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فرارسیدن والدت باسعادت حضرت امام حسین؟ع؟ را شادباش می گوییم

 با تصمیم هیئت دولت
یورو جایگزین دالر در تکالیف ارزی شد

تکیه یورو بر صندلی دالر
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نارضایتی کشاورزان از 
اقدامات دولت

|صفحه 3

دادستان تهران: خروج فرد مرتبط با 
 پرونده محیط زیست از کشور 

نشانه اهمیت تحقیقات این پرونده است

فرار از حقیقت
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تقابل ایرانی ها در لیگ قهرمانان آسیا

نبرد ایرانی آسیایی
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حذف یوزپلنگ و خواب 
مسئوالن محیط زیست

|صفحه 11

انتظار، رمز حیات شیعه
سوم شعبان، سالروز میالد مسعود پاسدار حریت 
و  علیه السالم  حسین  امام  حضرت  آزادگی،  و 
»روز پاسدار« است. این روز بزرگ را محضر همه 
راه  پاسداران  و  تشیع  عالم  به ویژه  مسلمانان، 
حق و عدالت و والیت و امامت تبریک و تهنیت 
امسال  اینکه  و  مناسبت  همین  به  می گوییم. 
این والدت مصادف با روز جمعه متعلق به امام 
عصر)عج( است، کوتاه به وجوه تشابه دوران امام 

حسین)ع( و حضرت مهدی)عج( می پردازیم.
انتظار  و  حسین)ع(  امام  عاشورای  بین  بی تردید 
)ارواحنا فداه( پیوندی مهم برقرار  حضرت مهدی 
است؛ پیوندی که رمز حیات شیعه و راز بقای آن 
است. شکی نیست که اگر نهضت امام حسین 
علیه السالم نبود، امروز از اسالم چیزی باقی نمانده 

بود و ...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

 بهتر است از االن بدانیم
تابستان کم آبی داریم

کید اردکانیان بر  تأ
لزوم صرفه جویی

آمار جدید رئیس مرکز آمار ایران:

 3.2 میلیون 
بیکار مطلق

 هفته فرهنگی اصفهان از 
3 تا 9 اردیبهشت برگزار می شود

 گفت  وگوی کیمیای وطن با 
خالق »پهلوانان« و »آقای مهربان«

تداوم، راز موفقیت در انیمیشن 

در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح شد:
 ضعف مهارت های ارتباطی 

مهم ترین مشکل خانواده هاست 
|صفحه 4
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هشدار و توصیه درباره رسیدگی به ضعفا
سردبیرعلی حاجیان

A.Hajian@eskimia.ir

ســوم شــعبان، ســالروز میــاد مســعود ســید و ســاالر 
ــت.  ــام اس ــین علیه  الس ــام حس ــرت ام ــهیدان حض ش
ایــن روز بــزرگ و مبــارک را بــه همــه مســلمانان و 
آزادگان جهــان تبریــک و تهنیــت می گوییــم و »روز 
ــاره ای  ــاره اش ــم و در این ب ــی می داری ــدار« را گرام پاس

ــت.  ــم داش خواهی
چشــم اندازهای امیــد در دل دختــر رســول گرامــی 
ریشــه های  چنان کــه  می شــود؛  بیشــتر  روزبــه روز 
روشــنایی می شــکافد و فاطمــه از وجــود خــود صــدای 
ــنود. ــت را می ش ــس ذات احدی ــبیح و تقدی ــر، تس ذک

بــه حــق روز ســوم شــعبان ســال چهــارم هجــرت نبــض 
ــرف  ــاید و او را از ط ــی می گش ــه گیت ــم ب ــات چش کائن
خداونــد »حســین« نــام می نهنــد تــا دلیلــی بــر منزلــت 

ــوارش باشــد. ــدر بزرگ پ
ســام و صلــوات بی حــد و حصــر بــر وجــودی کــه 
وقتــی بــه دنیــا آمــد، پیامبــر بــه اســماء بنــت عمیــس 
ــد؛ زمانــی کــه  ــوزاد را خدمــت ایشــان بیاورن ــد ن فرمودن
ــوت  ــت نب ــر و محب ــان پرمه ــود را در دام ــاس وج الم
ــه  ــش اذان و اقام ــوش مبارک ــرت در گ ــتند، حض گذاش

ــد. خواندن
آری، امــام حســین)ع( تــا هفــت ســالگی در مهــد 
نبــوت بــزرگ شــد و هــزاران شــراره های نیــاز را از وجــود 
نبــوت دریافــت کــرد و ســی ســال در کنــار حیــدر کــرار، 

ــازی و شــهامت آموختــه اســت. ــور جانب تبل
امــام عارفــان، 10 ســال در کنــار بــرادر بزرگــوارش 
جاودانه تریــن همراهــی را کــرده و خــود کــه مظهــر 
عشــق اســت، یــک دهــه امامــت را بــر زمیــن و آســمان 

می دهــد. بازتــاب 
ایــن چــراغ هدایــت و کشــتی نجــات روزی کــه متولــد 

ــاد  ــا فری ــرد ت ــتور می گی ــم دس ــازن جهن ــود، خ می ش
درد شــعله های آتــش را خامــوش کنــد و رضــوان، 
ــه امــواج  ــت را ب ــان بهشــت امــر می شــود کــه جن نگهب
ــد،  ــه حم ــته ب ــتگان صف بس ــد و فرش ــن کن ــور مزی ن
تســبیح و تکبیــر پــروردگار می پردازنــد. در اینجــا از 
ــم: ــه چینی می کنی ــام خوش ــام هم ــه ای از آن ام خطب

ســرور آزادگان جهــان، اندکــی پیــش از هاکــت معاویــه، 
در خطبــه ای حســاس و تاریخــی در ســرزمین منــا 
ــی  ــان و حاکمان ــه اســامی و عالم ــه مســئوالن جامع ب
ــه  ــا در زمین ــد، ام ــری دارن ــش مؤث ــاع نق ــه در اجتم ک
نیازمنــدان  و  محرومــان  فقــرا،  بــه  خدمت رســانی 
جامعــه کوتاهــی می کننــد، ســخنانی هشــداردهنده 
ــه  ــه ب ــکات مهمــی را در ایــن زمین بیــان می فرمایــد و ن

