه بــه فرارســیدن 
مــاه محــرم، شــبکه بهداشــت بایــد بســترهای 
آمــوزش نــکات بهداشــتی در پخــت و توزیــع نــذورات 
مراســم های عــزاداری را بــرای آشــپزان فراهــم 
ــا شــاهد  ــد و نظــارت خــود را افزایــش دهــد ت نمای

ــیم. ــتی نباش ــکالت بهداش ــائل و مش مس
مــاه محــرم  در  ایســتگاه های صلواتــی  بــه  وی 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: ایســتگاه های صلواتــی 
ــوده و  ــوز ب ــد دارای مج ــادگان بای ــتان چ در شهرس
نظــارت بــر توزیــع مــواد غذایــی آنــان صــورت گیــرد 
تــا نــذورات ســالم و بهداشــتی بیــن عــزاداران توزیــع 

شــود.

 فعالیت ۱۲۰ هیئت مذهبی 
در گلپایگان 

ــت:  ــگان گف ــالمی گلپای ــات اس ــس اداره تبلیغ رئی
در حــال حاضــر 120 هیئــت مذهبــی فعــال در 
شهرســتان وجــود دارد کــه حــدود 70 هیئــت آن 
ثبــت شــده اســت.  یزدانبخــش قاســمی ، بــا بیــان 
اینکــه 12 تــن برنــج هنــدی بــا قیمــت مناســب در 
بیــن هیئت هــای مذهبــی توزیــع خواهــد شــد، 
ــرای  ــد ب ــی  بای ــای مذهب ــس و هیئت ه ــت: پلی گف
ســهولت در عبــور و مــرور خودروهــای حمــل بیمــار و 
ســایر افــراد جامعــه از ایجــاد ترافیــک در خیابان هــا 

ــد. ــری کنن جلوگی
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کوتاه اخبار 
افتتاح نمایشگاهی با محوریت 

اقتصاد مقاومتی 
ــدی  ــدان موی ــی، در یخ ــاد مقاومت ــگاه اقتص نمایش

ــرد.  ــه کار ک ــاز ب آغ
بســیج ســازندگی  رئیــس  پــاداش  حجــت هللا 
اســتان کرمــان گفــت: نمایشــگاه اقتصــاد مقاومتــی، 
بــا حضــور ابوحمــزه فرمانــده ســپاه ثــارهللا کرمــان در 

ــاح شــد. ــدی افتت یخــدان موی
ــه مــدت ۱۰ روز  وی گفــت: در ایــن نمایشــگاه کــه ب
ادامــه دارد، فعــاالن عرصــه اقتصــاد مقاومتــی و 

ــد. ــور دارن ــور حض ــر کش ــی از سراس ــع تبدیل صنای
ایــن  غرفه هــای  درصــد   6۰ افــزود:  پــاداش 
نمایشــگاه مربــوط بــه افــرادی اســت کــه از بســیج 

کرده انــد. دریافــت  تســهیالت  ســازندگی 

کشف ۱۰کیلو تریاک در بافق 
مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان 
بافــق در بازرســی از یــک دســتگاه خــودرو ۱۰ کیلــو 

و ۴۴۰ گــرم تریــاک کشــف کردنــد. 
انتظامــی  فرمانــده  کمالــی  محمــد  ســرهنگ 
شهرســتان بافــق گفــت: مأمــوران پلیــس مبــارزه بــا 
ــاء  ــتای ارتق ــق در راس ــتان باف ــدر شهرس ــواد مخ م
امنیــت اجتماعــی و مبــارزه بــا ســوداگران مــرگ بــا 
گشــت زنی های مســتمر و ایســت و بازرســی ها 
ــه  ــودرو ۲۰6 را ک ــتگاه خ ــک دس ــدند ی ــق ش موف

ــد. ــف نماین ــود توقی ــدر ب ــواد مخ ــل م حام
وی افــزود: مأمــوران پلیــس در بازرســی از خــودرو 
ــوع  ــدر از ن ــواد مخ ــرم م ــو و ۴۴۰ گ ــدار ۱۰ کیل مق
تریــاک را کــه بــه طــرز ماهرانــه ای در قســمت های 
مختلــف خــودرو جاســازی شــده بــود کشــف 

ــد. کردن

كشف الستيك قاچاق در شهركرد
فرمانــده انتظامــي اســتان از كشــف ميليــاردي 
ــه ارزش يــك ميليــارد ریــال در  الســتيك قاچــاق ب

ــر داد. ــهركرد، خب ش
ــال  ــه دنب ــاس غــالم زاده« گفــت: ب ســردار »غالم عب
كســب خبــري مبنــي بر دپــوی الســتيك قاچــاق در 
يــك انبــار در شــهركرد، موضــوع به صــورت ويــژه در 
ــا قاچــاق كاال و  ــارزه ب ــوران اداره مب دســتور كار مأم

ارز پليــس آگاهــي اســتان قــرار گرفــت.
وي افــزود : مأمــوران در بازرســي از ايــن انبــار 
۱57 حلقــه الســتيك خارجــي قاچــاق بــه ارزش يــك 
ميليــارد ریــال كشــف و يــك نفــر نيــز در ايــن راســتا 

دســتگير شــد.

برگزاری تور استارتاپ »راه 
ابریشم« با سرمایه فرانسوی  ها 

در یزد
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــد فن ــز رش ــر مرک مدی
ــا اشــاره بــه حمایــت  پــارک علــم و فنــاوری یــزد ب
ــز توانمندســازی و ســهیل گری کســب و کارهای  مرک
نوپــا از برگــزاری رویدادهــای کارآفرینــی در اســتان، 
از برگــزاری تــور اســتارتاپ راه ابریشــم بــه میزبانــی 
ــده  ــهر برگزارکنن ــت ش ــی از هش ــوان یک ــزد به عن ی

ایــن تــور خبــر داد .
مرکــز  فعالیــت  آغــاز  از  فرهنگ نیــا«  »تقــی 
ــای  ــب و کاره ــری کس ــهیل    گ ــازی و تس توانمندس
ــده  ــاری، عم ــال ج ــدای س ــتان از ابت ــا در اس نوپ
فعالیــت ایــن مرکــز را در زمینــه ارتقــای زیســت بوم 

ــرد. ــر ک ــی ذک کارآفرین
وی حــوزه فعالیــت ایــن مرکــز را زیرمجموعــه 
وزارت ارتباطــات عنــوان کــرد و گفــت: ایــن مرکــز بــا 
جــذب اســاتید و جوانــان بــا اســتعداد اســتان بــرای 
ــتان را  ــی اس ــای کارآفرین ــری، رویداده ــر مربیگ ام

ــد . ــزار می  کن ــت و برگ حمای

آمادگی پلیس برای بازگشایی 
مدارس

ــایی  ــرای بازگش ــاری ب ــال و بختی ــس چهارمح پلی
ــل دارد. ــی کام ــدارس آمادگ م

ــده انتظامــی  ــاس غــالم زاده فرمان ســردار غــالم عب
ــاری از آمادگــی پلیــس اســتان  چهارمحــال و بختی
ــایی  ــد و بازگش ــی جدی ــال تحصیل ــاز س ــرای آغ ب

ــر داد. ــدارس خب م
ــت  ــن جه ــی ام ــودن محیط ــم نم ــزود: فراه وی اف
تــردد دانــش آمــوزان، اســتفاده از ظرفیــت پلیــس 
افتخــاری، آمــوزش و ســاماندهی همیــاران پلیــس، 
اســتقرار گشــت های پلیــس راهــور در تقاطع هــا 
آمــوزان،  دانــش  رفت وآمــد  جهــت ســاماندهی 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی قوانیــن راهنمایــی و 
رانندگــی ویــژه دانــش آمــوزان و مربیــان مهدکــودک 

ــه اســت. از اقدامــات پلیــس در ایــن زمین

ــارت  ــی و نظ ــر بازرس ــری مدی ــن مظف محس
ــرح  ــه ط ــان اینک ــا بی ــزد  ب ــاف ی ــاق اصن ات
نظــارت بــر بــازار مــدارس از نیمــه شــهریورماه 
ــه  ــاه ادام ــا دهــم مهرم ــاز شــده اســت و ت آغ
دارد، گفــت: در ایــن مــدت بیشــترین بازرســی 
عمده فروشــان  و  خرده فروشــان  بــازار  از 
لوازم التحریــر، کیــف و کفــش و پوشــاک 

مــدارس انجــام می شــود.
 مظفــری گفــت: ۱۰ تیــم بازرســی در ایــن 
ــکایات و  ــه ش ــتند و چنانچ ــال هس ــرح فع ط
مــدارس  بــازار  خصــوص  در  گزارش هایــی 
اعــالم شــود در اولویــت بررســی قــرار می گیــرد 
و طــی ۲۴ ســاعت بــه آن رســیدگی می شــود.
 ۱۰ درصد نوشت افزار موجود در بازار 

قاچاق است
ــازار  ــاس در ب ــب اجن ــه اغل ــان اینک ــا بی وی ب
ــا وجــود محدودیت هــای کــه  ــد و ب ــد دارن برن
ــازار  ــاق در ب ــس قاچ ــر جن ــده کمت ــال ش اعم
ــت  ــن اس ــزود: ممک ــود، اف ــاهده می ش مش
۱۰ تــا ۱5 درصــد اجنــاس موجــود در بــازار 
قاچــاق باشــند کــه چنانچــه در بــازار مشــاهده 
ــه  ــن ب ــع آوری و متخلفی ــاس جم ــود اجن ش

تعزیــرات ارجــاع داده می شــوند.
ــد  ــهروندان می توانن ــرد: ش ــالم ک ــری اع مظف
هرگونــه شــکایت در خصــوص بــازار باألخــص 

 36۲9۱7۱9 شــماره  بــه  را  مــدارس  بــازار 
ــا مــورد بررســی و پیگیــری  ــد ت گــزارش دهن

ــرد. ــرار گی ق
صنعت نوشــت افزار کشــور کــه دارای پیچیدگی 
زیــادی هــم نیســت و نقش مؤثــری در اقتصاد 
ــد داشــته باشــد  مقاومتــی و اشــتغال می توان
عــالوه بــر واردات، از قاچــاق نیــز رنــج می بــرد.

بــر اســاس گزارش هــای موجــود، میــزان 
کشــور  در  لوازم التحریــر  مالــی  گــردش 
ــرآورد  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــار ه ــدود چه ح
ــش از 6۰  ــهم بی ــل س ــه دلی ــه ب ــود ک می ش
ــور،  ــازار کش ــی از ب ــدات خارج ــدی تولی درص
در ایــن گــردش مالــی، پــول زیــادی بــه 

ســمت کشــورهای چیــن، هنــد و ترکیــه روانــه 
می شــود.

از طــرف دیگــر صنعــت نوشــت افزار کشــور کــه 
دارای پیچیدگــی زیــادی هــم نیســت و نقــش 
اشــتغال  و  مقاومتــی  اقتصــاد  در  مؤثــری 
ــر واردات، از  ــالوه ب ــد ع ــته باش ــد داش می توان

ــرد. ــج می ب ــز رن ــاق نی قاچ
 کشف پنج میلیارد ریال نوشت افزار 

قاچاق در یزد
اجتماعــی  معــاون  نیــز  پیــش  چنــدی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان از کشــف ۱5۰ 
ــه  ــاق ب ــر قاچ ــواع لوازم التحری ــم ان ــزار قل ه
ارزش پنــج میلیــارد ریــال در بازرســی از یکــی 

انبارهــای مرکــز اســتان خبــر داد.
 اجرای طرح نظارت بر بازار مدارس 

به مدت یک ماه
هــادی نســب یکــی از فروشــندگان لوازم التحریر 
نیــز  بــا بیــان اینکــه وجــود کاالی قاچــاق در هــر 
صنفــی دیــده می شــود، گفــت: معمــوالً اجنــاس 
قاچــاق از مرزهــای جنوبــی و غربــی وارد کشــور 
می شــوند و متأســفانه از ورود آن جلوگیــری 
نمی شــود. وی تصریــح کــرد: کتاب فروشــان 
ــود را از  ــاس خ ــزد اجن ــا در ی و لوازم التحریری ه
تهــران خریــداری می کننــد و چنانچــه جنــس 
ــازار شــود لوازم التحریری هــای  قاچاقــی وارد ب

ــی  ــاید اجناس ــد و ش ــی در آن ندارن ــزد نقش ی
کــه در بــازار تهــران وارد شــده از اجنــاس 

ــوده اســت. قاچــاق ب
 عرضه نوشت افزار قاچاق با 4۰ 

درصد زیر نرخ بازار
فروشــندگان  داد:  ادامــه  نســب  هــادی 
ــازار  ــه از ب ــی ک ــواًل اجناس ــر معم لوازم التحری
تهــران خریــداری می کننــد بــا ۱۰ تــا ۱5 درصــد 
ــانند  ــروش می رس ــه ف ــزد ب ــازار ی ــود در ب س
ــه  ــانی ک ــی از دست فروش ــه برخ ــی ک در حال
اقــدام بــه فــروش لوازم التحریــر می کننــد 
ــه  ــازار ب ــرخ ب ــر ن ــا ۴۰ درصــد زی ــاس را ب اجن
فــروش می رســانند کــه نشــان می دهــد ایــن 
اجنــاس قاچــاق هســتند و بــدون گمرکــی وارد 

کشــور شــده اند.
وی ادامــه داد: جنــس قاچــاق بــدون گمرکــی 
وارد کشــور می شــود کــه عــالوه بــر ضــرر 
و  داخلــی  تولیدکننــدگان  بــه  دولــت،  بــه 

فروشــندگان محلــی نیــز ضربــه می زنــد.
ــا بیــان اینکــه  ایــن فروشــنده لوازم التحریــر ب
 امســال بــازار خریــد مــدارس دیرتــر آغــاز

 شد. 
افــزود: ســال قبــل توزیــع کتــب درســی نیــز 
ــن  ــه همی ــود، ب ــن انجــام شــده ب ــر از ای زودت
ــاه  ــل مهرم ــود اوای ــی می ش ــر پیش بین خاط
شــاهد هجــوم والدیــن و دانش آمــوزان بــرای 

ــیم. ــر باش ــد لوازم التحری خری
ــب  ــا رقی ــه لوازم التحریری ه ــان اینک ــا بی وی ب
غیرقانونــی نیــز دارنــد، گفــت: فروشــندگان 
ــکنند و  ــاس را می ش ــرخ اجن ــزد ن ــر در ی هایپ
بــرای جــذب مشــتری چنــد جنس را بــا قیمت 
ــد و  ــود قرار می دهن ــت خ ــر لیس ارزان را در س
ــر از  ــی گران ت ــا قیمت ــاس خــود را ب ــه اجن بقی
ــد  ــن بای ــانند بنابرای ــروش می رس ــه ف ــازار ب ب
مــردم در ایــن زمینــه دقــت الزم را داشــته 

باشــند.

 واردات لوازم التحریر قاچاق 
در بازار یزد

مراســم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حســینی  محمــود  ســید 
شــیرخوارگان حســینی روز جمعــه 3۱ شــهریورماه هم زمــان 
بــا سراســر کشــور در ۱8۰ منطقــه در ســطح اســتان یــزد برگــزار 
می شــود، گفــت: ایــن مراســم در امامــزادگان، مســاجد و تکایــا 

در اســتان یــزد برگــزار می شــود.
وی بابیــان اینکــه در مــدت ســه مــاه گذشــته در حــال تــدارک 
بــرای ایــن برنامــه معنــوی بودیــم، افــزود: در ایــن مــدت بیــش 
از 3۰ هــزار لبــاس متبــرک بــرای توزیــع در بیــن شــیرخوارگان 
اســتان یــزد تهیــه  شــده اســت و عالقه منــدان بــه دریافــت ایــن 
ــه از ســاعت  ــان اجــرای برنام ــا زم ــرروز ت ــد ه ــاس می توانن لب
ــان  ــع در خیاب ــا واق ــد آق ــه حســینیه ســید محم ــی ۲۰ ب ۱7 ال
 انقــالب مراجعــه و نســبت بــه ثبت نــام و دریافــت لبــاس اقــدام 

کنند.

یــزد  در  مســئول ســتاد جهانــی حضــرت علی اصغــر )ع( 
خاطرنشــان کــرد: ایــن برنامــه در سراســر اســتان یــزد از ســاعت 
8:3۰ صبــح روز جمعــه 3۱ شــهریورماه آغــاز می شــود کــه برنامه 

اصلــی ســتاد در حســینیه ســید محمــد آقــا خواهــد بــود.
ــه کــرد:  ــزد اضاف ــدگان اســتان ی ــت رزمن ــی هیئ مســئول اجرای
ــن مراســم  ــان ای ــد از پای ــی)ع( بع ــی حضــرت عل ســتاد جهان
ــی  ــتادهای مردم ــه س ــه ب ــد بلک ــام نمی رس ــه اتم ــان ب کارش
ــز  ــزد نی ــه در همــه محــالت ی ــد شــد ک ــل خواهن ــن تبدی اربعی

ــت. ــد داش ــور خواهن حض
وی یــادآور شــد: ایــن دوســتان در محــالت بــا جمــع آوری 
خیریــه  ســتادهای  تشــکیل  بــا  مردمــی  کمک هــای 
ــالت  ــکالت مح ــتمندان و مش ــه مس ــر )ع( ب حضرت علی اصغ
رســیدگی می کننــد و در رفــع آن هــا تــالش خواهنــد کــرد.

مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد 
ــد و  ــش تولی ــفید، افزای ــی س ــه ماه ــی گون ــا جایگزین ــت: ب گف

ــت. ــی اس ــل پیش بین ــادی، قاب ــی اقتص بازده
ســید یحیــی ســادات اخــوی مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان 
ــه  ــزار قطع ــداد 3۰ه ــت: تع ــزد گف ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش جه
ــرورش و  ــر و پ ــز تکثی ــزر از مرک ــای خ ــفید دری ــی س بچه ماه
بازســازی ذخایــر شــهید مرجانــی، حمــل و در اســتخرهای 
ســادات  شــد.  رهاســازی  اســتان  آب کشــاورزی  ذخیــره 
ــای خــزر  ــای پــرورش ماهــی ســفید دری ــان مزای ــا بی اخــوی ب
ــه ســابقه پــرورش  ــا توجــه ب در آب هــای شــور اســتان گفــت: ب
موفــق ماهی ســفید در اســتخرهای مجتمــع آبزی پــروری بافــق 
در صــورت تأمیــن بچــه ماهــی مــورد نیــاز، اســتان یــزد پتانســیل 

تولیــد ماهی ســفید دریــای خــزر را در آب هــای شــور و لب شــور 
ــن  ــای اجــرای ای ــاره مزای ســایر شهرســتان ها داراســت.وی درب
طــرح اظهــار کــرد: تولیــد بهتریــن پروتئیــن حیوانــی بــا توجــه به 
بازارپســندی گوشــت ماهــی ســفید دریــای خــزر و نیــز امــکان 
پــرورش تــوأم ایــن ماهــی بــا ســایر کپــور ماهیــان پرورشــی در 
اســتخرهای ذخیــره آب کشــاورزی بــا هــدف افزایــش بهــره وری 

ــع آبــی اســتان از مزایــای ایــن طــرح اســت. از مناب
مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد 
ــی شــور  ــع آب ــه از مناب ــرداری بهین ــه بهره ب ــح کــرد: در زمین تصری
ــب  ــی مناس ــان گرماب ــی ماهی ــرورش برخ ــرای پ ــه ب ــتان ک اس
ــد و  ــش تولی ــه ماهــی ســفید، افزای ــی گون ــا جایگزین نیســت ب

ــت. ــی اس ــل پیش بین ــادی قاب ــی اقتص بازده

مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان یــزد بــه همــراه چنــد تــن از 
ــا  ــا حضــور در دفتــر شــهردار یــزد ب مســئولین ایــن اداره کل ب
مهــدی جمالــی نــژاد شــهردار جدیــد ایــن اســتان دیــدار کــرد.
فاطمــه دانــش یــزدی مدیــرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی 
ــژاد،  ــی ن ــا حضــور در دفتــر جمال ــزد ب و گردشــگری اســتان ی
انتصــاب وی به عنــوان شــهردار یــزد را تبریــک گفــت و در 
خصــوص پــاره ای از مســائل و مــوارد مشــترک در دو حــوزه بــا 

ــت. ــر پرداخ ــث و تبادل نظ ــه بح او ب
دانــش یــزدی در ایــن دیــدار اشــاره ای بــه ثبــت جهانــی شــهر 
تاریخــی یــزد داشــت و خواســتار تعامــل و همــکاری بیشــتر 
شــهرداری بــا میــراث فرهنگــی شــد. وی بــا بیــان اینکــه ثبــت 
جهانــی بافــت تاریخــی یــزد موجــب همــکاری و اتحــاد بیشــتر 

ــی در  ــیار خوب ــای بس ــده و کاره ــی گردی ــتگاه های اجرای دس
ایــن برهــه زمانــی رخ داده اســت،گفت: شــهرداری از گذشــته 
تــا بــه امــروز دغدغه هــای میــراث فرهنگــی را بــه خوبــی درک 
کــرده و ارتبــاط مناســبی بــا ایــن اداره کل برقــرار نمــوده اســت 

کــه خواهــان تــداوم ایــن امــر می باشــیم. 
ــتای  ــز در راس ــی نی ــت مباحث ــن نشس ــت در ای ــی اس گفتن
ــازهای  ــری از ساخت و س ــارت و جلوگی ــت، نظ ــت، حفاظ نظاف

ــد. ــرح گردی ــی مط ــت تاریخ ــاز در باف غیرمج
جمالــی نــژاد در پایــان آمادگــی شــهرداری جهــت همــکاری بــا 
میــراث فرهنگــی در راســتای حفــظ بافــت تاریخــی اعــالم کــرد 
و قــول مســاعد در راســتای بهبــود شــرایط و بررســی نمــودن 

مــوارد مطروحــه را داد.

M.Tagheian@eskimia.ir
مجید تقیانشهرکرد

افزایــش  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  انتظامــی  فرمانــده 
73 درصــدی کشــفیات مــواد مخــدر در ســال جــاری خبــر داد. 
ــن  ــهریورماه در پنجمی ــالم زاده ۲8 ش ــاس غ ــالم عب ــردار غ س
ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــه ش جلس
چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کــرد: نیــروی انتظامــی اســتان 
ــت از  ــرای حمای ــری و ب ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــرو تأکی پی
اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد داخلــی برخــورد قاطــع و قانونــی با 

ــواره در دســتور کار دارد. ــواد مخــدر را هم ــان م قاچاقچی
وی بــا اشــاره بــه افزایــش 73درصــدی کشــفیات مــواد مخــدر 
معــادل یــک تــن و 5۰۰ کیلوگــرم در ســال جاری، تصریــح کرد: 
امســال کشــفیات پاک ســازی نقــاط آلــوده، کشــفیات کنتــرل 

محورهــای  مواصالتــی و آمــار دســتگیری خرده فروشــان  بــه 
ترتیــب ۱۱5، 58 و ۲6 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته افزایــش داشــت. ســردار غــالم زاده در ادامــه افــزود: 
ــد قاچــاق در ســال  ــا مــواد مخــدر ۱6 بان در راســتای مبــارزه ب
جــاری منهــدم و ۲3 دســتگاه خــودرو حمــل مــواد مخــدر نیــز 
توقیــف شــد. فرمانــده انتظامــی اســتان اظهــار کرد: الزم اســت 
برنامه هــای مؤثــری بــرای دوران پــس از تــرک اعتیــاد افــراد 
تهیــه و اجــرا شــود تــا احتمــال برگشــت افــراد بهبود یافتــه بــه 
ــگان  ــوزش بهبودیافت ــد. وی آم ــش ده ــاد را کاه ــمت اعتی س
مراکــز درمــان را امــری ضــروری دانســت و گفت: خوشــبختانه 
همــکاری و تعامــل دســتگاه های متولــی و اعضــای ایــن شــورا 
بــا نیــروی انتظامــی در راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر همواره 

مطلــوب بــوده اســت.

استانها

مسئول ستاد جهانی حضرت علی اصغر)ع( در یزد:

بیش از 30 هزار لباس متبرک در بین شیرخوارگان

 استان یزد دارای پتانسیل تولید ماهی سفید 
در آب های شور و لب شور 

 دیدار مسئولین میراث فرهنگی استان
 با شهردار جدید یزد

 افزایش 73 درصدی کشفیات مواد مخدر 
در چهارمحال و بختیاری

کوتاه از استانها
 افتتاح 2۰ مدرسه استان یزد 

در سال جاری
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان یــزد 
ــز فضاهــای  ــه ساخت وســاز و تجهی ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ب
ــازمان  ــن س ــف ای ــتانداردها از وظای ــق اس ــی مطاب آموزش
ــه  ــر ۲۰ مدرس ــاری بالغ ب ــال ج ــت: در س ــت،  وی گف اس

افتتــاح شــده اســت.
و  وظایــف  بــه  اشــاره  بــا  عارفــی«  »محمدرضــا 
مســئولیت های ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 
ــن ســازمان در راســتای  ــرد: ای ــار ک ــدارس اســتان، اظه م
ــز  ــاز و تجهی ــت ساخت وس ــد اس ــود متعه ــت خ مأموری
ــن  ــتانداردها تضمی ــا اس ــق ب ــی را مطاب ــای آموزش فضاه

ــد . کن
وی بــا بیــان این کــه یکــی از سیاســت های ایــن ســازمان 
بــه روز رســانی اقدامــات انجــام شــده اســت، افــزود: 
تاکنــون بــا پنــج میلیــارد تومــان تأمیــن اعتبــار توانســتیم 

ــم . ــکاران را پرداخــت کنی ــول پیمان ــداری از پ مق

 کرمان مقام سوم صلح و سازش 
در شوراهای حل اختالف 

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: شــوراهای 
حــل اختــالف اســتان کرمــان رتبــه ســوم را در زمینــه صلــح 

و ســازش در کشــور دارنــد.
تودیــع و معارفــه رئیــس  یــدهللا موحــد در حاشــیه 
دادگســتری شهرســتان ریــگان بــا بیــان اینکــه شــوراهای 
حــل اختــالف اســتان کرمــان رتبــه ســوم صلــح و ســازش 
ــاد مردمــی شــورای  ــار داشــت: نه ــد، اظه را در کشــور دارن
حــل اختــالف بعــد از تأســیس و کارکــرد آن نقــش بســیار 
ارزنــده ای در کاهــش دعــاوی و برقــراری صلــح و ســازش 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت شــورای حــل اختــالف در 
ریــگان نمــود بســیار ارزنــده ای دارد، بیــان داشــت: یکــی از 
راه هایــی کــه آرامــش را بــه جامعــه بــر می گردانــد، توســل 
بــه صلــح و ســازش اســت بــر همیــن اســاس 7۰ درصــد 
دعــاوی در ایــن شهرســتان در شــوراهای حــل اختــالف بــا 

صلــح و ســازش خاتمــه یافتــه اســت.

 تست سرد پرتودهی گاما 
تا آبان ماه 

مجموعــه پرتودهــی گامــا اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 
تــا آبــان امســال وارد مرحلــه تســت ســرد می شــود. 

قاســم ســلیمانی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در آیین 
بهره بــرداری از جــاده اصلــی منطقــه ویــژه اقتصــادی 
اســتان گفــت: مجموعــه پرتودهــی گامــا اســتان تــا آبــان 

ــود. ــرد می ش ــت س ــه تس ــال وارد مرحل امس
ــن  ــرد، ای ــت س ــام تس ــت در انج ــا موفقی ــزود: ب وی اف
ــرم  ــت گ ــه تس ــال وارد مرحل ــاه امس ــه از دی م مجموع

ــد. ــد ش خواه
ســلیمانی اضافــه کــرد: براســاس هماهنگی هــای صــورت 
گرفتــه و برنامــه زمان بنــدی انجــام شــده، مجموعــه 
ــر  ــه فج ــا ده ــاری ت ــال و بختی ــا چهارمح ــی گام پرتوده

ســال جــاری بــه بهره بــرداری می رســد.

برگزاری مجمع هیئت ژیمناستیک 
استان یزد 

نــواب رئیــس هیئــت ژیمناســتیک اســتان یــزد گزارشــی 
از عملکــرد مالــی و فنــی یــک ســاله هیئــت اســتان ارائــه 
کــرد و گفــت: خوشــبختانه ژیمناســتیک اســتان یــزد 
در فدراســیون رتبــه 6 را دارد و تمــام هدفمــان بــه اوج 

ــن رشــته ورزشــی اســت.  رســاندن ای
ــه  ــت: الزم ــزد گف ــان ی ــرکل ورزش و جوان ــریعتی مدی ش
رشــد توســعه در ورزش اســتان توجــه ویــژه بــه ایــن رشــته 

ورزشــی پایــه و مــادر اســت. 
ــتیک  ــیون ژیمناس ــس فدراس ــی رئی ــه درگاه ــر اینچ دکت
کشــور افــزود : هیئــت ژیمناســتیک اســتان یــزد یکــی از 
بهتریــن هیئــت ژیمناســتیک در ســطح کشــور اســت کــه 
توانســته امســال ملی پوشــانی را در رشــته های ایروبیــک 
ــیا  ــی آس ــابقات قهرمان ــه مس ــم ب ــتیک و آکروژی ژیمناس

اعــزام کنــد.

زیتون های باغات استان كرمان 
آماده برداشت 

کشــاورزی:  جهــاد  ســازمان  باغبانــي  امــور  مديــر 
ــتان  ــات اس ــون از باغ ــن زيت ــت 6۰۰ ت ــی برداش پيش بين

كرمــان شــود. 
 مهــدی لطفعلــی زاده مديــر امــور باغبانــی ســازمان 
ــطح  ــت: س ــان گف ــتان کرم ــمال اس ــاورزی ش ــاد کش جه
زيــر كشــت محصــول زیتــون اســتان هــزار و 55۰ هکتــار 
می باشــد كــه از ايــن ســطح 6۰۰ تــن محصــول برداشــت 
می شــود و حــدود 7۰۰ شــغل در اســتان ایجــاد می شــود.

وي بــا اشــاره بــه اينكــه زيتــون يکــی از مهم تریــن 
ــوه و  ــن و مي ــًا از روغ ــه تقریب ــي اســت ک محصــوالت باغ
کنســرو آن در تمــام دنيــا اســتفاده می شــود، افــزود: 
ــا  برداشــت ايــن محصــول در اســتان از شــهريور آغــاز و ت

ــد. ــه می یاب ــان ادام ــان آب پاي

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
تحقــق  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
6۴ درصــدی ایجــاد اشــتغال توســط 
ــی  ــتان ط ــی در اس ــتگاه های اجرای دس

ســال جــاری خبــر داد.
ســید عبــاس جزایــری ۲8 شــهریور مــاه 
در شــورای اشــتغال و ســرمایه گذاری 
ــار  ــاری، اظه ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ــاد  ــی ایج ــه مل ــرای دو برنام ــرد: اج ک
اشــتغال شــامل طــرح اشــتغال فراگیــر 
اشــتغال  و  عــام  طــرح  عنــوان  بــا 
خــاص  طــرح  عنــوان  بــا  روســتایی 
ــد.  ــاز ش ــور آغ ــر کش ــتغال، در سراس اش

بخــش  در  امســال  افــزود:  وی 
مشــاغل  حــوزه  در  اشــتغال  ایجــاد 
خانگــی ۲۲۰میلیــارد ریــال تســهیالت 
قرض الحســنه بــه متقاضیــان در اســتان 

اعطــا خواهــد شــد. 
ــاد  ــدی ایج ــق 6۴ درص ــری از تحق جزای
ــی  ــتگاه های اجرای ــط دس ــتغال توس اش
ــر داد  ــاری خب ــال ج ــی س ــتان ط در اس
ــغل  ــزار و 63۴ ش ــاد ۱6 ه ــت: ایج و گف
ــود  ــی شــده ب در ســال جــاری پیش بین
ــر در  ــزار و ۲68 نف ــت ه ــون هش و تاکن

ــده اند.  ــت ش ــد ثب ــامانه رص س
طــرح  اجــرای  از  هــدف  افــزود:  وی 

اشــتغال فراگیــر  ایجــاد فرصت هــای 
ــان  ــرای جوان ــژه ب ــد به وی ــغلی جدی ش

اســت. دانشــگاهی  دانش آموختــه 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــن  ــتان، باالتری ــن اس ــزود: ای ــتان اف اس
را  اقتصــادی کشــور  مشــارکت  نــرخ 
شــده  ایجــاد  شــغل های  و  داراســت 
ایــن جمعیــت  اســتان جوابگــوی  در 

نیســت. 
جزایــری گفــت: پنــج هــزار میلیــارد 
ــی  ــدوق توســعه مل ــان از محــل صن توم
ــارات  ــان از محــل اعتب ــزار توم ــج ه و پن
بانک هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت 

ــکاری  ــاالی بی ــرخ ب ــه ن ــه ب ــا توج و  ب
ــن  ــرر شــد ۴.۲۱  ای ــن اســتان مق در ای
ــرد.  ــق بگی ــتان تعل ــن اس ــه ای ــار ب اعتب
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
اســتان افــزود: در حــال حاضــر ۲۰ هــزار 
ــتغال زایی  ــور اش ــان به منظ ــارد توم میلی
97۰ هــزار نفــر بــرای طرح هــای اشــتغال 
توســعه  صنــدوق  محــل  از  فراگیــر 
ــهم  ــه س ــد ک ــاص داده ش ــی اختص مل
اعتبــار  میــزان  ایــن  از  اســتان  ایــن 

ــت.  ــان اس ــارد توم 8۴۲میلی
جزایــری خاطرنشــان کــرد: بــا مشــارکت 
بــه  اجرایــی  و وحــدت دســتگاه های 
ســهولت می تــوان شــعار ســال )اقتصــاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال( را عملیاتــی 

و محقــق کــرد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری

تحقق 64 درصدی ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری

،،
مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف 
بــازار  بــر  نظــارت  گفت:طــرح  یــزد 
مــدارس از نیمــه شــهریورماه آغــاز و تا 

دهــم مهرمــاه ادامــه دارد. 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــض  ــر تفوی ــی زارع براب ــا رحیم ــای علیرض آق
 ۱395/۰۴/۲۴ مــورخ   ۱۱3989 وکالتنامــه 
 ۱۱398۲ وکالتنامــه  و  تهــران   ۲83 دفتــر 
مــورخ 96/۰۴/۲۲ دفترخانــه ۲83 تهــران از 
ــا و  ــان حمیدرض ــه و آقای ــم فاطم ــرف خان ط
علیرضــا و اســمعیل همگــی بــا نــام خانوادگــی 
بهادرخــان و برابــر تقاضــای وارده 593۱۱ مــورخ 
۱396/۰6/۱3 و به اســتناد دو برگ استشــهادیه 
ــما  ــهود رس ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک محل
گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیت 
شــش ســهم مشــاع از یکصــدو چهــارده ســهم 
ــف آن  ــه همک ــاختمان)که طبق ــدانگ س شش
ــه  ــد( ب ــی باش ــازه م ــاب مغ ــورت دو ب ــه ص ب
ــماره ۲8۰6  ــه ش ــع ب ــاحت 77/7 مترمرب مس
ــی  ــده از ۴۰7 فرع ــزا ش ــروز و مج ــی مف فرع
مفــروز از ۱۲ اصلــی واقــع در بخــش دو حــوزه 
ثبتــی کاشــان بــه نــام خانــم کبــری جلــودار 
ــادر و  ــت ص ــند مالکی ــت و س ــدم ثب مق

ــی  ــاث کش ــه در اث ــت ک ــده اس ــلیم گردی تس
مفقــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق تبصــره ۱ 
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ اصالحــی آیی م
آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام 
ــود  ــا وج ــور ی ــک مزب ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
ــن اداره  ــه ای ــا ۱۰ روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای انتش
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه 
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
ــرف  ــر ظ ــردد واگ ــترد گ ــده مس ــه کنن ــه ارای ب
ــا در صــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق مهل
ــی  ــود المثن ــه نش ــند ارای ــل س ــراض اص اعت
ــه متقاضــی  ــوم صــادر و ب ســند مالکیــت مرق

تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار)96/۰6/3۰(

ــان،  ــناد کاش ــالک اس ــت و ام ــس اداره ثب ریی
ــف ــلمانی ۱۱55/ م ال ــد س محم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــز  ــای عبدالعزی ــان آق ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ریگــی فرزنــد حســین بــا وکالــت آقــای وحید 
نمــازی قمصــری وکیــل پایــه یک دادگســتری 
دادخواســتی بــه خواســته تنفیــذ قــرارداد 
مــورخ 88/3/۱۱ و الــزام بــه تنظیــم ســند 
ــا  ــزان ۱9۰۰ مترمربع)ی ــه می ــال ب ــمی انتق رس
ســهم( از پــالک ۴38 فرعــی از ۱۰ اصلــی 
ــان و  اقبالیــه بخــش ۲ کاشــان بطرفیــت آقای
خانــم هــا حمیــد زارع فرزنــد اکبــر، فریــدون 
حســین،  فرزنــدان  کیهــان  فــر  فریــده  و 
ــی و  ــد و مرتض ــان و مجی ــم کیه ــه خان فاطم
ــن  ــا، مهی ــن آق ــدان حس ــان فرزن ــا کیه مین
ــد آقــا ســید علــی،  ــم محمدیــان فرزن خان
آریــن دخــت کیهــان فرزنــد آقامحمــد، جــواد 
و جــالل و جمیلــه کیهــان فرزنــدان علــی، 
ــدان  ــان فرزن ــه کیه ــرزی و فاطم ــوری و ف ت
ــدان  ــان فرزن ــب کیه ــر و حبی ــواد، امی ــا ج آق
ــی( و  ــم کیهان،محمد)عل ــرزی خان ــد، ف احم

ــید  ــین، مهش ــدان حس ــان فرزن ــده کیه مرس
و  اصغــر  علــی  محمــد،  فرزنــد  کیهــان 
کیهــان  فاطمــه  و  محمدتقــی  و  احســان 
همــا  و  ســیما  میرزاابوالقاســم،  فرزنــدان 
کیهــان فرزنــدان رضــا، خانــم ملــوک عراقــی، 
مهــدی و کبــری کیهــان فرنــدان شــکراله، 
ــدان آقــا  ــر کیهــان فرزن جلیــل و جعفــر و اکب
محمــد و خانــم طاهــره خانــم کیهــان بــه 
ــاع  ــس از ارج ــم پ ــان تقدی ــتری کاش دادگس
بــه شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــی بــه کالســه 
9۴۱۰88 ح۴ ثبــت و بــرای روز یــک شــنبه 
ــت  ــح وق ــاعت 8:3۰ صب ــورخ 96/7/3۰ س م
رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده 
ــه  ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ف
تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــالغ  ــردگان اب ــه نامب ــب ب ــوب۱379 مرات مص
مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه 
ــردگان مــی  ــا نامب دادگاه حاضــر شــوند. ضمن

ــت  ــیدگی جه ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت توانن
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم 
ــار  ــد انتش ــه نماین ــر دادگاه مراجع ــه دفت آن ب
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده 
تصمیــم  دادگاه  حضــور،  عــدم  صــورت  در 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــی  ــارم دادگاه عموم ــعبه چه ــر ش ــر دفت مدی

حقوقــی کاشــان ۱۱8۲/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــز  ــای عبدالعزی ــه اینکــه خواهــان آق نظــر ب
ــای  ــت آق ــا وکال ــین ب ــد حس ــی فرزن ریگ
ــک  ــه ی ــل پای ــازی قمصــری وکی ــد نم وحی
خواســته  بــه  دادخواســتی  دادگســتری 
ــد  ــام تعه ــر در انج ــارت تأخی ــه خس مطالب
ــه مبلــغ ۱/۰۰۰/۰۰۰  ــه ازای هــر روز تأخیــر ب ب
ریــال از تاریــخ 88/3/۲5 لغایــت زمــان 
انجــام تعهــد بطرفیــت آقایــان و خانــم 
ــدون و  ــر، فری ــد اکب ــد زارع فرزن ــا حمی ه

فریــده فــر کیهــان فرزنــدان حســین، فاطمه 
ــا  ــی و مین ــد و مرتض ــان و مجی ــم کیه خان
کیهــان فرزنــدان حســن آقــا، مهیــن خانــم 
ــن  ــی، آری ــید عل ــا س ــد آق ــان فرزن محمدی
ــواد و  ــد، ج ــد آقامحم ــان فرزن ــت کیه دخ
جــالل و جمیلــه کیهــان فرزنــدان علــی، 
ــدان  ــان فرزن ــرزی و فاطمــه کیه ــوری و ف ت
آقــا جــواد، امیــر و حبیــب کیهــان فرزنــدان 
احمــد، فــرزی خانــم کیهان،محمد)علــی( و 
مرســده کیهــان فرزنــدان حســین، مهشــید 
و  اصغــر  علــی  محمــد،  فرزنــد  کیهــان 
احســان و محمدتقــی و فاطمــه کیهــان 
فرزنــدان میرزاابوالقاســم، ســیما و همــا 
ملــوک  خانــم  رضــا،  فرزنــدان  کیهــان 
ــدان  ــان فرن ــری کیه ــدی و کب ــی، مه عراق
شــکراله، جلیــل و جعفــر و اکبــر کیهــان 
فرزنــدان آقــا محمــد و خانــم طاهــره خانــم 
کیهــان بــه دادگســتری کاشــان تقدیــم 
ــارم دادگاه  ــعبه چه ــه ش ــاع ب ــس از ارج پ

حقوقــی بــه کالســه 96۰3۱۲ح۴ ثبــت 
ــورخ 96/7/3۰  ــنبه م ــک ش ــرای روز ی و ب
ســاعت 9:3۰ صبــح وقــت رســیدگی تعییــن 
ــر  ــوق الذک ــده ف ــه خوان ــا ک ــده از آنج گردی
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه 
ــی  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم ه
مصــوب۱379 مراتــب بــه نامبــردگان ابــالغ 
ــه  ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ــردد ک ــی گ م
دادگاه حاضــر شــوند. ضمنــا نامبــردگان 
ــیدگی  ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت ــی توانن م
ــی دادخواســت  جهــت دریافــت نســخه ثان
و ضمایــم آن بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ 
ــور،  ــدم حض ــورت ع ــده در ص ــوب ش محس
 دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

کرد.
مدیــر دفتــر شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی 

حقوقــی کاشــان ۱۱83/ م الف



ــودکان،  ــش بیماری هــای ک ــن همای رئیــس بیســت و نهمی
ــد  ــت: نبای ــی، گف ــودکان ایران ــه افزایــش وزن ک ــا اشــاره ب ب

ــد.  ــذای بیشــتر بخورن ــا غ ــم بچه ه اصــرار کنی
دکتــر علــی ربانــی در آســتانه برگــزاری همایــش بیماری های 
کــودکان، افــزود: یکــی از معضالتــی کــه در طــب کــودکان و 
افــراد زیــر بلــوغ بــا آن روبــرو هســتیم افزایــش وزن کــودکان 

اســت کــه باعــث آســیب ســالمت آنهــا می شــود.
اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران، ادامــه داد: متأســفانه 
فرهنــگ آپارتمــان نشــینی، فرهنــگ بــد غذایــی و اســتفاده 
بیــش از حــد از فســت فودهــا و غذاهــای پرکالــری، باعــث 
ــه  ــر ب ــه منج ــود ک ــدن می ش ــی در ب ــت چرب ــش باف افزای

ــردد. ــی می گ چاق
وی ادامــه داد: چاقــی در یــک طیــف متفاوتــی بــه ارگان های 

بــدن آســیب می زنــد و ایــن یــک هشــدار جــدی اســت کــه 
ســالمت جامعــه را تهدیــد می کنــد.