ــود. ــادآور می ش ــان ی آن
ــع  ــه تضیی ــود ب ــخنان خ ــی از س ــرت در بخش آن حض
اشــاره  جامعــه  محرومــان  و  مســتضعفان  حقــوق 
بــه  جامعــه  مســئوالن  بی توجهــی  از  و  می فرمایــد 

می فرمایــد: و  می کنــد  انتقــاد  خدماتــی  مســائل 
»فامــا حــق الضعفــاء فضیعتــم وامــا حقکــم بزعمکــم 
ــا  ــم به ــا خاطرت ــوه، وال نفس ــاال بذلتم ــا م ــم، ف فطلبت
للــذی خلقهــا و العشــیرة عادیتمــوه فــی ذات هللا، انتــم 
ــن  ــا م ــله وامان ــاورة رس ــه ومج ــی هللا جنت ــون عل تتمن

ــه« عذاب
»]شــما ای بــزرگان و مســئوالن جامعــه[، حــق ضعیفــان 
را پایمــال کردیــد و آنچــه را حــق خــود تصــور می کردیــد، 
ــش  ــی بخش ــه مال ــدا ن ــی در راه خ ــد؛ ول ــب کردی طل
ــه از  ــه مخاطــره انداختیــد و ن ــان را ب ــه جانت ــد و ن کردی
اقــوام و بســتگان خــود بــرای رضــای خــدا بریدیــد. آیــا 
]بــا ایــن پرونــده ســیاه و اعمــال زشــت[ بهشــت خداونــد 
و همجــواری پیامبــران او را آرزو می کنیــد و بــا ایــن 

ــد؟!« ــان بمانی ــذاب خــدا در ام ــد از ع حــال می خواهی

ســاالر شــهیدان در فــراز دیگــری از کلمــات کوبنــده 
خــود بــه وضعیــت اســف بــار و نابســامان مســتضعفان 
و بیچــارگان می پــردازد و می فرمایــد: »و قــد تــرون 
ــم لبعــض ذمــم  ــا تفزعــون و انت ــود هللا منقوضــة ف عه
ــورة، و العمــی  آبائکــم تقرعــون و ذمــة رســول هللا مخف
و البکــم و الزمــن فــی المدائــن مهملــة الترحمــون و ال 
ــون و  ــا تعن ــون و ال مــن عمــل فیه ــی منزلتکــم تعمل ف

ــون« ــة تامن ــد الظلم ــة عن ــان و المصانع باالده
الهــی شکســته  پیمان هــای  می بینیــد کــه  »شــما 
می شــود ولــی هیــچ فریــاد نمی کشــید در حالــی 
کــه بــرای بعضــی از پیمان هــای پدرانتــان آشــفته 
خاطــر می شــوید. اینــک پیمان هــای رســول خــدا 
و  گرفتــه  قــرار  بی اعتنایــی  مــورد  صلی هللا علیه و آلــه 
ــهرها  ــه ش ــر در هم ــر و زمین گی ــخاص ک ــان، اش نابینای
بی سرپرســت مانده انــد. بــه آنــان رحــم نمی کنیــد 
و مطابــق شــأن و منزلــت خــود عمــل نمی کنیــد و 
ــه  ــد توج ــت می کنن ــن راه خدم ــه در ای ــانی ک ــه کس ب
ــتمکاران  ــا س ــازش ب ــی و س ــا چرب زبان ــد و ب نمی کنی

ــد.« ــرار داده ای ــن ق ــیه ام ــود را در حاش خ
ــه  ــام حســین علیه الســام خــودداری از رســیدگی ب ام
ــن صفــات حاکمــان  ــدان را از بدتری محرومــان و نیازمن

می دانســت و همــواره می فرمــود:
»شــر خصــال الملــوک: الجبــن مــن االعــداء و القســوة 
علــی الضعفــاء و البخــل عنــد االعطــاء« »بدتریــن 
صفــات حاکمــان: تــرس از دشــمنان، قســاوت بــر 
از بخشــش در موقــع عطــا  ضعیفــان و خــودداری 

ــت.« اس
ــش  ــی خوی ــای عمل ــر حمایت ه ــاوه ب ــرت ع آن حض
ــه  ــانی ب ــرورت خدمت رس ــر ض ــه ب ــان جامع از محروم
نیازمنــدان تأکیــد کــرده و در گفتارهــا و اشــعارش ایــن 

ــود. ــراز می نم ــود را اب ــاد خ اعتق

  استفاده از پیام رسان های خارجی 
در دستگاه های اجرایی ممنوع شد

کوچ از قلمرو دورف آغاز 
مقامات و مسئوالن، دستگاه های 

اجرایی و نهادهای مختلف یک به یک 
خروج خود را از تلگرام اعالم کردند

|صفحه 3

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با وزیر، مسئوالن و جمعی از کارکنان وزارت اطالعات:

وزارت اطالعات کوچک ترین تردید درباره صالحیت مسئوالن را منعکس کند
در جمهوری اسالمی باید با فساد و روحیه اشرافیگری به شدت مقابله شود

ردپای بیگانه در مسائل اخیر بازار ارز مشهود است
هرگونه جناح بازی در وزارت اطالعات گناه است

اطالعات باید انقالبی بماند
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یادداشت
نفس های آخر دموکراسی

نفیسهالهدادی
کارشناسارشدعلومسیاسی

N.A.Dadi@eskimia.ir

نظامهــایحکومتــیمتفاوتــیدرجهــاناجــراشــده
اســت:پادشــاهی،دیکتاتــوری،تیرانــیو...؛ازمیان
اینهــا،دموکراســیازاقبــالبیشــتریبرخــورداربــوده
است.واژه»دموکراسی«،واژهاییونانـــیبهمفهـــوم
»حکومــتمردم«اســت.فلســفهدموکراســی،یعنی
حکومــتمــردمبــرمــردموتوســطمــردم؛امــابــه
ایــننکتــهبایــدتوجــهکــردکــهایــنمــردمدانــش
ــر ــرادواردب ــنای ــنبزرگتری ــدوای سیاســیندارن
دموکراســیاســت.برخــیاندیشــمندانایناشــکال
رابــاارکانــیمثــلعقالنیــتتوجیــهکردهانــد.
همــۀ عقــل از اســتفاده بــا قادرنــد انســانها
مســائلرادرکوحــلکننــد.عقــلبــرشــالودههاو
بنیانهــایمحکمــیاســتواراســتکــهپاســخگوی
ــهحــلنزاعهــای ــادرب ــودهوق نیازهــایانســانیب
جامعــهاســت.عقــل،داورِنهایــیدرمنازعاتاســت.
ــگ ــرقدرجن ــانغ ــراجه ــت،چ ــناس ــرچنی اگ
اســت؟یــاعقالنیــتمــردهاســتیــادموکراســیبــه
بیراهــهرفتــهاســت.رکــنمهــمدیگــردموکراســی،
پلورالیســماســت.جامعــهدموکراتیــک،یعنــیهرچه
بیشــترمتکثــرباشــد،هرچــهبیشــتربیرنگــی
ــون ــایگوناگ ــیدرعرصهه ــد.تکثرگرای ــمباش حاک
تجلــیمییابــد:سیاســت،مذهــب،اخــالق،هنــرو
ماننــدآنهــا.تکثرگرایــیدرعرصــهدیــن،کــه»جــان
هیــک«بنیانگــذارآناســت،مدعــِیبیطرفــی
ــان ــانمختلــفوحقانیــتهمــهآن ــهادی نســبتب
اســت.بــهنظــرمیرســدمدعیــانپلورالیســممثــل
ــان ــهخودش ــدک ــریرامیپذیرن ــاتکث ــکاتنه آمری
ــانآنهاســت. ــهزی ــهب ــریک ــهتکث میپســندند،ن
ــا ــزدقیق ــاننی ــهادی ــینســبتب ــهبیطرف درزمین
اسالمهراســی، هســتیم. موضــوع ایــن شــاهد
ــش ــزاراندالربرای ــکاه ــهآمری ــتک ــروژهایاس پ
هزینــهکردهاســت.بایــدگفــتمدعیاندموکراســی،
فقــطدموکراســیخویــشرامیپســندند؛آنهــا
حتــیدرتئــورینیــزدچــارمشــکلهســتندوحاضر

ــدنســایرنظــراتنیســتند. ــهدی ب
ــی ــترس،دموکراس ــیدردس ــتدموکراس ــدگف بای
نــابنیســت؛بلکــهشــکلتحریفشــدهدموکراســی
اســتکــهدســتخوشســالیقمتعــددشــدهاســت.
آمریــکابــاترامــپ،ابعــادوحشــیانهایازدموکراســی
فرمــان مثــل اســت؛ نمایــشگذاشــته بــه را
ــپ ــورها.ترام ــیکش ــاعبعض ــفراتب ــتس ممنوعی
ــش ــهخوی ــعتجارتگون ــرایمناف ــیب ازدموکراس
ــزارکاهــش ــکاب ــهی ــردهودموکراســیراب ــرهب به

دادهاست.

کوتاه از سیاست
از سامانه الکترونیکی »نیما« 

دوشنبه رونمایی می شود
ســامانه از گفــت: مرکــزی بانــک کل مدیــر
الکترونیکــی»نیمــا«دوشــنبههفتــهآیندهبــاحضور
میشــود. رونمایــی رئیسجمهــور اول معــاون
بــهگــزارشمهــر،ولــیهللاســیف،مدیــرکلبانــک
مرکــزی،درحاشــیهنشســتهیئــتدولــتاظهــار
ــنبه ــا«دوش ــی»نیم ــامانهالکترونیک داشــت:ازس
ــاحضــورمعــاوناولرئیسجمهــور هفتــهآینــدهب
رونمایــیمیشــودواطالعــاتایــنســامانهدر
حــالبارگــذاریاســت؛البتــهعــدمورودبهســامانه
بــهمعنــایایــراددرفراینــدانجــامکارنیســت.

ســیفخاطرنشــانکرد:همــهکارهــایصادرکنندگان
وواردکننــدگاندرحــالحاضــربــهروالعــادی
ــم. ــتمشــکلینداری ــنباب ــودوازای ــاممیش انج
ویبــابیــاناینکــهویژگــیاصلــیکارمــامصونیــت
ــددر ــهمیتوان ــیاســتک ــرتحوالت اقتصــاددربراب
ــان ــد،خاطرنش ــادکن ــابایج ــورالته ــادکش اقتص
ــا ــادلاســت؛ام ــامتع ــرد:شــرایطاقتصــادیم ک
آنچــهمیتوانــدآنراازحالــتتعــادلخــارجکنــد،
ــی ــهبینالملل ــهدرزمین ــتک ــیاس ــرایطخاص ش

داریــم.
گفتنــیاســتچنــدیپیــشاســحاقجهانگیــری،
ســتاد جلســه در رئیسجمهــور، اول معــاون
اقتصــادیدولــتدربــارهســاماندهیبازارارزکشــور
ــرداریاز ــابهرهب ــاب ــتت ــزیخواس ــکمرک ازبان
ــعارزی ــرمناب ــدیب ــارتج ــا«نظ ــامانه»نیم س

ــالشــود. اعم

دریادار سیاری: 
 آماده مقابله با 

هرگونه تهدید هستیم
ــده ــاونهماهنگکنن ــیاری،مع ــبهللاس ــرحبی امی
ــگاران ــعخبرن ــالمی،درجم ــوریاس ــشجمه ارت
ــی ــیوآمادگ ــوانرزم ــتت ــروزوضعی ــت:ام گف
دفاعــیارتــشبــهجایــیرســیدهاســتکــهمــادر
ــا ــهخودمــانهســتیموب ابعــادمختلــفمتکــیب
اتــکابــرتــوانداخلــی،آمادگــیمقابلــهبــاهرگونــه

ــم. ــهوجــودآوردهای ــدیرادرخــودب تهدی
ویافــزود:امــروزارتــشازنیــرویانســانیو
ــا ــامم ــتوپی ــورداراس ــهروزیبرخ ــزاتب تجهی
ــتیو ــحودوس ــامصل ــه،پی ــورهایمنطق ــهکش ب
اقتــدارمــابــرایدفــاعازمرزهــایکشــوراســتو
ــود. ــمب ــودهونخواهی مــاهیــچگاهتوســعهطلبنب