ربانــی اظهــار داشــت: بــه طــور متوســط در دوران کودکــی بعد 
از دوســالگی، هــر ســال حــدود ۲ کیلوگــرم بایــد وزن اضافــه 
شــود و هرچــه بیشــتر از ایــن باشــد یعنــی بــه ســمت چاقی 
ــش وزن  ــن افزای ــوغ ای ــم و در دوران بل ــدا می کنی ســوق پی

بیشــتر می شــود.
خورانــدن  در  اصــرار  از  داد  هشــدار  خانواده هــا  بــه  وی 
غــذای مــازاد بــه بچه هــا خــودداری کننــد و از بابــت 
ــد  ــا در ح ــد بچه ه ــد و بدانن ــذت نبرن ــا ل ــوری بچه ه پرخ
ــد  ــا بای ــد خــورد و م ــوژی بدنشــان غــذا خواهن ــاز فیزیول نی
غذاهــای مناســب و بهداشــتی تأمیــن کنیــم نــه اینکــه اصرار 

ــد. ــتر بخورن ــذای بیش ــم غ کنی

انجمــن  اعضــای  جمــع  در  اصغــری  غالمرضــا  دکتــر 
ــان  ــه بازرگان ــران و اتحادی ــکی ای ــی پزش ــرکت های  مهندس ش
تجهیــزات ایــران، اظهــار داشــت: خدماتــی کــه حــوزه شــما بــه 
ــوده اســت و  ــی ب ــول و منطق ــرده اســت بســیار مقب کشــور ک
ــه  ــد زحمــات شــما از دهه هــای گذشــته ک هیچ کــس نمی توان
کشــور بــا مشــکالت عدیــده ای مثــل جنــگ و زلزله  مواجــه بود 
تاکنــون کــه شــانه بــه شــانه تکنولــوزی روز دنیــا بــه ســالمت 

ــد. ــوش کن ــد؛ فرام ــک می کنی ــردم کم م
وی بــا اشــاره بــه ســرعت بــاالی ســاخت، پیشــرفت تکنولــوژی، 
ــات  ــل اختراع ــی در تبدی ــورهای صنعت ــبقه کش ــعه و س توس
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی بــه فنــاوری کاربردی ادامــه داد: 
تالش هــا و زحمــات امثــال شــما موجــب شــده کــه مــردم مــا 
از امکانــات روز دنیــا عقــب نماننــد و ایــن در حالیســت کــه در 

برخــی بخش هــای ضــروری کشــور مثــل عمــران، راه و ترابــری 
ــه   ــی ب ــه موفقیت هــای این چنین ــرای رســیدن ب و کشــاورزی ب

ــت. ــاز اس ــما نی ــش های ش ــس کوش ــی از جن تالش های
ــر  ــئولیت ه ــن مس ــدف از پذیرفت ــه ه ــان اینک ــا بی ــری ب اصغ
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــت باش ــط خدم ــط و فق ــد فق ــی بای فعل
باالخــره مــا کــه در صــف مشــغول کار بودیــم بــه خوبــی 
آشــفته بازاری کــه در حــوزه تجهیــزات پزشــکی بــود را فرامــوش 
ــم آن  ــاوت کنی ــم قض ــر بخواهی ــم اگ ــه ه ــم، منصفان نکرده ای

ــت. ــامان یافته اس ــفته س ــه آش روی
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: هیچ کــس بــه تجــارت نــگاه 
ســوء نــدارد و اگــر ایــن تجــارت در کنــار ســود منطقــی و عــرف، 
ــر  ــب بهت ــه مرات ــز همــراه باشــد کــه ب ــا مســئولیت پذیری نی ب

اســت.

رئیس همایش بیماری های کودکان؛

چاقی کودکان ایرانی نگران کننده است
رئیس سازمان غذا و دارو؛

آشفته بازار تجهیزات پزشکی سامان یافته است

درمان کبد چرب در طب سنتی
کبــد بزرگتریــن غــده بــدن اســت, یــک تــا یــک و نیــم کیلوگــرم 
وزن دارد, کبــد در ســمت راســت و زیــر آخریــن دنده هــای 
ــدی  ــلول های کب ــد از س ــای کب ــوم فض ــا دارد, دوس ــی ج پایین
ــد, تشــکیل شــده اســت. ــه آن هــا هپاتوســیت  می گوین کــه ب

ــته  ــه از انباش ــت ک ــایعی اس ــبتًا ش ــاری نس ــرب بیم ــد چ کب
ــع  ــدی ایجــاد می شــود, تجم ــی در ســلول  های کب شــدن چرب
چربــی در ایــن ســلول  ها منجــر بــه التهــاب و مشــکالت بیشــتر 
می شــود, در کبــد چــرب بیــش از 5 تــا 10 درصــد وزن کبــد در 

ــی وجــود دارد. ــع چرب ــد تجم ســلول های کب
 پزشکی رایج هیچ درمان قطعی برای کبد چرب 

ندارد
بــا اینکــه کبــد چــرب غیرالکلــی می  توانــد بــه  فیبــروز، ســیروز 
ــچ  ــج هی ــب رای ــون در ط ــود، تا کن ــر ش ــد منج ــایی کب و نارس
درمانــی بــرای آن حاصــل نشــده اســت, اصــالح شــیوه زندگــی 
بــا محدودیــت رژیــم غذایی،کاهــش وزن، و ورزش اغلــب 
ــاران  ــا بیم ــود ام ــنهاد می ش ــان پیش ــط اول درم ــوان خ به عن

به ســختی در درازمــدت بــه آن پایبنــد می ماننــد.
ــوان  ــن به عن ــن درمان هــای طــب نوی متأســفانه هیچ یــک از ای
درمــان قطعــی کبــد چــرب شــناخته نشــده اند, مطالعــات 
ــه روز  ــل، روز ب ــا مکم ــنتی ی ــب س ــد ط ــان می ده ــر نش اخی
اقبــال بیشــتری بیــن مــردم می یابــد, طــی 30 ســال گذشــته 
ــب  ــردم از ط ــتفاده م ــت و اس ــزان رغب ــش می ــان افزای در جه
ــنتی  ــب س ــت؛ ط ــیده اس ــد رس ــش از 40 درص ــه بی ــل ب مکم
ــن ارکان طــب مکمــل اســت,  ــوان یکــی از مهم تری ــران به عن ای
طــب ســنتی ایــران مکتبــی بــا اطالعــات علمــی و عملی بســیار 

کارآمــد اســت.
ــر  ــدم ب ــالمت مق ــظ س ــران، حف ــنتی ای ــب س ــدگاه ط در دی
درمــان اســت, توجــه بــه روش زندگــی و تأمیــن هــوای ســالم، 
تغذیــه  درســت، فعالیــت کافــی، اســتراحت به انــدازه و تعــادل 

ــران اســت. حــاالت روحــی و روانــی شــعار طــب ســنتی ای
 خوردن آب بعد از فعالیت شدید به کبد آسیب 

فراوان وارد می کند
اثــر  بــر ســالمت کبــد  از مهم تریــن عواملــی کــه  یکــی 
ــا  ــاس گرم ــدن احس ــر ب ــه ب ــت ک ــی اس ــذارد، زمان های می گ

ــی  ــر دلیل ــه ه ــا ب ــتحمام ی ــت، اس ــر فعالی ــر اث ــه دارد و ب غلب
احســاس گرمــای زیــاد می کنیــم, نبایــد بــه  یــک  بــاره و مقــدار 
ــل  ــر مث ــای دیگ ــا روش ه ــت ب ــر اس ــید و بهت ــاد آب نوش زی
ــم و آب را  ــش دهی ــدن را کاه ــرارت ب ــتن ح ــت و رو شس دس

ــید. ــه نوش ــه جرع جرع
 عدم  رعایت  ترتیب غذاها از مضرترین رفتار برای 

کبد
 در چاقــی و به ویــژه نــوع شــکمی، اندام هــا به خصــوص 
ــده اند,  ــردی ش ــار س ــد دچ ــده و کب ــل مع ــکم مث ــای ش احش
ورزش بــا افزایــش حــرارت می توانــد بــه بهبــود وضعیــت 
ــد, هرچنــد ورزش از طــرق مختلــف ایــن کار را  کبــد کمــک کن
ــی از  ــل از اینکــه غــذای قبل انجــام می دهــد. غــذا خــوردن قب
معــده خــارج شــده باشــد و رعایــت نکــردن ترتیــب غذاهــا از 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــد ب ــرای کب ــار ب ــن رفت مضرتری
ــت  ــتن یبوس ــه داش ــدن از جمل ــد از ب ــواد زائ ــع م ــدم   دف ع
ــه  ــنگ کلی ــرب, س ــد چ ــون کب ــی چ ــث بیماری های ــز باع نی
ــر روز و  ــد ه ــنتی بای ــب س ــدگاه ط ــع از دی ــود, دف و ... می ش

به راحتــی انجــام شــود.

ــت  ــده ای اس ــایع و آزاردهن ــکل ش ــف مش خروپ
کــه فــرد مبتــال و حتــی ســایر اعضــای خانــواده 
ــد از  ــی و خــوب محــروم می کن را از خــواب کاف
همیــن رو  همــه افــراد دنیــا از آن هــراس دارنــد  
ــواب  ــت خ ــل نیس ــخصی مای ــچ ش ــه هی چراک

ــا خروپــف طــی کنــد. خــود را ب
بــودن  ضعیــف  همچــون  زیــادی  عوامــل 
ــداد  ــکل ، انس ــرف ال ــان،  مص ــای زب ماهیچه ه
راه هــای بینــی ، افزایــش چاقــی و غیــره باعــث 
ایجــاد ســرو صــدای خروپــف می شــود امــا 
تمــام ایــن عوامــل نیــز قابــل بررســی و درمــان 

ــت. اس
ــد  و  ــکل  دارن ــن ش ــف چندی ــن خروپ همچنی

ــار  ــرد بیم ــکلی در ف ــر مش ــز بیانگ ــدام نی هرک
هســتند همچنیــن  خروپــف در افــراد جــوان نیــز 

ــت. ــاال اس ــارخون ب ــده فش ــان دهن نش
ــکات  ــف ن ــری از خروپ ــرای جلوگی ــد ب ــراد بای اف
بهداشــت خــواب خــود را رعایــت کنــد تــا از شــر 

خروپــف در امــان باشــند.
امــروز دربــاره روش هــای تشــخیصی خروپــف بــا 
»دکتــر بابــک امــراء فــوق تخصــص ریــه « انجام 
داده ایــم کــه مشــروح آن را در ادامــه می خوانیــد:

 علل شیوع خروپف چیست؟
ــتر  ــراد بیش ــف در اف ــن خروپ ــش س ــا افزای ب
می شــود همچنیــن بــه دلیــل اینکــه شــهر 
بــه ســمت صنعتــی شــدن حرکــت می کنــد 

فرزنــدان نیــز چــاق شــده اند و ایــن مهــم نیــز 
باعــث چاقــی در حلــق و باعــث ایجــاد خروپــف در 

می شــود. افــراد 
همچنیــن آلودگــی هــوا و آلرژن هــا نیــز باعــث 
ــق می شــود کــه در طــول روز  ترشــحات پشــت حل
فــرد ایــن مــواد را از دهــان خــود خــارج یــا قــورت  
می دهنــد امــا هنــگام خــواب نیــز ترشــحات پشــت 
ــف  ــگ و باعــث خروپ ــق را تن ــی و راه حل ــق باق حل

می شــود.
 از  دالیــل دیگــر ایجــاد خروپــف اســتفاده از حجــم 
باالیــی غــذا در مواقــع دیــر اســت کــه باعــث 

ترشــحات در حلــق می شــود.
 آیا خروپف می توانند زمینه ژنتیکی 

داشته باشد؟
ــی رود از  ــود م ــن خ ــه والدی ــودکان ب ــق ک ــه حل ت
همیــن  خروپــف کــودکان نیــز می توانــد ارثی باشــد.

 شانس خروپف در چه افرادی بیشتر 
است؟

ــق  ــه حل ــد ت ــه پهــن دارن کســانی کــه چان
تنگ تــری دارنــد و  چانه هــای  کوچــک 
داشــته باشــند نیــز تــه حلــق کوچک تــری 
دارنــد و شــانس خروپــف در افــراد بیشــتر 

می شــود.
 آیا سن در خروپف مؤثر است؟

ــل تر  ــالت ش ــر رود عض ــن باالت ــه س هرچ
ــراد  ــف در اف ــن رو خروپ ــود از همی می ش
ــه  ــرادی ک ــن اف ــود همچنی ــتر می ش بیش
ــر  ــش از دیگ ــد بی ــتری دارن ــب بیش قبق
ــه خروپــف  دچــار می شــوند. افــراد نیــز ب
 نشانه های خروپف های خطرناک 

چیست؟
بیمــاری وقفــه تنفســی خــواب در خــواب 

راه نفــس بســته می شــود و اکســیژن نیــز 
ــه  ــدون اینک ــرد ب ــد و ف ــن می رس ــه پایی ب
ــود  ــدار می ش ــار بی ــد  ب ــود چن ــه ش متوج
بــه همیــن دلیــل صبــح کــه از خــواب 
بیــدار می شــود کســل اســت و ایــن بیمــار 
ــه پزشــک مراجعــه  ــه طــور حتــم بایــد ب  ب

کند .
تنگــی  و  بلنــد  بــا صــدای  خروپف هــا 
نشــان دهنده  بیــن خروپــف  در  نفــس 
بیمارهــای خطرناکــی اســت کــه هرکــدام 
عوارضــی را بــرای بیمــار بــه وجود مــی آورد. 
ــن  ــه از ای ــز هر گون ــواده نی ــراد خان ــر اف اگ
ــواده  ــای خان ــف اعض ــانه های در خروپ نش
ــًا  ــد حتم ــا دوســتان خــود مشــاهده کنن ی
ــار  ــا بیم ــد ت ــالع دهن ــار اط ــه بیم ــد ب بای

ــد. ــه کن ــک مراجع ــرای پزش ب
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فوق تخصص ریه مطرح کرد: 

خروپف نشانه بیماری جدی است 

تازههایپزشکی

ارتباط بین زایمـان زودرس و 
تغییرات سیستم ایمنی

محققــان دریافتنــد کــه بیــن تغییــرات سیســتم ایمنــی 
بــا زایمــان زودرس ارتبــاط وجــود دارد. چــه اتفاقــی 
ــد؟  ــارداری رخ می ده ــی در دوران ب ــرای سیســتم ایمن ب
دانشــمندان امیدوارنــد بــا درک تغییــرات سیســتم ایمنی 
بــدن در دوران بــارداری، روزی بتواننــد زایمــان زودرس را 

تشــخیص دهنــد.
ــی در  ــش بزرگ ــن نق ــدن چنی ــی ب ــتم ایمن ــرا سیس چ
بــارداری ایفــا می کنــد و چگونــه بــا زایمــان زودرس 
مرتبــط اســت؟ بــارداری یــک حالــت ایمونولوژیــک 

اســت. منحصربه فــرد 
بریــس گادلیهــر از دانشــکده پزشــکی دانشــگاه اســتنفورد 
ــرات سیســتم  ــدی تغیی ــار کــرد: زمانبن ــا اظه در کالیفرنی
ــی در  ــل پیش بین ــق و قاب ــوی دقی ــک الگ ــی از ی ایمن

ــد. ــروی می کن ــی پی ــی طبیع حاملگ
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــترده پذیرفت ــور گس ــه ط ــروزه ب ام
ــرای  ــن ب ــادر و جنی ــن ســلول های م ــی بی ــل دقیق تعام
مطالعــات  دارد.  وجــود  ســالم  بــارداری  از  حمایــت 
بســیاری از ایــن دســته بــر روی موش هــا انجــام شــده 
ــق  ــه و تحقی ــه مطالع ــاز ب ــی نی ــن بررس ــا ای ــت، ام اس

بیشــتر دارد.
تغییــرات سیســتم  بــا درک  امیدوارنــد  دانشــمندان 
ایمنــی، دالیــل زایمــان زودرس را شناســایی کننــد.

در نهایــت، مــا قــادر بــه پرســیدن ایــن جمــالت هســتیم 
ــی  ــارداری خیل ــدن شــما در ب ــی ب ــا ســاعت ایمن ــه آی ک

ــا ســریع؟ ــد ی ــت می کن آهســته حرک
بــه گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO(، در واقع 
ــارداری  ــل از هفتــه 3۷ ب ــوزاد قب ــد ن زایمــان زودرس تول
ــر در  ــرگ و می ــی م ــل اصل ــت و عام ــده اس ــف ش تعری
کــودکان زیــر پنــج ســال اســت. ایــن موضــوع در ســال 
۲015 باعــث مــرگ یــک میلیــون نفــر در سراســر جهــان 

شــد.
تقریبــًا 10 درصــد از نــوزادان ایــاالت متحــده ســه یــا چنــد 
ــی،  ــطح جهان ــد و در س ــا می آین ــه دنی ــر ب ــه زودت هفت

ــه اســت. تعــداد زایمــان زودرس افزایــش یافت
در حــال حاضــر پزشــکان راه قابــل اعتمــادی بــرای 
ــا  ــد می شــوند ی ــر متول ــوزادان زودت ــه ن ــی اینک پیش بین

ــد. ــر، ندارن خی
ــدن انســان  ــی ب ــار ســلول های ایمن ــان نحــوه رفت محقق
ــد.  ــارداری طبیعــی مــورد بررســی قــرار دادن را در دوران ب
آن هــا بــا انجــام ایــن آزمایــش قصــد دارنــد کــه دریابنــد 
آیــا زایمــان زودرس بــا تغییــرات سیســتم ایمنی بــدن در 
ارتبــاط اســت؟ و آیــا می توانــد بــه عنــوان نشــانه هشــدار 

عمــل کنــد یــا خیــر.
در ایــن مطالعــه، محققــان نمونــه خــون 1۸ زن کــه 
ــد. محققــان  ــارداری کامــل داشــتند را جمــع آوری کردن ب
نمونه هایــی از گــروه دیگــری از 10 زن کــه همچنیــن 
بارداری هــای طوالنــی مــدت داشــتند را نیــز مــورد 

ــد. ــرار دادن ــی ق بررس
ــی  ــار سیســتم ایمن ــی رفت ــر چگونگ ــددی ب ــل متع عوام
ــد و دانشــمندان  ــارداری تأثیــر می گذارن ــدن در حیــن ب ب
بــر ایــن باورنــد کــه میکروبیــوم مــادر نقــش مهمــی دارد.

تغذیه

موادغذایی برای رفع خستگی  
برخــی افــراد از خســتگی مزمــن یــا دائمــی شــکایت 
می کننــد امــا بــا مصــرف برخــی مــواد غذایــی 

ــرد.  ــان ک ــه را درم ــن عارض ــوان ای می ت
ســندرم خســتگی مزمــن بــا نشــانه هایی ماننــد 
ــر آشــفته و احســاس  خســتگی بیــش از حــد، تفک
ــاالنه  ــد و س ــان می ده ــود را نش ــی خ ــتگی کل خس
میلیون هــا نفــر را در سراســر جهــان تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد، ســبک زندگــی ســالم و مصــرف غذاهــای 
مناســب می توانــد در کاهــش و بهبــودی نشــانه های 

خســتگی مزمــن بســیار تأثیرگــذار باشــند
بــدن افــراد مبتــال بــه ســندرم خســتگی مزمــن اغلب 
در تنظیــم قنــد خــون ضعیف تــر عمــل می کنــد، 
کربوهیدارت هــای  مصــرف  دلیــل  همیــن  بــه 
حــاوی مــواد مغــذی احســاس خســتگی را در ایــن 
افــراد از بیــن می بــرد. بــرای حفــظ قنــد خــون 
انــرژی مصــرف  افزایــش  و  مناســب  در ســطح 
کربوهیدارت هــای پیچیــده ماننــد نــان گنــدم کامــل، 
ــیار  ــی بس ــج وحش ــوآ و برن ــر، کوین ــو دوس ــو، ج ج
مؤثــر اســت، اگــر در گــوارش گلوتــن مشــکل داریــد 
برنــج  ماننــد  فاقــد گلوتــن  کربوهیدرات هــای  از 
ــوآ یــا ســیب زمینی شــیرین اســتفاده  قهــوه ای، کوین

ــد. کنی
ــا  ــوالت ب ــن B1۲ و ف ــاوی ویتامی ــی ح ــواد غذای م
ــیار  ــد بس ــتگی می توانن ــع خس ــرژی در رف ــد ان تولی
تأثیرگــذار باشــند، ایــن ویتامیــن در گوشــت ماکیــان، 
تخــم مــرغ و ماهــی و فوالت در ســبزیجات بــرگ دار، 
بروکلــی، و میوه هــای خانــواده مرکبــات وجــود دارد.

مصــرف چربی هــای غیراشــباع ســالم ماننــد مغزهای 
ــون،  ــی، روغــن زیت ــره مغزهــای خوراک ــی و ک خوراک
آووکادو، و ماهــی ســالمون و اجتنــاب از مصــرف 
منابــع چربی هــای ترانــس ماننــد فســت فودها و 
ناگت هــا، پای هــای تجــاری، کرم هــای غیرلبنــی، 
ــوی در  ــره ای مایکرووی ــم دار ک ــای طع و پاپ کورن ه

ــر هســتند. رفــع خســتگی مؤث
مقــدار کــم کافئیــن ممکــن اســت انــرژی را افزایــش 
ــرژی  ــاد آن موجــب شــود ان ــا مصــرف زی ــد  ام ده
افزایــش ناگهانــی و ســپس افــت شــدید پیــدا 
ــرف 400  ــان مص ــل کارشناس ــن دلی ــه همی ــد و ب کن
میلی گــرم یــا کمتــر از کافئیــن را در روز توصیــه 
می کننــد امــا ایــن موضــوع شــامل افــراد مبتــال بــه 

ــود. ــن نمی ش ــتگی مزم ــندرم خس س
کــم آبــی خفیــف بــدن می توانــد احســاس خســتگی 
ــد و در  ــته باش ــراه داش ــه  هم ــی ب ــفتگی ذهن و آش
ــود،  ــن نش ــدن تأمی ــاز ب ــورد نی ــه آب م ــی ک صورت
ســموم بــا عــرق دفــع نمی شــوند و خــون نمی توانــد 
ــه در نتیجــه احســاس  ــد ک ــان یاب ــه ســهولت جری ب
ــه  ــی ک ــود، در صورت ــاد می ش ــرد ایج ــتگی در ف خس
رنــگ ادرار شــما زرد تیــره اســت، بــه احتمــال زیــاد 
ــر  ــد و اگ ــش دهی ــود را افزای ــرف آب خ ــد مص بای
ــااًل  ــا شــفاف اســت، احتم ــگ ی ــگ ادرار زرد کمرن رن
بــه میــزان کافــی آب مــورد نیــاز بــدن خــود را تأمیــن 

می کنیــد.

زیبایی

سرکه سیب زیبایی تان را چند 
برابر می کند!

ســرکه ســیب، یکــی از بهتریــن محصــوالت بــرای 
آن  زیبایــی  افزایــش  و  پوســت  تقویــت ســالمتی 
ــوان  ــیب به عن ــرکه س ــوان از س ــع،  می ت ــت. درواق اس
درمــان خانگــی بــرای بیماری هــا و مشــکالت پوســتی 
مختلــف ماننــد پســوریازیس،  آکنــه و... اســتفاده کــرد. 
ــه  ــه روزان ــه برنام ــیب را ب ــرکه س ــد س ــر می خواهی اگ
خودتــان اضافــه کنیــد، از شــیوه های زیــر کمــک 

ــد. بگیری
 نوشیدن سرکه سیب برای داشتن پوست 

خوب
ــرکه  ــذی در س ــواد مغ ــواع م ــود ان ــه وج ــه ب ــا توج ب
ســیب )ماننــد ویتامیــن B۶ ،C، A، B1، پتاســیم و 
ــودی  ــه بهب ــد ب ــرکه می توان ــن س ــرف ای ــن(، مص آه
ــیدن  ــع، نوش ــد. درواق ــک کن ــوریازیس کم ــم پس عالئ
تقویــت  در  می توانــد  رقیق شــده  ســیب  ســرکه 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــی پوســت بعضــی از اف ســالمتی و نرم

ــد.  ــر باش ــوریازیس مؤث پس
 تقویت درخشندگی تارهای مو

ــر و درخشــنده تر  ســرکه ســیب،  موهــای شــما را نرم ت
را  شــامپوها  از  باقی مانــده  ذرات  چــون  می کنــد، 
شــما  می ســازد.  جــدا  مــو  تارهــای  از  به خوبــی 
می توانیــد یــک دوم تــا یــک فنجــان از ســرکه ســیب را 
بــا توجــه بــه انــدازه موهایتــان بــرای ایــن کار انتخــاب 
کنیــد و بعــد روی موهــا بریزیــد. در ایــن حالــت بایــد از 
انگشــتان دســت بــرای ماســاژ موهــا کمــک بگیریــد و 
بعــد کاله مخصــوص را بــه مــدت 10 دقیقه روی ســرتان 
بگذاریــد. پــس از ایــن مــدت، موهــا را آب کشــی کنیــد 

و بــا شــامپو بشــویید.
 از بین بردن جوش ها موقع خواب 

قبــل از این کــه شــب ها بــه رخــت خــواب برویــد، 
ــای روی  ــه جوش ه ــام ب ــیب خ ــرکه س ــداری س مق
ــت  ــر اس ــًا مؤث ــد واقع ــن ترفن ــد. ای ــان بزنی صورت ت
ــک  ــید مالی ــادی دارد. اس ــش زی ــرعت التیام بخ و س
موجــود در ســرکه ســیب،  خصلــت ضدباکتریایــی به آن 
ــادل  ــم تع ــه دارد ه ــه ای ک ــیدهای آمین ــد و اس می ده
آب مــورد نیــاز در پوســت را حفــظ می کنــد و درنتیجــه 

التهــاب را تســکین می بخشــد.
 درمان پسوریازیس

ــج  ــر از پچ هــای پوســتی ناشــی از پســوریازیس رن اگ
می بریــد،  ســرکه ســیب می توانــد بــه کاهــش التهــاب 
و مشــکالت شــما کمــک کنــد. بعضــی از متخصصــان 
ــتفاده از  ــان، اس ــدگان خودش ــه مراجعه کنن ــت ب پوس
ســرکه ســیب را به عنــوان تونــر توصیــه می کننــد. شــما 
ــای  ــتقیمًا روی لکه ه ــیب را مس ــرکه س ــد س می توانی
خشــک روی پوســت بریزیــد و از پنبــه یــا اســفنج نــرم 

بــرای ایــن کار کمــک بگیریــد. 
 تسکین خارش سر 

ــوره  ــان ش ــیب، درم ــرکه س ــاص س ــد خ ــی از فوای یک
ــک  ــه تحری ــت. البت ــر اس ــت س ــارش پوس ــر و خ س
فولیکول هــای مــو بــرای رشــد موهــای ســالم تر را هــم 

ــد در نظــر گرفــت.  بای

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند
 اصل سى و هفت:  تشويق و تنبيه)3(

ــاس  ــودکان و براس ــالت ک ــا تماي ــب ب ــويق متناس ــد تش باي
زمــان و مــكان و موقعيــت و كارى كــه انجــام داده انــد باشــد. 
ــع و در  ــا در جم ــت آن ه ــاى مثب ــا و كاره ــتايش رفتاره س
حضــور اعضــاء خانــواده يــا اقــوام و دوســتان مشــوقى قابــل 
ــنودى  ــا و خوش ــورد رض ــه كارت م ــرح اينك ــت، ط ــول اس قب
ــيوه  ــن ش ــان مؤثرتري ــراى جوان ــت ب ــال اس ــد متع خداون
ــا  ــد م ــان فرزن ــزه و آرم ــد انگي ــن رش ــت و اي ــويق اس تش

مى گــردد. محســوب 
 بايد توجه داشت كه در تشويق:

الف: كار خوبى كه فرزند انجام داده تحسين شود. 
ب: موضوعــى كــه بــه خاطــر آن او را تشــويق مى كنيــم بــراى 

فرزند مشــخص گــردد.
ج: بــراى هــر كار كوچــك انــدك و بــى ارزش كــودك تشــويق 
نشــود بلكــه بــراى كارهــاى برگزيــده و ممتــاز تشــويق 

صورت گيــرد.
د: تشويق زياد از حد باعث غرور كودك مى شود.

ه: بــراى تشــويق بايــد بــه چيــزى كــه مى توانيــم عمــل كنيــم 
قــول و وعــده بدهيــم.

و: بايــد از تشــويق بــه عنــوان كمــك انگيــزه در انجــام كارهــاى 
شايســته اســتفاده كــرد و آن  را اصــل انگيــزه و هــدف قــرار 
ــد را  ــداد يعنــى تشــويق هاى مــا آن چنــان نباشــد كــه فرزن ن
ــى مــا متوجــه  ــرا اگــر زمان ــد زي ــد مــا كن ــه تمجي وابســته ب
ــته  ــاى شايس ــام كاره ــم او در انج ــويق نكردي ــم و تش نبودي
ــب  ــع مراق ــد. در واق ــرفت نمى كن ــردد و پيش ــف مى گ متوق
باشــيم بچه هــا شــرطى نشــوند و از افــراط و تفريــط در 

تشــويق پرهيــز نماييــم.
ز: در تقديــر و تحســين كــودكان خــود اصــل بــر ايــن اســت 
كــه به گونــه اى عمــل كنيــم كــه او را بــه وظيفه شناســى 
ــزل  ــل تزل ــم و عم ــناس بارآوري ــد و مسئوليت ش ــوق دهي س
درونــى او را به گونــه اى از ميــان ببريــم و او را در انجــام 
ــالش  ــن ت ــش كوشــا ســازيم همچني ــش از پي تالشــش بي
ــت  ــه از موفقي ــم ك ــت بدهي ــه اى جه ــت او را به گون و مراقب
ــم  ــاز هــم از او بخواهي ــد و ب خــود احســاس شــادمانى نماي

ــد.  ــه ده آن را ادام
ــت  ــازه اس ــارى ت ــن رفت ــال آموخت ــى در ح ــى كودك ح: وقت
پــاداش و تحســين پياپــى بهتريــن روش يادگيــرى اســت.
ــتجوگر و  ــا جس ــم ت ــويق نمايي ــا را تش ــى بچه ه ط: از كودك

ــده باشــند. جوين
ى: توجــه داشــته باشــيم كــه پــاداش بايــد متناســب بــا عقل 

ــد. كودك باش
آخريــن كالم اينكــه اســاس تربيــت بــر پايــه تشــويق نهــاده 
ــتفاده  ــه اس ــل تنب ــد از اص ــرورت باي ــت و در ض ــده اس ش
ــر )ص( و ســاير  ــى پيامب ــز وقت ــم ني ــرآن كري جســت. در ق
پيامبــران رســالت تعليــم و تربيــت يافته انــد دو اصــل 
بشــارت و انــذار وجــود داشــته و طــرح بهشــت و جهنــم نيــز 
کتــاب »اصــول تربیــت«،  ــرار دارد. از  ــتا ق ــن راس در همي

انتشــارات همــای رحمــت
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شــیوع  بــا  ســالمندی  دوران  بــه  ورود  بــا 
بــه  عروقــی  قلبــی  بیماری هــای  بیشــتر 
ــش  ــی، stroke ، افزای ــوس قلب ــوص انفارکت خص
 isolated systolic( فشــارخون مجــرد سیســتولی
ارتوســتاتیک،  فشــارخون  افــت   ،hypertensio
ــورت،  ــه آئ ــدن دریچ ــیفیه ش ــی از کلس ــی ناش تنگ
ــی  ــای قلب ــالت ســنکوپ ناشــی از آریتمی ه حم
 Sick Sinus( ماننــد ســندرم ســینوس بیمــار
 complete( ــی ــل قلب ــه کام Syndrome(، وقف
heart block( و فیبریالســیون دهلیــزی مواجــه 

یم. می شــو
بــر  ســالمندان  در  عروقــی  قلبــی  تغییــرات 
کیفیــت زندگــی و طــول عمــر آن هــا تأثیــر 

. رد ا ب می گــذ مطلو نا
ــتم  ــاختمانی سیس ــک و س ــرات فیزیولوژی تغیی
قلــب و عــروق در ســالمندی عبارتنــد از ضخیم تــر 
ــوان اســتراحت  ــواره رگ هــا، کاهــش ت شــدن دی
)relaxation( در زمــان دیاســتول، عــدم توانایــی 
افزایــش بــرون ده قلبــی به صــورت مؤثــر در زمــان 
انجــام فعالیــت، پاســخ دهی کمتــر عضلــه قلــب 
ــه تحریــکات سیســتم ســمپاتیک و آدرنالیــن،  ب
ــارخون در  ــتن فش ــرار نگه داش ــی برق ــدم توانای ع

ــند. ــتن می باش ــگام برخاس هن
ــت مــرگ  ــر شــایع ترین عل ــروق کرون ــاری ع بیم
در ســالمندان اســت؛ بــا ایــن حــال آریتمی هــای 
ــز در  ــب نی ــه ای قل ــای دریچ ــی و بیماری ه قلب

ایــن ســنین اهمیــت ویــژه ای دارد.

ــه  ــالمندان توج ــالالت در س ــن اخت ــخیص ای تش
ویــژه ای را می طلبــد؛ زیــرا ممکــن اســت همــراه 
شــدن تغییــرات ســاختمانی فیزیولوژیــک ناشــی 
از افزایــش ســن بــا بیمــاری قلبــی عروقــی، بروز 
ــکل  ــر ش ــا تغیی ــاری را ب ــیک بیم ــم کالس عالئ
ــن  ــر در درمــان ای ــه تأخی ــد و منجــر ب مواجــه کن

بیمــاران شــود.
ــر دو  ــرگ ه ــل م ــب در رأس عل ــای قل بیماری ه
گــروه مــردان و زنــان قــرار دارد و حملــه  قلبــی  بــه 
معنــای مــرگ  ســلول های  عضالنــی  قلــب  در اثــر 
کاهــش  یــا توقــف  جریــان  خــون  ســرخرگ های  

ــد. ــب می باش قل
ــاالی  40  ــراد ب ــًا در اف ــوع غالب ــن موض ــه ای گرچ
ــروه  ــر گ ــد در ه ــا می توان ــد ام ــال  رخ  می ده س
ســنی دیــده شــود؛ ایــن  بیمــاری  در مــردان  
ــروز آن  در خانم هــا  شــایع تر اســت، امــا میــزان  ب

ــش  گذاشــته  اســت . ــه  افزای ــز رو ب نی
سیســتم های جســمی بــدن انســان بــا افزایــش 
ســن تغییــر می کنــد و یکــی از اندامــی کــه 
بــا افزایــش ســن در عملکــرد دچــار اختــالل 

می شــود، قلــب و عــروق بــدن اســت.
متخصــص قلــب و عــروق و قائــم مقــام رئیــس 
ــا  ــان در گفتگــو ب ــوم پزشــکی اصفه دانشــگاه عل
ــو  ــن عض ــب« ای ــیب های »قل ــاره آس ــا درب ایمن
می گویــد:  ســالمندی  دوره  در  بــدن  حیاتــی 
ــر  ــران و اکث ــی در ای ــی و عروق ــای قلب بیماری ه
کشــورهای جهــان شــایع ترین عامــل مرگ و میــر 

ــه شــمار مــی رود. افــراد ب
ــد: ســال گذشــته  ــد صانعــی می افزای ــر حمی دکت
ــوس و مســکن در کشــور انجــام  سرشــماری نف
هیاهــوی  بــه الی  ال  در  متأســفانه  شــد کــه 
اطالعــات  از  آســانی  بــه  مــردم  انتخاباتــی 

گران بهــای مربــوط بــه آن عبــور کردنــد.
سرشــماری  ایــن  در  می  دهــد:  ادامــه  وی 
ــزار  ــون و 300 ه ــران ۸1 میلی ــور ای ــت کش جمعی
ــی  ــی عروق ــای قلب ــرآورد شــد و بیماری ه ــر ب نف
ــر و بعــد ســرطان ها و  ــن عامــل مــرگ و می اولی
تصادفــات در صــدر عوامــل مــرگ و میــر ایرانیــان 

ــدند. ــناخته ش ش
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
ــماری  ــاس سرش ــر اس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ســال گذشــته، 440 در هــر 100 هــزار آمــار مــرگ 
بــوده اســت، خاطرنشــان  و میــر کشــورمان 
می کنــد: خوشــبختانه مــرگ و میــر در تمــام 
رده هــای ســنی کاهــش پیــدا کــرده و نــرخ امیــد 
ــان  ــال و در آقای ــا ۷۸ س ــی در خانم ه ــه زندگ ب

ــت. ــوده اس ــال ب ۷3س
وی یــادآور می شــود: بــر اســاس ایــن آمــار یــک 
ــرگ،  ــر 4 م ــر از ه ــرگ و می ــار م ــارم کل آم چه
ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــای قلب ــل بیماری ه ــه دلی ب
ــه  ــن اینک ــود ضم ــرگ می ش ــزار م ــدود ۹0 ه ح
ــران رو  ــی در ای ــکته های قلب ــار س ــفانه آم متأس

ــه افزایــش اســت. ب
ــیاری  ــرای بس ــت ب ــد اس ــی معتق ــر صانع دکت

انجــام  اقدامــی  نمی تــوان  فاکتورهــا  ریــز  از 
ــان و  ــا در آقای ــی از بیماری ه ــه برخ ــرا ک داد، چ
برخــی در خانم هــا شــیوع بیشــتری دارد، ضمــن 
اینکــه »ژن« هــم در ایجــاد برخــی از بیماری هــا 
دیابــت،  خــون،  فشــار  امــا  اســت  دخیــل 
چاقــی، کلســترول بــاال، آلودگــی هــوا، عــدم 
ــرات آن در کاهــش  ــه اث تحــرک، افســردگی را ک
بیماری هــای قلبــی و عروقــی بســیار محســوس 

اســت، می تــوان کنتــرل کــرد.
ــا  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــد:  ب ــد می  کن وی تأکی
اصــالح ایــن مــوارد می تــوان آمــار مــرگ و میــر را 
کاهــش داد، اظهــار می کنــد: مــردم بایــد بــه ایــن 
بــاور برســند کــه بایــد خــود مراقبتــی را افزایــش 

دهنــد.
افــراد چــاق و ســیگاری بیشــتر در معــرض 

هســتند عروقــی  و  قلبــی  بیماری هــای 
بیماری هــای  فشــار خون،  بــاال  ســنین  در 
ویروســی، کــم کاری تیروئیــد، مصــرف ســیگار و 
ســایر بیماری هــا باعــث بزرگــی و نارســایی قلــب 
می شــوند امــا شــایع ترین علــت نارســایی قلــب 
در ســنین بــاال گرفتــاری عــروق کرونــر اســت بــا 
ــر  ــروق کرون ــای ع ــداد رگ ه ــدن و انس ــگ ش تن
قســمتی از عضلــه قلــب کارآیــی خــود را از دســت 

می دهــد.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــام رئی ــم مق قائ
بیماری هــای  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  اصفهــان 
قلبی و عروقــی بــا درد همــراه هســتند، می گویــد: 
بیماری هــای  اســت  ممکــن  دیابــت  در 
قلبی وعروقــی بــا عالئــم آن چنانــی همــراه نباشــد 
ولــی در افــراد عــادی بیماری هــای قلبــی و 
ــب،  ــی، تپــش قل ــی حال ــا ضعــف و ب ــی ب عروق
نفــس تنگــی، تعریــق، رنــگ پریدگــی و نامنظمی 
فشــارخون  افــت  ســنکوپ،  قلــب،  ضربــان 
ــدام  ــر ک ــه ه ــد ک ــان ده ــود را نش ــد خ می توان
از ایــن عالئــم را افــراد بایــد جــدی بگیرنــد و در 
صــورت داشــتن ایــن عالئــم بــه پزشــک مراجعــه 

ــد. کنن
ســیگار  کــه  افــرادی  می دهــد:  ادامــه  وی 
می کشــند، چــاق هســتند و ســابقه بیماری هــای 
ــاد  ــا زی ــل آن ه ــراد فامی ــی در اف ــی و عروق قلب
ــد بیشــتر مراقــب باشــند چــون  ــوده اســت بای ب
و  قلبــی  بیماری هــای  معــرض  در  بیش تــر 

ــتند. ــی هس عروق
ــه  ــراد چنانچ ــد: اف ــه می کن ــی اضاف ــر صانع دکت
ــا  ــد ب ــاس کردن ــاره را احس ــورد اش ــای م درده
قــرار دادن قــرص زیرزبانــی و در عیــن حــال 
ــه  ــد و البت ــدام کنن ــد اق ــس بای ــا اورژان تمــاس ب

قرص هــای آســپرین و زیــر زبانــی را همــه بایــد 
ــند. ــته باش ــود داش ــود موج ــزل خ در من

وی بــا بیــان اینکــه دردهــای قلبــی معمــواًل 
محــدود بــه نقطــه بــه خصوصــی در بــدن نیســت 
ــه صــورت احســاس ســنگینی و خفقــان  بلکــه ب
و احســاس فشــار در کل قفســه صــدری اســت، 
تصریــح می کنــد: بــه طــور معمــول دردهــای 
گوارشــی مثــل مــری و کیســه صفــرا بــا دردهــای 

ــود. ــه می ش ــتباه گرفت ــی اش قلب
ــه  ــد ک ــالم کردن ــکی اع ــوم پزش ــگران عل پژوهش
ــر  ــری ب ــالی و پی ــردن در دوران میان س ورزش ک
ــد  عملکــرد قلــب و عــروق مؤثــر اســت و می توان
عروقــی  و  قلبــی  بیماری هــای  بــه  ابتــال  از 

ــد. ــگیری کن پیش

محققــان افزودنــد: حتــی تحــرک متعــادل نظیــر 
تمیــز کــردن خانــه و کشــاورزی در حیــات خانه یا 
پیــاده روی همگــی به طــور محسوســی در کاهش 
ــهیم  ــی س ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ــن ابت میانگی
ــه ورزش  ــد ک ــد کردن ــان تأکی ــن محقق اســت. ای
کــردن منظــم از افزایــش خطــر ابتالی ســالمندان 
بــه بیماری هــای قلبــی نیــز پیشــگیری می کنــد.