اعتراض ایران به پاکستان
ــر ــهاخی ــارهحمل ســردارســعیدمنتظرالمهــدیدرب
اشــرارودرگیــریبــامرزبانــاناظهــارکــرد:درپــی
حملــهچنــدتیــمگروهــکتروریســتیبــهبرجــک
ــل۷۵مــرزیمیرجــاوهدرســحرگاهسهشــنبه، می
ــتو ــادرمقاوم ــدناج ــانغیرتمن ــنازمرزبان دوت
ــه ــیب ــرمرزبان ــتازمق ــهوحراس ــداریمردان پای

شــهادترســیدند.
ســخنگویناجــااضافــهکــرد:بــهدنبــالایــن
درگیــری،تعــدادیازتروریســتهازخمــیوپــس

ــدند. ــواریش ــتانمت ــرزپاکس ازآنازم
ویتأکیــدکــرد:پــسازایــنماجــرا،فرمانــده
فرماندهــی بــا تماســی طــی ناجــا مرزبانــی
مرزبانــیپاکســتانمراتــباعتــراضخــودرااعــالم

ــد. ــوعش ــریموض ــتارپیگی ــردوخواس ک

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

انتظار، رمز حیات شیعه
نبــود، مهدی)عــج( قیــام انتظــار اگــر
و الهــی عــدل برقــراری بــه امیــدی هیــچ
برافراشتهشــدنپرچــموحدانیــتدرسرتاســر
جهــانوجــودنداشــتوزندگــیبشــربــهســوی

میپیمــود. ره پوچــی
درتشــابهایــندوامــامبایــدزمانــهراعنــوانکــرد؛
ــرادورانامــامحســین)ع(،عصــربدعتهــاو زی
غفلتهــا،تــرکســنترســول)ص(وحاکمیــت
ــرمســلمین ــاآنویژگیهــایخــودشب ــدب یزی
ــالم ــدناس ــیوهزندهمان ــاش ــنتنه ــود؛بنابرای ب
ــگاه ــهقربان ــشب ــینویاران ــهحس ــودک ــنب ای

ــد. برون
درعصــرقیــامحضــرتمهدی)عــج(نیــزمــردم
بــهعصــرجاهلیــتبازگشــتهاندومعــارفقــرآن
ودیــنراتحریــفکردهانــد.زمانــهحســینو
مهــدیعلیهماالســالمدرانحــراففکــری،فســاد
اجتماعــی،رواجبیدینــیوبدعــتبراســاس
احادیــثوروایــاترســیدهمشــابهیکدیگراســت.
چنانچــهامــامحســین)ع(درخطبــهکوتاهــیدر
مســیرکربــالمیفرماینــد:»بهراســتیایــندنیــا
ســختدگرگــونوناآشــناشــده،خیــرازآنرخــت
ــده ــدتهمان ــزىهمانن ــدارناچی ــزمق ــتهوج بس
ــى،ازآن ــونچراگاه ــتىچ ــىپس ــرفوزندگ ظ
ــه ــدهاســت.مگــرنمىبینیــدکســىب باقــىنمان
حــقرفتــارنمىکنــدوازباطــلدســتنمىکشــد
تــامؤمــن،بــهحــق،مشــتاقلقــاىخــداشــود.
ــى ــموزندگ ــرگراجــزســعادتنمىبین ــنم م
ــردم، ــم.م ــتنمىدان ــزمحن ــاســتمکارانراج ب
بنــدگاندنیــاهســتند؛دیــن،لعابــىاســتکــهتــا
زندگــىروبــهراهاســت،بــهدورزبــانمىگرداننــد
وچــوندورانآزمایــشرســد،دینــدارانکمیــاب
ــی،ص24۵( ــول،حران ــوند.«)تحفالعق ش

ظهــور دوران دربــاره نیــز علــی)ع( حضــرت
میفرماینــد:»وقتــیمهــدی)ع(قیــامکنــد،
آســمانى هدایــت بــه را نفســانى خواهــش
بازگردانــدوآنهنگامــىاســتکــه-مــردم
-رســتگارىراتابــعهــوىســاختهاندورأى
ــت ــىاس ــدوآنهنگام ــرآنکن ــروق ــانراپی آن
ــس ــد...؛پ ــودکردهان ــعرأىخ ــرآنراتاب ــهق ک
روشعادالنــهرابــهشــمابنمایــدوآنچــهاز
ــد.« ــدهفرمای ــت،زن ــردهاس ــّنتم ــابوس کت
)138 ص شــهیدى، ترجمــه )نهجالبالغــه؛

ــب ــادطل ــیاســت.فری ــر،یاریطلب ــابهدیگ تش
یــاریامــامحســین)ع(درصحنــهکربــالمشــهور
اســت.حضــرتمهــدی)ع(نیــزوقتــیقیــامکنــد
وهمچنیــندردورانغیبــت،درطلــبیــاراســت.
امــامحســیندرصحــرایکربــالفرمودنــد:»امــا
ــنذاّب ــام ــه،ام ــهاللَّ ــالوج ــثیغیثن ــنمغی م
ــه«؛»آیــافریادرســى یــذّبعــنحــرمرســولاللَّ
نیســتکــهبــراىخشــنودىخــدابــهفریــادمــا
ــم ــهازحری ــدهاىنیســتک ــادفاعکنن برســد؛آی
ــهعلیــهوآلــهوســلم حــرمرســولخــداصلــىاللَّ
ــوف ــهالله ــال)ترجم ــهکرب ــد؟«)غمنام ــاعکن دف

علــىقتلــىالطفــوف،ص126(
ــه ــهب ــورتکی حضــرتمهــدی)ع(هــمدرروزظه
ــهاو ــاهب ــىکــهپن ــهخــدامیدهــدودرحال خان
بــردهاســت،میگویــد:»اىمــردم،مــاازخداونــد
ــتمداد ــرد،اس ــارابپذی ــوتم ــهدع ــسک وهرک
ــارى مىکنیــم...شــماراقســممیدهــممــارای
وســتمگرانراازمــادورکنیــد...یــارىکنیــدتــا
ــوار،ج ــد.«)بحاراالن ــارىکن ــمشــمارای خــداه