پژوهشــگران می گوینــد مطالعــات حاکــی از ایــن 
ــواری  ــه س ــد و دوچرخ ــاده روی تن ــه پی ــت ک اس
حتــی در خانــه و محیــط کار می توانــد بــرای 
میان ســاالن مفیــد باشــد و داشــتن فعالیــت 
ــول  ــتر در ط ــا بیش ــه و ی ــک ده ــرای ی ــی ب بدن
زندگــی می توانــد بــه ســالمت قلــب میان ســاالن 

ــد. کمــک کن
ــده،  ــر ش ــد منتش ــات جدی ــه تحقیق ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــاده روی تن ــد پی ــره، مانن ــای روزم فعالیت ه
ــای  ــام کاره ــی انج ــا حت ــواری و ی ــه س دوچرخ
خانــه یــا باغبانــی می توانــد بســیار مفیــد باشــد.

تنهــا ورزش شــدید مطــرح نیســت بلکــه ورزش 
افــراد  بــه ویــژه  افــراد  بــرای  معمــول هــم 
ــالمت  ــه س ــده ب ــک کنن ــد کم ــن تر می توان مس

ــد. ــدن باش ب

،،
جمعیــت ســالمندان ایــران بــه ســرعت در 
حــال افزایــش اســت بــه طــوری کــه در حــال 
حاضــر بیــش از ۵ میلیون نفــر از ایرانیــان در 
سنین سالمندی به سر می برند که بالغ بر 
۷.۲۶ درصــد از جمعیــت کشــور را تشــکیل 

می دهنــد. 

بیماری های قلبی عروقی اولین عامل مرگ و میر ایرانیان 
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آگهــی مفــاد آراء)قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی (هیــات حــل 
اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــاک جوشــقان
آگهــی مفــاد آراءقانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی کــه در اجــرای 
مــاده یــک قانــون مذکــور توســط هیئــت حــل اختــاف 
ــرای  ــده ودر اج ــادر گردی ــقان ص ــت جوش ــتقر در ثب مس
ــه 15روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3قان م
ــی  ــی آگه ــار و محل ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــق روزنام از طری
ــور  ــه آراءمذک ــه ب ــخاصی ک ــا اش ــخص ی ــا ش ــود ت میش
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــراض دارن اعت
ــناد  ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
وامــاک جوشــقان تســلیم ورســید اخــذ نماینــد واز 
ــه اداره ثبــت ظــرف یــک مــاه  تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــه دادگاه عموم ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــادرت ب مب
محــل نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ وبــه 
ــورت  ــن ص ــد در ای ــلیم نماین ــقان تس ــت جوش اداره ثب
ــی دادگاه  ــم قطع ــه حک ــه ارائ ــول ب ــت موک ــات ثب اقدام
اســت در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل 
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــی تقدی ــرض گواه ــا معت ــردد ی نگ
دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت جوشــقان 
مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مینمایــد صــدور ســند 
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نمــی باشــد.

مــورخ    13966030202000125 شــماره  1-رای 

احمــد  آقــای   -96/9 شــماره  کالســه   1396/04/25

عاملــی جوشــقانی فرزنــد غالمحســین بــه شــماره ملــی 

ــاق و ســرویس  ــاب اط ــک ب 0047965142 ششــدانگ ی

مفــروزی بــه اســثنای بهــای ثمــن اعیانــی از پــالک 

شــماره 1045 فرعــی  از 21  اصلــی بــه مســاحت 185/5 

متــر مربــع واقــع در کاموخریــداری رســمی طــی انحصــار 

ــت. وراث

مــورخ    139660302119000148 شــماره  2-رای 

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

ملــی  شــماره  بــه  قدمعلــی  فرزنــد  قهــرودی 

0451357973 ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

  21 از  فرعــی    1047 شــماره  پــالک  مفــروزی  خانــه 

اصلــی بــه مســاحت 193/68 متــر مربــع واقــع در کامــو 

خریــداری شــده از وراث اقــای شــیخ احمــد آملــی فرزنــد 

شــیخ محمــد بصــورت قولنامــه عــادی.

مــورخ    139660302119000149 شــماره  3-رای 

ســلمانی  هاجــر  خانــم   -96/3 1396/5/23 کالســه 

قهــرودی فرزنــد قدمعلــی بــه شــماره ملــی 0075637162 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه مفــروزی 

ــه مســاحت  ــی ب ــالک شــماره 1047 فرعــی  از 21  اصل پ

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

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

ــادی ــه ع ــورت قولنام بص

 /5/23 مــورخ    139660302119000150 شــماره  4-رای 

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

از   0052917940 ملــی  شــماره  بــه  قدمعلــی  فرزنــد 

ــه مفــروزی پــالک شــماره 1047  ــاب خان ششــدانگ یکب

ــه مســاحت 308/87 متــر مربــع  فرعــی  از 21  اصلــی ب

واقــع در کامــو خریــداری شــده از وراث اقــای شــیخ 

ــه  ــورت قولنام ــد بص ــیخ محم ــد ش ــی فرزن ــد آمل احم

ــادی. ع

مــورخ    139660302119000163 شــماره  5-رای 

1396/06/06 کالســه 96/15- آقــای احمــد مــرادی فرزنــد 

ــدانگ  ــی 1262578221 شش ــماره مل ــه ش ــینعلی ب حس

ــی  از  ــالک شــماره 2203 فرع ــروزی پ ــه مف ــاب خان یکب

ــع  ــع واق ــر مرب ــاحت 67/23 مت ــه مس ــی ب ــک  اصل ی

ــف  ــاعی.م ال ــمی مش ــورت رس ــداری بص ــو خری در کام

18535
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تاریخ انتشار نوبت دوم پنج شنبه  30  /1396/06    

 حسین نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان   

آگهی مفاد آراء هیأت قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 

های فاقد سند رسمی
ــتقر در  ــاف مس ــل اخت ــأت ح ــادره هی ــاد آراء ص مف
ــب  ــه حس ــدن ک ــاک فری ــناد و ام ــت اس اداره ثب
مــاده 1 قانــون ومــاده 8  آئیــن نامــه صــادر گردیــده 
مســتند بــه مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــی  ــار و محل ــر االنتش ــه کثی ــق روزنام 15 روز از طری
ــه آراء مذکــور  ــا اشــخاصی کــه ب آگهــی مــی شــود ت
ــی و  ــار آگه ــخ انتش ــند، از تاری ــته باش ــراض داش اعت
ــاه  ــا دو م ــل ت ــاق در مح ــخ الص ــتاها از تاری در روس
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد محــل وقــوع 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــلیم و ظ ــک تس مل
ــم  ــه تقدی ــادرت ب ــه اداره ثبــت محــل مب ــراض ب اعت
ــلیم  ــل و تس ــی مح ــه دادگاه عموم ــت ب دادخواس
ــی  ــد. بدیه ــل نماین ــت مح ــه ثب ــوط ب ــی مرب گواه
اســت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی 
دادگاه خواهــد بــود. در صورتیکــه اعتــراض در مهلــت 
ــم  ــا معتــرض گواهــی تقدی ــی واصــل نشــود ی قانون
دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ندهــد، اداره ثبت 
مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد، صدور 
ــه دادگاه ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــت مان ــند مالکی  س

 نیست ..
ــه  ــماره 139660302012000249مورخ ــر رای ش 1. براب
1396/05/15 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بــال معــارض 
متقاضــی آقــای گــودرز جمشــیدی فرزنــد میــرزا قلی 
بشــماره شناســنامه 8 صــادره از فریدن در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا حــق الشــرب از چــاه 
ــع  ــر مرب ــاحت 144040/88 مت ــه مس ــی ب اختصاص
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 97 اصلی 
ــش  ــزئ بخ ــادگان ج ــتای ع ــی روس ــع در  اراض واق
ــک  ــع الواســطه از مال ــه م ــان ک ــت اصفه ســیزده ثب
رســمی آقــای یحیــی نامــداری خریــداری شــده 

ــده اســت. محــرز گردی
ــه  ــماره 139660302012000209مورخ ــر رای ش 2- براب
05/04 /1396 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
متقاضــی خانــم فروزنــده اخــوان بــی تقصیــر فرزنــد 
رضــا بشــماره شناســنامه 380 صــادره از اصفهــان 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی در شش

341/70 مترمربــع مفــروض  و مجــزی شــده از 
ــادگان  ــع در چ ــی واق ــی از 64 اصل ــر ع ــالک 1 ف پ
ــای  ــه از اق ــان ک ــت اصفه ــیزده ثب ــش س ــزئ بخ ج
مرتضــی عســکری مالــک رســمی ان خریــداری 

ــت ــده اس ــرز گردی ــده مح ش
3- برابــر رای شــماره 139660302012000201 مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 05/03 /1396 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
متقاضــی آقــای سیداســماعیل حســینی فرزنــد 
از  صــادره   25 شناســنامه  بشــماره  سیدحســن 
چــادگان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
210/16 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 
فرعــی از 62 اصلــی واقــع در چــادگان جــزئ بخــش 
ــداری از مالــک رســمی  ــان خری ســیزده ثبــت اصفه
آقــای حشــمت الــه عباســی محــرز گردیــده اســت. 
ــه  ــر رای شــماره 139660302012000181 مورخ 4. براب
1396/04/27 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیفــی وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
ــین  ــد حس ــه دادی فرزن ــم ال ــای کاظ ــی آق متقاض
در  چــادگان  از  صــادره   11 شناســنامه  بشــماره 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 245/72 
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 
62 اصلــی واقــع در ســمندگان جــزئ بخــش ســیزده 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ثب

ــده اســت  ــه داد محــرز گردی ــی ال ــدر قل صف
 139660302012000211 شــماره  رای  برابــری   -5
مورخــه 1396/05/5 هیــات اول موضــوع قانــون 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
ــی  ــه ابراهیم ــزت ال ــای ع ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد نگهــدار بشــماره شناســنامه 6 صــادره از 
چــادگان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
329/87 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 
1 فرعــی از 62 اصلــی واقــع در چــادگان جــزئ 
ــک  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه بخــش ســیزده ثب
رســمی آقــای محمــد احمــدی محرزگردیــده اســت.
6- برابــر رای شــماره 139660302012000176 مورخــه 
1396/09/27 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ثبتــی  واحــد  در  مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد 
مالکانــه  تصرفــات  فریــدن  ملــک  ثبــت  حــوزه 
بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه میرافضلــی 
ــن بشــماره شناســنامه 792 صــادره  ــد فخرالدی فرزن
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــهر در س از فریدونش
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 108/78 متــر  مربــع  
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 12 فرعــی از 12 
ــت  ــیزده ثب ــش س ــزئ بخ ــع در داران ج ــی واق اصل
اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای صــادق 

دادگســترمحرز گردیــدہ اســت.
7- برابــر رای شــماره 139660302012000178 مورخــه 
1396/09/27 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقیم در واحــد ثبتــی حــوزه 
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
متقاضــی خانــم ســیده زیبــا میرافضلــی فرزنــد 
ــادره از  ــنامه 17 ص ــماره شناس ــن بش ــید فخرالدی س
فریدونشــهر در ســه دانــگ مشــاع  از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 108/78  متــر مربــع 
ــی از  12  ــالک 12 فرع ــروز و  مجــزی شــده  از پ مف
ــت  ــع در داران  جــزئ بخــش ســیزده ثب ــی واق اصل
اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای صــادق 

ــت ۔ ــدہ اس ــتر محرزگردی دادگس
 139660302012000224 شــماره  رای  برابــر   -8  .
قانــون  موضــوع  اول  هیــات   96/  05/11 مورخــه 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقرار در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی قارداشــی فرزنــد 
ــدن  ــم بشــماره شناســنامه 2412 صــادره از فری کری
در ششــدانگ بنــای احداثــی بــه مســاحت 580/31 
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی 
از 206 اصلــی واقــع در افــوس جــزئ بخــش ســیزده 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ثب

ــت. ــده اس ــی محرزدی ــا خانجان ــد آق احم
ــر رای شــماره 139660302012000207مورخــه  9- براب
تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   96/  5/4
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
ــد  ــی فرزن ــادی بوئین ــم فره ــای ابراهی ــی آق متقاض
حســن بشــماره شناســنامه 15 صــادره از فریــدن در 
ــه مســاحت 271/18  ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع مفــروز  و مجــری شــده از پــالک 3 فرعــی 
از 200 اصلــی واقــع در بوییــن جــزی بخــش ســیزده 
ثبــت اصفهــان  خریــداری از مالــکان  رســمی آقایــان 
مجتبــی و مصطفــی طهماســبی محــرز گردیــده 

اســت .  
10- برابــررای شــماره 139660302012000187 مورخــه 
1396/4/28 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
ــین  ــد حس ــدری فرزن ــاس حی ــای عب ــی آق متقاض
فریــدن  از  صــادره   3843 شناســنامه  بشــماره 
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه هــای 
متصلــه بــه مســاحت 218/49 مترمربــع مفــروز 
و مجــری شــده از پــالک 1 فرعــی از 206اصلــی 
واقــع در  افــوس جــزئ بخــش ســیزدہ ثبــت 
آقایــان  رســمی  مالــکان  از  خریــداری  اصفهــان 
ــده  ــی محــرز گردی ــی کیخائ  مرتضــی و مصطفــی قل

است
ــه  ــماره 139660302012000194مورخ ــر رای ش 11. براب
05/01 /1396 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
ــرداس  ــد م ــدی فرزن ــاس محم ــای عب متقاضــی آق
در  از چــادگان  بشــماره شناســنامه 983 صــادره 
ــه مســاحت 599/80  ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 45 اصلــی 
واقــع در روســتای اصفهانــک جــزئ بخــش ســیزده 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ثب

ــت. ــده اس ــدی محرزگردی ــه محم ــض ال فی
12.برابــر رای شــماره 139660302012000203ورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 05/04 /1396 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
فرزنــد  افضلــی   میــر  عفــت   خانــم  متقاضــی 
فخــر الدیــن  بشــماره شناســنامه 692 صــادره از 
فریدونشــهردر ســه دانــگ  مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــع مفــروز  ــه مســاحت 135/16 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
و مجــزی شــده از پــالک 12 فرعــی از 12 اصلــی 
واقــع در داران  جــزئ بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان 
ــدی   ــد مه ــای محم ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری

ــت. ــده اس ــریفی  محرزگردی ــد ش محم
13.برابــر رای شــماره 139660302012000205 مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 5/04 1396/0 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
متقاضــی خانــم کبــری شــکوهی نهرخلجــی  فرزنــد 
ــادره از  ــنامه 28 ص ــماره شناس ــی  بش ــی  قل مرتض
فریــدن درســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک 
ــع مفــروز  ــه مســاحت 135/16 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
و مجــزی شــده از پــالک 12 فرعــی از 12 اصلــی 
واقــع در داران جــزئ بخــش ســیزده ثبــت اصفهــان 
ــدی  ــد مه ــای محم ــمی آق ــک رس ــداری از مال خری

ــده اســت ــد شــریفی محــرز گردی محم
14. برابــر رای شــماره بــه 139660302012000245 
موضــوع  اول  هیــات   1396/  5/12 مورخــه 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد  ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای جلیــل کریمــی افوســی  
ــادره از  ــنامه 6 ص ــماره شناس ــا  بش ــد غالمرض فرزن
بوییــن  میاندشــت  در ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه 
مســاحت 105/90 متــر مربــع  مفــروز و مجــری شــده 
ــوس  ــع در اف ــی  واق ــی از 206 اصل ــالک 1 فرع از پ
جــزئ  بخــش ســیزده  ثبــت اصفهــان   خریــداری از 
مالــک رســمی آقــای صــادق کریمــی  محــرز گردیــده 

اســت 
15. برابــر رای شــماره 139660302012000247 مورخه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 05/15 /1396 هی
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهایی 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بــال معــارض  
متقاضــی خانــم مرضیــه کرمانــی فرزنــد فضــل الــه  
بشــماره شناســنامه 72 صــادره از بوییــن میاندشــت 
ــه مســاحت 201/19  ــه ب ــاب خان ــک ب در ششــداند ی
ــیزده  ــش س ــده بخ ــزی ش ــروز و مج ــع مف مترمرب
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ثب
گردیــده محــرز  ســلطانی  خــان  قلــی   جعفــر 

 است .  
 139660302012000276 شــماره  بــرای  برابــر   .16
موضــوع  اول  هیــات   1396/  05  /  28 مورخــه 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهاى فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه 
بــال معــارض  متقاضــی آقــای محمــد رضــا یبلوئــی 
خمســلوئی فرزنــد درویــش بشــماره شناســنامه 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدن در شش ــادره  از فری 432 ص
ــروز   ــع مف ــه مســاحت 992/99 مترمرب ســاختمان ب
و مجــری شــده از پــالک 1 فرعــی از 221 اصلــی 
ــزئ  ــلو ج ــه خمس ــار محل ــرف انب ــهر ب ــع در ش واق
ــک  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه بخــش ســیزده ثب
ــدہ  ــرز گردی ــدادادی مح ــر خ ــای جہانگی ــمی آق  رس

است
17. برابــر رای شــماره 139660302012000271 مورخــه 
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 19 / 1396/05 هی
ــاختمانهای  ــی  و س ــی ار اض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
متقاضــی  خانــم اقــدس هاشــمی ســده فرزنــد 
ــدن در  ــادره از فری ــنامه 23 ص ــماره شناس ــا بش باب
ــه مســاحت 23/51  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 654 
فرعــی از 11 اصلــی واقــع در داران جــزئ بخــش 
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ســیزده ثب
ــده اســت  ــا بیگــم مصطفــوی محــرز گردی ــم آغ خان
139660302012000184مورخــه  شــماره  رای   .18
تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  هیــات   96/04/27
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
ــرج  ــد ف ــادی فرزن ــم فره ــای ابراهی ــی  آق متقاض
بشــماره شناســنامه 19 صــادره از بویین میاندشــت در 
ــه مســاحت 238/15  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده از پــالک 200 
ــش  ــزئ  بخ ــت ج ــن میاندش ــع در بویی ــی واق اصل
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ســیزده ثب

ــت.  ــده اس ــرز گردی ــارد مح ــا عط ــای رض آق
19. برابــر رای شــماره 139660302012000213 مورخــه 
5/5 /1396 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بــال معــارض 
ــال  ــد کم ــی فرزن ــیدعلی ریحان ــای س ــی  آق متقاض
بوییــن  از  صــادره   3858 شناســنامه  بشــماره 
میاندشــت در ششــدانگ  یــک  بــاب خانــه بــه 
مســاحت 200/84 مترمربــع مفــروز  و مجــزی  شــده 

ــوس  ــع در اف ــی و اق ــی از 206 اصل ــالک 1 فرع از پ
ــداری از  جــزئ بخــش ســیزده  ثبــت اصفهــان خری
مالــک رســمی آقــای محمــد جعفــر برهانــی محــرز 

ــت ــده اس گردی
20. برابــر رای شــماره 139660302012000229 مورخــه 
1396/05/11 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیفــی 
ــوزه  ــی ح ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
متقاضــی آقــای داود حاتمــی دارانــی فرزنــد محمــد 
حســین بشــماره شناســنامه : 144 صــادره از فریــدن 
در ششــدانگ  بــاب خانــه بــه مســاحت 215/13 
مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی 
ــع در داران  جــزئ  بخــش ســیزده  ــی واق از 12 اصل
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ثب

ــده اســت .  ــد رضــا شــریفی محــرز گردی محم
21. برابــر رای شــماره 139660302012000268 مورخــه 
1396/05/18 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیفــی 
ــوزه  ــی ح ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
ــد  ــی فرزن ــلیمانی داران ــدی س ــای مه ــی آق متقاض
غالمحســین  بشــماره شناســنامه 277صــادره از 
فریــدن در ششــدانگ  بــاب خانــه بــه مســاحت 
181/76 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده از پــالک 
55 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در داران جــزئ  بخــش 
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ســیزده ثب
آقــای محمــد علــی شــیخی محــرز گردیــده اســت . 
22. برابــر رای شــماره 139660302012000251 مورخــه 
1396/05/16 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیفــی 
ــوزه  ــی ح ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
بهــرام    فرزنــد  دارونــی  تــوران  خانــم  متقاضــی 
بشــماره شناســنامه 2493 صــادره  از فریــدن در 
 575/16 بــه مســاحت  بــاب خانــه  ششــدانگ  
 1 پــالک  از  شــده  مجــزی  و  مفــروز   مترمربــع 
فرعــی از 8 اصلــی واقــع در آشــجرد جــزئ  بخــش 
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ســیزده ثب
گردیــده  محــرز  قلــی کاظمــی   آقــای مصطفــی 

است . 
23. برابــر رای شــماره 139660302012000250 مورخــه 
1396/05/16 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیفــی 
ــوزه  ــی ح ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
متقاضــی خانــم اشــرف زارعــی  دارانــی فرزنــد 
از  صــادره    2540 شناســنامه  بشــماره  جعفــر   
داران  در ششــدانگ  بــاب خانــه بــه مســاحت 
از  شــده  مجــزی  و  مفــروز   مترمربــع   144/33
پــالک 29 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در داران  جــزئ  
ــک  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه بخــش ســیزده ثب
بهمــن میرزایــی محــرز گردیــده آقــای   رســمی 

 است . 
24. برابــر رای شــماره 139660302012000257 مورخه 
1396/05/16 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیفــی وضعیــت ثبتــی اراضــی ســاختمانهای فاقــد 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی 
خانــم ســمیه اقبالــی گنجــه  فرزنــد تقــی    بشــماره 
ــگ  ــه دان ــدن درس ــادره  از فری ــنامه 134 ص شناس
مشــاع از  ششــدانگ یــک  بــاب خانــه بــه مســاحت 
183/23 مترمربــع مفــروز  و مجــزی شــده از پــالک 
12 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در داران  جــزئ  بخــش 
ــک رســمی  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ســیزده ثب
 آقــای میــرزا عبــاس دادگســتر  محــرز گردیــده 

است . 
 139660302012000259 شــماره   رای  برابــر   .25
موضــوع  اول  هیــات   1396/05/16 مورخــه 
قانــون تعییــن تکلیفــی وضعیــت ثبتــی اراضــی 
در  مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای 
ــات  ــدن تصرف ــک فری ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــا  ــد رض ــای حمی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
نــوروزی  دارانــی فرزنــد علــی اصغــر    بشــماره 
شناســنامه 51 صــادره  از فریــدن در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
از  شــده  مجــزی  و  مفــروز   مترمربــع   183/23
پــالک 12 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در داران  جــزئ  
ــک  ــداری از مال ــان خری ــت اصفه بخــش ســیزده ثب
 رســمی آقــای میــرزا رحیــم دادگســترمحرز گردیــده

 است . 
 139660302012000248 شــماره    رای  برابــر   .26
مورخــه 1396/05/15 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیفــی وضعیــت ثبتــی اراضی ســاختمانهای 
ــوزه  ــی ح ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت فاق
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف ــک فری ــت مل ثب
ــی      ــد مصطف ــعادتی  فرزن ــر س ــای اکب ــی آق متقاض
در  فریــدن  از  صــادره    49 شناســنامه  بشــماره 
مســاحت  بــه  مغــازه   بــاب  یــک  ششــدانگ  
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز  و مج ــع مف 31/60 مترمرب
ــت    ــن میاندش ــع در بویی ــی واق ــی از 149 اصل 1 فرع
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــیزده ثب ــش س ــزئ  بخ ج
ــده  ــعادتی  گردی ــدر س ــای حی ــمی آق ــک رس  از مال

است . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/6/15
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/6/30

م الــف 271 موســی الرضــا امامــی رئیــس اداره ثبــت 
اســناد و امــالک فریدن

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی  »
ــوم  ــای اول و دوم و س ــات ه ــادره هی ــر آراء ص براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  و چهــارم موضــوع قان
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بامع ــات مالکان تصرف

گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و اماک 
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی  مالکیــت متقاضی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضای خــود را ب
1.رای شــماره 19088-1395/07/15 هیــأت ســوم 
خانــم مریــم مناجاتــی مومــن   بــه شناســنامه 
شــماره  294 کدملــی  1284843734   صــادره  
از   دانــگ  الــه ســه  رحمــت  فرزنــد   اصفهــان  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  199.48  
مترمربــع از پــالک شــماره  361  فرعــی از   15   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  محمــود 
مســتاجران ازموردثبــت صفحــه 96 دفتــر 49  امالک

2.رای شــماره 19084-1395/07/15 هیــأت ســوم 
آقــای محمــد مســتاجران گورتانــی   بــه شناســنامه 
صــادره     1290219796 85  کدملــی   شــماره   
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــر   س ــد اکب ــان  فرزن اصفه
یــک بــاب  خانــه   بــه مســاحت  199.48   مترمربــع 
از پــالک شــماره   361   فرعــی از   15 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  محمــود مســتاجران 

ــالک ــر 49  ام ــه 96 دفت ــت صفح ازموردثب
اول   هیــأت   1395/09/28-25717 شــماره  3.رای 
خانــم محبوبــه آقاجانــی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1122 کدملــی 1289018871 صــادره اصفهــان  
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه در  شش ــد یدال فرزن
اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی  بــه مســاحت  139  
ــی  ــع پــالک شــماره 508 فرعــی از 18 اصل متــر مرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــه 493 و 139 و  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ
ــر 636 و 460 و 643 و 460  575 و 133 و  92 دفت

و 793  امــالک
اول  هیــأت   1395/10/26-28144 شــماره  4.رای 
ــه شناســنامه شــماره 53925  ــی ب ــول برات ــم بت خان
کدملــی 1280964154 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــین قل حس
مســاحت   134/20   مترمربــع پــالک شــماره    67   
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــاس و جــواد  ــت عب ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــل پوپ
اول  هیــأت   1395/10/28-28460 شــماره  5.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــی رعنان ــور عباس ــا پ ــای رض آق
شــماره 289 کدملــی 1290373264 صــادره اصفهــان  
ــه  ــاب خان ــر علــی در  ششــدانگ یــک ب ــد قدی فرزن
بــه مســاحت 138.60 مترمربــع پــالک شــماره 1363 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبدالــه 
پــور عباســی رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 418 دفتــر 

ــالک 209 ام
6.رای شــماره 29538-1395/11/09 هیــأت ســوم 
آقــای علیرضــا مــوذن   بــه شناســنامه شــماره 405  
ــد  ــان   فرزن ــادره اصفه ــی 1287836291  ص کدمل
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــر  ششــدانگ ی جعف
ــع از پــالک شــماره    622 فرعــی  238.56  مترمرب
از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــوق    ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــالک ــر 556  ام ــه 588  دفت ــت صفح ازموردثب
اول   هیــأت   1395/12/18-33219 شــماره  7.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــادی نیــل آب آقــای داود ن
510 کدملــی 1285881303 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــک دان ــه ی ــت ال نعم
ــع پــالک  ــه مســاحت 249.70 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
حســنعلی زارع بهــرام آبــادی  مــورد ثبــت صفحــات 

ــالک ــر 48 ام 87 و 94 دفت
اول  هیــأت   1395/12/18-33220 شــماره  8.رای 
ــماره 5512  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــال صائب ــم لی خان
فرزنــد  اصفهــان  کدملــی 1292208414 صــادره  
مرتضــی یــک  دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 249.70 مترمربــع پــالک شــماره 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 68 اصل فرع
از مالکیــت  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
حســنعلی زارع بهــرام آبــادی  مــورد ثبــت صفحــات 

87 و 94 دفتــر 48 امــالک
اول  هیــأت   1395/12/18-33221 شــماره  9.رای 
آقــای مجیــد کمندلــی بــه شناســنامه شــماره 1153 
کدملــی 6479616537 صــادره  همــدان فرزنــد 
ــار  دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک  ــی چه معراجعل
ــع پــالک  ــه مســاحت 249.70 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
حســنعلی زارع بهــرام آبــادی  مــورد ثبــت صفحــات 

ــالک ــر 48 ام 87 و 94 دفت
10.رای شــماره 1965-1396/01/28 هیــأت ســوم 
آقــای حجــت الــه صالحــی مورکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 16 کدملــی 6209859763  صــادره باغبــادران  
فرزنــد آیــت الــه  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 114.93 مترمربــع از پــالک شــماره   414 
فرعــی از 26 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 
 82/11/18 مــورخ   1048 شــماره  ســند  از  فــوق  

ــان ــه 132 اصفه دفترخان
دوم   هیــأت   1396/01/28-1931 شــماره  11.رای 
آقــای مهــدی قاســمی گنیرانــی بــه شناســنامه 
شــماره 2 کدملــی 1290230811 صــادره اصفهــان 
فرزنــد صفــر ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــالک شــماره  48     ــع پ مســاحت   155/50   مترمرب
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق فرعــی از  21  اصل
ــان   از ســهم االرث  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
متقاضــی از پــری آقــا رضایــی ســودانی از ســند 
1235 مــورخ 1327/11/18 دفترخانــه 26 اصفهــان 

ــورخ 1392/8/9  ــند 4151 م ــی از س ــام متقاض و بن
دفترخانــه 326 اصفهــان

دوم  هیــأت   1396/02/24-4316 شــماره  12.رای 
خانــم ربابــه اعتصامــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290130957 ص 150 کدمل
ــاب   ســاختمان  ــک ب ــی در   ششــدانگ ی محمدعل
بــه مســاحت   145.15    مبــل ســازی     کارگاه 
مترمربــع پــالک شــماره  2923    فرعــی از  18  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
مــورخ   23034 ســند  از  اصفهــان  غــرب  ملــک 

اصفهــان  91 دفترخانــه   1368/4/12
دوم  هیــأت   1396/02/24-4314 شــماره  13.رای 
خانــم ربابــه اعتصامــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290130957 ص 150 کدمل
ــاب   ســاختمان  ــک ب ــی در   ششــدانگ ی محمدعل
   127.40 بــه مســاحت    مبــل ســازی     کارگاه 
مترمربــع پــالک شــماره  2923    فرعــی از  18  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
مــورخ   23034 ســند  از  اصفهــان  غــرب  ملــک 

اصفهــان  91 دفترخانــه   1368/4/12
دوم  هیــأت   1396/02/24-4313 شــماره  14.رای 
خانــم ربابــه اعتصامــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290130957 ص 150 کدمل
ــاب   ســاختمان  ــک ب ــی در   ششــدانگ ی محمدعل
بــه مســاحت   124.56    کارگاه مبــل ســازی    
مترمربــع پــالک شــماره  2923    فرعــی از  18  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
مــورخ   23034 ســند  از  اصفهــان  غــرب  ملــک 

اصفهــان  91 1368/4/12 دفترخانــه 
دوم  هیــأت  شــماره 1396/03/06-5434  15.رای 
ــماره 410  ــنامه ش ــه شناس ــرآوران ب ــی مه ــای عل آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284439291 کدملــی 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی شش امیرقل
شــماره    پــالک  مترمربــع     121.63 مســاحت   
2557   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ

مــورخ  1377/4/3  138897 ســند 
16.رای شــماره 6466-1396/03/18 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره 22  آقــای خدامــراد مــرادی  ب
کدملــی 1159809682  صــادره فریــدن فرزنــد علــی  
ــه مســاحت 185.70  ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 45 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی احمدرضــا کریمــی اندانــی

دوم  هیــأت   1396/03/30-7882 شــماره  17.رای 
آقــای ســعید اکبــری بــه شناســنامه شــماره 30 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290281661 کدملــی 
ــک  ــگ مشــاع از    ششــدانگ ی ــی ســه دان صفرعل
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    104.16  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از  24  اصل ــماره  206    فرع ــالک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 417 دفتــر 79 امــالک

18.رای شــماره 7883-1396/03/30 هیــأت دوم 
ــماره 1118  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــد اکب ــای مجی آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره  کدملــی 1285816943 
صفرعلــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    104.16  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از  24  اصل ــماره  206    فرع ــالک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 417 دفتــر 79 امــالک

دوم  هیــأت   1396/04/14-8939 شــماره  19.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــش ب ــی من ــی آقائ ــای عل آق
41211 کدملــی 1280299118 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــازه ب ــاب مغ ــک ب مســلم ششــدانگ ی
ــع  ــی واق ــماره 34 اصل ــالک ش ــع پ 21.44 مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ در اصفه
ــزء وراث  ــه ج ــی  ک ــهم االرث متقاض ــان از س اصفه

ــی ــی آقائ ــلم عل ــوم مس مرح
دوم  هیــأت   1396/05/03-10626 شــماره  20.رای 
شناســنامه  بــه  جونــی  جوانــی  فاطمــه  خانــم 
صــادره   1284388514 کدملــی   273 شــماره 
ــاب    ــد حســن در    ششــدانگ یــک ب اصفهــان فرزن
ســاختمان   بــه مســاحت   279.49   مترمربــع 
اصلــی  از  25   فرعــی  پــالک شــماره 558     
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــر 964  ــت صفحــه 116 دفت ــورد ثب ــان م ــرب اصفه  غ

امالک
دوم  هیــأت   1396/04/15-8980 شــماره  21.رای 
آقــای غضنفــر ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــی 1289903603 صــادره  اصفه 93 کدمل
ــه  ــاختمان  ب ــاب  س ــک ب ــدانگ ی ــاس در  شش عب
پــالک شــماره 809  مترمربــع   219.30 مســاحت 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ــند  ــماره س ــان بش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

2261 مــورخ 90/7/14 دفترخانــه 313 اصفهــان
دوم   هیــأت   1396/04/15-8981 شــماره  22.رای 
آقــای عبدالرحمــن مداحیــان بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1284525260 کدملــی   557
فرزنــد نعمــت در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــماره 63  ــالک ش ــع پ ــاحت 98.39 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
از مالکیــت  ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  حــوزه 
 ابراهیــم حســن زاده  و مهــدی شــیرانی  طبــق

 اظهارنامه
23.رای شــماره 9649-1396/04/24 هیــأت دوم 
آقــای حســین پــرورش الدانــی بــه شناســنامه 
شــماره 27 کدملــی 1289844151 صــادره اصفهــان 
ــه  ــازه  ب ــاب    مغ ــک ب ــد احمــد ششــدانگ ی فرزن
مســاحت  69.80    مترمربــع پــالک شــماره   1030   
ــازی  ــتاندارد س ــل از اس ــی )قب ــی از  13  اصل فرع
پــالک 427 و 428 فرعــی از 13 اصلــی بــوده اســت 
( واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت صــادق پــرورش  طبــق 

اظهــار نامــه
دوم  هیــأت   1396/04/22-9609 شــماره  24.رای 
آقــای علیرضــا نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 
3819 کدملــی 1285169042 صــادره  اصفهــان فرزند 
ــازه   ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی ــا در      شش محمدرض

بــه مســاحت   23.90   مترمربــع پــالک شــماره    
1015  فرعــی از 25   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت    ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل 14  حــوزه ثب

ــر 617 امــالک صفحــه 394 دفت
25.رای شــماره 10632-1396/05/03 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه  ــور قهســاره ب آقــای حســین حســن پ
صــادره    1286280656 کدملــی   1175 شــماره 
اصفهــان فرزنــد عبــاس در    ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  213.60    مترمربــع 
پــالک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــدار 140  ــان مق ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
ــی اصغــر ارادت کیــش و  ــع از مالکیــت عل ــر مرب مت
مقــدار 60 متــر مربــع از مالکیــت رضــا شــاه عالئــی
26.رای شــماره 8853-1396/04/13 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــای محمدحســین جــوکار ب آق
5 کدملــی 6229850648 صــادره میمــه فرزنــد 
رمضانعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
61.17 مترمربــع پــالک شــماره749 فرعــی از40 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 
زیــن العابدیــن کوشــکیان اصفهانــی مــورد ثبــت ص 

ــر 183 84 دفت
27.رای شــماره 10022-1396/04/27 هیــأت چهــارم 
آقــای قدیرعلــی بابائــی بــه شناســنامه شــماره 
ــان  ــد رمض ــادره فرزن ــی 1290446131 ص 44 کدمل
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 163.70 
ــی از  ــالک شــماره 850 فرع ــع قســمتی از پ مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت  ــی واقــع در اصفه 19 اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 
هاشــم انصــاری کــه در ص 585 دفتــر 81 خریــداری 

کــرده
اول  هیــأت   1396/04/28-10170 شــماره  28.رای 
آقــای اصغــر کاظمــی عاشــق آبــادی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1290750084 ص ــماره 37 کدمل ش
فرزنــد محمــود در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 170.70 مترمربــع پــالک شــماره 65 اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان از مالکیــت یدالــه علــی رحیمــی 

ــادی عاشــق آب
هیــأت   1396/04/31-10264 شــماره  29.رای 
اول خانــم فرحنــاز حاجــی آقائــی اصفهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 1689 کدملــی 1284734420 
ــاع  ــگ مش ــین دو دان ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ششــدانگ  از 
از 16  پــالک شــماره 552 فرعــی  310 مترمربــع 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
 26412 ســند  بشــماره  اصفهــان  غــرب  ملــک 
مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و ســند 
26 دفترخانــه   1353/4/29 مــورخ   25241 

 اصفهان
اول  هیــأت   1396/04/31-10265 شــماره  30.رای 
ــه شناســنامه شــماره 34  ــدون نظافــت ب آقــای فری
کدملــی 2410829279 صــادره آبــاده  فرزنــد الیــاس 
دو دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  310 مترمربــع پــالک شــماره 552 فرعــی 
از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 26412 مــورخ 
54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و ســند 25241 

ــان ــه 26 اصفه ــورخ 1353/4/29 دفترخان م
31. رای شــماره 10274-1396/04/31 هیــأت اول 
خانــم زهــرا نظافــت بــه شناســنامه شــماره 419 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284914267 کدملــی 
محمدآقــا چهــار حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه   بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه آن   )کــه 
مالــک بهــاء  ثمنیــه بــی بــی ســکینه روشــندل مــی 
باشــد ( بــه مســاحت  310 مترمربــع پــالک شــماره 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل 552 فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
26412 مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و 
ســند 25241 مــورخ 1353/4/29 دفترخانــه 26 

ــان اصفه
32.رای شــماره 10275-1396/04/31 هیــأت اول 
ــماره 973  ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــاز نظاف ــم مهن خان
کدملــی 1284770524 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمدآقــا چهــار حبــه مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه   بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه آن   )کــه 
مالــک بهــاء  ثمنیــه بــی بــی ســکینه روشــندل مــی 
باشــد ( بــه مســاحت  310 مترمربــع پــالک شــماره 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل 552 فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
26412 مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و 
 ســند 25241 مــورخ 1353/4/29 دفترخانــه 26 

اصفهان
33.رای شــماره 10276-1396/04/31 هیــأت اول 
ــه شناســنامه شــماره 1531  ــت ب ــم نظاف ــم مری خان
کدملــی 1284732843 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــد آقــا چهــار حبه مشــاع از 72 حبه   ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه   بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه آن   )کــه 
مالــک بهــاء  ثمنیــه بــی بــی ســکینه روشــندل مــی 
باشــد ( بــه مســاحت  310 مترمربــع پــالک شــماره 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل 552 فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
26412 مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و 
 ســند 25241 مــورخ 1353/4/29 دفترخانــه 26

 اصفهان
هیــأت   1396/04/31-10277 شــماره  34.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــد نظاف ــای احم اول آق
اصفهــان  صــادره   1285145331 کدملــی   1452
فرزنــد محمــد آقــا هشــت حبــه مشــاع از 72 
ــتثناء  ــه اس ــه   ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه   شش حب
ثمنیــه  بهــاء   مالــک  )کــه  آن    ثمنیــه  بهــاء 
بــه   ) باشــد  مــی  روشــندل  بــی ســکینه  بــی 
 552 شــماره  پــالک  مترمربــع   310 مســاحت  
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل فرع
ــند  ــماره س ــان بش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
26412 مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و 
 ســند 25241 مــورخ 1353/4/29 دفترخانــه 26

 اصفهان
ادامــه در صفحه 8

رسانی اطالع 
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ادامه از صفحه 7
35.رای شــماره 10278-1396/04/31 هیــأت اول خانــم 

مــژگان نظافــت بــه شناســنامه شــماره 1365 کدملــی 

1284814807 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدآقــا چهــار 

حبــه مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه 

اســتثناء بهــاء ثمنیــه آن   )کــه مالــک بهــاء  ثمنیــه بــی بــی 

ســکینه روشــندل مــی باشــد ( بــه مســاحت  310 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل ــاک شــماره 552 فرع پ