۵2،ص238(
امــامصــادق)ع(نیــزدربــارهقیــامحضــرت
اْلَقاِئــُم َخــَرَج »ِإَذا میفرماینــد: مهــدی)ع(
َخــَرَجِمــْنَهــَذااْلَْمــرَِمــْنکَاَنَیــَرىَأنَّــُه
ــْمِس ــَدِةالشَّ ِةَعَب ــنَّ ــیُس ــَلِف ــِهَوَدَخ ــْنَأْهِل ِم
ــد،از ــامکن ــمقی ــهقائ ــیک ــر«؛»هنگام َواْلَقَم
ــه ــدک ــرونمیرون ــانیبی ــت(اوکس ــر)والی ام
همــوارهچنیــنبــهنظــرمیرســیدکــهازیــاراناو
باشــندوبــهامــر)والیــت(اودرمیآینــدکســانی
کــهماننــدخورشیدپرســتانوماهپرســتانند.«

)364 ۵2،ص ج )بحاراالنــوار،
امــاممحمدباقــر)ع(نیــزدربــارهامتحانشــیعیان
درآخرالزمــانمیفرماینــد:»اىگــروهشــیعه،
شــیعیانآلمحمــد،شــماهمچــونســرمهاىکــه
ــرا ــوید؛زی ــصمیش ــند،خال ــممیکش ــهچش ب
کســىکــهســرمهبــهچشــممیکشــد،میدانــد
ســرمهکــىواردچشــممىشــود،ولــىنمیدانــد
ــز)روزگارى چــهوقــتازبیــنمــیرود.شــمانی
ــح، ــرازشــماصب ــکنف ــهی ــدداشــت(ک خواهی
ــب ــىش ــد،ول ــقمىبین ــنح ــودرادرراهدی خ
ازدیــنبیــرونرفتــهاســت،ودروقــتشــبدر
راهدیــنحــقاســت،ولــىصبــحازدیــنخــارج
ــوار،ج۵2،ص101( شــدهاســت.«)بحاراالن

ــددر ــقفرمای ــالتوفی ــدایمتع ــتخ ــداس امی
ــدای»هــلمــنناصــر«مهــدی دورانانتظــار،ن
رالبیــکگوییــموازکســانیباشــیمکــهتــا
پیــروزیدررکابقائــمآلمحمــدمیماننــد.
درادامــهبــهمناســبتروزپاســدارهــماشــارهای
فرهنــگ یــک »پاســداری« باشــیم. داشــته
ــه ــیازروحی ــهناش ــقک ــیعمی ــت؛فرهنگ اس
ــالم ــناس ــداردی ــت.پاس ــیاس ــیوانقالب دین
معنویتگــرا،والیتمــدار،انقالبــیوجهادگــراســت
وبراســاس»واعــدوامااســتطعتممــنقــوة«،از
آمادگــینظامــیکامــلبرخــورداراســتوایثــارو
شــهادتطلبیســرلوحهزندگــیاوســت.دفــاعاز
ــتو ــهخالقی ــیوتوجــهب ــا،دانشافزای ارزشه
ــدودر ــودمیدان ــیخ ــهدائم ــوآوریراوظیف ن
ــود ــدارخ ــد.پاس ــانمیشناس ــرازپ ــنراهس ای
ــالمو ــایاس ــداریازجغرافی ــهپاس ــفب راموظ
مســتضعفینمیدانــدوایــنوظیفــهمهــمرا
ــهدســت ــالبب ــاســپردنپرچــماســالموانق ت
مهدی)عــج( حضــرت حقیقــیاش صاحــب

ــدداد. ــامخواه انج

معظــم رهبــر خامنــهای، آیــتهللا حضــرت
ــا ــدارب ــروزدردی ــحدی ــالمی،صب ــالباس انق
ــانوزارت ــیازکارکن ــئوالنوجمع ــرومس وزی
اطالعــات،مجموعــهوزارترابرآمــدهازانقــالب
وفرزنــدانامــاموانقــالبخواندنــدوبــاتأکیــد
بــرلــزومحرکــتانقالبــیوانقالبیمانــدن
بــه اشــاره بــا اطالعــات، وزارت صددرصــد
ابعــادگوناگــونجنــگاطالعاتــیجبهــهوســیع
ــیاز ــد:یک ــالمیگفتن ــاماس ــانظ ــمنانب دش
ــوذ ــگ،»نف ــنجن ــیای ــمواصل محورهــایمه
وتأثیرگــذاریبــرنظــاممحاســباتیمســئوالن«
ــن ــهدرای ــردم«اســتک ــرباورهــایم و»تغیی
ــا، ــتننفوذگاهه ــاعوبس ــردف ــالوهب ــگ،ع جن
ــتو ــهغفل ــزانجــاموازهرگون ــدتهاجــمنی بای

سادهاندیشیجداپرهیزشـود.
ابتــدای در اســالمی انقــالب معظــم رهبــر
ســخنانخــودبــااشــارهبــهحلــولمــاهشــعبان،
ایــنمــاهراهمچــونماههــایرجــبورمضــان،
بســتریمناســببــرایارتبــاطبیشــتربــا
ــرآنواســتفادهازدعاهــای ــاق ــسب خــداوان
پرمضمــونواردهومعرفتانــدوزیبرشــمردند

وبــااشــارهبــهشــکلگیریوزارتاطالعــات
پــسازپیــروزیانقــالباســالمیافزودنــد:
ــص ــالموخال ــدا،س ــیازابت ــهاطالعات مجموع
تشــکیلشــدوتاکنــوننیــزبــههمیــنصــورت
ــیپــسداده ــدهوامتحانهــایخوب باقــیمان

است.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــاتأکیــدبــراینکــه
انقــالبو پدیدآمــده اطالعــات وزارت آحــاد
ــدانامــاموانقــالبهســتند،خاطرنشــان فرزن
کردنــد:بــرهمیــناســاسوزارتاطالعــات
وهمــهکارکنــانآنبایــدهمــوارهصددرصــد

انقالبیبمانندوانقالبیحرکتکنند.
ــتهای ــعسیاس ــاتراتاب ــانوزارتاطالع ایش
ــا، ــد:درهمــهجــایدنی نظــامدانســتندوگفتن
تابــعسیاســتهای اطالعاتــی دســتگاههای

نظاِمحاکمبرکشورهاهستند.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایبــاتأکیــدبــراینکــه
چارچــوبسیاســتهاینظــامجمهوریاســالمی
ــوب ــنچارچ ــردهوای ــخصک ــام)ره(مش راام
ــایایشــان ــهوفرمایشه براســاسوصیتنام
خاطرنشــانکردنــد: اســت، شــکلگرفتــه

درایــنچارچــوب،رهبــریهــمبخشــیازنظــام
استونهخوِدنظام.