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

26412 مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و ســند 

ــان ــه 26 اصفه ــورخ 1353/4/29 دفترخان 25241 م

آقــای  اول  هیــأت   1396/05/02-10505 شــماره  36.رای 

ســید مهــدی هاشــمی شــیخ شــبانی بــه شناســنامه شــماره 

ــید  ــد س ــرد فرزن ــهر ک ــادره  ش ــی 4623109021 ص 2 کدمل

ذوالفقــار ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 95.22 

ــع پــاک شــماره 682 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در  مترمرب

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه

ــه ــه عبدالهــی دنب مالکیــت مرضی

آقــای  اول  هیــأت   1396/05/01-10404 شــماره  37.رای 

رامیــن رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 12609 

کدملــی 1142340929 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد علیرضا 

در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 173.90 

مترمربــع پــاک شــماره 34 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش 

ــه  ــت فاطم ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــان ــری مانی صغ

آقــای  اول  هیــأت  38.رای شــماره 1396/05/02-10499 

ــماره 11160  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی جان ــد عل محم

ــم در   ــد ابراهی ــان فرزن ــی 1283220261 صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 182.30 مترمربــع 

پــاک شــماره 3552 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

مرتضــی و مریــم علــی عســگری رنانــی  مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 515 ام 210 و 198 دفت

39.رای شــماره 10183-1396/04/28 هیــأت اول آقــای 

محمــد عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 128 کدملــی 

ــگ  ــج دان ــی پن ــد عل ــان فرزن 1285641728 صــادره  اصفه

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 171.31 

مترمربــع پــاک شــماره 263 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در 

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه

مالکیــت علــی عباســی ولدانــی

خانــم  اول  هیــأت   1396/04/28-10182 شــماره  40.رای 

فاطمــه عباســی پــور بــه شناســنامه شــماره 38261 کدملــی 

ــک   ــه در ی ــح ال ــد فت ــان فرزن ــادره  اصفه 1282310062 ص

دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــاک شــماره 263 فرعــی از 36 اصل ــع پ 171.31 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــی عباســی ولدان ــت عل ــان از مالکی اصفه

41.رای شــماره 9139-1396/04/17 هیــأت اول خانــم الهــام 

ــی 1280400013  ــه شناســنامه شــماره 51031 کدمل ــی ب کلین

ــه یــک  ســهم مشــاع از  ــد فضــل ال صــادره  اصفهــان فرزن

5 ســهم      ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت   

298.86 مترمربــع پــاک شــماره   30   فرعــی از    26  

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

ــه کلینــی مــورد ثبــت  غــرب اصفهــان  از مالکیــت فضــل ال

ــر 53 امــاک صفحــه 19 دفت

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/17-9140 شــماره  42.رای 

بــه شناســنامه شــماره 2069 کدملــی  علیرضــا کلینــی 

1285848020 صــادره اصفهــان  فرزنــد فضــل الــه دو ســهم 

مشــاع از 5 ســهم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از 26 اصل ــماره 30 فرع ــاک ش ــع پ 298.86 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت فضــل الــه کلینــی مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 53 ام 19 دفت

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/17-9141 شــماره  43.رای 

امیرحســین  کلینــی بــه شناســنامه شــماره 3523 کدملــی 

1286128390 صــادره اصفهــان فرزنــد فضــل الــه دو ســهم 

ــه  ــه    ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــهم    شش ــاع از 5 س مش

مســاحت   298.86 مترمربــع پــاک شــماره   30   فرعــی 

از    26  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت فضــل الــه کلینــی مــورد 

ــر 53 امــاک ــت صفحــه 19 دفت ثب

44.رای شــماره 9848-1396/04/26 هیــأت اول  آقــای 

امیــر حســین قلعــه جوزدانــی بــه شناســنامه شــماره 1349 

کدملــی 1284774309 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد رضا 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 237.80مترمربــع 

ــی واقــع در اصفهــان  پــاک شــماره 528 فرعــی از 25 اصل

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

141102 مــورخ 77/12/27 دفترخانــه 7 اصفهــان

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/04/26-9956  45.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 830 کدمل ــور ب ــدی پ محمــد حمی

1286602629 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد دو دانــگ 

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 100.34 

مترمربــع پــاک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ســلطانی فرزنــد نــوروز مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــاک ــر 54 ام دفت

خانــم  اول  هیــأت  46.رای شــماره 1396/04/26-9957 

صدیقــه موالئــی بــه شناســنامه شــماره 1066 کدملــی 

ــگ  ــاس دو دان ــد عب ــان فرزن ــادره فاورج 1110846721 ص

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 100.34 

مترمربــع پــاک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ســلطانی فرزنــد نــوروز مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــاک ــر 54 ام دفت

آقــای  اول  47.رای شــماره 9958-1396/04/26 هیــأت 

امیررضــا جوالئــی بــه شناســنامه شــماره 916 کدملــی 

1292902787 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد دو دانــگ 

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 100.34 

مترمربــع پــاک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ســلطانی فرزنــد نــوروز مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــاک ــر 54 ام دفت

48.رای شــماره 9953-1396/04/26 هیــأت اول خانــم 

ــماره 2176  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری بلطاق ــوران جهانگی ت

کدملــی 6219354907 صــادره بوئیــن و میاندشــت  فرزنــد 

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

بــه مســاحت 139 مترمربــع پــاک شــماره 67 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــه علــی رحیمــی مالکیــت عبدال

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/04/26-9954  49.رای 

علــی رضــا مهربانیــان بــه شناســنامه شــماره 1794 کدملــی 

1284678288 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــان  ــی واقــع در اصفه ــع پــاک شــماره 67 اصل 139 مترمرب

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــی رحیمــی ــه عل عبدال

خانــم  اول  هیــأت   1396/04/31-10186 شــماره  50.رای 

صدیقــه هاشــمی دهچــی بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــی 

ــگ  ــن دو  دان ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1290027528 ص

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  115.10 

ــع در  ــی واق ــی از 10 اصل ــماره 109 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ثبــت صفحــه 258 دفتــر 355 امــاک و  صفحــه 518 دفتــر 

ــاک 208 ام

51.رای شــماره 10187-1396/04/31 هیــأت اول  آقــای اکبر 

ــی 1289860815  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب هاش

ــاع از    ــگ مش ــار دان ــه چه ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 115.10 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 10 اصل ــماره 109 فرع ــاک ش پ

ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

صفحــه 258 دفتــر 355 امــاک و  صفحــه 518 دفتــر 208 

امــاک

52.رای شــماره 10073-1396/04/27 هیــأت اول خانــم 

عشــرت رودالور بــه شناســنامه شــماره 16615 کدملــی 

ــی در   ــد عل ــد محم ــاد فرزن ــرم آب ــادره خ 4070165861 ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 165.80 مترمربــع 

پــاک شــماره  239 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــر 472  ــت صفحــه 133 دفت ــورد ثب ــی م ــی برزان رضــا ماران

ــاک ام

آقــای  اول  هیــأت  53.رای شــماره 1396/04/31-10215 

رضــا خورســندی بــه شناســنامه شــماره 2464 کدملــی 

1285057007 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه دانــگ 

ــاب ســاختمان تجــاری-اداری  مشــاع از ششــدانگ یــک ب

ــی از  ــماره 364 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 124مترمرب ــه مس ب

12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــورخ 1391/12/10  ــند 13440 م ــماره س ــان بش ــرب اصفه غ

دفترخانــه 371 اصفهــان و ســند  ســند 21005 مــورخ 

94/2/20 دفترخانــه 371 اصفهــان

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/31-10216 شــماره  54.رای 

علــی خورســندی کوهانســتانی بــه شناســنامه شــماره 1653 

کدملــی 1286109681 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه 

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری-

اداری بــه مســاحت 124مترمربــع پــاک شــماره 364 فرعی 

از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــورخ 1391/12/10  ــند 13440 م ــماره س ــان بش ــرب اصفه غ

دفترخانــه 371 اصفهــان و ســند  ســند 21005 مــورخ 

ــان ــه 371 اصفه 94/2/20 دفترخان

55.رای شــماره 9977-1396/04/27 هیــأت اول خانــم 

1691 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  انالوئــی  بتــول 

ــد اســداله ششــدانگ  ــان فرزن 1285603605 صــادره اصفه

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 147مترمربــع پــاک شــماره  

68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــادی ــرام آب ــینعلی زارع به ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ســوم  هیــأت   1396/04/31-10256 شــماره  56.رای 

ــنامه  ــه شناس ــفلی   ب ــان س ــمعیلی نوغ ــار اس ــای مخت آق

شــماره  330 کدملــی    6219380029  صــادره   فریــدن 

ــازه  ــه و مغ ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــی   شش ــد  نجفقل فرزن

ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 228   مترمرب ــه مس ــه  ب متصل

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از18  اصل 3919    فرع

ــان ازمالــک رســمی   الهــه  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــه 277      ــت صفح ــی    ازموردثب ــد عل ــی فرزن ــاد رنان باقرص

ــاک ــر206    ام دفت

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8942-1396/04/14 هی 57.رای ش

منصــور زارع چاوشــی گــود رودخانــه به شناســنامه شــماره 3  

کدملــی 1111606625  صــادره فاورجــان  فرزنــد  عباســعلی   

ششــدانگ یــک بــاب خانــه    بــه مســاحت  325.62  

مترمربــع از پــاک شــماره   141  فرعــی از38  اصلــی واقــع 

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

ــی زارع چاوشــی       ازموردثبــت  ازمالــک رســمی محمدعل

ــر  160  امــاک ــی 199     دفت صفحــه 193 ال

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10842-1396/05/05 هی 58.رای ش

احمــد کیانــی قلعــهء بــه شناســنامه شــماره 1568 کدملــی 

ــد صــادق ششــدانگ  ــان فرزن 1283486571 صــادره اصفه

پــاک  مترمربــع  مســاحت 69.72  بــه  خانــه  یکبــاب 

شــماره2506 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غربــا از مالــک رســمی اقــای عبــد الرحیم 

اهتمــام در صفحــات 182و190و194و202و206و210دفتــر 189

59.رای شــماره 10920-1396/05/08 هیــأت ســوم آقــای 

268 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  عابــدی  مهــدی 

1290202761 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد کریــم ششــدانگ 

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 219.30 مترمربــع پــاک شــماره 

3505 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از طــرف حســن رنــان میرابــادی 

ــزادی ــادی و خدیجــه به ــان میراب از وراث رمضــان رن

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10944-1396/05/08 هی 60.رای ش

رســول شــریفی فــر بــه شناســنامه شــماره 29 کدملــی 

ــدانگ  ــین شش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1290511667 ص

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 228.85 مترمربــع پــاک 

شــماره3106 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مــع الواســطه از وراث از 

ــی ــهرابی رنان ــون س ــس خات ــمی وراث نرگ ــک رس مال

61.رای شــماره 14790-1396/06/15 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره 832  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــان بروجن ــی برجی صفرعل

کدملــی 1287615686  صــادره اصفهــان فرزنــد جعفرقلــی  

 247.00 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 

ــع در  ــی واق ــی از 32 اصل ــماره  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

مالــک رســمی بتــول صالحــی مازندرانــی و خانــم آغــا 

ــی ــی مازندران صالح

62.رای شــماره 10941-1396/05/08 هیــأت ســوم آقــای 

مصطفــی رضائــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 40  کدملی 

1290209091 صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل  ازششــدانگ 

ــع از پــاک  ــه مســاحت 156.71 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب

شــماره 1730 و 464   فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

ــاک از  ــر1131 ام ــه 422 دفت ــب صفح ــوق بموج ــمی ف رس

پــاک 16/1730 و نیــز بموجــب ســند انتقــال 13732 مــورخ 

ــر 160 از پــاک 16/464 بخــش 14 اصفهــان 93/2/30 دفت

63.رای شــماره 12568-1396/05/23 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره 94  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی جان ــی عل مرتض

ــه  ــین در24 حب ــد حس ــادره فرزن ــی 1290161127 ص کدمل

مشــاع از 72 ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه مســاحت 613.80 

مترمربــع پــاک شــماره 2276 فرعــی از18 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــور  ــزت ومن ــه و ع ــن رســمی عزیزالحاجی الواســطه از مالکی

)نجفــی(

64.رای شــماره 4420-1396/02/26 هیــأت ســوم آقــای 

ــی  ــماره 103 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری   ب ــی باصی مرادعل

ســلطانعلی   فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1284178315

ازششــدانگ یــک بــاب زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 

19279 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 110 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش20 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــان ــرزا محمودخ ــمی آمی ــک رس مال

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8267-1396/04/04 هی 65.رای ش

اســماعیل کبیــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 658 

کدملــی 1290665885 صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 152.00 مترمربــع 

از پــاک شــماره 3684  فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 75 دفتــر 557  امــاک

66.رای شــماره 10981-1396/05/08 هیــأت ســوم آقــای 

هــادی کربائــی بــه شناســنامه شــماره 5076 کدملــی 

ــدانگ  ــن شش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1291981918 ص

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 142.46 مترمربــع پاک شــماره 

فرعــی از 66 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت 

ــی  ــاس خلیل ــمی عب ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی عاشــق اب

67.رای شــماره 7701-1396/03/30 هیــأت ســوم آقــای  

غامحســین جعفرخاکســتری به شناســنامه شــماره 40517 

ــدانگ  ــن شش ــد حس ــادره فرزن ــی 1280830743 ص کدمل

یکبــاب کارگاه  بــه مســاحت 300.95 مترمربــع پــاک 

شــماره  3335 فرعــی از 18  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

مالــک رســمی محمــد حســن حســن روغنــی فرزنــد علــی 

ــاک ــر 69 ام ــت ص 417 دفت ــورد ثب م

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 7670-1396/03/30 هی 68.رای ش

اســماعیل احمــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 668 

ــد محمدعلــی  کدملــی 1290905835 صــادره اصفهــان فرزن

ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 93.93  مترمربــع از پــاک شــماره  799  فرعــی 

از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــت  ــان ثب ــی صادقی ــمی براتعل ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــاک ــر  559 ام ــه  242 دفت صفح

ســوم  هیــأت   1396/02/11-2960 شــماره  69.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی رنان ــه احم ــم معصوم خان

ــد فتــح  4444کدملــی1293170860 صــادره اصفهــان  فرزن

ــه  ــه ب ــاب خان ــه  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب ال

مســاحت 93.93  مترمربــع از پــاک شــماره  799  فرعــی 

از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــت  ــان ثب ــی صادقی ــمی براتعل ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــاک ــر  559 ام ــه  242 دفت صفح

70.رای شــماره 10261-1396/04/31 هیــأت ســوم خانــم 

شــکوه جودکــی بــه شناســنامه شــماره 354 کدملــی  

ــدانگ  ــین شش ــرد فرزندحس ــادره بروج 4132052044 ص

ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 122.40 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 430 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

ــاب  ــک رســمی رب ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

بــازاری دوز   ازسندشــماره   ازموردثبــت صفحــه  435    

ــاک ــر  80  ام دفت

ســوم  هیــأت   1396/04/31-10263 شــماره  71.رای 

ــه شناســنامه 565شــماره    ــان ســودانی ب ــر مانی ــای اصغ آق

کدملــی1285521145      صــادره اصفهــان   فرزنــد نادعلــی    

بــه مســاحت 226.5    بــاب   خانــه   ششــدانگ یــک 

ــع  ــی واق ــی از34  اصل ــماره     فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

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

ــا ــد رض ــودانی فرزن ــی س ــی رضای ــمی براتعل ــک رس ازمال

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10260-1396/04/31 هی 72.رای ش

ــی  ــماره 775  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــپره ب ــا ایس غامرض

5759467735  صــادره  چــادگان  فرزنــد  محمدعلــی   

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  200.11  مترمربع 

ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره   45 اصل از پ

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فتــح الــه 

ــی اقابابایــی خوزان

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10705-1396/05/04 هی 73.رای ش

بــه شناســنامه شــماره 14 کدملــی  علیرضایــی  اصغــر 

ــد حســن ششــدانگ  ــان فرزن 1284486966 صــادره اصفه

یکبــاب مغــازه تجــاری بــه مســاحت 68.20 مترمربــع پــاک 

ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از13 اصل ــماره426 فرع ش

14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک 

ــر 499 ــی در ص 545 دفت ــی الدان ــم پناه ــمی هاش رس

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 10255-1396/04/31 هی 74.رای ش

مهــری ناجیانــی    بــه شناســنامه شــماره 64434  کدملــی  

1281741213    صــادره اصفهــان   فرزنــد  محمدعلــی   

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت 61.59   مترمربع 

از پــاک شــماره   190  فرعــی از27  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی 

یدالــه ومحمدرضــا صادقــی برزانــی ازموردثبــت صفحــه 287     

دفتــر  75  امــاک

75.رای شــماره 8411-1396/04/10 هیــأت ســوم آقــای 

137 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  زارع  محمدعلــی 

1283371154 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه دانــگ 

ــاحت 150.93  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش

ــع در  ــی واق ــی از38 اصل ــاک شــماره146 فرع ــع پ مترمرب

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــی ککنان ــی زارع چاوش ــمی محمدعل ــک رس مال

76.رای شــماره 8412-1396/04/10 هیــأت ســوم خانــم 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1892 کدمل ــی ب فهیمــه نصراصفهان

ــگ  ــه دان ــر س ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه 1290627177 ص

ــاحت 150.93  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش

ــع در  ــی واق ــی از38 اصل ــاک شــماره146 فرع ــع پ مترمرب

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــی ککنان ــی زارع چاوش ــمی محمدعل ــک رس مال

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8655-1396/04/12 هی 77.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 40  ــک خورســندی کوهانســتانی ب مل

کدملــی 1289960542 صــادره فرزنــد علــی 40 حبــه مشــاع 

ــه مســاحت 211/50  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب از 72 حب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 14/17  اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ــه از  ــان قولنام ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

بیگــم ســالمی کوهانســتانی و اســناد 2911 مــورخ 42/2/31 

دفترخانــه 77 اصفهــان و34925 مــورخ 61/9/21 دفترخانــه 

 7 دفترخانــه   77/3/3 مــورخ   138706 و  اصفهــان   67

اصفهــان

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8653-1396/04/12 هی 78.رای ش

ــی  ــماره 7 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــواه ب ــی خ ــره صالح زه

1290231028 صــادره فرزنــد حســین 16 حبــه مشــاع از 

ــاحت 211/50  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش 72 حب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 14/17  اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان قولنامــه از بیگــم 

 42/2/31 مــورخ   2911 اســناد  و  ســالمی کوهانســتانی 

دفترخانــه 77 اصفهــان و34925 مــورخ 61/9/21 دفترخانــه 

 7 دفترخانــه   77/3/3 مــورخ   138706 و  اصفهــان   67

ــان اصفه

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8657-1396/04/12 هی 79.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 33  ــی کوهانســتانی ب ــه عظیم مرضی

کدملــی 1290381097 صــادره فرزنــد احمــد 16 حبــه مشــاع 

ــه مســاحت 211/50  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب از 72 حب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 14/17  اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان تأئیــد قولنامــه از 

بیگــم ســالمی کوهانســتانی و اســناد 2911 مــورخ 42/2/31 

دفترخانــه 77 اصفهــان و34925 مــورخ 61/9/21 دفترخانــه 

 7 دفترخانــه   77/3/3 مــورخ   138706 و  اصفهــان   67

اصفهــان

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 7698-1396/03/30 هی 80.رای ش

الهــام عابدینــی گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 107 کدملــی 

ــی در  ــد مصطف ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1290754330 ص

ــع  ــه مســاحت 158.25 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از15 اصل ــماره 398فرع ــاک ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان در ص 2 دفتــر 

ــک میباشــد 1146 مال

81.رای شــماره 8919-1396/04/14 هیــأت ســوم آقــای 

شــماره   شناســنامه  بــه  جهانگیــری کوپائــی    اصغــر 

26599 کدملــی 1280264802  صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

غامحســین    ششــدانگ یــک بابخانــه    بــه مســاحت 220    

مترمربــع از پــاک شــماره 523    فرعــی از 26 اصلــی واقــع 

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

ازمالــک رســمی ابوالقاســم اشــتری    پذیــرش ثبــت گردیده

82.رای شــماره 8915-1396/04/14 هیــأت ســوم آقــای 

رجبعلــی رجــی ســودرجانی بــه شناســنامه شــماره 402  

ــد اســمعیل   ــان فرزن ــی 1287578640  صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه مســاحت 180   

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 67  اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی 

ــان ــی ابراهیمی محمدعل

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8935-1396/04/14 هی 83.رای ش

مجیــد باقــری رنانــی    بــه شناســنامه شــماره 2227  

ــی رضــا    ــد  عل ــان فرزن ــی1290605904  صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب  یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 85.37   

مترمربــع از پــاک شــماره 3506  فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

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

ازمالــک رســمی عبــاس تقــی یــار  ازموردثبــت صفحــه 301     

ــاک ــر 459   ام دفت

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8927-1396/04/14 هی 84.رای ش

ــماره 1697   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی ولدان ــه ابراهیم امرال

کدملــی  1819426815 صــادره آبــادان فرزنــد بمانعلــی    

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  163.70  

مترمربــع از پــاک شــماره 247    فرعــی از21  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــک م ــاک مال ــر 74 ام در ص 449 دفت

ســوم  هیــأت   1396/04/14-8933 شــماره  85.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره1965   کدمل ــی   ب آقــای رضــا آقائ

1285825217 صــادره اصفهــان فرزنــد صفرعلــی ششــدانگ 

بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی آن  یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 123.20   مترمربــع از پــاک شــماره  404   فرعــی 

از26  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان کــه در صفحــات 88و461 دفترهــای 243 و 

685 امــاک مالــک میباشــد

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8934-1396/04/14 هی 86.رای ش

اکبــر کاظــم زاده برزانــی بــه شناســنامه شــماره58   کدملــی  

129398909    صــادره اصفهــان   فرزندرحیــم     ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــاحت  31  مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب  مغ ــک ب ی

شــماره  585   فرعــی از25  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی 

بهــرام و مســعود )اســماعیلی ســودانیان(

ســوم  هیــأت   1396/04/15-9079 شــماره  87.رای 

ــی  ــماره 2214 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــعید زارع ب ــای س آق

1283282852 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد ششــدانگ 

ــاک شــماره 155  ــع پ ــه مســاحت 38.18 مترمرب ــازه ب مغ

فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند انتقــال 1706 مــورخ 

91/1/26

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8914-1396/04/14 هی 88.رای ش

حســین مختــار گندمانــی   بــه شناســنامه شــماره 38  

کدملــی 6299695651     صــادره گندمــان چهارمحــال   

فرزندولــی الــه     ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت   

101.15 مترمربــع از پــاک شــماره     741فرعــی از14  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان   ازموردثبــت صفحــه363      دفتــر 254   امــاک

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8943-1396/04/14 هی 89.رای ش

ــماره 962   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی پورپلک ــوگلی نادعل س

کدملــی 4689503184   صــادره اردل   فرزنــد جانعلــی    

ششــدانگ یــک بــاب خانــه    بــه مســاحت  93.60  

مترمربــع از پــاک شــماره  2413   فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

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

ــره  ــک فق ــب ی ــی بموج ــاس مجتبائ ــمی   عب ــک رس ازمال

ــه اظهارنام

ــای  ــأت ســوم آق 90.رای شــماره 32447-1395/12/12 هی

شــاهرضا مردانــی  بــه شناســنامه شــماره 5  کدملــی 

1159821518  صــادره فریــدن  فرزنــد الــه قلــی  ششــدانگ 

ــع از پــاک  ــه مســاحت 219.36 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب

اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   40 از  فرعــی    749 شــماره 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی 

زیــن العابدیــن کوشــکیان اصفهانــی ثبــت صفحــه 84  دفتر  

ــاک 183 ام

91.رای شــماره 9041-1396/04/15 هیــأت ســوم خانــم نیترا 

کیقبــادی بــه شناســنامه شــماره 43 کدملــی 1285849604 

صــادره اصفهــان فرزنــد احمدرضــا ششــدانگ یکبــاب مغــازه 

بــه مســاحت 25 مترمربــع پــاک شــماره 155 فرعــی از40 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان طــی ســند 1706 مــورخ 94/1/26 دفتــر 326

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 14981-1396/06/20 هی 92.رای ش

اکبــر جعفــری بــه شناســنامه شــماره 35767 کدملــی 

1282285068  صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــی  ششــدانگ 

ــاحت 689.09  ــه مس ــازی ب ــک س ــاب کارگاه موزائی ــک ب ی

مترمربــع از پــاک شــماره 824 فرعــی از 36  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی حــاج آقــا کشــاورز

ســوم  هیــأت   1396/04/15-9076 شــماره  93.رای 

ــی  ــماره 2214 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــعید زارع ب ــای س آق

1283282852 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد ششــدانگ 

ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 25 مترمرب ــازه. ب ــاب مغ یکب

155 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهان طــی ســند 1706 مــورخ 94/1/26 

ــد ــن میباش ــان از مالکی ــر 326 اصفه دفت

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8918-1396/04/14 هی 94.رای ش

بهــارک فرخــی بــه شناســنامه شــماره 52559 کدملــی 

1280414286 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــاحت 101.17 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی قربانعلــی مزروعــی 

ــبدانی س

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8627-1396/04/12 هی 95.رای ش

علیرضــا عباســی بــه شناســنامه شــماره 1429 کدملــی 

1287846531 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح الــه ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 137/83 مترمربــع پــاک 

شــماره 36/147 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از علــی اقــا خانــی 

ــی ولدان

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10269-1396/04/31 هی 96.رای ش

علــی محققیــان بــه شناســنامه شــماره 1671 کدملــی 

ــگ  ــام ســه دان ــد غ ــان  فرزن 1283435901 صــادره اصفه

ــع  ــاحت 67.60 مترمرب ــه مس ــاری ب ــدانگ کارگاه تج ازشش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از35 اصل ــماره452 فرع ــاک ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــورد  ــک م ــاک فرعــی مل ــی احمــدی )پ ــه نیل ــب ال از حبی

ــی  ــه 452 فرع ــه ب ــوده ک ــی ب ــا 98 و 99 فرع ــا قب تقاض

ــده( ــل ش تبدی

97.رای شــماره 9032-1396/04/15 هیــأت ســوم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 62 کدمل ــان ب علیرضــا حــاج هادی

ــگ  ــد قاســم ســه دان ــان فرزن 1290449937 صــادره اصفه

ــع  ــاحت 67.60 مترمرب ــه مس ــاری ب ــدانگ کارگاه تج ازشش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از35 اصل ــماره452 فرع ــاک ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــورد  ــک م ــاک فرعــی مل ــی احمــدی )پ ــه نیل ــب ال از حبی

ــی  ــه 452 فرع ــه ب ــوده ک ــی ب ــا 98 و 99 فرع ــا قب تقاض

ــل شــده( تبدی

98.رای شــماره 11980-1396/05/16 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتجردی ب ــری دس ــه جعف ــل ال فض

22336 کدملــی 1280848952 صــادره اصفهــان فرزنــد 

غامرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت 69.42 

مترمربــع از پــاک شــماره 3973  فرعــی از 26 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــارزارع ثبــت صفحــه 7 دفتــر  مالــک رســمی اســماعیل جب

ــاک 315  ام

ســوم  هیــأت   1396/05/24-12652 شــماره  99.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 17 کدمل ــی ب ــای اســداله کاظم آق

5499655405  صــادره تیــران و کــرون فرزنــد کاظــم  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 161.06 مترمربع از 

پــاک شــماره 103   فرعــی از  27 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــی ــر رضائ ــمی جعف رس

ســوم  هیــأت   1396/05/24-12653 شــماره  100.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1440 کدمل ــر  ب ــم شــها ژیانف خان

ــد اصغــر  ششــدانگ  1285636880  صــادره اصفهــان فرزن

ــاک  ــع از پ ــاحت 131.2 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــنگ  ــر هوش ــمی امی ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــی ــاری تهران مخت

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 12681-1396/05/24 هی 101.رای ش

ــی  ــماره 173 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد میرمعصوم امی

1293202320 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ســیدرحیم  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 78.50  مترمربع 

از پــاک شــماره 46   فرعــی از 22  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی فــوق  از ســند شــماره 42450 مــورخ 96/3/30 

ــان ــه 137 اصفه دفترخان

ســوم  هیــأت   1396/05/28-13051 شــماره  102.رای 

ــه شناســنامه شــماره 355 کدملــی  ــم الهــام عباســی ب خان

محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290685886

ــع  ــاحت 169.90 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یکب شش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از14 اصل ــماره فرع ــاک449 ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی فاطمــه موذنــی کوهانســتانی

103.رای شــماره 13053-1396/05/28 هیــأت ســوم آقــای 

محمــد علــی مــددی زواره بــه شناســنامه شــماره 102 کدملی 

ــدانگ  ــا شش ــد الرض ــد عب ــادره زواره فرزن 1189440148 ص

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 151.5 مترمربــع پــاک شــماره 

فرعــی از28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان

104.رای شــماره 13054-1396/05/28 هیــأت ســوم آقــای 

علــی رضــا هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 12 کدملــی 

ــد ســلیمان ششــدانگ  ــدن فرزن 6219865065 صــادره فری

ــع   پــاک شــماره  ــه مســاحت 105 مترمرب ــه ب ــاب خان یکب

2547فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی حســن 

ــی اقابابای

ــای  ــأت ســوم آق 105.رای شــماره 13136-1396/05/29 هی

منوچهــر صالحــی بــه شناســنامه شــماره 9101 کدملــی 

1209081288 صــادره فرزنــد امرالــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان تجــاری و مســکونی  بــه مســاحت 157 مترمربــع 

ــان بخــش حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 68 اصل پ

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه بــه صــورت عــادی 

ــر 297 ــه 502 دفت ــت در صفح ــی  ثب ــدی کریم از مه

ســوم  هیــأت   1396/05/29-13133 شــماره  106.رای 

ــی  ــماره 52 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــر نص ــای اصغ آق

1290383881 صــادره فرزنــد ابوالقاســم ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه  بــه مســاحت 35 مترمربــع پــاک شــماره 15/317 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان قولنامــه عــادی مــع الواســطه از علــی گشــولی ثبت 

ــر 966 ــه 95 دفت در صفح

ــای  ــأت ســوم آق 107.رای شــماره 13146-1396/05/29 هی

ســید رضــا مقبــره مقــدم بــه شناســنامه شــماره 1651 

کدملــی 1261599152 صــادره فرزنــد رســول ششــدانگ 

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 154 مترمرب ــه  ب ــاب خان یکب

28و27فرعــی از27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان قولنامــه مــع الواســطه از مرتضی 

ــر 108 ــدار صفحــه 470 دفت هاشــمی بنک

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 13140-1396/05/29 هی 108.رای ش

حســنعلی اکبــری بــه شناســنامه شــماره 83 کدملــی 

1091894647 صــادره فرزنــد عباســعلی ششــدانگ یکبــاب 

خانــه  بــه مســاحت 139.33 مترمربــع پــاک شــماره 

18/3317 واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــهرابی  ــم س ــطه از خان ــع الواس ــه م ــان قولنام ــرب اصفه غ

ــه ــار نام ــق اظه ــی طب رنان

ــای  ــأت ســوم آق 109.رای شــماره 13134-1396/05/29 هی

علــی ســینا قائــدی بــارده بــه شناســنامه شــماره 33 

کدملــی 4622820676 صــادره شــهر کــرد فرزنــد خدارحــم 

 186/90 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

مترمربــع پــاک شــماره 36/1107 واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

ــی  ــی ولدان ــاس عباس عب

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 10020-1396/04/27 هی 110.رای ش

بــه شناســنامه شــماره 44 کدملــی  بابائــی  قدیرعلــی 

ــاب  ــدانگ یکب ــان شش ــد رمض ــادره فرزن 1290446131 ص

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 148.68 مترمرب ســاختمان ب

فرعــی از34 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــورخ  ــند 10338 م ــب س ــه بموج ــان  ک ــرب اصفه ــک غ مل

ــد ــک میباش ــان مال ــر 416 اصفه 95/8/5 دفت

چهــارم  هیــأت   1396/05/02-10452 شــماره  111.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1201 کدمل ــد نصــری ب ــای حمی آق

1286690811 صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم 20 ســهم 

ــه اســتثناء  ــه ب ــاب خان مشــاع از 36 ســهم ششــدانگ یکب

ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 266.36 مترمربــع قســمتی از 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل ــماره 264 فرع ــاک ش پ

بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان کــه در صفحــه 156 

ــی باشــد ــک  م ــر 6 مال دفت

ــم  ــارم خان ــأت چه 112.رای شــماره 10451-1396/05/02 هی

طیبــه نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 1972 

ــه  ــد ســیف ال کدملــی 1284800954 صــادره اصفهــان فرزن

ــه  ــه ب ــاب خان 16ســهم مشــاع از 36 ســهم ششــدانگ یکب

ــع  ــاحت 266.36 مترمرب ــه مس ــی ب ــه اعیان ــتثناء ثمنی اس

قســمتی از پــاک شــماره 264 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

ــان کــه  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــک  ــر6 مال ــه168 دفت ــاک و صفح ــر6 ام در صفحه165دفت

مــی باشــد

113.رای شــماره 10591-1396/05/03 هیــأت چهــارم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 195 کدمل ــدر ســلیمانی جــم ب حی

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1289998442 ص

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 135.85 مترمربــع  قســمتی 

از پــاک شــماره 3727فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در صفحــه 

28 دفتــر474 امــاک مالــک  مــی باشــد

114.رای شــماره 10497-1396/05/02 هیــأت چهــارم آقــای 

محمــد کوهــی هونجانــی بــه شناســنامه شــماره 90 کدملــی 

ــگ  ــد خســرو ســه دان 1199766879 صــادره شــهرضا فرزن

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 89.28 

مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 2416 فرعــی از 18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان کــه در صفحــه 333 دفتــر 396 مالــک مــی باشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 10500-1396/05/02 هی 115.رای ش

فــردوس صیــادی هونجانــی بــه شناســنامه شــماره 2 

کدملــی 1199778214 صــادره شــهرضا فرزنــد خانعلــی 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

89.28 مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 2416 فرعــی از 

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 18 اصل

ــه  ــمی فاطم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ

ــد ــک میباش ــر 396 مال ــه در ص 333 دفت ــی ک خاک

ــای  ــارم آق ــأت چه 116.رای شــماره 14517-1396/06/11 هی

ــی  ــماره 33 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه کریم ــب ال حبی

ــدر  ششــدانگ  ــد حی ــان فرزن 1290133832  صــادره اصفه

ــماره  ــاک ش ــع از پ ــه 204.65 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

فرعــی از 32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــک رســمی حســن و حســین  ــان از مال ــک غــرب اصفه مل

ــی زاده حقیقت

117.رای شــماره 10352-1396/05/01 هیــأت چهــارم  آقــای 

علــی حاجیــان حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 242 

کدملــی 1285488229 صــادره اصفهــان  فرزنــد ابوالقاســم 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 60.65 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 707 فرع ــاک ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی خانــم صادقــی

118.رای شــماره 10348-1396/05/01 هیــأت چهــارم آقــای 

علــی حاجیــان حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 242 

کدملــی 1285488229 صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 111.90 مترمربــع 

ــع  ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 707 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از  

مالــک رســمی خانــم صادقــی

119.رای شــماره 10362-1396/05/01 هیــأت چهــارم آقــای 

اســداله مارانــی بــه شناســنامه شــماره 755 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1282755099 ص

ــع قســمتی از  ــه مســاحت 56.15 مترمرب ــازه ب ــاب مغ یکب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل ــاک شــماره 707 فرع پ

ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــم صادق ــمی خان رس

چهــارم  هیــأت   1396/05/01-10357 شــماره  120.رای 

آقــای اســداله مارانــی بــه شناســنامه شــماره 755 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1282755099 ص

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 87.75 مترمربــع قســمتی از 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل ــاک شــماره 707 فرع پ

ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــم صادق ــمی خان رس

چهــارم  هیــأت   1396/05/02-10522 شــماره  121.رای 

آقــای جــواد رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 1367 

کدملــی 1293140066 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد اصغــر 

ــع  ــه مســاحت 148.80 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

قســمتی از پــاک شــماره63 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــی در صفحــه334  ــک رســمی خــاور رضای الواســطه از مال

ــک مــی باشــد ــق گواهــی امــاک مال ــر64 کــه طب دفت

122.رای شــماره 10383-1396/05/01 هیــأت چهــارم آقــای 

مصطفــی نــوری علویجــه بــه شناســنامه شــماره 554 

ــد غامرضــا  ــان فرزن ــی 1289352143 صــادره اصفه کدمل

ــع  ــاحت 77.60 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

ــع  ــی واق ــی از24 اصل ــاک شــماره388 فرع قســمتی از پ

در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی منیــژه صادقــی برزانــی  در صفحــه 168 دفتر 

162 مالــک مــی باشــد

چهــارم  هیــأت   1396/05/30-13351 شــماره  123.رای 

آقــای محمــد حســین جــان نثــاری بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283449218 994 کدملــی 

ــاحت 429.09  ــه مس ــه. ب ــاب خان ــدانگ یکب ــود شش محم

مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 321فرعــی از25 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 

ــت ص 586  ــورد ثب ــه بموجــب ســند 60856 م ــان ک اصفه

ــاک ــر 108 ام دفت

چهــارم   هیــأت   1396/05/30-13282 شــماره  124.رای 

ــماره 3437  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــش مقدس ــای دروی آق

ــد ســیف  ــی 1128864371 صــادره فریدونشــهر فرزن کدمل

ــه مســاحت  ــه ب ــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خان ال

118.84 مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره فرعــی از 68 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غرب 

اصفهــان  مــع الواســطه از مالک رســمی حســن ســادزی در 

ــک مــی باشــد ــر 332 مال ص 76 دفت

چهــارم  هیــأت   1396/05/30-13293 شــماره  125.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 49 کدمل ــم زهــرهء رحیمــی ب خان

ــه  ــش س ــد دروی ــهر فرزن ــادره فریدونش 1129745562 ص

ــاحت 118.84  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــگ از شش دان

ــی  ــی از 68 اصل ــاک شــماره فرع ــع قســمتی از  پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  مــع الواســطه از مالک رســمی حســن ســادزی در 

ــد ــی باش ــک م ــر 332 مال ص 76 دفت

چهــارم   هیــأت   1396/05/31-13499 شــماره  126.رای 

آقــای مصطفــی شــهرباف بــه شناســنامه شــماره 13 کدملی 

1290168581 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد اســماعیل 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 306. مترمربــع 

ــع  ــی واق ــی از22 اصل ــماره 179فرع ــاک ش ــمتی از  پ قس

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش 14ح در اصفه

ــدار 80  ــد و مق ــک میباش ــند 58809 مال ــب س ــه بموج ک

مترمربــع از فخرالســادات میرمعصومــی کرمــی  کــه بموجب 

ســند 294177 مالــک میباشــد را بصــورت عــادی خریــده 

اســت

چهــارم  هیــأت   1396/05/16-11851 شــماره  127.رای 

آقــای کاوس نصیــری ناغانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــور  ــد غف ــادره اردل فرزن ــی 4689375951 ص 2245 کدمل

ــع  ــه مســاحت 118.84 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

قســمتی از پــاک شــماره534 فرعــی از17 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــاهی ــه درباغش ــطه از خدیج الواس

چهــارم  هیــأت   1396/05/25-12707 شــماره  128.رای 

ــماره 26  ــنامه ش ــه شناس ــرف زاده ب ــم ش ــای عبدالرحی آق

تقــی  فرزنــد  اصفهــان  کدملــی 1289914885 صــادره 

ششــدانگ یکبــاب خانــه. بــه مســاحت 435.12 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از12 اصل ــماره 360فرع ــاک ش پ

ــه در ص  ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14ح بخ

ــد ــک میباش ــر 629 مال 449 دفت

چهــارم  هیــأت   1396/05/24-12614 شــماره  129.رای 

 160 شــماره  شناســنامه  بــه  عســکری  عبدالــه  آقــای 

کدملــی 1290201684 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد محمــود 

ــع  ــه مســاحت 430.51 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

پــاک شــماره 350 فرعــی از 18  اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــیدیان ــرت رش ــینی و نص ــیدعلی میرحس ــمی س رس

130.رای شــماره 9007-1396/04/15 هیــأت چهــارم  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 112  ــی ب ــاری رنان ــی بختی محمــد عل

ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290144982 ص کدمل

ــع  ــاحت 198.00 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

قســمتی از پــاک شــماره662 فرعــی از19 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  کــه 

ــد ــک میباش ــر 507 مال در ص 351 دفت

چهــارم  هیــأت   1396/05/31-13439 شــماره  131.رای 

آقــای مهــدی صالــح ریاحــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1286592720 2319 کدملــی 

ــاحت 174.60  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یکب ــین شش حس

ــی  ــی از28 اصل ــماره فرع ــاک ش ــمتی از  پ ــع قس مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

حســن رســمی  مالــک  از  الواســطه  ممــع   اصفهــان 

 خالقیان

چهــارم  هیــأت   1396/05/31-13430 شــماره  132.رای 

خانــم زهــرا خــاور بــه شناســنامه شــماره 32 کدملــی 

ــگ مشــاع  ــم ســه دان ــد ابراهی 1280147892 صــادره فرزن

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 195.93 

ــع در  ــی واق ــماره 32 اصل ــاک ش ــمتی از پ ــع قس مترمرب

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــزی ــه تمی ــمی صدیق ــک رس ــطه از مال الواس

چهــارم  هیــأت   1396/05/31-13429 شــماره  133.رای 

آقــای نــوروز کریمــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 2107 

کدملــی 1283090929 صــادره اصفهــان  فرزنــد رحیــم ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 

ــی از32  ــاک شــماره فرع ــع قســمتی از پ 195.93 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 

اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی صدیقــه تمیــزی

چهــارم  هیــأت   1396/05/28-12976 شــماره  134.رای 

آقــای صفرعلــی عســگری بــه شناســنامه شــماره 73 

ــود   ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290253099  ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 286.71 مترمربع 

قســمتی از پــاک شــماره 35  فرعــی از 18  اصلــی واقــع 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه

مــع الواســطه از مالــک رســمی ســید تقــی میرحســینی کــه 

مالــک مــی باشــد
ادامــه در صفحه9
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ورزشاستانها
 آرزوهای لژیونر والیبال ایران 

در لهستان
لژیونــر والیبــال ایــران بالفاصلــه بعــد از پایــان 
ــات  ــه تمرین ــزرگ ب ــان ب ــام قهرمان ــای ج رقابت ه
ــه  ــور ک ــادی پ ــالد عب ــه شــد. می ــم اســکرا اضاف تی
ســابقه بــازی کــردن در الریــان قطــر را داشــت، ایــن 
ــوپ  ــوف« لهســتان ت ــم »اســکرا بوهات فصــل در تی
خواهــد زد. ایــن لژیونــر اروپایــی کشــورمان کــه در 
آســتانه ۲۴ ســالگی قــرار دارد، در بــدو ورود بــا یکی 
از ســایت های لهســتانی بــه صحبــت پرداختــه و از 

آرزوهــای خــود در ایــن کشــور گفتــه اســت. 
ــه،  روســیه  ــد: مــن پیشــنهاد هایی از ترکی او می گوی
و ایتالیــا داشــتم ولــی لهســتان را انتخــاب کــردم. 
ــن و  ــکرا، اولی ــم اس ــتان و تی ــگ لهس ــازی در لی ب

آخریــن گزینــه مــن بــود. 
ســایر  از  پیشــنهاداتی  گفتــم  کــه  همان طــور 
ــگ  ــن لی ــر م ــه نظ ــی ب ــتم ول ــم داش ــورها ه کش
ــود.  لهســتان و تیــم اســکرا، بهتریــن گزینــه مــن ب
ــده ام و  ــان ش ــگ قهرم ــار در لی ــال ۳ ب ــن تابه ح م
ــرده ام. االن  ــه ک ــی را تجرب ــم نایب قهرمان ــار ه ۲ ب
ــگ  ــکرا در لی ــا اس ــی ب ــم قهرمان ــن هدف بزرگ تری
ــد  ــد در ص ــر ص ــن خاط ــه همی ــت. ب ــتان اس لهس
خــودم را آمــاده کــرده ام تــا بــه بازیکنــان تیــم 
ــه مــن کمــک  ــم و آن هــا هــم ب جدیــدم کمــک کن

ــویم. ــان ش ــا قهرم ــد ت کنن

تذکر جدی وزیر به مدیران استقالل
بعــد از اتفاقــات رخ داده در برنامــه ۹۰ و صحبت های 
عجیــب ملکــی و از طرفــی رفتــار توامــان بــا ســکوت 
افتخــاری در آن برنامــه، ایــن دو نفــر بــه وزارت 
ــه  ــی راجــع ب ــا توضیحات ــد ت ــان رفتن ورزش و جوان
آنچــه پیش آمــده بــود را بــه وزیــر ورزش و جوانــان 

بدهنــد. 
ــات رخ داده در  ــلطانی فر از اتفاق ــه س ــن جلس در ای
برنامــه »۹۰« ابــراز ناراحتــی کــرده بــود و از ایــن دو 
نفــر خواســته بــود مانــع از بــروز حواشــی جدیدتــر 
بــرای اســتقالل شــوند. ایــن جلســه در حالــی 
ــرات در  ــر تغیی ــی ب ــاری مبن ــه اخب ــد ک ــزار ش برگ
مدیریــت باشــگاه اســتقالل و حتــی کادر فنــی ایــن 
تیــم شــنیده می شــود و بایــد دیــد آیــا ایــن جلســه 
ــراه  ــی را در باشــگاه اســتقالل هم ــت تغییرات درنهای

خواهــد داشــت یــا نــه.