ایشــانبــاتأکیــدبــراینکــههرگونــهجناحبــازی
دروزارتاطالعــاتگنــاهاســت،گفتنــد:دروزارت
اطالعــات،یــکجنــاحوجــودداردوآن،جنــاحِ

انقالباست.
رهبــرمعظــمانقالباســالمیهمــهاجــزاءوزارت
ــهو ــقوصیتنام ــهدقی ــهمطالع ــاتراب اطالع
فرمایشهــایامــام)ره(توصیــهمؤکــدکردنــدو
ــا ــهوزارتب ــدهمــهبخشهــاوبدن ــد:بای گفتن
مبانــیواصــولانقــالبکامــالآشــناباشــندودر

اینچارچوب،انقالبیعملکنند.
ایشــاندرادامــهســخنانخــودبــهجنــگبزرگ
ــوری ــامجمه ــانظ ــلب ــهمقاب ــدهجبه وپیچی
اســالمیاشــارهکردنــدوافزودنــد:مــادرمیانــه
یــکمیــدانبــزرگجنــگقــرارداریــمکــهیــک
ــرف ــالمیوط ــوریاس ــامجمه ــرفآن،نظ ط
دیگــرآن،جبهــهوســیعوقدرتمندیازدشــمنان

است.
ســرویسهای خامنــهای آیــتهللا حضــرت
ــن ــیای ــلرامحــوراصل جاسوســیطــرفمقاب
دســتگاههای وگفتنــد: دانســتند رویارویــی
اطالعاتــیجبهــهمقابــلبــهرغــمهمــهامکانــات
خــودتــابــهحــالنتوانســتهاندهیــچغلــط

مهمیانجامدهند.
رهبــرمعظــمانقــالباســالمیخاطرنشــان
دچــار جنــگ ایــن در اگــر البتــه کردنــد:
ــر ــدواگ ــمش ــوبخواهی ــویم،مغل ــتش غفل
ــم ــهخواهی ــویم،ضرب ــیش ــارسادهاندیش دچ

خورد.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایســپسبــااشــارهبه
ابعــادایــنجنــگپیچیــدهاطالعاتــیگفتنــد:در
ایــنجنــگ،شــیوههاوروشهــایمختلفــیدر
دســتورکاراســت؛از»نفــوذوســرقتاطالعــات«
و»تغییــرمحاســباتتصمیمگیــران«و»تغییــر
نابســامانی »ایجــاد تــا مــردم« باورهــای

ــفتگیهای ــادآش ــادی«و»ایج ــیواقتص مال
امنیتی«.

ــازار ــردرب ــائلاخی ــهمس ــارهب ــااش ــانب ایش
ارزافزودنــد:هنگامــیکــهدرایــنمســائل
دقــتبیشــتریمیشــود،ردپــایبیگانــهو

دستگاههایاطالعاتیآنهامشهوداست.
ــد: ــدکردن ــالمیتأکی ــالباس ــمانق ــرمعظ رهب
ــای ــلبرنامهه ــگودرمقاب ــنجن ــددرای بای
جبهــهمقابــلایســتادوبــرایغلبــهبــردشــمن،
عــالوهبــردفــاعبایــدبرنامــهتهاجــمنیــز
داشــت؛بــهگونــهایکــهزمیــنبــازیبــهوســیله

دستگاهاطالعاتیماتعیینشود.
برنامهریــزی خامنــهای آیــتهللا حضــرت
ــدهو ــایآین ــیرویداده ــاپیشبین ــدتب بلندم
ــیاز ــاترایک ــقاطالع ــیدقی ــلوبررس تحلی
ــا ــیکشــورب ــهاطالعات ــهمجموع ــایمقابل راهه

طراحیجبههمقابلبرشمردند.
ایشــانیکــیدیگــرازراههــایمقابلــهبــاتهاجــم
ــوذ ــوعنف ــنموض ــلراجدیگرفت ــهمقاب جبه
دانســتندوافزودنــد:فــردیکــهمیخواهــد
درنظــامجمهــوریاســالمیامانتــدارکشــور
ــدصالحیــتداشــتهباشــد؛ ومــردمباشــد،بای
ــارهصالحیــت بنابرایــنکوچکتریــنتردیــددرب
ــز ــتگاههانی ــودودس ــسش ــدمنعک ــرادبای اف
موظــفبــهعمــلبراســاسنظــروزارتاطالعات

هستند.
رهبــرمعظــمانقــالباســالمیدربخــشدیگری
ازســخنانخــود،دســتگاههایاطالعاتــیکشــور
ــهای ــتحرف ــیورقاب ــکاری،همافزای ــههم راب

توصیهکردند.
ایشــانهمچنیــنبــهموضــوع»مبــارزهبــا
ــدموضــوع ــد:بای ــدوگفتن فســاد«اشــارهکردن
ــا ــهوب ــدیگرفت ــیارج ــادبس ــافس ــارزهب مب
شــریانهایاصلــیآنمقابلــهشــود؛زیــرا
فســادموجــبانهــزاموشکستهشــدنروحــیو

روانیافرادوجامعهمیشود.

انقــالباســالمیفســادرادر رهبــرمعظــم
ــی ــهزیادهطلب ــواردناشــیازروحی بســیاریازم
و دانســتند تجملپرســتی و اشــرافیگری و
ــا ــوارباره ــامبزرگ ــهام ــد:اینک خاطرنشــانکردن
بــرحفــظزّیطلبگــیوداشــتنزندگــیســاده
ومعمولــیمســئوالنتأکیــدداشــتند،بــههمیــن

علتبود.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایافزودنــد:مســئوالن
درنظــاماســالمینمیتواننــدایــنتصــوررا
داشــتهباشــندکــهچــونمســئوالندرکشــورهای
ــس ــد،پ ــونبرخوردارن ــاتگوناگ ــرازامکان دیگ
ــاح ــواردیمب ــنم ــزچنی ــالمینی ــاماس درنظ

است.
ــالمی، ــوریاس ــد:درجمه ــدکردن ــانتأکی ایش
ــر ــهدنبــالحکومــتپیامب ــاماســالمب ــان مــاب
هســتیم؛ امیرالمؤمنیــن)ع( و اســالم)ص(
و اشــرافیگری روحیــه بــا بایــد بنابرایــن

شهوترانیبهشدتمقابلهشود.
حضــرتآیــتهللاخامنــهایدرپایانسخنانشــان
خطــاببــهکارکنــانوزارتاطالعــاتگفتنــد:
ســالممــنرابــهآحــادمجموعــهوزارتدر
سراســرکشــوروبــهخانوادههــایخــودبرســانید
ــاو ــوابکاره ــیازث ــشمهم ــهبخ ــدک وبدانی
فعالیتهــامتعلــقبــههمســرانشماســت؛
زیــراایــنکارهــاوفعالیتهــا،نتیجــههمــکاری

وتحملزحماتازسویآناناست.
پیــشازســخنانرهبــرمعظــمانقــالباســالمی،
وزیــر علــوی، المســلمین و حجتاالســالم
اطالعــات،بــابیــانگزارشــیازفعالیتهــاو
رویکردهــایایــنوزارتخانــهگفــت:آمادگــی
همــهســربازانگمنــامرابــرایمقابلــهبــاایــادی
نظــامســلطهواســتکبارجهانــیبــهســرکردگی
ــکارو ــِمجنایت ــوار،صهیونیس ــکایجهانخ آمری
آلســعوِدکودککــشودفــاعازآرمانهــای
انقــالباســالمیتــاآخریــنقطــرهخــونخــود

اعــالممیکنیــم.

ادامه از صفحه اول

ــسشــورای ــسمجل ــی،رئی ــیالریجان عل
ــی ــلکوچ ــدازتون ــسازبازدی ــالمی،پ اس
تکنیکهــای ویتنامیهــا ویتنــامگفــت:
جالبــیبــرایمقاومــتدربرابــرآمریکاییهــا
ــد ــنموضــوعنشــانمیده داشــتهاندوای
بــاوجــوداینکــهآمریکاییهــابــاتمــام
قــدرتبــهویتنــامواردشــدهاند،حــدود٣٠٠

ــد. هــزارکشــتهدرایــنکشــوردادهان
رئیــسمجلــسشــورایاســالمی،افــزود:
شــد ویتنــام وارد نیــرو زیــادی تعــداد

و1۵ســالجنــگودرگیــریشــکلگرفــت؛
برابــر در آمریکاییهــا زمانــیکــه امــا
ــد،موفــقنشــدندو ــرارگرفتن ــتق یــکمل

ــد. ــتخوردن ــهشکس مفتضحان
ویبــابیــاناینکــهآمریکاییهــاحــدود
کشــتند را ویتنامــی نفــر میلیــون دو

ــول ــروحومعل ــررامج ــوننف ــدمیلی وچن
کردنــد،ادامــهداد:آمریکاییهــابــهصــورت
گســتردهعلیــهویتنامیهــاازبمبهــای
شــیمیاییاســتفادهمیکردنــد؛بنابرایــن
خســاراتزیــادیبــهمــردمویتنــاموارد

ــد. کردن

ــلکوچــی ــراینکــهتون ــاتأکیــدب ــیب الریجان
ــت، ــتویتنامیهاس ــهایازمقاوم ــانمون تنه
یــادآورشــد:ویتنامیهــادرایــنتونلهــا
ــا ــهآمریکاییه ــدیب ــاتج ــتندضرب توانس
واردکننــدوایــندرواقــعیــکنکتــهاســتکه
اگــریــکملــتفقیــرهماننــدویتنــامبخواهد

دربرابــریــکابرقــدرتایســتادگیکنــد،راهآن
ــد. ــدامیکن راپی

رئیــسقــوهمقننــهبــابیــاناینکــهایــننــوع
ــم ــدومه ــزمفی ــروزنی ــرایام ــتقامتب اس
ــااز ــروزآمریکاییه ــرد:ام ــحک ــت،تصری اس
ــتفاده ــارزهاس ــرایمب ــریب ــایدیگ روشه
میکننــد؛بنابرایــنبایــددربیــنملتهــاایــن
هوشــیاریوجــودداشــتهباشــدکــهدربرابــر
ــدل، ــایک ــایآنه ــموزیادهگوییه روش،اخ
ــاموفــقشــوند. مقــاوموهمبســتهباشــندت

الریجانی:

ملت ها باید در برابر زیاده گویی های آمریکا، مقاوم و همبسته شوند
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ــران،در ــادی،دادســتانعمومــیوانقــالبته ــریدولتآب جعف
جمــعکارکنــاندادســرایپولــی-بانکــیکــهبــهمنظــورمعارفــه
ــرد ــالمک ــت،اع ــورتگرف ــراص ــندادس ــدای ــتجدی سرپرس
ــران ــفته ــراهایمختل ــتانازدادس ــرزدهدادس ــایس بازدیده

ادامــهخواهــدیافــت.
دادســتانتهــرانبــااشــارهبــهآخریــنوضعیــتپرونــدهمحیــط
زیســتگفــت:ایــنپرونــدهازجملــهپروندههــایمهمــیاســت
ــی ــدوخودکش ــیدگیمیکن ــهآنرس ــرانب ــرایته ــهدادس ک
یکــیازمتهمــانایــنپرونــدهدرابتــدایشــکلگیریآن
ــا ــاتدادســرارات ــههمــراهداشــت،تحقیق کــهحواشــیایراب
مدتــیمتوقــفکــرد؛امــااظهــاراتبرخــیازمتهمــاندرجریــان
ــدخــروجاطالعــاتمهــمواســتراتژیککشــور تحقیقــات،مؤی
تحــتپوشــشمحیــطزیســتاســتکــهآســیبهایزیــادی

رادرپــیداشــتهاســت.
ــن ــاای ــطب ــرادمرتب ــیازاف ــروجیک ــادیخ ــریدولتآب جعف
ــدهازکشــورراناشــیازنتایــجتحقیقــاتدانســتوبیــان پرون
داشــت:اگــرعــدهایفــراررابــرقــرارترجیــحمیدهنــد،ناشــی
ازاهمیــتتحقیقــاتمقدماتــیدرپرونــدهاســتواگــرامــروزدر
بعضــیســایتهامیخوانیــمفــالنآقــاازکشــورخــارجشــده
اســت،بــهپیشرفتــنتحقیقــاتبرمیگــردد؛زیــرابرخــی