اسامی محرومان هفته هفتم لیگ 
برتر اعالم شد

ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران در آســتانه بازی هــای 
هفتــه هفتــم لیــگ برتــر اســامی محرومــان را 

اعــالم کــرد.
حامد لک از فوالد خوزستان

مهدی مؤمنی الریمی از پیکان
فرشاد محمدی مهر از پارس جنوبی 

حمیدرضا جودکی نژاد )مربی( از پارس جنوبی

کوتاه اخبار
سریع ترین مرد عمودی جهان:

کاپ جام جهانی را می خواهم
مســابقات  ســرعت  بخــش  در  کــه  علیپــور  رضــا 
ــوان  ــب عن ــه کس ــق ب ــیا موف ــی آس ــنگ نوردی قهرمان س
ــدف  ــی ه ــت: کســب کاپ جــام جهان ــی شــد، گف قهرمان
اصلــی مــن در ســال جــاری میــالدی اســت. ایــن ســنگ 
ورد کشــورمان کــه عنــوان ســریع ترین مــرد عمــودی 
ــرای  ــهمیه ب ــب س ــورد کس ــار دارد در م ــان را در اختی جه
ــورد  ــاًل در م ــت: اص ــو گف ــک ۲۰۲۰ توکی ــای المپی بازی ه
ایــن بازی هــا و چگونگــی کســب ســهمیه بــرای آن هنــوز 
اطالع رســانی الزم انجام نشــده اســت امــا قطعــًا اگــر 
انفــرادی باشــد می توانــم کســب  بازی هــا به صــورت 

ــرم.  ــم بگی ــدال ه ــی م ــم و حت ــهمیه کن س
ــاد  ــوم، زی ــان ش ــا قهرم ــن بازی ه ــه در ای ــال اینک احتم
به هرحــال مــن همیــن چنــد وقــت پیــش  اســت. 
ــداد  ــن روی ــه بزرگ تری ــتان ک ــی لهس ــای جهان دربازی ه
ــور در  ــی پ ــدم. عل ــان ش ــت، قهرم ــک اس ــد از المپی بع
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــود ت ــای خ ــر برنامه ه ــورد دیگ م
نیــز توضیــح داد و گفــت: قهرمانــی در آســیا مســئله ای کــه 
ــرای امســال تمام شــده  ــم ب ــا آن برنامه های ــه ب نیســت ک
باشــد. مــن تــا پایــان ســال جــاری به شــرط صــدور ویــزا 
ــن  ــی از ای ــم. یک ــرکت کن ــی ش ــام جهان ــه ج ــد در س بای
رقابت هــا در انگلســتان برگــزار می شــود و چیــن هــم 
ــر  ــده دارد. اگ ــر عه ــر را ب ــی دیگ ــام جهان ــی دو ج میزبان
ــا  ــم در آن ه ــرم و بتوان ــزا بگی ــداد وی ــن ســه روی ــرای ای ب
ــه  ــوم، ب ــان ش ــرده و قهرم ــب ک ــه را کس ــن نتیج بهتری
ــم.  ــدا می کن ــی در ســال ۲۰۱۷ دســت پی کاپ جــام جهان
ــرای امســال  دریافــت ایــن کاپ مهم تریــن هــدف مــن ب

اســت.

حق رشد ۴۰ درصدی برای 
استعدادهای بسکتبال

ــای  ــا روس ــکتبال ب ــیون بس ــئوالن فدراس ــه مس در جلس
ــب  ــان تصوی ــاره حــق رشــد بازیکن ــی درب ــا قوانین هیأت ه
ــر اســاس شــکایت برخــی از  شــد. در ایــن جلســه کــه ب
بازیکنــان پایــه و خانواده هایشــان برپاشــده بــود، قوانینــی 
دربــاره بازیکنــان خردســال و نوجــوان بــه تصویــب رســید. 
در شــرایطی کــه باشــگاه ها بــا قراردادهــای بلندمــدت 
همچــون قــرارداد ۱۰ ســاله بــا بازیکنــان خردســال قــرارداد 
رده  در  و  داده  پــرورش  آن هــا  تــا  می کردنــد  امضــا 
بزرگ ســاالن هــم در اختیــار داشــته باشــند، ایــن موضــوع 
بــا شــکایت برخــی از خانواده هــا همــراه بــود. بــر همیــن 
اســاس فدراســیون بعــد از جلســه ای ۴ ســاعته بــه ایــن 
ــر ۱۸ ســال  ــان زی ــا بازیکن نتیجــه رســید کــه باشــگاه ها ب

ــد.  ــا کنن ــاله امض ــرارداد ۵ س ــد ق ــًا می توانن نهایت
از ســوی دیگــر در صــورت انتقــال بازیکنــان در رده ســنی 
جوانــان، باشــگاه خریــدار بایــد ۴۰ درصــد از مبلــغ قــرارداد 

بازیکــن را بــه باشــگاه مــادر پرداخــت کنــد.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

ــی  ــان دریک ــپاهان اصفه ــان س ــی پوش طالی
ــان  ــل میزب ــای فص ــاس ترین دیداره از حس
قرمــز پوشــان پایتخــت هســتند. ســپاهانی ها 
بــا 6  امتیــاز از 6 بــازی در رتبــه ســیزدهم 
ــی ها  ــه پرسپولیس ــد درحالی ک ــدول جادارن ج
ــگ  ــه دوم لی ــازی در رتب ــاز از 6 ب ــا ۱۳ امتی ب

ــد.  ــوش کرده ان ــا خ ــال ج ــر فوتب برت
ــال های  ــپولیس در س ــپاهان و پرس ــدار س دی
بازی هــای  مهم تریــن  از  همــواره  اخیــر 
ــی بســیاری بعــد از  ــوده اســت و حت لیــگ ب
دیــدار اســتقالل و پرســپولیس ایــن دیــدار را 
مهم تریــن بــازی فصــل می داننــد. امــا بــازی 
امــروز از جهاتــی بــرای هــر دو تیــم از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
 اولین نبرد رسمی برانکو – کرانچار

ــچ  بااینکــه زالتکــو کرانچــار و برانکــو ایوانکووی
هریــک بــه مدتــی طوالنــی در فوتبــال ایــران 
ــا  ــروات ت ــی ک ــن دو مرب ــا ای ــد ام کارکرده ان
بــه حــال هیــچ گاه به صــورت مســتقیم باهــم 
ــب در  ــدار امش ــازه دی ــته اند و ت ــت نداش رقاب
ورزشــگاه نقش جهــان اول رقابــت رســمی 

ــود.  ــی خواهــد ب ــن دو مرب ای
ــن  ــردوی ای ــه ه ــت ک ــب اینجاس ــه جال نکت
ــپولیس را در  ــت پرس ــابقه هدای ــا س مربی ه

کارنامــه داشــته اند امــا تجربــه مربیگــری 
ــان  ــی همچن ــرای یک ــخ و ب ــی تل ــرای یک ب

شــیرین ادامــه دارد.
 شکستن طلسم

روزهــای  کــه  زالتکــو کرانچــار  شــاگردان 
موفقــی را در فصــل هفدهــم پشــت ســر 
نگذاشــته اند، بــه دنبــال شکســتن طلســم دو 
ــتند.  ــپولیس هس ــت ناپذیر پرس ــل شکس فص
طالیــی پوشــان در شــرایطی برابر پرســپولیس 
ــد شــد کــه در دو فصــل اخیــر  حاضــر خواهن
نتوانســته اند حریــف را شکســت دهنــد و 
آخریــن پیــروزی طالیــی پوشــان مربــوط 
بــه مردادمــاه ۹۴ اســت تــا اکنــون آن هــا بــه 

ــند. ــم ۷۷۰ روزه باش ــت طلس ــال شکس دنب
 خاطره بازی نقش جهان

ســال   ۱۱ دقیقــًا  پرســپولیس  و  ســپاهان 
نقش جهــان  در  جــدال  آخریــن  از  پــس 
ــس از ۱۰  ــه پ ــگاه ک ــن ورزش ــده در ای روز آین
ســال بازگشایی شــده مقابــل هــم صف آرایــی 
و  ســپاهان  جــدال  آخریــن  می کننــد. 
ــه روز  پرســپولیس در ورزشــگاه نقش جهــان ب
ــداری  ــردد، دی ــال ۸۵ بازمی گ ــهریور س ۳۱ ش
کــه بــازی برگشــت فینــال جــام حذفی بــود و 
پــس از تســاوی یــک  بــر یــک در ۱۲۰ دقیقــه، 
ــد و  ــروز ش ــی پی ــات پنالت ــپاهان در ضرب س
ــی را  ــام حذف ــود در ج ــی خ ــن قهرمان دومی

ــس  ــال پ ــًا ۱۱ س ــاال دقیق ــت. ح ــن گرف جش
ورزشــگاه  در  تیــم  دو  جــدال  آخریــن  از 
خانگــی  ورزشــگاه  دوبــاره  نقش جهــان، 
ســپاهانی ها میزبــان ایــن دیــدار همیشــه 

ــود. ــد ب ــج خواه ــاس و مهی حس
 آمار

در 66 بــازی اخیــر دو تیــم در همــه رقابت هــا 
ــپولیس  ــار و پرس ــپاهان ۱۷ ب ــه ۴۰، س از ده
۲۲ بــار پیــروز شــده اند ضمــن اینکــه ۲۷ 
ــان  ــه پای ــاوی ب ــه تس ــا نتیج ــز ب ــدار نی دی
ــون ۱۵۴ گل  ــن تاکن ــت. همچنی ــیده اس رس
اســت  شــده  زده   تیــم  دو  بازی هــای  در 
ــهم  ــپاهان و ۸۴ گل س ــهم س ــه ۷۰ گل س ک
پرســپولیس بــوده اســت. در ۳۲ دیــداری 
ــد  ــزار کرده ان ــر برگ ــگ برت ــم در لی ــه دو تی ک
هرکــدام ۱۲ بــار پیــروز بوده انــد و ســایر 
دیدارهــا بــا نتیجــه تســاوی بــه پایــان رســیده 

ــت. اس
 غیبت احتمالی کمال

ــه  ــادی از آنچ ــه زی ــا فاصل ــال کامیابی نی کم
کــه در فصــول گذشــته در ترکیــب پرســپولیس 
نقش آفرینــی می کــرد، دارد و ایــن مســئله 
ــاد  ــم اعتم ــز کم ک ــو نی ــا برانک ــث شــده ت باع
ــه او کاهــش دهــد. بعــد از  خــود را نســبت ب
دوری چندهفتــه ای از ترکیــب پرســپولیس بــه 
ــل  ــدار مقاب ــت، او در دو دی ــل دوران نقاه دلی

ــت  ــز نتوانس ــکان نی ــتان و پی ــی عربس االهل
ــذارد  ــای بگ ــود به ج ــی از خ ــرد ایده آل عملک
و ایــن مســئله باعــث شــده تــا احتمــال 
حضــورش برابــر ســپاهان نیــز کاهــش یابــد. 
در آخریــن تمریــن پرســپولیس پیــش از 
ــا کاور  ــن ب ــن بازیک ــان، ای ــه اصفه عزیمــت ب
ــا ایــن مســئله  زرد در آیتم هــا شــرکت کــرد ت
نشــان از احتمــال کــم حضــورش در ایــن 
ــت  ــو درنهای ــد برانک ــد دی ــد و بای ــدار باش دی
چــه تصمیمــی در خصــوص او خواهــد گرفــت. 
ــا  ــدار ب ــان و دی ــه از اصفه ــه البت ــی ک بازیکن
ــدارد. ــن ن ــی در ذه ــرات خوب ــپاهان خاط س

 انگیزه های آشکار و پنهان ساسان
ساســان انصــاری تــا قبــل از آنکــه در ۲6 
ــج  ــان ک ــه ســمت اصفه ســالگی راهــش را ب
کنــد و بــه ســپاهان بیایــد تقریبــًا تمــام عمــر 
فوتبالــی خــود را در فــوالد گذرانــده بــود و 
ســابقه عضویــت در تیم هــای رده هــای ســنی 
داشــت.  را  خوزســتانی  باشــگاه  مختلــف 

ــپاهان  ــل س ــن فص ــم ای ــود، مهاج بااین وج
ســابقه حضــوری ۲ ماهــه در پرســپولیس 
ــا  ــرداد ۹۵ ب ــط خ ــاری اواس ــم دارد. انص را ه
ــت  ــا باگذش ــت ام ــرارداد بس ــپولیس ق پرس
ــه از شــروع لیــگ شــانزدهم  ــد هفت ــا چن تنه
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه برانکــو ایوانکوویــچ 
اعتقــاد چندانــی بــه او نــدارد. ازاین رو، اواســط 
ــی  ــه کوتاه ــش و به فاصل ــال پی ــهریور س ش
پــس از بســته شــدن پنجــره نقــل و انتقاالتــی 
بــرای جدایــی از جمــع قرمــز پوشــان پایتخت 
مجــاب شــد و بــه فــوالد بازگشــت جایــی کــه 
ــق را در آن پشــت ســر گذاشــت  ــی موف فصل
ــی  ــای گل ــی آق ــان اصل ــی از مدعی ــه یک و ب
ــک  ــش از ی ــی بی ــدل شــد. کم ــر ب ــگ برت لی
ســال پــس از جدایــی از پرســپولیس انصاری 
امیــدوار اســت تــا در تقابــل بــا تیــم ســابقش 
ــت  ــو ثاب ــه برانک ــود را ب ــای خ ــم توانایی ه ه
ــت نشــدن اولیــن گل  ــد و هــم طلســم ثب کن

ــد. ــل کن ــپاهان را باط ــرای س ــمی اش ب رس
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چنــد هفتــه قبــل مســئوالن باشــگاه پرســپولیس طــی 
مصاحبه هایــی مکــرر و مختلــف بــا رســانه های مختلــف 
مدعــی شــدند، رأی پرونــده مانوئــل ژوزه صادرشــده و باشــگاه 
پرســپولیس محکــوم بــه پرداخــت مبلغ ســنگینی شــده اســت 
امــا در ایــن میــان شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد، 
شــاید رأی پرونــده ژوزه از ســوی CAS )دادگاه عالــی ورزش( 
ــه  ــن شــائبه را ب ــه ای ــی ک صــادر نشــده اســت. یکــی از دالیل
واقعیــت نزدیــک می کنــد، پاســخ نــدادن باشــگاه پرســپولیس 
ــن  ــال اســت، چــرا کــه پیــش از ای ــه نامــه فدراســیون فوتب ب
ــه ای  ــا ارســال نام ــر کل فدراســیون ب محمدرضــا ســاکت دبی
ــل ژوزه  ــه باشــگاه پرســپولیس ارســال رونوشــت رأی مانوئ ب
بــه فدراســیون فوتبــال را خواســتار شــده اســت امــا مدیــران 

پرســپولیس تاکنــون پاســخی بــه ایــن نامــه ندادنــد. 
جالــب اســت بدانیــد، فیفــا هرزمانــی حکمــی در محکومیــت 

ــه  ــالغ حکــم ب ــر اب ــی صادرشــده، عــالوه ب ــک باشــگاه ایران ی
باشــگاه مذکــور یــک رونوشــت هــم بــرای فدراســیون فوتبــال 
ارســال کــرده امــا ایــن بــار ظاهــرًا ایــن قاعــده رعایــت نشــده 
و مســئوالن فدراســیون فوتبــال هیــچ رونوشــت رأی دریافــت 

نکرده انــد.
ــگاه  ــران باش ــه مدی ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــل توج ــه قاب  نکت
پرســپولیس تاکنــون هیچ وقــت بــه مبلــغ دقیــق محکومیــت 
پرســپولیس نیــز اشــاره نکرده انــد و از طــرف دیگــر خبــر 
دریافــت رأی را هــم در ســایت رســمی باشــگاه منتشــر 
نکرده انــد کــه ایــن نــکات نیــز بــر ابهامــات ایــن ماجــرا 
می افزایــد. بــا کنــار گذاشــتن همــه ایــن مــوارد، یــک ســؤال در 
ذهــن شــکل می گیــرد، آیــا واقعــًا رأی مانوئــل ژوزه صادرشــده 
یــا اینکــه باشــگاه پرســپولیس بــا تکیــه  بــر ایــن موضــوع، بــه 

ــت؟ ــی اس ــی مال ــال مظلوم نمای دنب

تیــم ملــی فوتســال بانــوان در دومیــن بــازی خــود در مرحلــه 
گروهــی بازی هــای داخــل ســالن آســیا مقابــل تایلنــد 
شکســت خــورد. در پنجمیــن روز از بازی هــای داخــل ســالن 
آســیا کــه بــه میزبانــی ترکمنســتان در حــال برگــزاری اســت، 
تیــم ملــی فوتســال بانــوان در دومیــن بــازی مرحلــه گروهــی 
خــود بــه مصــاف تیــم تایلنــد رفــت کــه درنهایــت ایــن دیــدار 
بــا نتیجــه ۲ بــر صفــر بــه ســود تیــم ملــی تایلنــد بــه پایــان 

رســید.
 تیــم ملــی فوتســال بانــوان در نخســتین بــازی خود روز شــنبه 
ــت در  ــن شکس ــا ای ــت داد و ب ــا ۱6 گل شکس ــطین را ب فلس
ــی  ــه نیمه نهای ــاز ب ــا ســه امتی ــت و ب ــرار گرف ــروه ق رده دوم گ

صعــود کــرد. 
ملی پوشــان کشــورمان چهــار روز دیگــر رقابتــی سرنوشت ســاز 
دارنــد.  اســت،  ژاپــن  کــه  دیگــر  گــروه  اول  تیــم  بــا 

ــز در  ــوان نی ــی فوتســال بان ــم مل شــهرزاد مظفر، ســرمربی تی
پایــان بــازی بــا تایلنــد، بیــان کــرد: بــازی بســیار ســختی بــود. 
حــوادث بــازی از ابتــدا بــه ســود تیــم مــا رقــم نخــورد. پنالتــی 
ــودن  ــط ب ــا غل ــر از درســتی و ی ــازی صرف نظ ــه ســوم ب دقیق
ــا  ــم م ــوع تی ــود. درمجم ــذار ب ــازی تأثیرگ ــد ب ــر روی رون آن ب
ــه از  ــزی را ک ــرد و آن چی ــازی نک ــوب ب ــت خ ــه نخس در نیم
بچه هــا انتظــار داشــتم اجــرا نشــد، امــا برخــالف آن در نیمــه 
دوم بازیکنــان بــازی را خــوب آغــاز کردنــد و تــا آخــر نیــز ایــن 
ــه گل  ــل ب ــا تبدی ــای م ــا موقعیت ه ــد، ام ــه دادن ــد را ادام رون
نشــد تــا این کــه تیــم پنــج اخطــاره شــد و پنالتــی دوم تایلنــد 
ــازی  ــه گل شــد. او در ادامــه افــزود: فوتســال ب ــل ب ــز تبدی نی
اســت کــه زمانــی بــا تیــم مقابــل همســان هســتی اتفاقــات 
بــازی هــم بایــد بــا تیــم یــار باشــد کــه امــروز بــرای تیــم مــا 

ــود. ــه نب این گون

ورزش

ادامه از صفحه 8
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۱6-۱۱۹6۱ شــماره  ۱۳۵.رای 

ــي  ــماره ۱۷ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــداله کاظم ــاي اس آق

کاظــم  فرزنــد  کــرون  و  تيــران  صــادره   ۵۴۹۹6۵۵۴۰۵

ششــدانگ يکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۰۵.۰۳ مترمربــع 

ــع در  ــي واق ــي از۲۷ اصل ــماره ۸۹ فرع ــالك ش ــمتي از پ قس

اصفهــان بخش۱۴حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از اقــاي 

علــي مســتولي زاده  کــه در ص ۵۷۸ دفتــر ۳۴6 مالــک 

ــرده ــداري ک ــد خري ميباش

چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۲۸-۱۲۹۷۸ شــماره  ۱۳6.رای 

ــي  ــه شناســنامه شــماره ۱۸۵6 كدمل ــری ب ــای حســن اکب آق

۱۲۸۳۰۴۳۵۴۸  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه دانــگ 

ــه بــه مســاحت ۱۸۸.۲۳  مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خان

مترمربــع قســمتی از پــالك شــماره ۳6۰  فرعــی از ۱۲ اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

کــه در ثبــت صفحــات ۳۸۴ و ۳۸۱ دفتــر ۸۴6 امــالک مالــک 

میباشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره ۱۳۰۱۰-۱۳۹6/۰۵/۲۸ هی ۱۳۷.رای ش

لیــال خدنگــی جوانــی  بــه شناســنامه شــماره ۱۱۹6۹  كدملــي 

ــگ  ــه دان ــد س ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲۸۳۲۲۹۲۳۴ ص

ــه بــه مســاحت ۱۸۸.۲۳   مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خان

مترمربــع قســمتی از پــالك شــماره ۳6۰   فرعــی از  ۱۲ اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

کــه درثبــت صفحــات ۳۸۴ و ۳۸۱ دفتــر ۸۴6  امالک،مالــک 

مــی باشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه ۱۳۸.رای شــماره ۱۲۰۷۲-۱۳۹6/۰۵/۱۸ هی

علــی اصغــر باقــر مالیــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره ۲۳۸ 

كدملــي ۱۲۹۰۱۳۱۸۳۱  صــادره خمینــی شــهر فرزنــد غالمرضــا 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۸۷.۲۵ مترمربــع 

از پــالك شــماره ۳6۸۸  فرعــی از  ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

مالــک رســمی تقــی شــریفی کــه در ثبــت صفحــه ۲۰۷ دفتــر 

۷۷ کــه ،مالــک مــی باشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ۱۳۹.رای شــماره ۱۲۰۸۸-۱۳۹6/۰۵/۱۸ هی

ــي  ــماره ۴۵۳ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاغ رنان ــم صب مری

ــهم  ــد ۱۵۰ س ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ۱۲۹۰66۳۸۳۱  ص

مشــاع از۲۰۵ ســهم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــع از پــالك شــماره ۱6۷ فرعــی از  ۱۹ اصلــی  ۲۰۷.۳۲ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

مــع الواســطه از غالمرضــا فرزنــد محمــد صباغــی رنانــی کــه 

در ثبــت صفحــه ۲۱۳ دفتــر ۷۷  امالک،مالــک مــی باشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره ۱۲۰۸۵-۱۳۹6/۰۵/۱۸ هی ۱۴۰.رای ش

ــه شناســنامه شــماره ۱6۸ كدملــي  ــی ب احمدرضــا وارثــی رنان

۱۲۹۰۳۷۲۰۵۵صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود ۵۵ ســهم 

مشــاع از ۲۰۵ ســهم  ششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 

۲۰۷.۳۲ مترمربــع از پــالك شــماره ۱6۷   فرعــی از ۱۹ اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

مــع الواســطه از غالمرضــا فرزنــد محمــد صباغــی رنانــی کــه 

در ثبــت صفحــه ۲۱۳ دفتــر ۷۷  امالک،مالــک مــی باشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه ۱۴۱.رای شــماره ۱۲۹6۷-۱۳۹6/۰۵/۲۸ هی

فتــح الــه بابائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 6۳۸ كدملي 

ــه   ششــدانگ  ــد عبدال ــان فرزن ۱۲۸۴6۳۴6۷۱ صــادره اصفه

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۵۳.۹۷ مترمربــع قســمتی از 

پــالك شــماره 6۷۵   فرعــی از  ۲۵ اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــع 

الواســطه از مالــک رســمی حــاج عبــاس ولــد حاجــی حیــدر   

طبــق پرونــده ثبتــی

ــاي  ــارم آق ــأت چه ــماره ۱۱۹۷۸-۱۳۹6/۰۵/۱6 هی ۱۴۲.رای ش

بــه شناســنامه شــماره ۳۱۳ كدملــي  اســدهللا چنكشــي 

۱۲۹۰۰۴۷۴۹۹ صــادره اصفهــان  فرزنــد ابوالقاســم ششــدانگ 

ــمتي از   ــع قس ــاحت ۲۳۰.۸۵ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان يکب

پــالك شــماره ۳۲۵۰فرعــي از۱۸ اصلــي واقــع در اصفهــان 

بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان کــه در ص ۲6۴ 

ــد ــک ميباش ــالک مال ــر 6۸ ام دفت

چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۱۸-۱۲۰۷۹ شــماره  ۱۴۳.رای 

ــي  ــه شناســنامه شــماره ۱۱ كدمل ــای ســهراب جوانبخــت ب آق

اصغــر   علــی  فرزنــد  شــهرکرد   صــادره   6۳۳۹۸6۸۷۷۰

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان در حــال ســاخت بــه 

مســاحت ۲۴۲.۹۵ مترمربــع قســمتی  از پــالك شــماره 6۲۷  

فرعــی از ۴۰  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 

ــک ۴/۲۵۲ ســهم از۷۲ ســهم  ــه مال ــان ک ــرب اصفه ــك غ مل

و مقــدار ۳6/۲۵ متــر مربــع را مــع الواســطه از ســید حســن 

ــد  ــی باش ــک م ــالک مال ــی ام ــق گواه ــه طب ــد زاده ک احم

ــت ــوده اس ــداری نم خری

ــاي  ــارم  آق ــأت چه ۱۴۴.رای شــماره ۱۱۹۷۷-۱۳۹6/۰۵/۱6 هی

عبــاس جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه شــماره 6 كدملــي 

۱۲۹۰۳۸۲6۲۱ صــادره اصفهــان فرزنــد حســين ششــدانگ 

يکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳۴۲.۷۵ مترمربــع قســمتي 

ــان  ــع در اصفه ــي واق ــي از۱۳ اصل ــماره ۳۹ فرع ــالك ش از  پ

بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک رســمي 

علــي جــان نثــاري

۱۴۵.رای شــماره ۱۰۸۰۹-۱۳۹6/۰۵/۰۵ هیــأت دوم  آقــاي علــي 

ــي ۱۱۹۹۲6۵۰۱۲  ــماره ۱۹۹۴ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب صالح

ــدم  ــج ص ــاد و پن ــن هفت ــد محمدحس ــهرضا  فرزن ــادره ش ص

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه 

مســاحت ۱۸۹.۷ مترمربــع پــالك شــماره ۳۸۱۴ فرعــي از 

۱۸ اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

اصفهــان از اســناد ۴۵6۸۷ مــورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲6 دفترخانــه 

ــه  ــورخ ۱۳۷۵/۷/۲6 دفترخان ــند ۴۴۵۱۵ م ــان و س ۹۱ اصفه

ــه ۴۱6  ــورخ ۱۳۹۱/۹/6 دفترخان ــند ۱66۵ م ــان و س ۹۱ اصفه

اصفهــان و ســند ۱۵۴6 مــورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ دفترخانــه ۴۱6 

ــان اصفه

ــم آرزو  ــأت دوم خان ــماره ۱۰۸۱۰-۱۳۹6/۰۵/۰۵ هی ۱۴6.رای ش

باقــري بــه شناســنامه شــماره ۱۰۱۹۳ كدملــي ۰۰6۲۹۲۱۰۱۰ 

ــگ  ــدم دان ــج ص ــاد و پن ــن هفت ــد بهم ــران فرزن ــادره  ته ص

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

۱۸۹.۷ مترمربــع پــالك شــماره ۳۸۱۴ فرعــي از ۱۸ اصلــي 

ــان  ــك غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش حــوزه ثب واقــع در اصفه

از اســناد ۴۵6۸۷ مــورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲6 دفترخانــه ۹۱ اصفهــان 

و ســند ۴۴۵۱۵ مــورخ ۱۳۷۵/۷/۲6 دفترخانــه ۹۱ اصفهــان و 

ســند ۱66۵ مــورخ ۱۳۹۱/۹/6 دفترخانــه ۴۱6 اصفهــان و ســند 

ــان ــه ۴۱6 اصفه ــورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ دفترخان ۱۵۴6 م

خانــم  دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۰۵-۱۰۸۱۱ شــماره  ۱۴۷.رای 

اشــرف طاهــري لمجيــري بــه شناســنامه شــماره ۱۳ كدملــي 

۱۲۹۰۰۹۹6۴۲ صــادره  اصفهــان فرزنــد حســن در  چهــار و 

ــه  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــم دان نی

مســاحت ۱۸۹.۷ مترمربــع پــالك شــماره ۳۸۱۴ فرعــي از ۱۸ 

ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق اصل

اصفهــان از اســناد ۴۵6۸۷ مــورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲6 دفترخانــه 

ــه  ــورخ ۱۳۷۵/۷/۲6 دفترخان ــند ۴۴۵۱۵ م ــان و س ۹۱ اصفه

ــه ۴۱6  ــورخ ۱۳۹۱/۹/6 دفترخان ــند ۱66۵ م ــان و س ۹۱ اصفه

اصفهــان و ســند ۱۵۴6 مــورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ دفترخانــه ۴۱6 

ــان اصفه

آقــاي  دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۲۱-۱۲۳۱۹ شــماره  ۱۴۸.رای 

كدملــي   ۱۱۲۹ شــماره  شناســنامه  بــه  مهديــان  محمــد 

6۲۱۹۴۸۵۲۳۸ صــادره  بوئیــن و میاندشــت فرزنــد عوضعلــي 

ــاحت   ۷۰.۲۰    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش

ــي واقــع  ــع پــالك شــماره   ۲6۲   فرعــي از  ۱۸   اصل مترمرب

در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از  

ــه ۴۲۸  ــت  صفح ــورد ثب ــی م ــی آدریان ــوروز رضائ ــت ن مالکی

ــالک ــر ۳۰۹ ام دفت

آقــاي  دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۱۹-۱۲۳۱۲ شــماره  ۱۴۹.رای 

ــي  ــماره ۴۷۳ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــمي ب ــين هاش سيدحس

۱۲۸۲۷۵۲۲۷۸ صــادره اصفهــان  فرزنــد ســيدعبدالرحمن 

ــاحت ۱۳۸.6۰      ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع پــالك شــماره    ۲۸ اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  

۱۴  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  از مالکیــت نــوروز زارع 

بهــرام آبــادی  مــورد ثبــت صفحــات ۲6۸ الــی ۲۷۱ دفتــر ۵۴ 

امــالک

آقــاي  دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۱۸-۱۲۱۴۷ شــماره  ۱۵۰.رای 

ــه شناســنامه شــماره  غــالم حســين دهقــان پــور منشــادي ب

ــد حســن  ــز فرزن ــي ۴۴6۹۳6۵6۸۸ صــادره مهري ۱۹۹۲ كدمل

ــه مســاحت    ۱۰۹/۷۰   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ششــدانگ ی

مترمربــع پــالك شــماره ۲۸ اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  

ــده  ــت زبی ــان  از مالکی ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح

واعظــی

آقــاي  دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۱۲-۱۱۴۲۱ شــماره  ۱۵۱.رای 

ــه شناســنامه شــماره ۲۹۴۹  ــي ب حســين شــاه ســالني گنيران

ــالم  ــد غ ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــي ۱۱۴۱۲۳۲۱۸۹ ص كدمل

علــي ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  ۷۷.۹۵  

ــع  ــي واق ــي از  ۲۱  اصل ــماره  ۵۴۰   فرع ــالك ش ــع پ مترمرب

ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ در اصفه

ــی  ــالنی گنیران ــاه س ــی ش ــی از غالمعل ــهم االرث متقاض از س

ــورخ  ــند 66۸۴۸ م ــورخ ۱۳۳۷/۳/۲6 و س ــند 66۱۴۰ م از س

ــورخ  ــند ۲۳۷۵۹ م ــان و س ــه 6 اصفه ۱۳۳۷/۱۰/۱۱  دفترخان

ــه ۵  ــورخ ۱۳۵۲/۲/۲ دفترخان ــند ۴۰۳۳۱ م ۱۳۴۴/۱۲/۹ و س

ــان اصفه

آقــاي  دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۱۲-۱۱۳6۷ شــماره  ۱۵۲.رای 

ســعيد کدخدائــي اليادرانــي بــه شناســنامه شــماره ۷6۵ 

كدملــي ۱۲۸۴۸۸۷۴۴۸ صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهيــم 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   ۱۴۰   

ــع  ــي واق ــي از  ۲۷  اصل ــماره  ۳۲    فرع ــالك ش ــع پ مترمرب

ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ در اصفه

ــر  ــه ۱۹6 دفت ــت   صفح ــورد ثب ــی م ــی ایروان ــت عل از مالکی

۱6۷  امــالک

۱۵۳.رای شــماره ۱۲۴۲۷-۱۳۹6/۰۵/۲۱ هیــأت دوم خانــم 

ــماره ۴۲۹  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي کرم ــر معصوم ــول مي بت

كدملــي ۱۲۸۴۵۸۷۹۴۰ صــادره اصفهــان  فرزنــد ســيد کريــم 

ــه مســاحت  ۳۰۸.6۸     ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ششــدانگ ی

ــي واقــع  ــالك شــماره   ۴۹۷   فرعــي از ۲۲   اصل ــع پ مترمرب

ــان   ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ در اصفه

مــورخ   ۹۴۱6۷ و   ۱۳۹6/۳/۱۸ مــورخ   ۹۳۹۷۷ ســند  از 

پــالک  توضیحــا    ( اصفهــان  دفترخانــه ۲۵   ۱۳۹6/۴/۲۵

۲۲/۲۵/۱ بــوده کــه بــه پــالک ۲۵/۴۹۷ تبدیــل شــده اســت (

آقــاي  اول  هیــأت  ۱۵۴.رای شــماره ۱۳۹6/۰۵/۳۱-۱۳۵۰۴ 

ــه شناســنامه شــماره ۱۹ كدملــي  رضــا جــان نثــاري الدانــي ب

ــدانگ  ــد شش ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ۱۲۸۹۸۵6۷۹6 ص

ــع  ــاحت ۴۴۴.۷۵ مترمرب ــه مس ــاری ب ــاب کارگاه نج ــک ب ی

پــالک شــماره ۱ فرعــی از ۱۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت بیگــم 

ــه ــق اظهارنام ــاری طب ــان نث آغاج

آقــاي  اول  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۳۰-۱۳۲۰۰ شــماره  ۱۵۵.رای 

ــه شناســنامه شــماره ۱۹ كدملــي  رضــا جــان نثــاري الدانــي ب

ــدانگ  ــد شش ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲۸۹۸۵6۷۹6 ص

یــک بــاب    مغــازه  بــه مســاحت   ۵۲.۲۲    مترمربــع پــالك 

شــماره    ۱۰۳۰   فرعــي از ۱۳   اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  

ــادق  ــت ص ــان  از مالکی ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح

ــق اظهارنامــه ــرورش  طب پ

آقــاي  اول  هیــأت  شــماره ۱۳۹6/۰۵/۲۸-۱۲۹۲۷  ۱۵6.رای 

ــي  ــماره ۳۰۹ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــري رنان ــا کبي عليرض

ــر ششــدانگ  ــد صف ــی شــهر فرزن ۱۲۹۰۴۰6۹۱۱ صــادره  خمین

یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت   ۱۴۹.۳۵  مترمربــع پــالك 

شــماره  ۱۱۴۱    فرعــي از  ۱۹  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  

۱۴  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــه 

ــر ۸۳ امــالک 66۷ دفت

آقــاي  اول  هیــأت  ۱۵۷.رای شــماره ۱۳۹6/۰۵/۲۸-۱۲۹۹۴ 

ــي  ــماره ۱۳۹ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــعيدي ب ــون س ــي ج عل

ــدانگ  ــم شش ــي رح ــد عل ــذه فرزن ــادره اي ۱۸۴۰۴۹۸۴6۳ ص

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   ۱۰۰    مترمربــع پــالك شــماره  

۳۴   اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــك 

ــی ســودانی ــت محمدرضــا آقارضائ ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

اول   هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۳۱-۱۳۴۹۵ شــماره  ۱۵۸.رای 

آقــاي حميــد مــرادي بــه شناســنامه شــماره 6۸ كدملــي 

ــدانگ  ــل شش ــد جلي ــودرز فرزن ــادره  الیگ ۴۱۷۲6۲۷۰6۴ ص

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت ۱۱۵مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

ــوزه  ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از ۴۰ اصل ۱۷۲فرع

ــندی ــه خورس ــت فاطم ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

اول خانــم  ۱۵۹.رای شــماره ۱۳۴۹۳-۱۳۹6/۰۵/۳۱ هیــأت 

ــي  ــماره ۲ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي آبگرم ــهربانو برات ش

ــه  ــدرت ال ــد ق ــرون  فرزن ــران و ک ــادره تي ۵۴۹۹۷۴۳۲۴۱ ص

ــع  ــه مســاحت ۲6.۹۵ مترمرب ــاب مغــازه ب ششــدانگ یــک ب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۱۳ اصل ــماره ۴۳۵ فرع ــالک ش پ

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح بخ

ــه ــق اظهارنام ــی طب ــاری الدان ــان نث ــان  ج رمض

چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۵/۲۳-۱۲۵۲۵ شــماره  ۱6۰.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــيني رنان ــال حس ــيد کم ــاي س آق

ــا  ــيد رض ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ــي ۱۲۹۰۱۳۰۰۰۰ ص ۵۵ كدمل

ــع  ــاحت ۷۳۵.۷۰ مترمرب ــه مس ــاب کارگاه. ب ــدانگ یکب شش

ــع در  ــي واق ــي از۱۸ اصل ــماره۲۱۲۰ فرع ــالك ش ــمتی از پ قس

ــع  ــان  م ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش۱۴ ح اصفه

ــم نجفــی کــه در ص  ــه خان الواســطه از مالــک رســمی حاجی

ــالک ــر ۸۳ ام ۹۰۵دفت

رأی اصالحی

ــوم  ــأت س ــماره ۲۷۳۲۸-۱۳۹۵/۱۰/۱۳ هی ــی ش ۱.رای اصالح

ــي  ــماره ۹۳۸ كدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــادر هارون ــاي ن آق

۵۷۵۹۳۷۲6۱۰ صــادره چــادگان فرزنــد نظــر        ششــدانگ 

ــالك  ــع از پ ــاحت ۱۵۹.۸۲ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره ۵۵۵ فرعــی از ۲۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 

حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازسندشــماره 6۱۲۵۹ مــورخ 

۸۲/۱۲/۲۷ دفترخانــه ۲۵ اصفهــان کــه در آگهــی هــای قیلــی 

ــالک  ــماره پ ــای ۱۳۹6/۰۳/۲۹ و ۱۳۹6/۰۴/۱۲ ش ــخ ه در تاری

اصلــی اشــتباهًا ۵ اصلــی آگهــی شــده اســت.

۲.رای اصالحــی شــماره ۱۱۴۲۳-۱۳۹6/۰۵/۱۴ هیــأت دوم 

باتوجــه بــه مفــاد گــزارش كارشــناس و بــا عنايــت بــه اينكــه 

راي هيــأت تــا كنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد راي صــادره بدیــن 

ــا ۳۷  ــورد تقاض ــالک م ــماره پ ــردد: ش ــي گ ــالح م ــرح اص ش

ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی ــی از ۲۳ اصل فرع

۳۳۷۲۸-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیــأت دوم شــماره پــالک فرعــی 

ــد شــده اســت. اشــتباهًا ۲۷ قی

۳.رای اصالحــی شــماره ۱۱۴۲۴-۱۳۹6/۰۵/۱۴ هیــأت دوم 

باتوجــه بــه مفــاد گــزارش كارشــناس و بــا عنايــت بــه اينكــه 

راي هيــأت تــا كنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد راي صــادره بدیــن 

ــا ۳۷  ــورد تقاض ــالک م ــماره پ ــردد: ش ــي گ ــالح م ــرح اص ش

ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی ــی از ۲۳ اصل فرع

۳۳۷۲۷-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیــأت دوم شــماره پــالک فرعــی 

ــد شــده اســت. اشــتباهًا ۲۷ قی

اول  هیــأت  اصالحــی شــماره ۱۳۹6/۰۵/۲6-۱۲۹۰۵  ۴.رای 

ــماره ۲۵۰۱۹۱۸۰  ــه ش ــناس ب ــزارش كارش ــاد گ ــه مف ــه ب باتوج

ــزارش  ــق گ ــه طب ــه اينك ــت ب ــا عناي ــورخ ۱۳۹6/۵/۲6 و ب م

ــاد  ــذا مف ــده ل ــرا نش ــون اج ــا كن ــأت ت ــل راي هي ــماره قب ش

راي صــادره بدیــن شــرح اصــالح مــي گــردد: مســاحت ملــک 

ــه در  ــد ک ــی باش ــح م ــع صحی ــا ۲66.۲۱ مترمرب ــورد تقاض م

ــاحت ۱۲۴  ــأت اول مس ــماره ۱6۵۱6-۱۳۹۵/۰6/۲۱ هی رای ش

ــد شــده اســت. ــع قی مترمرب

ــارم  ــأت چه ــماره ۱۰۷۰۲-۱۳۹6/۰۵/۰۴ هی ــی ش ۵.رای اصالح

باتوجــه بــه مفــاد گــزارش كارشــناس و بــا عنايــت بــه اينكــه 

ــادره  ــاد راي ص ــذا مف ــده ل ــرا نش ــون اج ــا كن ــأت ت راي هي

بدیــن شــرح اصــالح مــي گــردد: ملــک مــورد تقاضــا قســمتی 

ــماره ۲6۷۳۱- ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــالک ۳۵/۱۹۸ م از پ

۱۳۹۵/۱۰/۰۸ هیــأت چهــارم شــماره پــالک فرعــی قیــد نشــده 

اســت.

دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰6/۲۱-۱۵۰۷۱ شــماره  اصالحــی  6.رای 

باتوجــه بــه مفــاد گــزارش كارشــناس و بــا عنايــت بــه اينكــه 

راي هيــأت تــا كنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد راي صــادره بدیــن 

ــورد تقاضــا 6۷۱  ــالک م ــردد: شــماره پ ــي گ شــرح اصــالح م

ــه در رای شــماره  ــی باشــد ک ــح م ــی صحی ــی از ۱۷  اصل فرع

فرعــی  پــالک  شــماره  دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۲/۲6-۴۵۳۸

ــت. ــده اس ــد ش ــتباهًا ۷6۱ قی اش

ــرا  ــل اج ــوق قاب ــات ف ــت اصالح ــا رعاي ــي ب ــادره قبل آراء ص

ميباشــند.بدیهی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 

وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صادرخواهدشــد 

م الف ۲۰۳۱۷.

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹6/۰6/۳۰

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۳۹6/۰۷/۱۵

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــالک غــرب اصفهــان   علیرضــا 

حیدری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــده کالســه ۵/۹6۰6۸۲ش خواهــان  رســول  در خصــوص پرون

نصــری نصــر آبــادی دادخواســتی مبنــی بــر مطالبه بــه طرفیت  

محمدرضــا زمانــی تقدیــم نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای 

روز ســه شــنبه مــورخ ۱۳۹6/۸/۲ ســاعت ۸/۳۰ صبــح تعییــن 

گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون آییــن 

ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی مرات دادرســی مدن

از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خیابــان 

ــع شــورای حــل  ــار راه وکال مجتم شــیخ صــدوق شــمالی چه

اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخذ 

نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده 

تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

م الــف/ ۱۹۳۱۸ مدیــر دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع شــماره ۲ 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کالســه ۹6۰۸۵۱ خواهــان  محســن 

ــک  ــره چ ــک فق ــه ی ــر مطالب ــی ب ــتی مبن ــرکان دادخواس ت

ــت  ــت، وق ــوده اس ــم نم ــی تقدی ــی عزت ــت  مصطف ــه طرفی ب

ــاعت  ــنبه س ــه ش ــورخ س ــرای روز ۱۳۹6/۸/۲ م ــیدگی ب رس

ــا توجــه بــه مجهــول المــکان  ۸/۳۰ تعییــن گردیــده اســت. ب

ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب

منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه بــه 

نشــانی حــد فاصــل خیابــان آتشــگاه و خیابــان میــرزا طاهــر- 

بــر اتوبــان –ســاختمان قضائــی شــهید مطهــری شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان- شــعبه ۵۳ شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

مراجعــه و  نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 

در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

م الــف/ ۱۸۳۵۹مدیــر دفتــر شــعبه ۵۳ حقوقــی شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی  تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــالک شــماره 

۱۷/۲۳۵ واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 

ثبتــی بنــام تقــی فتحــی رنانــی فرزنــد محمــد و شــریک در 

جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت 

بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده ۱۵ 

ــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد  ــون ثبــت و ب قان

حــدود ملــک مرقــوم در روز پنــج شــنبه  مــورخ۹6/۷/۲۰  

ســاعت ۹  در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب 

ــردد  ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ای

کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 

ــون ثبــت  ــق مــاده ۲۰ قان ــان امــالک مطاب مجاوریــن و صاحب

ــی روز  ــا س ــدود ت ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی از تاری

پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون 

تعییــن تکلیــف  پرونــده هــای معترضــی  ثبــت معتــرض ظرف 

یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی 

بــا تقدیــم دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــالح  قضایــی گواهــی 

تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد .. 

ــس  ــدری ریی ــار : ۹6/6/۳۰ حی ــخ انتش ــف ۲۰۳۱۸ تاری م ال

ــان  ــرب اصفه ــناد  غ ــت اس ــه ثب منطق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه پــالک شــماره 

ــق رای  ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــش ۱۴ ثب ــع در بخ 6۵/۴۱ واق

هیــات بــه نــام  حســن بیــات  فرزنــد محمــد رضــا 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 

ــاعت ۹  ــورخ ۹6/۷/۲۰ س ــنبه  م ــوم در روز پنجش ــالک مرق پ

صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 

موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 

ــی در محــل حضــور  ــن آگه ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ک

ــاده ۲۰  ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــد و اعتراضــات مالکی یابن

قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 

م الــف ۲۰۳۱۱ تاریــخ انتشــار : ۹6/6/۳۰ رئیــس منطقــه  ثبــت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهــان – حیــدری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه  ــز ال ــان  عزی ــه ۹6۰۷۲۲ خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

ــت   ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب ــتی مبن ــاری  دادخواس ــی ی ول

ســید ســعید معماریــان  تقدیــم نمــوده اســت، وقت رســیدگی 

بــرای روز ... مــورخ ۱۳۹6/۸/۲ ســاعت ۱۰ صبــح تعییــن 

گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون آییــن 

ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی مرات دادرســی مدن

از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان چهــارراه  

شــیخ صــدوق چهــار راه وکال مجتمــع شــورای حــل اختــالف 

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایید. 

در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

م الــف/ ۱۸۳۷۲مســئول  دفتــر شــورای حــل اختالف   شــعبه 

۱۴ حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهان

ابالغیه
شماره ابالغنامه : ۹6۱۰۱۰6۷۹۴۸۰۰۵۴۵

بایگانــی  : ۹6۰۹۹۸6۷۹۴۸۰۰۲۱۸ شــماره  پرونــده  شــماره 

شــعبه : ۹6۰۲۱۸ تاریــخ تنظیــم : ۹6/6/۱۵مشــخصات ابــالغ 

شــونده حقیقــی : علیرضــا  یــاوری  مجهــول المــکان تاریــخ 

ــور اص  ــل حض ــاعت ۱۷ مح ــنبه  س ــه ش ــور۹6/۸/۲ س حض

خ ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور 

ــور ۹6/۸/۲  ــخ حض ــالک ۵۷ تاری ــا پ ــاختمان صب ــب س جن

ــدی  ــد محم ــوی محم ــوص دع ــور : ۱۷ در خص ــاعت حض س

پالرتــی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــوید . ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس

 م الــف ۱۹۳۱۹ دفتــر شــعبه ۱۸  مجتمــع  شــماره یــک 

شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــواد  ــان ج ــده کالســه ۹6۰۴۷۹ ش 6 خواه در خصــوص پرون

الماســی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه  بــه طرفیــت ۱- مریــم 

ــت  ــوده و وق ــم نم ــت روش تقدی ــرو حکم ــادری ۲- خس ق

ــاعت ۸/۳۰  ــورخ ۹6/۸/۲   س ــرای روز ............م ــیدگی ب رس

صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 

بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 

وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 

ــب  ــور – جن ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب

ســاختمان صبــا – پــالک ۵۷ کــد پســتی ۸۱6۵۷۵6۴۴۱ 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 6 مراجعــه و نســخه 

ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 

ــده  و  ــی ش ــی  تلق ــالغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق حض

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.

ــر شــعبه 6 شــورای حــل  ــر دفت ــف مدی شــماره: ۱۸۴۲۰م ال

ــان اختــالف اصفه

بانوان فوتسالیست ایران با شکست به نیمه نهایی رفتندرأی ژوزه علیه پرسپولیس واقعاً صادر شده است؟



پیشهناد فیلم

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

کارگردان: بهروز افخمی
نویسنده: بهروز افخمی

بازیگــران: مهــدی فخیــم زاده، مانــی حقیقــی، گوهــر 
شــیرمحمدی،  مرجــان  جــوان،  رامبــد  خیراندیــش، 
مســلمی،  ناهیــد  دوســت،  نظــام  نعیمــه  وحید نفــر، 
امیرعلــی دانایــی، شــهین تســلیمی، یدالــه شــادمانی

 خالصه داستان فیلم:
ــهور  ــر مش ــک بازیگ ــه دار ی ــر خان ــاره همس ــتان درب داس
ــازی  ــا وی همب ــم او ب ــن فیل ــه در آخری ــت ک ــینما اس س
می شــود و آن چنــان مــورد توجــه منتقــدان قــرار می گیــرد 

ــود.  ــادت او می ش ــه حس ــر ب ــه منج ک
روابــط صمیمانــه آن هــا تیــره شــده، زن قهــر می کنــد و بــه 
باغچــه خانوادگــی دماونــد مــی رود. بــا بازگشــت دخترشــان 

بــه ایــران روابــط آن هــا دســتخوش تحوالتــی می شــود.
بازی هــای فیلــم عمومــًا خوب انــد و یکــی از معــدود نقــاط 
قــوت آن. گوهــر خیراندیــش بــازی روانــی دارد. خیراندیش 
ــت  ــان داده قابلی ــه نش ــت ک ــی اس ــت بازیگرهای از آن دس
حضــور در هــر نقشــی را دارد. همان قــدر کــه در قالــب 
ــی  ــو« پذیرفتن ــم »بان ــر فیل ــده و فقی ــر درمان ــش هاج نق
ــرده و  ــال، تحصیل ک ــانتی مانت ــان س ــش زن ــت در نق اس
ــد. ــز می درخش ــهدخت« نی ــون »ش ــم چ ــی ه خوش پوش

ــازی  ــی ب ــز را به خوب ــش پروی ــز نق ــم زاده نی ــدی فخی مه
کــرده اســت. بــازی او بــا بازی های پیشــینش تفــاوت دارد. 
در عیــن روان پریشــی مــرد، درایــت و تالشــش بــرای نجات 
زندگــی دختــرش خــوب و پذیرفتنــی از آب درآمده اســت و 
اگــر هــم حضــور وی لطمه هایــی خــورده اســت ایــن لطمــه 
ــف  ــخصیت پردازی ضعی ــه و ش ــف فیلم نام ــی از ضع ناش

آن اســت. 
»آذر، شــهدخت، پرویــز و دیگــران« فیلــم بــدی نیســت امــا 
بــرای فیلم ســازی کــه روزی »شــوکران« را ســاخته اســت 

بســیار پایین تــر از حــد انتظــار بــه نظــر می رســد.

حرف و نقل

 ســریال تاریخــی »لحظــه گــرگ و میــش« بــه 
کارگردانــی همایــون اســعدیان بــا ثبــت صحنه هــای 
مربــوط بــه دهه ی شــصت بــا بــازی فاطمه گــودرزی 
ایــن  داســتان  اســت.  تصویربــرداری  حــال  در 
ــواده ای اصیــل  مجموعــه روایتگــر فــراز و فــرود خان
ایرانــی در طــول ســه دهــه اســت. ایــن ســریال بــا 
ــواده کــه از دهــه  محوریــت زندگــی تنهــا دختــر خان
ــی از قبیــل جنــگ تحــوالت  ــا حــوادث گوناگون ۶۰ ب
اقتصــادی و اجتماعــی و ... آغــاز و تــا زمــان معاصــر 

ادامــه خواهــد داشــت.
 میتــرا داور داســتان نویس می گویــد: رغبــت بــه 
نوشــتن در فضــای مجــازی مثــل همــان حــرف زدن 
اســت؛ ریشــه دار نیســت. حتــی شــاید باعــث شــود 

ادبیــات جــدی بــه کنــار کشــیده شــود.
 علــی گرانمایه پــور، اســتاد ارتباطــات دربــاره 
ایــن رویکــرد صداوســیما در پوشــش هم زمــان 
ــه صداوســیما  ــه ام ک ــا گفت ــرد: باره ــار ک ــار، اظه اخب
در رویکردهــای خبــری خــود نیــاز بــه بازبینــی دارد. 
ــوع  ــال وق ــا در ح ــور و دنی ــادی در کش ــات زی اتفاق
ــن  ــیما ای ــرد صداوس ــه رویک ــی ک ــا زمان ــت و ت اس
ــردم  ــد، م ــور کن ــات را سانس ــن اتفاق ــه ای ــد ک باش
بــه شــبکه های فارســی زبان خــارج از کشــور رو 
می آورنــد کــه آن اتفاقــات را همیشــه پوشــش 

می دهنــد.
ــه در انتخــاب  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب  رضــا کیانی
ــچ  ــکار هی ــه اس ــی ب ــرای معرف ــس« ب ــم »نف فیل
اعمــال نظــر بیرونــی صــورت نگرفتــه اســت، گفــت: 
ایــن فیلــم امتیازاتــی دارد کــه بــرای اعضــای آکادمی 
اســکار می توانــد جذابیــت بیشــتری داشــته باشــد.

 اســماعیل بنــی اردالن دبیــر علمی نخســتین دوره 
جایــزه پژوهــش ســینمایی ســال بــا اشــاره بــه اینکه 
ایــن جایــزه بــه اصــالح تصــور کلیشــه ای از پژوهــش 
در ســینما می انجامــد، تأکیــد کــرد برگزیــدگان ایــن 

جایــزه مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد.
ــاس  ــندگی عب ــه نویس ــا« ب ــریال »افتاده ه  س
ــوان یکــی از گزینه هــای  ــرار اســت به عن جوانمــرد ق
ــی  ــد اوج ــود. مجی ــاخته ش ــال ۹۷ س ــوروزی س ن
ــه در  ــده دارد ک ــر عه ــن ســریال را ب ــی ای تهیه کنندگ
۱۵ قســمت ۴۵ دقیقــه ای بــه تولیــد خواهــد رســید. 
ایــن ســریال در مرکــز ســیما فیلم ســاخته می شــود 
و قــرار اســت بــه شــبکه دو برســد امــا هنــوز کارگردان 

آن مشــخص نیســت.
ــون  ــردان ســینما و تلویزی ــد کارگ  ســیروس الون
ــوان  ــا عن ــمتی ب ــریال ۴۰ قس ــک س ــد دارد ی قص
ــان  ــد در پای ــازد. الون ــا« را بس ــدی، بی ــق ش »عاش
ــمتی  ــریال ۴۰ قس ــن س ــاخت ای ــان س ــاره زم درب
ــه  گفــت: فکــر می کنــم زمســتان بتوانیــم شــروع ب

ــم. ــا« کنی ــدی، بی ــق ش ــاخت »عاش س
 مــت دیمــون پــس از بــازی در فیلم هــای 
»ســابربیکان« یــا »آیکــون حومــه شــهر« و »کوچک 
ــرار  ــرد و ق ــاب ک ــدی اش را انتخ ــم بع ــازی« فیل س
ــر  ــی ظاه ــان آر. برینکل ــر ج ــش دکت ــت در نق  اس

شود.

اخبارکوتاه

 مروری بر مجموعه آثار 
علیرضا گلدوزیان

ــای  ــه کارگاه ه ــوان مجموع ــاق عن چهارت کیمیای وطن
تولیــدی تصویرگــری اســت کــه بــه همــت مــوزه هنرهــای 
ــان  معاصــر ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفه
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود. ب ــزار می ش برگ
فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، هــدف از برگــزاری 
ایــن سلســله کارگاه هــا، رشــد و معرفــی هنــر تصویرگــری 
اصفهــان، کمــک بــه گســترش و آشــنایی بیشــتر مخاطبان 
ــا مشــارکت هنرمنــدان فعــال در  در حــوزه تصویرســازی ب
ایــن حــوزه در شــهر اصفهــان، تعامــل و همــکاری بــا 
تعامــل  کشــور،  سراســر  از  حــوزه  ایــن  متخصصــان 
بین المللــی بــا رویدادهــا و هنرمنــدان مطــرح ایــن شــاخه 
از هنرهــای تصویــری در سراســر جهــان و نیــز ایجــاد 
پایگاهــی بــرای هنــر تصویرگــری در اصفهــان اســت. مــوزه 
هنرهــای معاصــر به عنــوان دفتــر تخصصــی هنرهــای 
تجســمی ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
در قالــب کارگاه »چهارتــاق تصویرگــری اصفهــان« به مــرور 
ســری  اولیــن  می پــردازد.  گلدوزیــان  علیرضــا  آثــار 
کارگاه هــای ایــن مجموعــه 3۰ و 3۱ شــهریور مــاه ۱3۹۶ در 
کتابخانــه مرکــزی اصفهــان برگــزار می شــود کــه هنرمنــدان 
دعــوت شــده بــه ایــن کارگاه از میــان تصویرگــران حرفــه ای 
ــدرس  ــده اند. م ــاب ش ــه انتخ ــن عرص ــه ای ای و نیمه حرف
ایــن دوره علیرضــا گلدوزیــان، تصویرگــر و طــراح گرافیــک 
ــده  ــتان های گزی ــاس داس ــر اس ــار ب ــت و آث ــی اس ایران
شــده از کتــاب »داســتان های امثــال« امیــر قلــی امینــی 
خلــق خواهنــد شــد. روز جمعــه 3۱ شــهریورماه نیــز 
نشســتی بــا حضــور »علیرضاگلدوزیــان« تصویرگــر معاصر 
و »علــی بــوذری« عضــو هیــأت مدیــره انجمــن تصویرگران 
آثــار  مجموعــه  بــر  مــروری  بــا  همــراه  ایــران 
عمــوم  کــه  می شــود  برگــزار  »علیرضاگلدوزیــان« 
شــهروندان می تواننــد از ســاعت ۱۷ تــا ۱۹ بــه ســالن 

کتابخانه مرکزی مراجعه کنند.

حاشیه های »گسل« در گام آخر
ــا  ــمت ب ــن قس ــش آخری ــس از پخ ــل« پ ــریال »گس س
حواشــی مجــازی مواجــه شــد. مجموعــه تلویزیونــی 
و  بذرافشــان  علیرضــا  کارگردانــی  بــه  »گســل« 
 ۲۸( شــب گذشــته  چگینــی،  محســن  تهیه کنندگــی 
شــهریور مــاه( بــه پایــان رســید. ایــن ســریال کــه 
موضوعــات سیاســی و اجتماعــی را دســتمایه ی طنــز قــرار 
ــا حواشــی در فضــای  ــد شــب گذشــته ب ــود، از چن داده ب
مجــازی مواجــه شــد؛ حاشــیه هایی کــه بــا سانســور 
مدیــران تلویزیونــی در بازپخــش، خواســته یــا ناخواســته 
ــتان  ــل« داس ــت. »گس ــود گرف ــه خ ــری ب ــکل جدی ت ش
زندگــی محافــظ یکــی از معاونــان وزرا و اتفاقاتــی کــه در 
ــد  ــه وجــود می آی ــی شــخصی و کاری او ب حیطــه ی زندگ
امکانیــان،  بیــژن  روایــت می کــرد. سام درخشــانی،  را 
مهتــاج نجومــی، فلور نظــری، تیــرداد کیایــی، رامتیــن 
خــدا پناهــی، شبنم فرشــاد جــو، ســتاره حســینی، ســامان 
دارابــی، محمــد فیلــی، رضــا کریمــی، نیکــی محرابــی، کاوه 
ــی  ــین نخع ــان و افش ــان مهردادی ــی، طوف ــماک باش س

ــد. ــی بودن ــه تلویزیون ــن مجموع ــران ای ــه بازیگ ازجمل
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ــایل  ــزون وس ــترش روزافــ ــا گس ــروزه ب ام
ــد  ــای جدی ــا ورود تکنولوژی ه ــی و ب ارتباط
و پیشــرفته، نقــش اینترنــت و ابزارهــای 
ــر و  ــا پررنگ ت ــی م ــی در زندگ ــاط جمع ارتب

ــت.  ــده اس ــر ش محوری ت
اینترنــت رســانه ای منحصــــربه فــرد اســت 
کــه به راحتــی از طریــق آن می تــوان بــه 
جدیدتریــن اخبــار، متن هــــا، فیلــم و... 
دسترســی داشــت و در هــر مــکان و زمــان، 
اطالعــات و خدمــات مــورد نیــاز را دریافــت 

ــرد. ک
 قدرت رسانـه ها

ــاوری آســان  ــی فن ــت نوع ــد اینترن ــر چن ه
اســت کــه معمــواًل خودمــان می توانیــم 
ــا  ــم ام ــری اش را انتخــاب کنی ــوه کارب نحــ
بی شـــک می توانــد بــر افــکار، عقایــد و 
ــه دور از  ــرا ک ــد چ ــذار باش ــا تأثیرگ باورهــ
ــی را در  ــردی پیام ــی ف ــت وقت ــن نیس ذه

می کنــد؛  دریافــت  جمعــی  رســانه های 
ــرد.  ــرار گی ــر آن ق ــت تأثی تح

»برنــارد کوهــــن« در ایــن زمینــه بــه نکتــه 
ــانه ها  ــد: »رس ــاره می کن ــی اش ــل تأمل قاب
نمی تواننــد بــه مــا بگوینــد کــه چگونــه 
ــاره  ــد درب ــد بگوین ــا می توانن ــم ام ــر کنی فک
چــه چیــزی فکــر کنیــم« بنابرایــن یکــی از 
ــای  ــت و فض ــای اینترن ــن کارکرده مهم تری
مجــازی بــا توجــه بــه قــدرت و نفــوذی کــه 
در میــان کاربــران دارنــد، تولیــد و بــاز تولیــد 
رفتــاری  الگـــــوهای  و گســترش  معنــا 

ــد اســت. جدی
 فضای مجــازی

اغلــب افــراد تصــوری کــه از فضــای مجــازی 
دارنــد ممکــن اســت محــدود بــه یــک 
ــا تلفــن همــراه باشــد  ــر ی دســتگاه کامپیوت
در حالــی کــه فضــای مجــازی مجموعــه ای 
ــی  ــای ذهنــ ــا و داده ه ــه ها، باوره از اندیش
اســت کــه به ســرعت در حــال مبادلــه شــدن 
هســتند؛ بنابرایــن بــه راحتــی می تواننــد 

همچــون یــک محیــط فیزیکــی و حقیقــی 
ــا  ــذاری ی ــری و تأثیرگ ــگ پذی ــکان فرهن ام
نهادینــه شــدن موضوعــی را فراهــــم آورنــد.

 الکچری یا الکشری؟
تبلیغــات،  از  بســیاری  در  روزهــا  ایــن 
وب ســایت های  یــا  تلگرامــی  کانال هــای 
اینترنتــی بــه واژه »الکچــــری« برخــورد 
به منظــور  اغلــب  کــه  واژه ای  می کنیــم. 
نشــان دادن کیفیــت، مرغوبیــت و درجه یــک 
بــودن کاالیــی اســتفاده می شــود. امــا جالــب 
اســت بدانیــم ایــن واژه در هیــچ زبانــی 
ــان  ــتباه در می ــدارد و به اش ــی ن ــچ معنای هی
کاربــران و مــردم در حــال »جـــا افتــادن« و 

اســت.  »نهادینه شــدن« 
کــج  شــکل  »الکچــری«  به عبارت دیگــر 
زبــان  در  اســت کــه   Luxury معــوِج  و 
انگلیســی و حتــی لهجــه آمریکایــی یــا 
یــا »الکــژری«  بریتانیایــی »الکشــری« 
ــا  ــی زبان ه ــب فارس ــود و اغل ــظ می ش تلف
آنچــه  از  تقلیــد  بــه  و  به اشــتباه  را  آن 
تلفــظ  دیده انــد  مجــازی  فضاهــای  در 
بــر  کاربــران،  بیشــتر  زیــرا  می کننــد. 
ــد  ــت دارن ــه اینترن ــه ب ــادی ک اســاس اعتم
ــوادی و  ــوادی، کم س ــر بی س ــه خاطــ ــا ب ی
ــق و جســتجو  ــه تحقی ــدم داشــتن روحی ع
هــر داده ای را به راحتــی می پذیرنــد و بــا 
ــن در  ــه کار گرفت ــردن از آن و ب ــتفاده ک اس
ــی  ــط در کالم، به نوع ــت و غل ــای درس جاه
تــالش دارنــد تــا »بــه روز بــودن« خــــود را 

ــانند. ــات برس ــه اثب ب

برندهــای  برخــی  اینکــه  جالــب  نکتــه 
مشهــــور نیــز در معرفــی کاالهای خــود، واژه 
ــد و  ــه کاربرده ان ــت ب ــری« را نادرس »الکشـ
ــه  ــا ب دامنــه اســتفاده غلــط از ایــن کلمــه ت
ــوگل  ــی در گ ــه وقت ــترش یافته ک ــا گس آنج
نیــز جســتجو کنیــم بــه شــما »الکچــری« را 

پیشــنهاد می دهــد!
 ریشه شناسی واژه الکشــری

ــه  ــن واژه ریش ــی، ای ــدگاه ریشه شناس از دی
التیــن دارد و شــکل اولیــه آن به صــورت 
Luxus بــوده اســت؛ اغلبمــان پیــش از 

الکشــری، لوکــس را شــنیده ایم. 
ــرای  ــبی ب ــادل مناس ــی مع ــان فارس در زب
ایــن کلمــه ارائــه نشــده و بــه عظمــت، 
ــده  ــه ش ــی و... ترجم ــکوه، گران ــی، ش بزرگ

ــت.  اس

ــالدی  ــرن چهاردهــم می ــه ق ــع از میان درواق
ایــن واژه بــا معنایــی متفــاوت نســبت 

ــت  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــروز، م ــه ام ب
و در اوایــل قــــرن بیســتم میــالدی بــا 
پیشــرفت صنعــت و گســتردگی ســبک های 
ــری  ــوم عمیق ت ــه مفه ــری ب ــی و هن زندگ

دســت یافت.
 شیوه زندگی الکشری

لوکــس گرایــی یــا الکشــری بــه شــیوه ای از 
ــه در آن شــخص  ــه می شــود ک ــی گفت زندگ
را  لوکــس  اجنــاس  می دهــد  ترجیــح 
خریــداری کنــد ســاعت، جواهــر، اتومبیــل، 
برتریــن و  از میــان  و...را  وســایل خانــه 
عــالوه  تــا  کنــد  انتخــاب  گران ترین هــا 
ــراد  ــه و اف ــرم جامع ــدن از ُن ــاز ش ــر ممت ب
عــادی به گونــه ای برتــری یــا اصطالحــًا 
»بــاکالس« بــودن خــود را هــم نشــان 

ــد!  ده
ــر  ــن ام ــتای ای ــه در راس ــد ک ــه نمان ناگفت
قطعــًا بایــد هزینه هــای گزافـــــی پرداختــه 

شــود.
در مجمــوع می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
نقــش  پرکاربــرد،  جمعــِی  رســانه های 
پررنگــی در نهادینــه کــردن یــک رفتــار، 
ــل  ــی یــک واژه نادرســت مث ــگ و حت فرهن
ــب  ــز اغل ــران نی ــد و کارب ــری« دارن »الکچ
محتــوای  تفکیــک  و  تشــخیص  قــدرت 
بنابرایــن  ندارنــد  را  نادرســت  از  درســت 
ــوذی  ــدرت و نف ــه ق ــه ب ــا توج ــانه ها ب رس
کــه دارنــد به راحتــی باعــث گســترش یــک 
فرهنــگ غلــط و پرهزینــه در زندگــی مــردم 

ند. می شــو

نرگــس آبیــار کارگــردان فیلــم ســینمایی »نفــس« کــه بــه 
ــزه  ــن دوره جای ــه نودمی ــران ب ــده ســینمای ای ــوان نماین عن
اســکار معرفــی شــده اســت گفــت: از ایــن موضــوع بســیار 
خوشــحال هســتم البتــه اگــر این اتفــاق بــرای هــر کارگردان 

دیگــر کشــورم هــم رخ مــی داد خوشــحال می شــدم. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معمــوالً جوایــز و اتفاقاتــی از 
ایــن دســت بــرای یــک هنرمنــد بســیار ارزشــمند و 
خوشــحال کننده اســت، بیــان کــرد: مــن هــم از ایــن 
ــاق خوشــحالم. از  ــن اتف موضــوع مســتثنی نیســتم و از ای
ــه اســکار  ــم یــک کارگــردان زن ب ســوی دیگــر امســال فیل
معرفــی شــده و ایــن اتفــاق مبارکــی اســت بنابرایــن 
ــه  ــده، البت ــتری ش ــاد بیش ــان اعتم ــه زن ــم ب ــر می کن فک
مشــارکت زنــان در حوزه هــای مختلــف هــم افزایــش پیــدا 

کرده اســت. 

وی بــا اشــاره بــه فیلــم »نفــس« و ظرفیت هــای موضوعــی 
آن بــرای حضــور در رقابت هــای جهانــی بــه مهــر گفــت: 
ایــن فیلــم در ســتایش تخیــل و صلــح اســت، همــه 
تخیالتــی  و  رویاهــا  خــود  زندگــی  از  برهــه ای  در   مــا 

داشته ایم.
ــودک را  ــک ک ــای ی ــم رویاه ــن فیل ــا در ای ــن رو م  از همی
ــزرگ اجتماعــی و سیاســی  ــاق ب ــم کــه ۲ اتف ــی می گیری پ
را در زندگــی خــود می بینــد و نــگاه بی طرفانــه و بــدون 
قضاوتــی بــه ایــن موضــوع دارد کــه مــا بــا او در ایــن فیلــم 
ــگ  ــوع جن ــی وق ــاره در پ ــه یک ب ــا ب ــم، ام ــو می روی جل
آرزوهــای کــودک بــه خاکســتر تبدیــل می شــود؛ کودکــی کــه 
می توانســت مهــره مهمــی بــرای زندگــی خــود و کشــورش 
ــد،  ــا می مان ــر آواره ــای او زی ــان آرزوه ــه ناگه ــا ب باشــد ام

ــح اســت. ــن »نفــس« در ســتایش صل بنابرای

فیلــم ســینمایی »لینــا« به عنــوان محصولــی مشــترک از ســینمای 
ایــران، افغانســتان و هلنــد، اکــران خــود را در افغانســتان آغــاز کــرد. 
»لینــا« از ابتــدای هفتــه نمایــش خود را در ســینماهای افغانســتان 
آغــاز کــرده اســت. بازیگــر اصلــی »لینــا« حســیبا ابراهیمــی بازیگر 
افغانســتانی اســت کــه بــا »چنــد مترمکعــب عشــق« در ســینمای 
ــه در  ــادی ک ــون ارش ــن همای ــید. همچنی ــهرت رس ــه ش ــران ب ای
افغانســتان بــا فیلــم »بادبادک بــاز« بــه کارگردانــی مــارک فورســتر 
شــناخته می شــود نیــز در ایــن فیلــم ایفــای نقــش کــرده اســت. 

امیر آقایــی بازیگــر دیگــر »لینــا« اســت. 
ــهر  ــم ش ــان فیل ــاالر افغ ــه در ت ــا« ک ــه »لین ــم افتتاحی در مراس
ــم  ــان  فیل ــر افغ ــف مدی ــر لطی ــد، انجنی ــش درآم ــه نمای ــل ب کاب
بــه خبرگزاری هــای محلــی گفتــه اســت: لینــا یــک فیلــم بســیار 
ــد و  ــان می کن احساســی و عاطفــی اســت کــه درد مهاجــرت را بی
ــه مخاطــب  حســیبا ابراهیمی هــم توانســت همیــن احســاس را ب

ــال دهــد.  انتق
ــورد،  ــم می خ ــه چش ــاد ب ــه زی ــزی ک ــرد: چی ــان ک وی خاطرنش
ــق  ــه باالخــره موف ــم اســت ک ــر فیل ــت گم شــده بازیگ ــا هوی همان
ــد.  ــل می آی ــه کاب ــد و ب ــدا می کن ــود را پی ــت خ ــود و هوی می ش
بــازی درون گــرای حســیبا، ببینــده را وادار می کــرد کــه ایــن فیلــم را 

ــد.  ــال کن ــد، دنب ــدا می کن ــدرش را پی ــه پ ــی ک ــا وقت ت
»لینــا« نخســتین تجربــه کارگردانــی فیلــم بلنــد رامیــن رســولی، 
ــه تهیه کنندگــی آن  ــد اســت ک ــردان افغانســتانی ســاکن هلن کارگ
را ســیاوش حقیقــی بــر عهــده داشــته و ســرمایه گذاران فیلــم بــر 
ــا«  ــت. »لین ــولی اس ــن رس ــدی و فردی ــد احم ــید محم ــده س عه
داســتانی را بــا رویکــرد اصلــی دوســتی میــان ملــت ایــران و ملــت 
افغانســتان روایــت می کنــد. بازیگــران دیگــر »لینــا« عبارت انــد از 
عطیــه غبیشــاوی، مــژگان کامجــو، شــهاب شــادابی و قاســم میــرزا 

کریمــی.
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معــوجِ  و  کــج  شــکل   »الکچــری« 
Luxury است که در زبان انگلیسی 
و حتــی لهجــه آمریکایی یا بریتانیایی 
تلفــظ  »الکــژری«  یــا  »الکشــری« 

می شــود
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الکچری یا الکشری؟

رازهای تلخ زندگی خالق »پو«
کــه  نویســنده ای  میلــن«  »ای.ای.  زندگــی 
داســتان های کودکانــه »وینــی پــو« را بــه نــگارش 
کودکــی  خاطــرات  بــا  نوشــته هایش  و  درآورد 
میلیون هــا نفــر گــره خــورده، رازهــای ناخوشــایند 
و غم انگیــزی دارد کــه بــه زودی در یــک فیلــم 

ــد. ــد ش ــاش خواه ف
بــا  رابیــن«  کریســتوفر  »خداحافــظ  فیلــم   
بــازی »دامنــل گلیســون« و »مارگــو رابــی«، 
ــی ــای خانوادگ ــود و رازه ــران می ش ــه زودی اک  ب
می کنــد.  برمــا  را  نویســنده  »ای.ای.میلــن« 
می داننــد  محبــوب  نویســنده ای  را  »میلــن« 
کــه بــا نوشــتن داســتان های »پــو«، لــذت 

ــای  ــیاری از بچه ه ــه بس ــی را ب ــه کودک معصومان
دیــروز و امــروز چشــانده، امــا حقیقــت ایــن اســت 
کــه او بــه بچه هــا عاقــه ای نداشــته، بــه همســرش 
خیانــت کــرده و در زمــان مــرگ، بــا پســرش 
کــه الهام بخــش ایــن داســتان ها بــوده، قهــر 
ــه«،  ــن« و »دافن ــد »میل ــا فرزن ــت. تنه ــوده اس ب
درواقــع »کریســتوفر رابیــن« نــام داشــت، همــان 
»کریســتوفر«ی کــه در داســتان های »وینــی 
پــو«، دوســت خــرس پرخــور و بازیگــوش اســت. 
ایــن داســتان های  از نوشــتن  او پیــش  پــدر 
کودکانــه هــم به عنــوان نویســنده مجلــه »پانــچ« 
شــهرت داشــت. او ســال ۱۹۲۳ در تعطیــات 
دربــاره  داســتان هایی  نــگارش  بــه  شــروع 
ــکی اش  ــرس عروس ــاله و خ ــتوفر« سه س »کریس

ــی  ــی خیل ــتان »وقت ــد داس ــال بع ــک س ــرد. ی ک
ــس از آن،  ــید و پ ــاپ رس ــه چ ــم« ب ــوان بودی  ج

ــا  ــد. ام ــر ش ــال ۱۹۲۶ منتش ــو« در س ــی پ »وین
ــن  ــار ای ــه انتش ــتری ک ــهرت بیش ــت و ش موفقی
ــت،  ــراه داش ــه هم ــن« ب ــرای »میل ــتان ها ب داس
چنــدان بــه مذاقــش خــوش نیامــد؛ چــون 
به عنــوان  داشــت  تمایــل  زمــان  آن  در  او 
شــود.  گرفتــه  جــدی  سیاســی  منتقــدی 
مــردم بیشــتر دوســت داشــتند »کریســتوفر 
ــنده  ــا نویس ــد ت ــات کنن ــی را ماق ــن« واقع رابی
ــه یکــی  ــن« در نامــه ای ب داســتان هایش را. »میل
ــرای دیــدن  از دوســتانش نوشــته اســت: مــردم ب

»کریســتوفر رابیــن« ســر و صــدا راه انداختــه 
ــتن  ــه نوش ــال او ب ــن ح ــا ای ــن. ب ــه م ــد، ن بودن

ــال ۱۹۲۷  ــه داد و در س ــو« ادام ــتان های »پ داس
»حــاال شــش نفــر هســتیم« را منتشــر کــرد. 
ــه  ــو« روان ــه پ ــه ای در محل ــد هــم »خان ســال بع
ــی  ــای »وین ــت کتاب ه ــد. موفقی ــاب ش ــازار کت ب
ــن«  ــه »میل ــرد ک ــدا ک ــه پی ــان ادام ــو« آن چن پ
ــرگ  ــتان ها ب ــن داس ــه ای ــت ک ــرش گف ــه ناش ب
جــای  بــه  او  پــس،  آن  از  اســت.  برنده شــان 
نــگارش مقــاالت ضد جنــگ و نمایشــنامه، خــود را 
وقــف نوشــتن داســتان های »پــو« و دوســتانش 
کــرد. »کریســتوفر« بعدهــا دربــاره پــدرش گفــت: 
قلــب پــدرم در طــول زندگــی اش قفــل بــود. 
بعضی هــا بــا بچه هــا خــوب هســتند، بعضــی نــه. 
ایــن یــک ودیعــه اســت. یــا شــما آن را داریــد، یــا 

ــت.  ــدرم نداش ــه. پ ن

ادبیات

رونمایی از سایت »نقد داستان«
ســایت تخصصــی »نقــد داســتان« بــا حضــور جمعــی از نویســندگان، 
منتقــدان، ادب جویــان دوره هــای آل جــالل و سرپرســت معاونــت 
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی رونمایــی شــد. بــه 
ــای  ــه آموزش ه ــه برنام ــی و در ادام ــعر و ادب پارس ــبت روز ش مناس
ادبــی و اســتعدادیابی بنیــاد شــعر و ادبیــات داســتانی ایرانیــان، 
ــرای نقــد  عصــر سه شــنبه )۲۸ شــهریور(، ســایت »نقــد داســتان« ب
ــاز  ــی زبان آغ ــندگان فارس ــتانی نویس ــار داس ــی آث ــی تخصص و بررس

ــرد.  ــه کار ک ب
در ایــن مراســم کــه بــا متن خوانــی ســردبیر و منتقــدان فعــال 
در پایــگاه تخصصــی نقــد داســتان، همچنیــن مدیرعامــل بنیــاد 
بــر سرپرســت  بــود، عــالوه  ادبیــات داســتانی همــراه  شــعر و 
ــز  ــه نی ــن وزارتخان ــران ای ــی از مدی ــاد، جمع ــی ارش ــت فرهنگ معاون
ــایت  ــردبیر س ــی س ــان رضای ــم احس ــن مراس ــتند. در ای ــور داش حض
ــاره  ــا اش ــه در آن ب ــد ک ــی را خوان ــز متن ــتان نی ــد داس ــی نق تخصص
بــه افتتــاح ســایت تخصصــی نقــد شــعر گفــت: اردیبهشــت  مــاه بــود 
ــدند و در  ــع ش ــف جم ــتان های مختل ــی از اس ــای ادب ــه انجمن ه ک
مراســم اختتامیــه، ضمــن برنامه هــای جشــنواره، مــن شــعر خوانــدم 
و غالمرضــا طریقــی از وزیــر دســت خطی گرفــت و ســایت نقــد شــعر 
هــم افتتــاح شــد. بعــد کــه اســتقبال ها را دیدیــم، قــرار شــد ســایت 
ــد شــعر، ســابقه ای  ــزود: نق ــم. او اف ــد داســتان را هــم راه بیندازی نق
ــل داســتان  ــد داســتان هــم مث ــا نق هزارســاله در کشــورمان دارد. ام
مــدرن، در این جــا نوپــا اســت. اتــاق نقــد هنــوز خالــی اســت، قــاب 
ــادی  ــتند و راه زی ــمار هس ــم و انگشت ش ــوار ک ــای روی دی عکس ه
در پیــش رو داریــم. پایــگاه نقــد داســتان امــا دوســت دارد بخشــی از 

ــرود. ــی را ب ــن مســیر طوالن ای

سریال

مخاطب حرف اصلی »لژیونر« را متوجه نشد
یــک منتقــد آثــار نمایشــی کــه معتقــد اســت شــخصیت های اصلــی 
ســریال »لژیونــر« کامــل روایــت نشــده اند، اظهــار کــرد: »لژیونــر« از 
دســت مایه خوبــی برخــوردار بــود کــه قابلیــت بیــش از ایــن پرداختــه 
ــی  ــرف اصل ــل و ح ــه ثق ــب نقط ــگار مخاط ــا ان ــت، ام ــدن را داش ش

ــود.  ــه نمی ش ــتان را متوج داس
بــه  اشــاره  بــا  نمایشــی  آثــار  منتقــد  صلح جــو،  حســین 
شــخصیت پردازی ســریال »لژیونــر«، اظهــار کــرد: اینکــه تــالش 
می شــود در ســریال »لژیونــر« کمــدی بــه مخاطــب نشــان داده 
ــاوت  ــم متف ــس گرفته ای ــه آن ان ــه ب ــی ک ــا کمدی های ــه ب ــود ک ش

اســت اتفــاق خوبــی بــود. 
ــر اســت  ــن ســریال خالصــه یــک ســریال مفصل ت ــه نظــرم ای ــا ب ام
چــرا کــه پرســوناژهای متعــددی در »لژیونــر« وجــود دارنــد کــه 
توضیحــات کافــی دربــاره آن هــا ارائــه نشــده اســت. هــر کــدام از ایــن 
پرســوناژها گذشــته و داســتانی دارنــد کــه آن را بــه قصــه آوردنــد. امــا 
ــت.  ــده اس ــی ش ــریال خالصه گوی ــا در س ــن آدم ه ــام ای ــاره تم درب
ــت  ــه قابلی ــود ک ــی برخــوردار ب ــر« از دســت مایه خوب ســریال »لژیون
ــگار مخاطــب نقطــه  بیــش از ایــن پرداختــه شــدن را داشــت، امــا ان
ــد  ــن منتق ــود. ای ــه نمی ش ــتان را متوج ــی داس ــرف اصل ــل و ح ثق
آثــار نمایشــی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــخصیت های ســریال »لژیونــر« 
ــخصیت ها در  ــی ش ــد: خالصه گوی ــادآور ش ــده اند، ی ــی ش خالصه گوی
ــر  ــا محدودت ــا آن ه ــب ب ــاط مخاط ــا ارتب ــود ت ــث می ش ــریال باع س
ــتند  ــخصیت ها هس ــی ش ــک کار نمایش ــر ی ــن عنص ــود. مهم تری ش
ــا در  ــا آن ه ــا ب ــد ی ــی کن ــا همدل ــا آن ه ــد ب ــب می توان ــون مخاط چ
تضــاد قــرار بگیــرد. پریشــانی در شــخصیت پردازی ســریال »لژیونــر« 

ــد. ــظ نکن ــودش را حف ــم خ ــم ریت ــه فیل ــث می شــود ک باع

تئاتر

اکبر زنجان پور »معرکه در معرکه« برپا می کند
اکبــر زنجان پــور قصــد دارد نمایــش »معرکــه در معرکــه« را در 
اردیبهشــت و خــرداد ســال ۹۷ در ســالن ســمندریان تماشــاخانه 

ایرانشــهر روی صحنــه ببــرد.
ــران کــه  ــر ای ــور بازیگــر و کارگــردان شــناخته شــده تئات ــر زنجان پ اکب
ــری  ــوان اث ــد« را به عن ــش »مرواری ــال ۶۱ نمای ــن در س ــش از ای پی
ایرانــی بــه صحنــه بــرده بــود، قصــد دارد بعــد از ۲۶ ســال بــار دیگــر 

ــد. ــی و اجــرا کن ــی را کارگردان نمایشــنامه ای ایران
ــی خــود،  ــه کارگردان ــن تجرب ــر در جدیدتری ــد عرصــه تئات ــن هنرمن ای
ــری را اردیبهشــت  ــه در معرکــه« نوشــته داود میرباق نمایــش »معرک
و خــرداد ســال ۹۷ در ســالن ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر اجــرا 

خواهــد کــرد.
در ایــن اثــر نمایشــی زنجانپــور عــالوه بــر کارگردانــی بــه ایفــای نقــش 
نیــز خواهــد پرداخــت و مهــدی فخیــم زاده کارگــردان و بازیگــر ســینما، 

تئاتــر و تلویزیــون نیــز ایفاگــر نقــش »لوتــی« خواهــد بــود.
ــر  ــازی در تئات ــران متولدشــد. ب ــور در ســال ۱3۲3 در ته ــر زنجانپ اکب
ــرد، ســال ۱3۴۹ از دانشــکده  رااز ســال ۱3۴۵ در دانشــگاه شــروع ک
هنرهــای زیبــا فــارغ التحصیــل شــد. از ســال ۱3۶۵ نیــز تدریــس در 
ــه  ــو کمیت ــال ۱3۶۸ و ۱3۶۹ عض ــرد. وی در س ــروع ک ــگاه را ش دانش

ملــی تئاتــر در ســازمان یونســکو بــود
اکبــر زنجان پــور کارگردانــی نمایش هــای متعــددی از نمایشــنامه 
ــور میلــر، هنریــک  ــون چخــوف، آرت ــون آنت ــان همچ ــان جه نویس
ایبســن و یوجیــن اونیــل را در کارنامــه کاری خــود بــه ثبــت رســانده 

اســت.
ــه او  ــن دوبل ــز کار کرده اســت. معروفتری ــه نی ــور در دوبل ــر زنجانپ  اکب

شــخصیت »جبارســینگ« در فیلــم شــعله اســت.

وا
�ن

رؤیا
خواننده سینا حجازی
آهنگساز سینا حجازی
ترانه سرا سینا حجازی  

نگاه من
خواننده محسن یگانه

تنظیم کننده محسن یگانه، علی 
ثابت، اشکان آبرون، پازل بند 

ترانه سرا محسن یگانه

چتر تو
خواننده سامان خسروی

آهنگساز رسول حسینی، احسان 
تهرانچی، مجتبی حسین زاده

ترانه سرا سارا پورحسن نژاد، 
احسان تهرانچی، الیاس بذله

اکران فیلم سینمایی »لینا« از افغانستان آغاز شداولین واکنش کارگردان »نفس« پس از معرفی به اسکار
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نیاز کشور به بیش از ۲۰۰۰ مدرسه
ــرورش و رئیــس  ــوزش و پ ــر آم ــی وزی ــاون عمران مع
ــز مــدارس کشــور  ســازمان نوســازی، توســعه و تجهی
ــش از ۲۰۰۰  ــه بی ــعه ب ــه توس ــان برنام ــا پای ــت: ت گف

ــاز اســت.  مدرســه در کشــور نی
محمدتقــی نظرپــور اظهــار کــرد: بــرای توســعه کشــور 
بایــد فضــای آموزشــی فراهــم شــود و ایــن نخســتین 
و مؤثرتریــن گام اســت. وی افــزود: بــرای اینکــه 
ــی  ــه نیک ــه ب ــهریاری را ک ــهید ش ــون ش ــرادی چ اف
ــد بســتر آموزشــی را  ــاد می کنیــم، تربیــت کنیــم بای ی
فراهــم کنیــم. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه بــرای 
ــم  ــتر الزم فراه ــد بس ــگان بای ــرورش نخب ــد و پ رش

شــود. 
ــای  ــا به پ ــان پ ــی و معلم ــای آموزش ــزود: فض وی اف
هــم موضــوع خاصــی را بــه دانش آمــوزان انتقــال 
می دهنــد و تأثیــر فضــای آموزشــی بــر تحصیــل 
ــان  ــور خاطرنش ــر پ ــت. نظ ــرز اس ــوزان مح دانش آم
کــرد: ۲۰ درصــد فضاهــا توســط خیریــن احــداث 
آمــاده  مهــر  بــرای  درس  ۵۰۰۰ کالس  و  می شــود 
ــا  ــن ی ــا مشــارکت خیری می شــود کــه ۵۰ درصــد آن ب
ــوان  ــر بت ــت و اگ ــده اس ــراد تهیه ش ــود اف ــط خ توس
تعامــل ســازنده و خــوب را بــا خیریــن داشــته باشــیم 
مشــکل ســاخت مــدارس حــل می شــود. معــاون 
یــادآور شــد:  پــرورش  آمــوزش و  عمرانــی وزیــر 
در ســال تحصیلــی جدیــد ۱۲ میلیــون و ۷۰۰هــزار 
تحصیــل  بــه  مشــغول  مــدارس  در  دانش آمــوز 
می شــوند کــه ایــن آمــار در پایــان برنامــه توســعه بــه 

می رســد. میلیــون   ۱۴

نیمی از زنان مطلقه زیر ۳۰ سال 
هستند

نیمــی از زنانــی کــه طــالق گرفته انــد در ســن زیــر ۳۰ 
ســال هســتند بیشــترین طالق هــا در گــروه زنــان ۲۵ 
-۲۹ ســال و مــردان ۳۰ تــا ۳۴ ســال اتفــاق می افتــد. 
۱۴ درصــد طالق هــا در ســال اول زندگــی و حــدود 
ــد از ازدواج  ــا ۵ســال بع ــن ۱ ت ــا بی ۴۰ درصــد طالق ه

ــد.  ــاق می افت اتف
دکتــر رســول صادقــی، دانشــیار جمعیت شناســی 
مؤسســه  پژوهشــی  معــاون  و  تهــران  دانشــگاه 
مطالعــات جمعیتــی کشــور نیــز معتقــد اســت کــه اگــر 
وضعیــت طــالق را نســبت بــه ۱۰ ســال گذشــته در نظــر 
بگیریــم، ســال ۱۳۸۵ حــدود ۶۵ درصــد زنــان مطلقــه 

ــر ۳۰ ســال ســن داشــتند.  زی
ــم  ــبت ک ــن نس ــد، ای ــو می آی ــه جل ــان ب ــه زم هرچ
 ۶۰ حــدود   ۱۳۹۰ ســال  در  به طوری کــه  می شــود؛ 
درصــد و در ســال ۱۳۹۴ ســن حــدود ۵۵ درصــد زنانی 
کــه طــالق گرفتنــد، زیــر ۳۰ ســال بــود. یعنــی تقریبــًا 
نیمــی از زنانــی کــه طــالق گرفته انــد در ســن زیــر ۳۰ 
ســال هســتند. البتــه بحــث افزایــش ســن طــالق در 
ــتگی  ــن ازدواج هم بس ــش س ــه افزای ــان ب ــان زن می
دارد. بیشــترین طالق هــا در گــروه زنــان ۲۵ -۲۹ 

ــد. ــاق می افت ــال اتف ــا ۳۴ س ــردان ۳۰ ت ــال و م س

گزارش
سیاست های جدید اشتغال 

مددجویان
رئیــس کمیتــه امــداد گفــت: سیاســت های اشــتغال 
ــت  ــا اولوی ــداد ب ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــان تح مددجوی
ــاز  ــای امتی ــتایی و اعط ــروم و روس ــرزی، مح ــق م مناط

ــد.  ــالغ ش ــان اب ــی از مددجوی ــه برخ ــژه ب وی
در سیاســت های اشــتغال مددجویــان تحــت حمایــت کمیته 
ــنجی،  ــق استعداد س ــت از طری ــده اس ــوب ش ــداد مص ام
زمینــه  وام،  اعطــای  و  و حرفــه ای  فنــی  آموزش هــای 
ــراد و  ــادی اف ــتقالل اقتص ــی، اس ــازی، خوداتکای توانمندس
خانوارهــای نیازمنــد فراهــم شــود تــا نیازمنــدان هــم در تولید 
داخلــی و اقتصــاد مقاومتــی نقــش مؤثــری داشــته باشــند. 
ــرزی، محــروم و روســتایی  ــن بخشــنامه مناطــق م در ای
در اولویــت اجــرای طرح هــای اشــتغال قــرار دارنــد. 
ــی  ــرایط اقلیم ــا ش ــب ب ــای متناس ــه طرح ه ــن ب همچنی
هــر منطقــه و یــا منجــر بــه مهاجــرت معکــوس از شــهر بــه 
روســتا حمایــت می شــود. عــالوه بــر ایــن بــه مددجویــان 
ــن و  ــان و کارآفری ــتغال دانش بنی ــای اش ــری طرح ه مج
ــان  ــا زن ــه ب ــی ک ــتغال مردان ــه اش ــوط ب ــای مرب طرح ه
ــداد ازدواج  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــوار تح ــت خان سرپرس
ــاز  ــد امتی ــر عهــده گیرن ــام را ب ــا سرپرســتی ایت ــد و ی کنن

ــود.  ــا می ش ــژه اعط وی
رئیــس کمیتــه امــداد بــا توجــه بــه رویکــرد ایــن نهــاد در 
ــاوری  ــه خودب ــت روحی ــج فرهنــگ کار و تقوی جهــت تروی
ــعه  ــرورت توس ــر ض ــالل، ب ــب وکار ح ــرای کس ــالش ب و ت
ــت  ــتفاده از ظرفی ــواده و اس ــت خان ــا محوری ــتغال ب اش
طرح هــای اشــتغال خــرد و خانگــی، تقاضــای بــازار و 
زنجیره هــای ارزش بــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی 
در قالــب فــردی، گروهــی و تعاونــی، تأکیــد کــرده اســت. 
ــع  ــه جــذب مناب ــن اســاس اســتان ها موظــف ب ــر همی ب
ــه  ــری از هم ــتفاده حداکث ــا و اس ــنه بانک ه قرض الحس
ــرای اجــرای  ــی و بانکــی کشــور ب ظرفیت هــای نظــام پول
حمایــت  تحــت  مددجویــان  اشــتغال زایی  طرح هــای 
ــر  ــای اشــتغال حداکث ــا طرح ه ــداد شــده اند ت ــه ام کمیت
طــی ســه ســال موجــب خوداتکایــی و اســتقالل اقتصادی 
مددجویــان شــود و زمینــه خــروج آن هــا را از چرخــه 

ــد.  ــداد فراهــم کن ــه ام ــی کمیت حمایت
ــای  ــازی فرصت ه ــرای پایدارس ــنامه ب ــن بخش ــق ای طب
ــط  ــتغال توس ــای اش ــرای طرح ه ــر اج ــالوه ب ــغلی، ع ش
ــد  ــا بای ــر طرح ه ــارت مســتمر ب ــع اقتصــادی و نظ مجتم
بســته بندی،  بازاریابــی،  اولیــه،  مــواد  تأمیــن  زمینــه 
فــروش و بیمــه مددجویــان فراهــم شــود و کاریابــی بــرای 
ــدی  ــای تولی ــات و بنگاه ه ــق مؤسس ــان از طری مددجوی
ــا  ــرد. از ســوی دیگــر ب ــرار گی ــی در دســتور کار ق و خدمات
توجــه بــه تالش هــای کمیتــه امــداد بــرای رفــع فقــر بیــن 
ــژه  ــر اعطــای مشــوق های وی ــن بخشــنامه ب نســلی در ای
ــه  ــدان مددجــوی مســتعد اشــتغال ب ــرای هدایــت فرزن ب
ــه ای و  ــی  و حرف ــای فن ــتان، آموزش ه ــل در هنرس تحصی

ــد شــده اســت. ــازار کار تأکی ــاز ب ــورد نی تخصصــی م

کوتاه اخبار 
 مرگ ۳ کارگر 

در تونل گردنه »چری« کوهرنگ
رئیــس اداره جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان کوهرنــگ 
از مــرگ ۳ کارگــر بــر اثــر ریــزش تونــل گردنه«چــری« در 
ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: ۵ کارگــر دیگــر نیــز در 

ایــن حادثــه مصــدوم شــدند. 
بیــژن طاهــری بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: ســاعت 
ــام کار  ــن انج ــر در حی ــنبه ۸ کارگ ــر روز سه ش ۱۸ بعدازظه
ــل  ــزش تون ــر ری ــگ براث ــری« کوهرن ــل گردنه«چ در تون
دچــار حادثــه شــدند. وی افــزود: در همــان ســاعات اولیــه 
ــت ســتاد بحــران اســتان و گــروه امــداد و نجــات  مدیری
ــدا  ــه حضــور پی ــگ در محــل حادث اداره شهرســتان کوهرن
ــده  ــت ش ــار مصدومی ــه دچ ــا ک ــر از آن ه ــد و ۵ نف کردن
بودنــد از زیــر آوار بیــرون آورده شــدند و ۲ نفــر نیــز در دم 
جــان باختنــد و یــک نفــر آن هــا تــا ســاعت ۴ صبــح روز 
چهارشــنبه عملیــات آواربــرداری از روی وی طــول کشــید و 

بــه دلیــل جراحــات زیــاد جــان باخــت.

تشریح جزئیات قتل پسربچه در 
کهریزک

مســئول آتش نشــانی کهریــزک از پیــدا شــدن جســد یــک 
پســر بچــه در یــک چــاه ۱۵ متــری در ایــن منطقــه خبــر 
داد. وحیــد فروغــی گفــت: بــا حضــور سراســیمه یکــی از 
ــن  ــز آتش نشــانی شــهرداری ای ــه مرک ــزک ب ــی کهری اهال
شهرســتان، از راز ســر بــه مهــر یــک قتــل، پــرده برداشــته 
از دریافــت خبــر،  شــد. وی گفــت: بالفاصلــه پــس 
نیروهــای امــداد و نجــات ایســتگاه شــماره ۲ عــازم محــل 
حادثــه واقــع در جــاده روســتای »کبیرآبــاد« شــدند. 
ــر  ــن خب ــریح ای ــزک در تش ــانی کهری ــئول آتش نش مس
ــاهده  ــانی مش ــای آتش نش ــزام نیروه ــس از اع ــت: پ گف
ــز در محــل حضــور  ــزک نی ــری کهری شــد نیروهــای کالنت
دارنــد و بــر اســاس گفتــه نیروهــای انتظامــی فــردی بــه 
نــام »مهــدی« از ســوی پــدرش بــه قتــل رســیده و جســد 
ــع در  ــری واق ــه چــاه ۱۵ مت ــک حلق بی جــان او داخــل ی

مــکان مذکــور انداختــه شــده اســت. 
ــان داشــت: نیروهــای  ــزک بی مســئول آتش نشــانی کهری
امــداد و نجــات آتش نشــانی کهریــزک پــس از بازگشــایی 
دهانــه چــاه متوجــه شــدند کــه میلــه چــاه ۷ متــر بــدون 
ــا  ــتجوی آن ه ــه جس ــرار دارد ک ــر درون آب ق آب و ۸ مت
ــا  ــن ب ــید بنابرای ــه نرس ــه نتیج ــاه ب ــر آب چ ــش پ در بخ
اســتفاده از پمــپ کــف کــش اقــدام بــه تخلیــه آب چــاه 
ــای  ــفره آب ه ــودن س ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک کردن
زیرزمینــی و بــاال بــودن عمــق آب ایــن عملیــات بــه 

ســختی انجــام شــد. 
وی در پایــان گفــت: در نهایــت بــا تخلیــه بیشــتر آب 
چــاه پاهــای مقتــول در انتهــای چــاه مشــاهده شــد کــه 
نیروهــای امــداد و نجــات بــا اســتفاده از هارنــس و طنــاب 
ــد و وی  ــول از چــاه کردن ــرون کشــیدن مقت ــه بی ــدام ب اق
را تحویــل نیروهــای پزشــک قانونــی دادنــد و ســپس بــا 
ــرک  ــه را ت ــل حادث ــیک مح ــرس کش ــا بازپ ــی ب هماهنگ

ــد. کردن

کنش    وا

رئیس گروه اسالم فرهنگستان علوم 
جمهوری اسالمی ایران   

از نظر تعلیمات قرآن، بشر در رابطه با طبیعت 
آزادی مطلق ندارد و رابطه اش با طبیعت از یک سو 

حق است و از سوی دیگر تکلیف؛ حق دارد که از 
طبیعت بهره مند شود اما متقاباًل مکلف است که 

در حفظ آن بکوشد و از هرگونه فساد و خرابی آن 
را محافظت و نگاهبانی کند و نیز مکلف است که 
آن را آباد کند. فساد در زمین از نظر قرآن معنای 
وسیعی دارد و قلمرو آن، هم شامل جنبه مادی 
است و هم شامل ابعاد معنوی؛ تمام زشتی های 
اخالقی را قرآن داخل در فساد در زمین قرارداده 

است؛ جنگ ها، خونریزی ها، ستمگری ها و 
بی عدالتی ها، همه داخل در فساد در زمین است، 

متقاباًل صلح و دوستی و ارج نهادن به کرامت 
انسانی، آبادی زمین است.

رئیس جمعیت هالل احمر   
محموله دوم هالل احمر ایران به وزن ۳۰ ُتن برای 
کمک به مسلمانان روهینگیا به بنگالدش ارسال 
می شود. این محموله شامل ۳۰۰ دستگاه چادر، 
بیش از ۵۵۰۰ پتو، ۱۰ هزار کنسرو و یک ُتن دارو 

و تجهیزات پزشکی است. محموله های ارسالی 
با نیازهای مسلمانان میانمار بسیار تفاوت دارد، 
بنابراین باید به جزء ایران کشورهای مسلمان و 

غیرمسلمان به مشکالت این آوارگان کمک فوری 
کنند. همچنین شماره ۹۹۹۹۹ جمعیت هالل احمر 

برای دریافت کمک های مردمی آماده دریافت 
کمک های نقدی است کما اینکه در روز نخست 

اعالم این شماره حساب مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
جمع آوری شد ولی این رقم ها در مقابل نیازهای 

مسلمانان میانمار رقم های ناچیزی است.

قائم مقام وزیر بهداشت   
۱۵.۵ درصد دانش آموزان هر هفته و ۱۱.۵ درصد 

آن ها هر روز فست فود می خورند. ۶۰ درصد 
دانش آموزان هرروز شیر مصرف نمی کنند و این 
در حالی است که سال گذشته ۴۰۰ میلیون واحد 
شیر در میان دانش آموزان توزیع شد. ۶۸ درصد 

دانش آموزان سبزی و ۴۰ درصد آن ها روزانه 
میوه مصرف نمی کنند؛ درحالی که ۶۸ درصد 

دانش آموزان، مادران خانه دار دارند که می توانند 
برای آن ها لقمه سالم فراهم کنند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی   
شاید شما نیز همانند من چندان موافق مؤسساتی 
نباشید که اینجا و آنجا از شیوع خشونت در میان 

ما ایرانیان سخن می گویند و مدعی هستند از این 
حیث در زمره چند کشوری قرار داریم که مردمانی 
پرخاشجو دارند. ولی مطمئنًا اغلب ما نمی توانیم 

از کنار این واقعیت تلخ به سادگی گذر کنیم چراکه 
سطح و میزان رفتارهای پرخاشگرانه و کنش ها و 
نزاع ها در جامعه ما نگران کننده و آزاردهنده است.

شیطان پارس آباد اعدام شد

ــادی،  ــارس آب ــوم پ ــر مظل ــی دخت ــا اصالن ــل آتن قات
ــه دار مجــازات آویختــه شــد. از  صبــح روز گذشــته ب
ســاعت ۴:۳۰ ســحرگاه روز چهارشــنبه محلــه باکــری 
ــود  ــرای جمــع گســترده ای ب ــان پذی ــاد مغ ــارس آب پ
ــد.  ــده بودن ــا آم ــل آتن ــدام قات ــرای مراســم اع ــه ب ک
۱۷ دقیقــه بعــد خانــواده آتنــا اصالنــی بــرای مشــاهده 
لحظــه مــرگ قاتــل آتنــا، دختــر دلبندشــان بــه محــل 

ــد.  اجــرای حکــم آمدن
هنــوز دقایقــی از حضــور خانــواده آتنــا در محــل 
ــرف  ــعار بی ش ــه ش ــود ک ــته ب ــم نگذش ــرای حک اج

اعــدام ســکوت ســحرگاه مغــان را شکســت. 
خشــم عمومــی بــه حــدی جریحــه دار شــد کــه 
ــا  ــل آتن ــدام قات ــه اع ــه محوط ــرای ورود ب ــردم ب م
ــی  ــوران امنیت ــا مأم ــتند ام ــت را شکس ــد داربس چن
مانــع شــدند. در همیــن هنــگام صــدای اذان در فضــا 
ــهریان  ــا از همش ــدر آتن ــام پ ــد و بهن ــداز ش طنین ان
خــود خواســت تــا نظــم را بــرای اجــرای حکــم 

ــد.  ــت کنن رعای
اکنــون همه چیــز آمــاده اجــرای حکــم بــود، طنــاب دار 
بــه جرثقیلــی کــه قــرار بــود جــان شــیطان پــارس آباد 
را بگیــرد آویختــه شــد و نفس هــا بــرای اجــرای حکــم 

قاتــل آتنــا در ســینه حبــس شــد. 
ــل  ــدام قات ــم اع ــه مراس ــمتی از محوط ــان قس ناگه
آتنــا دچــار آتش ســوزی شــد کــه احتمــااًل بــه دلیــل 
ــع  ــدام به موق ــا اق ــود و ب ــه گاز ب ــدن لول ــته ش شکس
عقربه هــا  شــد.  برطــرف  آتش نشــانی  مأمــوران 
ســاعت ۶ صبــح را نشــان مــی داد کــه شــیطان پــارس 
آبــاد هــم بــه محــل آمــد. بــا هویــدا شــدن اســماعیل 
اعــدام  بی شــرف  فریادهــای  دیگــر  بــار  رنگــرز 
طنین انــداز شــد. مأمــور امنیتــی ســیاه پوش کــه 
صورتــش نیــز پوشــیده اســت اســماعیل را بــه ســمت 
چوبــه دار هدایــت کــرد و در همیــن هنــگام اســماعیل 
بــرای آخریــن بــار در جمــع خبرنــگاران قــرار گرفــت. 
خانــواده اصالنــی درحالی کــه در گوشــه ای از محوطــه 
ایســتاده اند نظاره گــر آخریــن قدم هایــی هســتند 

ــل دخترشــان برداشــته می شــود.  کــه توســط قات
ــد  ــت ش ــدام قرائ ــه اع ــو در محوط ــا بلندگ ــم ب حک
ــرس از  ــت. ت ــرار گرف ــرز ق ــردن رنگ ــاب دور گ و طن

ــه  ــدن ب ــه ش ــرس از خف ــود، ت ــاری ب ــمانش ج چش
وســیله طنــاب اعــدام مــرگ را برایــش دشــوار کــرده 
بــود. شــاید فقــط در آن لحظــه توانســت بفهمــد 
زمانــی کــه دســتان خــود را بــر گلــوی آتنــای معصــوم 
می کشــیده  دردی  چــه  ایــران  دختــر  می فشــرد 
اســت. جرثقیــل بــه ســمت بــاال حرکــت کــرد و 
ــا  ــداز شــد ب ــر طنین ان ــار دیگ ــای بی شــرف ب فریاده
ــه کــف و ســوت همــراه  ــار ب ایــن تفــاوت کــه ایــن ب

شــد. 
صــدای کــف و ســوت و شــادمانی از مــرگ وی 
ــرز شــنید،  ــه اســماعیل رنگ ــود ک ــی ب ــن صدای آخری
ــید ۲۹  ــوع خورش ــش از طل ــاد پی ــارس آب ــیطان پ ش
ــل و  ــه جــرم قت ــان ب ــاد مغ ــارس آب شــهریورماه در پ

ــد.  ــدام ش ــاله اع ــه هفت س ــه دختربچ ــاوز ب تج
گفتنــی اســت ۲۹ خــرداد مــاه مصــادف بــا بیســت و 
چهــارم مــاه مبــارک رمضــان بعــد از افطــاری، خبــری 
ــر گم شــدن دختــر بچــه ۷ ســاله  در تلگــرام مبنــی ب
بنــام آتنــا اصالنــی در شهرســتان پــارس آبــاد منتشــر 

شــد. 
پــدر آتنــا ســال ها بــود کــه در خیابــان پزشــکان 
پوشــاک  و  می کــرد  دست فروشــی  آبــاد  پــارس 
ــان دختربچــه ۷ ســاله اش  ــن می می فروخــت. در ای
ــد.  ــک کن ــه او کم ــا ب ــد ت ــدر می ش ــراه پ ــی هم گاه
روز حادثــه هــم آتنــا کنــار بســاط پــدرش بــود. آن روز 
وقتــی پــدر مشــغول گفت وگــو بــا مشــتری می شــود 
ــرک کــرد و دیگــر هرگــز بازنگشــت.  ــا آنجــا را ت آتن

ــه  ــا اینک ــت ت ــه داش ــن او ادام ــرای یافت ــا ب تالش ه
یعنــی  اتفــاق  ایــن  از  پــس  روز  بیســت  حــدود 
ــی  ــه مظنون ــد او را در خان ــس جس ــاه، پلی ــر م ۱۹تی
کــه بازداشــت شــده بــود، پیــدا کــرد. متهــم کــه از ۵ 
روز بعــد از دزدیــده شــدن آتنــا مــورد بازجویــی قــرار 
ــه ای در  ــه طــور ماهران داشــت، جســد دختربچــه را ب

ــود.  ــرده ب ــازی ک ــود جاس ــه خ ــگ خان پارکین
دادســتان اردبیــل همــان روز از اعتــراف متهــم بــه قتل 
خبــر داد و بــر رســیدگی فــوق العــاده بــه ایــن پرونــده 
ــی  ــا اصالن ــل آتن ــه قات ــه محاکم ــرد. جلس ــد ک تأکی
ــه  ــک هفت ــر از ی ــزار و کمت ــاه برگ ــهریور م ــارم ش چه

حکــم صــادر شــد.

ســید اســدهللا جوالیــی مدیرعامــل ســتاد دیــه کشــور بابیــان آمار 
۱۰ ســاله موتورســوارانی کــه جــان خــود را به واســطه رانندگــی بــا 
ایــن وســیله از دســت داده انــد، گفــت: از ســال ۸۵ تــا ۹۵ تعــداد 

۵۵ هــزار ایرانــی در تصــادف بــا موتــور فــوت شــدند. 
مدیرعامــل ســتاد دیــه کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه حتــی یــک 
تصــادف منجــر بــه فــوت در عصــر کنونــی زیــاد اســت، گفــت: 
طبــق آمــار منتشــر شــده در طــول هفــت ســال و ۱۱ مــاه 
ــزار  ــا ۱۸۸ ه ــر بعثی ه ــی در براب ــدگان ایران ــدس رزمن دفاع مق
ــهادت  ــض ش ــه فی ــل ب ــا باط ــرد ب ــه نب ــده در عرص و ۱۵ رزمن
رســیدند، حــال اینکــه تنهــا در دهــه اخیــر ۲۱۰ هــزار و ۶۰۰ ایرانــی 
ــود را  ــان خ ــا ج ــه در مســیر جاده ه ــگ، بلک ــدان جن ــه در می ن
ــا  ــی ب ــار هموطــن ایران ــن آم ــر همی ــا براب از دســت داده و ده ه
 ایــراد جراحت هــای ســطحی و عمیــق روانــه بیمارســتان ها 

شده اند. 

ــات  ــی از تصادف ــات ناش ــد تلف ــه رش ــان اینک ــا بی وی ب
ــوالن  ــت ج ــه داد: وضعی ــت، ادام ــی اس ــه مل ــک فاجع ی
ــدری  ــه ق ــور ب ــای کش ــطح جاده ه ــرگ در س ــای م ارابه ه
ــالب  ــروزی انق ــش از پی ــه شــهدای پی اســفناک اســت ک
ــر  ــرور و دیگ ــهید ت ــزار ش ــده ه ــار هف ــه آم ــالمی را ب اس
ــم  ــه کنی ــم اضاف ــرم ه ــع ح ــته ای و مداف ــهدای هس ش
ــت  ــا از دس ــه ب ــت مقایس ــار قابلی ــن آم ــفانه ای ــاز متأس ب
ــک باران ها  ــا و موش ــگ و بمب گذاری ه ــان در جن دادگانم

ــدارد.  را ن
ــا و  ــت جاده ه ــالح وضعی ــرای اص ــرد: ب ــار ک ــی اظه جوالی
آمــار مربــوط بــه تلفــات ناشــی از آن فرمایشــات رهبــری 
بایــد معیــار مســئولین ذیربــط قــرار گیــرد. معظــم لــه در 
ــه  ــد ک ــان می کنن ــت بی ــود به صراح ــه خ ــع حکیمان موض
»مــن بــه کشــته شــدن یــک نفــر هــم راضــی نیســتم«.

مدیــرکل فرهنگــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از 
انتخــاب ۴۰۰۰ ســفیر فرهنگــی نونهــال توســط وزارت رفــاه 
ــبکه  ــاد ش ــال ایج ــه دنب ــت: ب ــر داد و گف ــال خب ــان س ــا پای ت
ــا  ــا و NGOه ــی خیریه ه ــک اطالعات ــن بان ــی و همچنی فرهنگ
ــرح  ــرًا ط ــه اخی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر جالل ــتیم. بی نظی هس
ــد  ــی« را کلی ــالش و سخت کوش ــگ ت ــال فرهن ــفیران نونه »س
ــر  ــه در ه ــت ک ــن اس ــا ای ــای م ــرد: دورنم ــوان ک ــم عن زده ای
خانــواده ایرانــی یــک ســفیر فرهنگــی داشــته باشــیم. در ایــن 
طــرح از کــودکان دو تــا ۱۲ ســاله اســتفاده و تــالش می کنیــم 
ســفیران بــا مشــاغل مختلــف آشــنا شــوند و ســپس آن هــا را 
معرفــی و در جامعــه تبلیــغ کننــد. جاللــی ادامــه داد: ایــن کار از 
فضــای مجــازی و شــبکه هایی چــون اینســتاگرام شــروع شــد؛ 
ــاب  ــتند انتخ ــی داش ــای فراوان ــال کننده ه ــه دنب ــی ک کودکان
شــدند و حکــم ســفیر فرهنگــی دریافــت کردنــد. ایــن کــودکان 

ــوا، خلبــان،  پارکبــان، همیــار پلیــس و... را  لبــاس کشــاورز، نان
بــه تــن کــرده و تصویــر خــود را در فضــای مجــازی بــه همــراه 
ــم  ــم کاری کنی ــد. می خواهی ــر می کنن ــغل منتش ــرح آن ش ش
کــه دیگــر فرزنــد هیــچ کارگــری در مدرســه وقتــی شــغل پدرش 
را ســؤال می کننــد خجالــت نکشــد. فرزنــدان مــا بایــد بداننــد 
بــه همــه مشــاغل نیــاز اســت و همــه آن هــا ارزشــمند هســتند. 
ــه ای  ــی، چندمرحل ــفیران فرهنگ ــرح س ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــتان ۱۰۰  ــر اس ــته ایم ه ــرد: از ادارات کار خواس ــوان ک ــت عن اس
ســفیر نونهــال فرهنگــی ۲ تــا ۱۲ ســاله را بــه مــا معرفــی کنــد. 
ــان امســال ۴۰۰۰ ســفیر فرهنگــی  ــا پای ــم ت ــی می کنی پیش بین
نونهــال داشــته باشــیم کــه می تواننــد نخبــه، ورزشــکار، فرزنــد 
کارگــر یــا کارفرمــا و ماننــد آن باشــند. انتخــاب را بــه اســتان ها 
ــال  ــودکان فع ــن ک ــم اســت ای ــان مه ــم و برایم ــذار کرده ای واگ
باشــند و بتواننــد بــه مــا در رســیدن بــه اهدافمــان کمــک کننــد.
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ــم.  ــاال رفت ــز ب ــای مرک ــی از پله ه ــی یک یک
در  شیشــه ای  در  دو  بــا  راهرویــی  بــه 
ــردم. در  ســمت راســت و چــپ برخــورد ک
ــی را  ــد مادران ــاز ش ــه ب ــتی ک ــمت راس س
ــه  ــی و بچــه ب ــاس صورت ــا لب ــه ب ــدم ک دی
ــد  ــگاه راه می رفتن ــالن زایش ــوش، در س آغ
و گویــی زمزمــه ای در گــوش بچه هــای 
شــاید  نمی دانــم  می کردنــد.  روزه  یــک 
ــای  ــن بچــه زیب ــد)الال ک ــی می خواندن الالی
ــی  ــم...(. مادران ــن روی زانوی ــبنم، الالک ش
خوشــحال از بــه دنیــا آمــدن بچه هــای 
ســالم و چشــم امیــد بــه آینــده ایــن 

ــوزادان. ن
در شیشــه ای ســمت چــپ چیــز  امــا 

مــی داد.  نشــان  را  دیگــری 
بــه محــض ورود چشــمم بــه اتــاق آی یــو 
ــل و  ــاق عم ــمت ات ــک س ــورد. در ی آی  خ
در ســمت دیگــر ســالن انتظــار، انتظــار 
بــه خــدا و  امیــدوار  خانواده هایــی کــه 
دســت توانــای پزشــکانی هســتند کــه 
صــدای  شــاید  تــا  شــده اند  وســیله ای 
طنین انــداز  آن هــا  خانــه ی  در  بچــه ای 
ــا در آغــوش گرفتــن آن آرامــش  شــود و ب
ــم  ــا حاک ــی آن ه ــه زندگ ــدنی ب وصف ناش

ــاروری اســت. ــز ناب شــود. آری اینجــا مرک
 مرکز تخصصی ناباروری

مرکــز تخصصــی نابــاروری بــه مرکــزی 
روش هایــی  بــا  کــه  می گــردد  اطــالق 
ماننــد آی یــوآی )تزریــق اســپرم بــه داخــل 
رحــم(، آی وی اف )لقــاح خــارج رحم( و... 
ــاروری و درمــان  ــرای افزایــش قابلیــت ب ب
ــد  ــه مرکــز مراجعــه می کنن ــی کــه ب بیماران
از  پــس  بیمــار  و  اســت  تأسیس شــده 
ــد  ــرف چن ــر ظ ــل حداکث ــر عم ــام ه انج
ســاعت قــادر بــه تــرک مرکــز خواهــد بــود.

بــرای  ســاله ای کــه   ۳۸ خانــم  زهــرا، 
درمــان بــه ایــن مرکــز مراجعــه کــرده، 
بیســت  تنهــا  مــن  می گویــد:  این طــور 

ــردم. یکــی دو  ــه ازدواج ک ســال داشــتم ک
ــرای بچــه دار  ــی ب ســال اول زندگــی، خیال

شــدن نداشــتم. 
ــی بچــه را  ــی جــای خال ــد از مدت ــی بع ول
ــان  ــه درم ــروع ب ــس و ش ــی ام ح در زندگ
کــردم. اکنــون هجــده ســال اســت کــه بــه 
ــود  ــای موج ــه عمل ه ــر دری زده ام، هم ه
را انجــام داده ام ولــی انــگار مصلحــت چیــز 

دیگــری را برایــم رقــم زده اســت. 
ــد  ــار آخــر، پزشــکان پیشــنهاد کردن ــن ب ای
کــه از تخمــک اهدایــی اســتفاده کنــم. 
مــن هــم یکــی از فامیل هــای نزدیکــم کــه 
بــه تازگــی از شــوهرش جــدا شــده بــود را 
ــدم و  ــن کار دی ــرای ای ــبی ب ــه مناس گزین
بــدون اینکــه کســی بفهمــد بــا همدیگــر بــه 
ایــن مرکــز آمدیــم و بــا انجــام ســونوگرافی 
ــن عمــل آمــاده شــده ایم.  ــرای انجــام ای ب
ــار نتیجــه مثبــت باشــد. ان شــاءهللا ایــن ب

امــا مریــم، خانــم ســی وپنــج ســاله 
بــود.  نشســته  طرف تــر  آن   دیگــری، 
ــزی  ــال چی ــه دنب ــان ب چشــمانش دودوکن
می گشــت. از ایــن و آن ســؤال می کــرد 
مثــل اینکــه بــه دنبــال راه حلــی بــرای 

درمانــش بــود. 
او کــه حرف هــای زهــرا را به طــور کامــل 
شــنیده بــود گفــت: آری دکتــر هــم بــه مــن 

ــنهاد  ــی را پیش ــک اهدای ــتفاده از تخم اس
ــت.  داده اس

ــم  ــه بدان ــت ک ــم اس ــن مه ــرای م ــی ب ول
دهنــده تخمــک فــرد متدیــن و بــا اخالقــی 
باشــد. بــه او گفتــم خــب! سرپرســتی یــک 
بچــه را قبــول کــن. بــا تمأنینــه پاســخ داد: 
ــردم اســت.  ــردم، بچــه م باالخــره بچــه م
و  پــدر  دنبــال  می فهمــد،  روزی  یــک 
ــه  ــن هم ــه ای ــرا ک ــردد و م ــادرش می گ م
ســال برایــش زحمــت کشــیده ام رهــا 
ــک  ــا تخم ــل ب ــی رود. حداق ــد و م می کن
ــرورش  ــودم پ ــود خ ــه در وج ــی بچ اهدای
تغذیــه  از خــون خــودم  و  پیــدا کــرده 

. می کنــد
در گوشــه ای دیگــر از مرکــز خانم هــای 
دیگــری نشســته بودنــد بــه آرامــی کنــار آن 
خانــم کــه مقنعــه و چــادر بــه  ســر داشــت 

رفتــم. 
ــود و  ــته ب ــودش نشس ــرای خ ــی ب به تنهای

ــت. ــرم نمی گرف ــم گ ــی ه ــا کس ب
را  خــودش  کــردم.  بــاز  را  حــرف  ســر 
ــتر  ــال بیش ــی س ــرد. س ــی ک ــره معرف زه
ســن نداشــت. می گفــت: هفــت ســال 
بچــه دار  ولــی  کــرده ام  ازدواج  اســت 
بــود.  شــوهرش  از  مشــکل  نمی شــوم. 
چنــد بــار هــم عمــل کــرده بــود ولــی 
ــود  ــد نب ــم ناامی ــوده. بازه ــز نب موفقیت آمی
ــی  ــا و آرامش ــر لب ه ــه ب ــدی ک ــا لبخن و ب
ــره  ــت: باالخ ــود می گف ــودش ب ــه در وج ک
علــم پیشــرفت کــرده، حتمــًا راه حلــی نیــز 
بــرای مــا پیــدا می شــود. اگــر هــم نشــود 
مشــکلی نیســت مــن در کنــار شــوهرم 
 خوشــبخت هســتم و همیــن برایــم کافــی 

است.

گزارشی از یک روز در یک مرکز ناباروری

مرکز انتظار و امید

،،
اکنــون هجــده ســال اســت کــه بــه هــر 
دری زده ام همــه عمل هــای موجــود را 
انجام داده ام ولی انگار مصلحت چیز 

دیگــری را برایــم رقــم زده اســت

ســاعت ۲۱ از طریــق مرکــز فوریت هــای پلیســی 
ــزل  ــک من ــه دوم ی ــت در طبق ــک جنای ــوع ی ۱۱۰ وق
مســکونی در نعمت آبــاد – خیابــان طالقانــی بــه 

خانی آبــاد   ۱۵۲ کالنتــری 
ــد. ــالم ش اع

ــری  ــوران کالنت ــور مأم ــا حض ب
عوامــل  خانی آبــاد،   ۱۵۲
در  اورژانــس  و  آتش نشــانی 
محــل و بازگشــایی در خانــه 
توســط عوامــل آتش نشــانی، 
جســد متعلــق بــه یــک دختــر 
۴ ســاله بنــام »آیلیــن« در کنار 
جســد مــادرش بنــام شــب بــو 
ــط  ــه توس ــاله درحالی ک ۳۵ س
جســم تیــز و از ناحیــه گلــو 
ــده  ــدید ش ــت ش ــار جراح دچ

ــد. ــف ش ــد، کش بودن
ــل  ــوع »قت ــا موض ــی ب ــده مقدمات ــکیل پرون ــا تش ب
بازپــرس شــعبه ششــم  بــه دســتور  و  عمـــد« 
دادســرای ناحیــه ۲۷ تهــران، پرونــده در اختیــار اداره 
دهــم ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار 

ــت. گرف
نیمه جــان دیگــر عضــو  در کنــار اجســاد، پیکــر 
خانــواده بــه نــام »آذیــن« ۱۱ ســاله قــرار داشــت کــه 
ــات  ــت ضرب ــورد اصاب ــه ی ســینه و دســت م از ناحی
ــرایطی  ــود؛ در ش ــه ب ــرار گرفت ــز ق ــم تی ــدد جس متع
کــه آذیــن در شــرایطی مناســبی قــرار نداشــت، امــا 
در زمــان انتقــال بــه بیمارســتان در اظهاراتــش کوتــاه 
ــا  ــه ی م ــه خان ــد ب ــو احم ــوان داشــت: شــب عم عن

ــا شمشــیر زد. ــا را ب ــد و م آم
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی در تحقیقــات 
ــه  ــد ک ــدا کردن ــالع پی ــت اط ــل جنای ــی از مح میدان
درگیــری شــدیدی در محــل جنایــت رخ داده و طــی 
آن همســایگان مــردی حــدودًا ۵۰ ســاله را مشــاهده 
کردنــد کــه بــه ســرعت از محــل جنایــت خــارج شــده 

اســت.
یکــی از همســایگان کــه بــا ۱۱۰ تمــاس گرفتــه و 
موضــوع را بــه پلیــس اطــالع داده بــود، در اظهاراتــش 
پائیــن  طبقــه  همســایه  بــه کارآگاهــان گفــت: 
ــه مــن اعــالم کــرد کــه بچه هــای  هســتم؛ دختــرم ب
بــه  توجــه  بــا  نمی آینــد؛  بیــرون  همســایه مان 
ــزل  ــاعت ۴ در من ــدودًا س ــته، ح ــب گذش ــه ش اینک
ــه  ــود، ب ــدیدی رخ داده ب ــری ش ــایه مان درگی همس
موضــوع مشــکوک شــده و بالفاصلــه موضــوع را بــه 

۱۱۰ اطــالع دادم. 
همســایه دیگــر در اظهاراتــی مشــابه عنــوان داشــت: 
ــران  ــای دخت ــغ زدن ه ــدای جی ــح ص ــاعت ۴ صب س
همســایه مان را می شــنیدم کــه ناگهــان صــدای 
آن هــا قطــع شــد؛ هم زمــان، از داخــل پنجــره فــردی 
حــدودًا ۵۰ ســاله را مشــاهده کــردم کــه به ســرعت از 

محــل جنایــت خــارج و از محــل دور شــد.

بــا توجــه بــه شــواهد و دالیــل به دســت آمده از محــل 
ــر  ــی ب ــن ۱۱ ســاله مبن ــارات آذی ــژه اظه ــت به وی جنای
ــان اداره  ــش، کارآگاه ــط عموی ــت توس ــکاب جنای ارت
ــن  ــایی ای ــا شناس ــم ب ده
شــخص بــه نــام »احمــد« 
بــه  اقــدام  ســاله،   ۵۵
دســتگیری وی در ســاعت 
در  بامــداد  دقیقــه   ۳۰
نزدیکــی محــل جنایــت 
کــرده و بالفاصلــه تحقیقات 
کار  دســتور  در  وی  از 
 کارآگاهــان اداره دهــم قــرار 

گرفت.
حمیــد  ســرهنگ کارآگاه 
ــا  ــارزه ب مکــرم، معــاون مب
پلیــس  جنایــی  جرائــم 
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــزرگ، ب ــران ب آگاهــی ته
ــه  ــر هرگون ــه منک ــارات اولی ــده در اظه ــون پرون مظن
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــت شــده و ای ــکاب جنای ارت
ــل و مســتندات به دســت آمده  بررســی شــواهد، دالی
از محــل جنایــت در دســتور کار کارآگاهــان اداره دهــم 
ــون  ــه و مظن ــزرگ قرارگرفت ــران ب پلیــس آگاهــی ته
ــر  ــن مدی ــرس محس ــتور بازپ ــا دس ــز ب ــده نی پرون
ــار  ــات در اختی ــام تحقیق ــرای انج ــده ب ــتا پرون روس
اداره دهــم ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ 

ــت. ــه اس قرارگرفت
از  فنــی  بازجویــی  از ســاعت ها  ســرانجام پــس 
متهــم، او بــه ارتــکاب جنایــت و قتــل همســر بــرادر 
و بــرادرزاده ۴ ســاله اش اعتــراف کــرد و مدعــی شــد: 
از چنــدی پیــش اختــالف شــدیدی بیــن مــن و 
ــد  ــوع را چن ــود؛ موض ــده ب ــرادرم ایجادش ــر ب همس
بــار بــا بــرادرم در میــان گذاشــتم، امــا او توجهــی بــه 
ــل  ــه قت ــم ب ــه تصمی ــا اینک ــرد ت ــم نمی ک حرفه های

ــم. ــرادرم گرفت ــر ب همس
ــت:  ــان گف ــه کارآگاه ــش ب ــه اعترافات ــم در ادام مته
ــب  ــن ش ــرادرم، چندی ــزل ب ــد من ــه کلی ــس از تهی پ
ــا  ــتم ت ــر داش ــت نظ ــرادرم را تح ــکونت ب ــل س مح
ــر  ــدم؛ همس ــه او ش ــت، وارد خان ــب جنای ــه ش اینک
بــرادرم داخــل اتــاق خــواب در حــال اســتراحت بــود 
کــه چاقــو را زیــر گردنــش گذاشــتم؛ قصــد داشــتم 
تــا او را از اتــاق خــواب بیــرون بیــاورم کــه شــروع بــه 

ــرد.  ــغ زدن ک جی
»آذیــن« دختــر ۱۱ ســاله بــرادرم از خــواب بیــدار شــد 
و بــرای حمایــت از مــادرش بــا مــن درگیــر شــد؛ هــر 
ــه در حــال  ــی ک ــو زدم؛ زمان ــا چاق ــا را ب ــر آن ه دو نف
ــه  ــک ضرب ــودم، ی ــرادرم ب ــر ب ــه همس ــو ب زدن چاق
ــه  ــر ۴ ســاله( ک ــن )دخت ــردن آیلی ــه گ ــز ب ــو نی چاق
خــواب بــود، اصابــت کــرد؛ پــس از اطمینــان از مــرگ 
ــه خــارج شــده،  هــر ســه نفرشــان به ســرعت از خان
بــه محــل کارم رفتــه و لباس هایــم را تعویــض کــردم 

کــه پــس ازآن دســتگیر شــدم.

قاتل جنایت هولناک نعمت آباد دستگیر شد



ترفندخانهداری
 خارج شدن راحت نمک از نمک پاش:

ــر از نمــک پــاش خــارج شــود  ــرای اینکــه نمــک راحــت ت ب
مــی توانیــد چنــد عــدد برنــج خشــک داخــل نمــک پــاش 

بریزیــد.
 یک نکته در مورد زودپز

ــز روی زود  ــد هرگ ــه نبای ــید ک ــته باش ــر داش ــه در نظ همیش
ــرا هــم  ــد، زی ــد آب بریزی ــازه خامــوش کــرده ای ــزی کــه ت پ
خطرنــاک اســت و هــم اینــکار باعــث مــی شــود، زودپز شــما 
تبدیــل بــه دیرپــز شــود و دیگــر زودپــز شــما غــذا را زود نپــزد.

 استفاده از گوش ماهی در کتری و سماور
کافــی اســت چنــد دانــه گــوش ماهــی را در کتــری یا ســماور 

قــرار دهیــد، تــا آهــک موجــود در آب را جــذب کنــد.
 جلوگیری از سیاه شدن ظروف آلومینیومی

ــات داخــل قابلمــه چنــد قطــره ســرکه  هنــگام پختــن حبوب
یــا آبلیمــو اضافــه کنیــد، بــا اینــکار هــم ظــرف شــما ســفید 

ــود. ــر می ش ــات بهت ــم حبوب ــم طع ــد و ه می مان
 اگر می خواهید آب سریعتر جوش بیاید

اگــر عجلــه داریــد و مــی خواهیــد آب قابلمــه شــما ســریعتر 
جــوش بیایــد، کمــی نمــک بــه آن اضافــه کنیــد.

 جدا کردن نان شیرینی از قالب
اگــر نــان شــیرینی از قالــب جــدا نمی شــود از ایــن راه 
ــرو  ــی داغ ف ــک پارچــه را داخــل آب خیل ــد: ی اســتفاده کنی
ــر  ــه صب ــد دقیق ــد و چن ــب شــیرینی بپیچی ــد و دور قال کنی
ــود. ــدا می ش ــی ج ــه راحت ــب ب ــیرینی از قال ــان ش ــد، ن کنی

سالمباشیم
نوشیدنی هایی برای رفع سموم 

سیگار
بســیاری از افــراد ســیگاری بــرای در امــان مانــدن از 
ــا  ــد؛ ام ــرک آن می کنن ــه ت ــدام ب ــات اق ــای دخانی زیان ه
بــرای جلوگیــری از ابتــا بــه ســرطان ریــه، بایــد اقدامــات 

ــز انجــام داد. ــری نی دیگ
بــه گــزارش مشــرق، برخــی گــزارش هــا حکایــت از آن دارد 
کــه آثــار ســموم ناشــی از مصــرف دخانیــات بعــد از تــرک 
ــر  ــد و اگ ــی مان ــی م ــراد باق ــه اف ــان در ری ســیگار همچن
ــه  ــا ب ــرض ابت ــراد ســم زادیی نشــود، در مع ــن اف ــه ای ری

ســرطان قــرار خواهنــد گرفــت.
گزارشــی  در  هنــد  اســکای«  »بولــد  خبــری  ســایت 
خاطرنشــان کــرد از آنجــا کــه هــدف اول از تــرک ســیگار 
پاکســازی ریه هــا از آلودگــی ناشــی از اســتعمال دخانیــات 
اســت، بنابرایــن اگــر ایــن واقعیــت نادیــده گرفتــه شــود، 
افــزادی کــه دخانیــات را تــرک کرده انــد همچنــان در 
ــد  ــرار خواهن ــه ق ــنده ری ــرطان کُش ــه س ــا ب ــرض ابت مع
داشــت. ایــن گــزارش مصــرف ۷ نوشــیدنی از جملــه آب 
هویــج، گریــپ فــروت، آب تــوت وحشــی، پیــاز، زنجبیــل، 
آب لیمــو و آب آنانــاس را بــرای کســانی کــه مصــرف 
دخانیــات را تــرک کــرده انــد، ضــروری دانســته اســت تــا 
ــا،  ــر ریه ه ــات ب ــار دخانی ــار زیانب ــراد ضمــن کاهــش آث اف

ــد. ــم زدایی کنن ــا را س آنه

سبکزندگی
عبادت 

»عبــادت« پیونــد مخلــوق بــا خالــق و اوج کمــال انســانی 
و ارج بخشــیدن خداونــدی اســت کــه نعمــات فراوانــی بــه 
مــا عطــا کــرده اســت. قــرآن کریــم، گاه پرســتش را هــدف 
ــیطانی و گاه  ــلطه های ش ــی س ــل نف ــش و گاه عام آفرین
زمینــه ی وحــی و پیامبــری و... معرفــی می کنــد. خداونــد 
در ایــن زمینــه می فرمایــد »َو َمــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ َو الِْنــَس 
ِإلَّ لَِیْعُبــُدون؛۵۷.۸۱ و جــن و انــس را نیافریدیــم جــز 
ــام-  ــتند.«امام حسین-علیه الس ــرا بپرس ــه م ــرای آنک ب
ــی، در  ــات اله ــی آی ــم عین ــود و تجس ــدا ب ــح خ عبدصال
عیــن حــال کــه پهلوانــی بــزرگ بــود، عابــدی تمــام عیــار و 
عارفــی کامــل در پیشــگاه الهــی بــود. از »مصعــب زبیــری« 
»حسین-علیه الســام-  گفــت:  کــه  شــده  روایــت 
بافضیلــت و متمّســک بــه دیــن بــود و نمــاز و روزه و حــج 
او بســیار بود.«۸۲»عقــاد« نیــز گویــد: عــاوه بــر نمازهــای 
ــر روزه ی  ــه نمازهــای دیگــر بجــای آورد و عــاوه ب پنج گان
مــاه رمضــان در ماه هــای دیگــر هــم روزهایــی را روزه 
می گرفــت و در هیــچ ســال حــج خانــه ی خــدا از او فــوت 
ــرک شــده باشــد.۸۳امام  ــه ت ــه ناچــار ب ــر آن ک نشــد مگ
ــت.  ــاز داش ــا نم ــژه ای ب ــس وی ــام- ان حسین-علیه الس
چنان کــه قبــًا بیــان شــد از بــرادرش حضــرت ابوالفضــل 
خواســت یــک شــب از امویــان مهلت بگیــرد تا در آن شــب 
فقــط بــه دعــا، نمــاز، تــاوت قــرآن و اســتغفار و راز و نیــاز 

باخــدا بپــردازد.

مردان بیشتر دوست دارند رئیس 
باشند یا زنان؟

تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد مــردان بیشــتر از زنــان 
دوســت دارنــد کنتــرل امــور را بــه دســت داشــته باشــند، 
در شــرایطی کــه زن هــا در کار کــردن بــا افــراد هــم رتبــه ی 

خــود بهتــر فعالیــت می کننــد.
تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد مــردان بیشــتر از زنــان 
دوســت دارنــد کنتــرل امــور را بــه دســت داشــته باشــند، 
در شــرایطی کــه زن هــا در کار کــردن بــا افــراد هــم رتبــه ی 
خــود بهتــر فعالیــت می کننــد. بــرای دریافــت و درک ایــن 
مســئله کــه مــردان تــا چــه حــد بــا ســایر مــردان همــکاری 
ــی را  ــاروارد کتاب های ــگاه ه ــمندان دانش ــد، دانش می کنن
کــه دو مٔولــف دارد مــورد بررســی قــرار داده انــد تــا دریابنــد 
کــه چگونــه دو اســتاد در یــک ســطح و رتبــه می تواننــد بــا 
هــم کار کننــد. بعــد از بررســی و ارزیابــی تحقیقــات کــه بــر 
روی تألیفــات مشــترک توســط دو اســتاد در ۵۰ دانشــگاه 
ــود، محققــان احتمــال  آمریــکای شــمالی انجــام شــده ب
ــاتید در آن  ــداد اس ــا تع ــاط ب ــترک را در ارتب ــگارش مش ن

گــروه مــورد بررســی قــرار دادنــد و محاســبه کردنــد.
ــه اســاتید زن  ــرد نســبت ب ــه اســاتید م ــد ک ــا دریافتن آنه
ــا  ــاب ب ــترک کت ــف مش ــرای تألی ــتری ب ــزه ی بیش انگی
شــریک هم جنــس خــود دارنــد، یعنــی کســی کــه رتبــه ی 
پائین تــری از آنهــا داشــته باشــد. اســاتید زن ترجیــح 
ــد. ــود کار کنن ــطح خ ــم س ــکاران ه ــا هم ــا ب ــد ت می دهن

خانواده
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ســهام فــولد مبارکــه ی اصفهــان کــه در ســال ۹۵ 
ــدای  ــود، از ابت ــرده ب ــب ک ــدی را کس ــی ۴ درص بازده
ســال جــاری تــا پیــش از معامــات منتهــی بــه 
عایــد  را  درصــدی   ۴۳ بازدهــی  ۱۹شــهریورماه، 

اســت. خودکــرده  ســهامداران 
ایــن مطلب را امــــیرحسین نادری معـــــاون اقتصادی 
ــرح  ــان، مط ــه ی اصفه ــولد مبارک ــرکت ف ــی ش و مال
ــت  ــش قیم ــر افزای ــه در خصــوص تأثی ــرد و در ادام ک
جهانــی الکتــرود گرافیتــی بــر ســودآوری شــرکت بیــان 
ــوس  ــه روش ق ــولد ب ــن ف ــر ت ــد ه ــرای تولی ــرد: ب ک
الکتریکــی حــدود ۲ کیلوگــرم الکتــرود گرافیتــی بــه کار 
ــرود گرافیتــی در ماه هــای  مــی رود. رشــد قیمــت الکت
اخیــر بــر افزایــش بهــای تمــام شــده ی تولیــد محصول 
ــای تمام شــده در  ــش به ــن افزای ــا ای ــر اســت؛ ام مؤث
حــدی نبــوده کــه موجــب نگرانــی شــود. در دســترس 
ــی در  ــد نگرانی های ــی می توان ــرود گرافیت ــودن الکت نب
پــی داشــته باشــد؛ ولــی فعــًا مشــکلی بــرای تأمیــن 

الکتــرود گرافیتــی وجــود نــدارد.
ــان  ــه ی اصفه ــولد مبارک ــه ف ــت ک ــی اس ــن در حال ای
طــرح توســعه ای بــرای تولیــد الکتــرود گرافیتــی 
ــه  ــر ب ــال دیگ ــًا ۲ س ــه تقریب ــرا دارد ک ــت اج در دس
بهره بــرداری خواهــد رســید. پــس از بهره بــرداری از 
ایــن طــرح، بخشــی از نیــاز شــرکت بــه ایــن محصــول 

ــد. ــد ش ــن خواه تأمی
 بودجه ی سال ۹۷ با توجه به رشد کمی و 

کیفی محصوالت تدوین می شود
و  مبارکــه  فــولد  پتانســیل های  دربــاره ی  نــادری 

بودجــه ی ســال آتــی ایــن شــرکت گفــت: بــا توجــه بــه 
بهره بــرداری از چنــد طــرح توســعه ی فــولد مبارکــه در 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــده، بودجــه ی ســال ۹۷ ب ســال آین
رشــد کمــی و کیفــی محصــولت تدویــن خواهــد 
ــن  ــون ت ــه لحــاظ حجمــی بیــش از ۷٫۵ میلی شــد. ب
ــل  ــه ی قاب ــا نکت ــرد؛ ام ــم ک ــد خواهی ــول تولی محص
تأمــل آن اســت کــه طرح هــای توســعه ی فــولد 
ــی و  ــت کم ــش ظرفی ــور افزای ــه منظ ــم ب ــه ه مبارک
ــه  ــت. هرچ ــول اس ــی محص ــای کیف ــرای ارتق ــم ب ه
ــد، حاشــیه ی  ــود یاب ــدی بهب ــت محصــولت تولی کیفی
ســود محصــول افزایــش خواهــد یافــت؛ ضمــن اینکــه 

ــد. ــد ش ــهیل خواه ــازار تس ــاز ب ــن نی تأمی
وی در ادامــه تصریــح کــرد: در صــورت تــداوم وضعیــت 
رو بــه رشــد در بازارهــای جهانــی، ســال آینــده از 
ــوی  ــه نح ــود؛ ب ــد ب ــولد خواه ــال های ف ــن س بهتری
کــه هــم در حــوزه ی ســودآوری و هــم در حــوزه ی 
ــت. ــم داش ــبی خواهی ــت مناس ــرمایه گذاری موقعی س

 سبد سهام پرارزش فوالد مبارکه
ــی  ــوی بورس ــه از پرتف ــولد مبارک ــرکت ف ــن ش همچنی
»کگل«،  »هرمــز«،  »ومعــادن«،  شــامل  مطلوبــی 
»کچــاد«، »وتــوکا« و... برخــوردار بــوده اســت و به نظر 
ــرمایه گذاری ها،  ــود س ــت س ــال ۹۷ باب ــد در س می رس

ســودآوری »فــولد« نیــز رشــد کنــد.
 جلوگیری از واردات

ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت مع ــازمان صنع ــس س رئی
لرســتان بــا بیــان اینکــه محصــولت فــولد مبارکــه بــا 
کیفیت تــر و بــا قیـــــمت تمام شــــــده ی کــــــمتر از 

ــه  نمونه هــای مشــابه خارجــی اســت، گفــت: دولــت ب
پشــتوانه ی صنایعــی همچــون فــولد مبارکــه از واردات 

جلوگیــری کنــد.
محمدرضــا صفــی خانــی کــه بــه اتفــاق هیئــت همــراه 
ــخ  ــرد، در پاس ــد می ک ــه بازدی ــولد مبارک ــرکت ف از ش
بــه ســؤال خبرنــگار فــولد درخصــوص اهــداف بازدیــد 
ــراه  ــه هم ــا ب ــرد: م ــار ک ــه اظه ــولد مبارک از شــرکت ف
نمایندگــی مرکــز خدمــات فــولد مبارکــه بــه ایــن 
ــه  ــوت ب ــدا ق ــرض خ ــن ع ــا ضم ــم ت ــرکت آمدی ش
بیشــتر  تعامــل  راه هــای  شــرکت،  ایــن  کارکنــان 
واحدهــای صنعتــی اســتان لرســتان بــا فــولد مبارکــه 
را بررســی کنیــم تــا در نهایــت ســهم اســتان لرســتان را 
در اســتفاده از محصــولت ایــن شــرکت ارتقــا دهیــم.

وی در جــواب ایــن ســؤال کــه شــرکت فــولد مبارکــه 
ــد،  ــی کردی ــی را چطــور ارزیاب و نقــش آن در تولیــد مل
ــجم و  ــت منس ــه، مدیری ــولد مبارک ــت ف ــت: ظرفی گف
پویایــی شــرکت در همه جــا بــه خوبــی مشــاهده 
از پشــتوانه های  می شــود و می تــوان گفــت یکــی 

ــت. ــه اس ــولد مبارک ــور، ف ــوب کش خ
در ادامــه وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی تقویــت زنجیــره ی تولید 
فــولد اســت و به عنــوان اهــداف اصلــی بــه آن توجه شــده، 
بنابرایــن بــا توجــه بــه ســاختاری که در فــولد مبارکه اســت 
و ظرفیت هــای توســعه ای کــه در حــال اجراســت، هــم در 
ایجــاد اشــتغال و هــم تولیــد می تــوان بــه آن تکیــه کــرد.
تجــارت و  معــدن  صنعــت  ســازمان   رئیــس 

ــتان  ــون در اس ــه هم اکن ــورد اینک ــتان در م ــتان لرس اس

لرســتان چــه میــزان از محصــولت فــولد مبارکــه 
در حــال حاضــر  بیــان کــرد:  اســتفاده می شــود، 
۲۴واحــد صنعتــی اســتان لرســتان از تولیــدات فــولد 
مبارکــه اســتفاده می کننــد و یــک مرکــز خدمــات هــم 
ــم  ــه می خواهی ــه اینک ــه ب ــا توج ــم و ب در اســتان داری
ــژه  ــی و به وی ــای صنعت ــد را در واحده ــره ی تولی زنجی
فلــزی بیشــتر حمایــت و تقویــت کنیــم، در حــال 
رایزنــی بــا مدیــران شــرکت بــرای ارتقــای ســهم 
اســتان لرســتان از محصــولت ایــن شــرکت هســتیم.

وی درخصــوص کیفیــت محصــولت فــولد مبارکــه 
گفــت: کیفیــت محصــولت ایــن شــرکت بســیار عالــی 
ــده را  ــت کامــل مصرف کنن ــه ای کــه رضای اســت؛ به گون
ــده در  ــعه های اجراش ــه توس ــه ب ــا توج ــی دارد. ب در پ
فــولد مبارکــه و ظرفیــت ایــن شــرکت، بایــد از واردات 

جلوگیــری شــود.
در عیــن حــال بــا توجــه بــه اینکــه در واحدهــای کنتــرل 
ــور  ــه به ط ــولد مبارک ــعه ف ــق و توس ــت و تحقی کیفی
جــدی بــه کیفیــت محصــولت توجــه می شــود و 
قیمــت تمــام شــده ی محصــولت ایــن شــرکت کمتر از 
مشــابه خارجــی اســت؛ بــه نظــر می رســد بایــد بیــش 

از پیــش بــه ارزش تولیــد داخــل توجــه شــود.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــادآوری ک ــی ی ــی خان صف
ــولد  ــولت ف ــوع محص ــد و تن ــت تولی ــه روز ظرفی روز ب
مبارکــه در حــال افزایــش اســت، بایــد حمایــت جــدی 
از تولیــد داخلــی مد نظــر قــرار گیــرد. در ایــن خصــوص 
بایــد بــا اســتفاده از اعمــال تعرفه هــا و ابزارهــای 
مختلــف از تولیــد داخلــی حمایــت شــود تــا هیــچ گاه 

دپــوی  فــولد  تولیــد  کارخانه هــای  از  در هیچ یــک 
ــه  ــا برعرض ــواره تقاض ــیم و هم ــته باش ــول نداش محص

ــد. ــته باش ــی داش پیش
 دستیابی به تولید ۷.5 میلیون تن فوالد 

مذاب
ــر روی  ــن انجــام اصاحــات اساســی ب ــان یافت ــا پای ب
ــه،  ــولد مبارک ــازی ف ــد فولدس ــای ۳ و ۴ واح کوره ه
ــولد  ــن ف ــون ت ــد ۷٫۵ میلی ــه تولی مســیر دســتیابی ب
مــذاب و تولیــد ۷٫۲ میلیــون تــن اســلب در کوره هــای 
قــوس الکتریکــی و ریخته گــری مــداوم ایــن شــرکت 

همــوار شــد.
ایــن خبــر را محمدعلــی توحیــدی، مدیــر تولیــد 
ــن خصــوص  ــه داد و در ای ــولد مبارک ــولِد شــرکت ف ف
ــداف  ــه اه ــه ب ــا توج ــازی ب ــه ی فولدس ــت: ناحی گف
عالــی ســازمان، در جهــت افزایــش تولیــد و ایمنــی و 
همچنیــن پاســخگویی بیشــتر بــه نیازهــای مشــتریان، 
بدنــه و ســقف کوره هــای   عملیــات یکسان ســازی 
۳ تــا ۶ بــا ســایر کوره هــا را در دســتور کار خــود 

قــرارداد.
ــا انجــام اقدامــات لزم  ــن کار ب ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــاه ۹۶  ــط تیرم ــماره ی ۳ و از اواس ــوره ی ش ــر روی ک ب
شــروع شــد، افــزود: در گام بعــدی، انجــام اصاحــات 
ــاه  ــل مردادم ــوره ی شــماره ی ۴ در اوای ــر روی ک لزم ب
بــا موفقیــت و دقیقــًا مطابــق بــا برنامــه ی زمان بنــدی 
و اولویــت تهیــه شــده و بــا کمتریــن توقــف اضطــراری 

پــس از اســتارت بــه انجــام رســید.
رئیــس  ســلیمی،  غامرضــا  همیــن خصــوص،  در 

ــا  ــز ب ــه نی ــولد مبارک ــی ف ــوس الکتریک ــای ق کوره ه
ــر عهــده ی  ــروژه ب ــر اینکــه نظــارت کل ایــن پ تأکیــد ب
ــود،  ــازی ب ــه ی فولدس ــان ناحی ــت و کارشناس مدیری
ــش  ــر کاه ــاوه ب ــروژه، ع ــن پ ــام ای ــا انج ــت: ب گف
ــه ی  ــازی بدن ــاده س ــان آم ــدن زم ــم ش ــات و ک توقف
کوره هــا، مزایــای دیگــری از قبیــل بهبــود کیفیــت 
فــولد مــذاب تحویلــی بــه خطــوط بعــدی، پیشــگیری 
ــش  ــوز، کاه ــارف نس ــش مص ــور و کاه ــل ام از تداخ
آســیب بــه پانل هــای آبگــرد بدنــه و بهبــود در مصــارف 
عمــده ی کــوره، نظیــر انــرژی و الکتــرود نیــز بــه دســت 

آمــد.
ــده ی  ــت در آین ــن فعالی ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
نزدیــک بــر روی کوره هــای ۵ و ۶ فولدســازی نیــز 
ــد  ــاری خداون ــه ی ــزود: ب ــد، اف ــد ش ــی خواه عملیات
و بــا همــکاری مدیریــت و کارکنــان فــولد، طبــق 
برنامــه ی زمان بنــدی شــده در ســال ۹۷ شــاهد تولیــد 
ــوس  ــای ق ــذاب در کوره ه ــولد م ــن ف ــون ت ۷٫۵ میلی

ــود. ــم ب ــه خواهی ــولد مبارک ــی ف الکتریک
حمایـــــــت های  از  خاتـــــــمه  در  توحـیـــــدی 
ــام  ــریع در انج ــت تس ــازمان جه ــی س ــت عال مدیری
ایــن پــروژه ی ارزشــمند و همچنیــن از واحدهــای 
تعمیــرگاه  قراردادهــا،  امــور  کارخانــه،  مهندســی 
ــئولن و  ــن مس ــزی و همچنی ــرات مرک ــزی، تعمی مرک
کارشناســان و کارکنــان فولدســازی شــامل تولیــد 
و تعمیــرات کوره هــا، خدمــات فنــی فولدســازی و 
ــن  ــیدن ای ــر رس ــه ثم ــه در ب ــی ک ــن پیمانکاران همچنی
ــرد. ــی ک ــکر و قدردان ــتند، تش ــکاری داش ــروژه هم پ

مــاه محــرم مــاه حــزن و انــدوه آل هللا  کیمیای وطن

و مــاه مانــدگاری اســام و تشــیع اســت عزاداری هــای 
ســالنه محــرم بــرای مصائــب امــام حســین)ع( 
تاریــخ  رســانه  پرنفوذتریــن  به عنــوان  توانســته 
ــه ها و  ــم نقش ــد و علی رغ ــش کن ــای نق ــریت ایف بش
ــام حســین  ــاد ام ــام و ی ــات شــوم دشــمنان ن اقدام
ــه  ــرای همیش ــش را ب ــا وفای ــاران ب ــام و ی علیه الس
نگــه  تأثیرگــذار  و  پویــا  و  پاینــده  و  زنــده   تاریــخ 

دارد.
و  حریــت  و  آزادی  پاکباختــه  انســان های  عشــق 
امــام  بــه  پــاک سرشــت  و  انســان های خداجــو 
ــم و  ــه دیده ای ــد چنانچ ــرز نمی شناس ــین )ع( م حس
شــنیده ایم و می بینیــم و می شــنویم کــه از ادیــان 
ــذر  ــرم ن ــه در مح ــتند ک ــادی هس ــان زی ــف کس مختل
می دهنــد و یــا خــاک پــای عــزاداران حســین را ســورمه 
ــرار  ــزاداران ق ــیر ع ــود را در مس ــد و خ ــم می کنن چش
می دهنــد تــا حــض و بهــره ای نصیــب کننــد آری، عاقــه 
ــرز  ــام حســین علیه الســام حــد و م ــه ام ــت ب و محب
دیــن و اعتقــاد و حــد و مــرز جغرافیایــی نمی شناســد 
امــروز در مــاه محــرم در همــه دنیــا و گوشــه و کنــار عالم 
ــا  ــه دنی ــزای حســین برافراشــته اســت و هم پرچــم ع
ــرش  حســین و عظمــت کارش را می شناســند و در براب

ــد. ــرو می آورن ــم ف ــر تعظی س

اما روزشمار وقایع محرم:
 روز اول ماه محرّم الحرام:

۱.آغاز ایام حسینی
ــام  ــد علیهم الس ــدوه آل محم ــزن و ان ــاه ح ــن روز از م اولی
ــتان  ــیعیان و دوس ــه و ش ــاء و مائک ــه انبی ــه هم ــت ک اس
ــزن  ــاه ح ــت: م ــد گف ــام محزون اند.بای ــت علیهم الس اهل بی
و انــدوه تمــام عالــم اســت چــرا کــه همــه  ســاله از اول محــرم 
ــاره سیدالشــهدا علیه الســام را  ــا روز عاشــورا پیراهــن پاره پ ت
از عــرش خــدا رو بــه زمیــن می آویزنــد و حــزن و انــدوه عالــم 

ــرد. ــرا می گی را ف
 همچنیــن آغــاز مجالــس عــزاداری حضــرت اباعبــدهللا 
علیه الســام اســت کــه مــردم را بــه امــور اعتقــادی خویــش 
آشــنا می کنــد و دســتورات دیــن خــود را از حســینیه ها و تکایا 
و مســاجد بــه خانه هــای فکــر و دل خــود بــه ارمغــان می برند. 
شــرکت در مراســم عــزاداری امــام حســین علیه الســام 
ــت  ــان غیب ــا در زم ــف م ــرت، از وظای ــر آن حض ــک ب  و اش

امام زمان)عج( است.
۲-ماجرای شعب ابی طالب علیه السالم

ــر  ــت پیامب ــس از بعث ــام پ ــدرت اس ــن ق ــال گرفت ــی ب در پ
صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم قریــش پیمان نامــه ای نوشــتند 
ــا  ــد و ب ــم نکنن ــا بنی هاشــم تکل ــرار گذاشــتند ب و طــی آن ق
ــد و  ــه ننماین ــوند و معامل ــین نش ــفره و هم نش ــان هم س آن
آنــان را به گونــه ای در فشــار قــرار دهنــد کــه پیامبــر صلــی هللا 

ــا آن  ــد ت ــل دهن ــش تحوی ــه قری ــلم را ب ــه و س ــه وآل علی
حضــرت را بــه قتــل رســانند. حضــرت ابوطالــب علیه الســام 
ــود  ــرت ب ــه آن حض ــب ب ــه منتس ــه دره ای ک ــم را ب بنی هاش
 بــرد و اطــراف آن را محکــم کــرده و بــرای حفــظ جــان 
پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم شــبانه روز کمــر همــت 
ــرد  ــه وار گ ــیر پروان ــا شمش ــب ها ب ــرت ش ــت. آن حض بس
شــمع وجــود پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم می گردیــد 
ــی دارم.« او  ــاری او برنم ــت از ی ــده ام دس ــود :»تازن و می فرم
در هــر شــب چنــد بــار محــل خــواب پیامبــر صلــی هللا علیــه 
ــود  ــد خ ــن فرزن ــی داد و عزیزتری ــر م ــلم را تغیی ــه و س و آل
ــرت  ــای آن حض ــه ج ــام را ب ــن علیه الس ــی امیرالمؤمنی یعن
ــش را  ــدان برادران ــود و فرزن ــدان خ ــد، و روز فرزن می خوابانی

ــت. ــرت می گماش ــت از آن حض ــه حفاظ ب
در مدتــی کــه در شــعب بودنــد بــر آن حضــرت و مســلمانان 
بســیار ســخت گذشــت، تــا آنجــا کــه شــب ها صــدای گریــه 
اطفــال گرســنه بنی هاشــم را ســاکنین اطــراف شــعب 

می شــنیدند.
 پــس از دو ســال و چنــد مــاه خداونــد موریانــه را مأمــور کــرد 
ــی  ــماء اله ــزء اس ــه ج ــرد ب ــن ب ــان را از بی ــه آن و پیمان نام
ــر  ــن خب ــام ای ــب علیه الس ــرت ابوطال ــود. حض ــه در آن ب ک
را بــه کفــار داد و آنــان بــا دیــدن چنیــن معجــزه ای دســت از 
ــود  ــای خ ــه خانه ه ــود برداشــتند و بنی هاشــم ب ــم خ تصمی

بازگشــتند.

3-جنگ ذات الرقاع
در ســال چهــارم هجــرت )بــه تحریــک قریــش( بیــن 
ــد  ــه زندگــی می کردن ــی کــه اطــراف مدین مســلمانان و قبایل
و قصــد محاصــره مدینــه را داشــتند جنگــی در گرفــت .پیامبر 
ــا ۴۰۰ یــا ۷۹۰ نفــر از مدینــه  صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم ب
بیــرون رفتنــد.در ایــن غــزوه حضــرت نمــاز خــوف خواندنــد و 
جنــگ تــا ســه روز طــول کشــید تــا شــر آنــان دفــع شــد.این 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــی در ۱۵ جمادی الول ــه قول ــه ب واقع
4- اولین جمع آوری زکات

در روز اول محــرم پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم بــرای 
اولیــن بــار مأمورانــی را بــرای جمــع آوری زکات و صدقــات بــه 

اطــراف مدینــه فرســتادند. 
5- امام حسین علیه السالم در راه کربال

در  علیه الســام  حســین  امــام  محــرم،  اول  روز 
از  و  فرمودنــد،  اجــال  نــزول  مقاتــل  بنــی   قصــر 
عبیــدهللا بــن حــر جعفــی دعــوت بــه یــاری نمودنــد، ولــی او 

اجابــت نکــرد و بعــدًا پشــیمان شــد.
6- قیام مردم مدینه برعلیه یزید

بــرای  مدینــه  مــردم  هـــ.ق   ۶۳ ســال  در  روز  ایــن  در 
آنجــا  از  قضیــه  کردنــد.  حرکــت  یزیــد  علیــه  قیــام 
 آغــاز شــد کــه جمعــی از اهالــی مدینــه بــه رهبــری 
ــد و  ــتگاه یزی ــد و دس ــام رفتن ــه ش ــه ب ــن حنظل ــدهللا ب عب
او را دیدنــد،  بــازی  شــراب خواری و قماربــازی و ســگ 
و بــه مدینــه بازگشــته و مــردم را از وضــع فســاد دربــار 
امــوی آگاه ســاختند. بــا شــنیدن ایــن اخبــار همــگان 
سرپرســتی  بــه  و  نمودنــد  اتفــاق  یزیــد  خلــع   بــر 
ــاکن  ــوی س ــراد ام ــد و اف ــام نمودن ــد قی ــه یزی ــدهللا علی عب
مدینــه را بیــرون کردنــد. لشــکر شــام پــس از اطــاع از ایــن 
ــش  ــّره پی ــه ح ــرد و واقع ــت ک ــه حرک ــرف مدین ــام به ط قی

آمــد.
ــی  ــر بن ــه در قص ــل كوف ــی از اه ــه گروه ــت ک ــت اس روای
ــا  ــید: آی ــا پرس ــرت از آن ه ــد، حض ــه زده بودن ــل خیم ُمقاِت
ــت  ــا رضای ــد دل م ــی گفتن ــد؟ بعض ــن می آیی ــاری م ــه ی ب
ــدان  ــان و فرزن ــد: مــا زن ــه مــرگ نمی دهــد و بعضــی گفتن ب
زیــادی داریــم، مــال بســیاری از مــردم نــزد ماســت و خبــر از 
ــم  ــو معذوری ــاری ت ــذا از ی ــم، ل سرنوشــت ایــن جنــگ نداری
ــبانه  ــد و ش ــه آب  بردارن ــرد ك ــر ك ــان ام ــه جوان ــرت ب حض

ــد.  ــت كنن حرك
ــدهللا  ــه عبی ــزل ب ــن من ــام( در ای ــین )علیه الس ــام حس ام

ــود:  ــن فرم ــی چنی جعف
پــس اگــر مــا را یــاری نمی کنــی خــدای را بپرهیــز و از ایــن 
كــه جــزو كســانی باشــی كــه بــا مــا می جنگنــد. ســوگند بــه 
خــدا اگــر كســی فریــاد مــا را بشــنود و مــا را یــاری نكنــد، او را 

ــه رو در آتــش می افکنــد. ب

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه اصفهان:

فوالد مبارکه بازدهی ۴۳ درصدی را عاید سهامداران خود کرد

روز شمار وقایع محرم

آغاز شور حسینی
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاة 