ــهآنهــاهســتیم؛ ــددرحــالنزدیکشــدنب متهمــانفهمیدهان
حــالاگــرکســیازکشــورخــارجشــدهاســت،باالخــرهروزی
ــاســوخت ــروزوددارد،ام ــروف،دی ــولمع ــهق ــرددوب برمیگ

وســوزنــدارد.
ــده ــنپرون ــیای ــماصل ــهمته ــهداد:اگرچ ــرانادام ــتانته دادس
ــتانی ــوندادس ــهاکن ــیک ــیمتهمان ــابرخ ــرد،ام ــیک خودکش
مشــغولتحقیقــاتازآنــاناســت،مطالــبجالــبتوجهــیرابیان
ــودهاســت. ــزدرســتب ــهورصــدشــدهنی ــدوآنچــهگفت کردهان
ــوق ــانحق ــیازمتهم ــرد:یک ــحک ــادیتصری ــریدولتآب جعف
ــه ــته،ماهیان ــنداش ــرام ــرده،کامپیوت ــتمیک ــهدریاف ماهیان
گــزارشمــیدادهوبــهســفارتمرتبــطبــاســرویسدرلنــدنیــا
ــاتداشــته ــادلاطالع ــردهوتب ــهمیک ــرمراجع کشــورهایدیگ
اســتوامــروزفهمیــدهبهتریــنراه،گفتــنحقایــقپروندهاســت.
جعفــریدولتآبــادیدربــارهعــدمدسترســیبــهفــردیکــهدر
رابطــهبــاپرونــدهکهریــزکبــهدوســالحبــسمحکــومشــدهو
حکــمجلــبوینیــزازســویاجــرایاحــکامدادســرایکارکنــان
دولــتصــادرشــده،بــهاتهاماتــیکــهبرخــیدرایــنزمینــهبــه
ــد،پاســخدادوخاطرنشــانکــرد: ــیواردکردهان دســتگاهقضای
قــوهقضائیــهبــاهیچکــسازهــرگــروهوجریانــیکــهباشــد،

تعــارفنــدارد.

خالــدقدومــی،نماینــدهجنبشحمــاسدرایران،درنشســت
بررســیآخریــنتحــوالتفلســطینوخاورمیانــهبــاموضــوع
ــهقــرن ــامعامل ــلب نقــشراهپیماییهــایبازگشــتدرتقاب
آمریــکاگفــت:درآســتانهچهارمیــنهفتــهازراهپیماییهــای
بازگشــتقــرارداریــم؛ایــنروزهــافضــایفلســطینبــاخــون
شــهداعطرافشــانیشــدهاســتومــردممظلــومفلســطینبــا
جانفشــانیخــودبــهدنبــالاحقــاقحقــوقخــودهســتندوبه
فعالیتهــایخــودادامــهمیدهنــدوایــنکارتــاآزادســازی

کامــلفلســطینادامــهخواهــدداشــت.
ــه ــهاینکــهاســرا،ســتوناصلــیفلســطینب ــااشــارهب ویب
شــمارمیرونــد،تصریــحکــرد:درحــالحاضــرحــدود6هــزار
ــتی ــمصهیونیس ــایرژی ــطینیدرزندانه ــیرفلس و۵00اس
ــهمــدتبیــشاز ــارهســتندو48نفــرازایــناســراب گرفت
20ســالدرزندانهــایاســرائیلگرفتــارشــدهاندکــهتعــداد
زیــادیازآنهــاجــزورهبــرانآزادیبخــشفلســطینهســتند
ومــابــرایآزادســازیایــنعزیــزانتــالشخواهیــمکــرد.

ــک ــوارهی ــتهم ــاآموخ ــهم ــتب ــزود:مقاوم ــیاف قدوم
ــا ــدوم ــرکن ــادشــمنراغافلگی ســازوکارهاییوجــودداردت
ــمو ــندرسمقاومــترادرزندانهــایخــودشــاهدبودی ای
ــطین ــومفلس ــردممظل ــیازم ــاراخال ــهزودیآنزندانه ب

ــرد. ــمک خواهی
نماینــدهجنبــشحمــاسبــابیــاناینکــهرژیــمصهیونیســتی
بارهــاشــایعهکــردمــردمفلســطینخســتهشــدهاندودیگــر
ــدآمــد،گفــت:راهپیماییهــایبازگشــت ــهنخواهن ــهصحن ب
ــه ــااشــتباهاســتومــردمفلســطینب نشــاندادتصــورآنه
صحنــهآمدنــدومرزهــایســاختگیایــنرژیــمکودککــش

راشکســتند.
ویادامــهداد:ملــتمــاروز30مــارسحرکــتخــودرا
آغــازکــردتــامرزهــایســاختگیایــنرژیــمراازبیــنببــرد
ــدو ــکگفتن ــتلبی ــوانمقاوم ــهفراخ ــطینب ــردمفلس وم
همچنــاندرصــفاولمقاومــتایســتادگیمیکننــد.

قدومــیبــااشــارهبــهنقــشمهــمجمهــوریاســالمیایــران
ــق ــمازطری ــامیخواهی ــت:م ــطینگف ــازیفلس درآزادس
رســانههایجمهــوریاســالمیایــران،ایــنپیــامرابهسراســر
جهــانبرســانیموبگوییــمملــتمــاچــهدالوریهایــیرارقــم

زدهاســت.
ویتصریــحکــرد:تصمیــمبــرایــناســتدرراهپیماییهــای
ــی ــیطراح ــنراهپیمای ــرایای ــهب ــیک ــت،خیمههای بازگش
شــدند،100متــرجلوتــروبــهســمتمرزهــاقــرارگیرنــدکــه

نشــانازشــجاعتملــتمظلــومفلســطیناســت.
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ــور، ــی،رئیسجمه ــنروحان ــالمحس حجتاالس
درمراســمرژه2۹فروردیــن،ســالروزگرامیداشــت
ــد ــهدرمرق ــرانک ــالمیای ــوریاس ــشجمه ارت
مطهــرحضــرتامــامخمینــی)ره(برگــزارشــد،بــا
بیــاناینکــهارتــشوســپاههمــوارهدوشــادوش
ــگ ــدانجن ــتادگیورزمدرمی ــگامایس ــمهن ه
وهنــگامصلــحنیــزبــرایخدمــتبــهمــردمدر
ــدکــرد:نیروهــایمســلح ــد،تأکی ــارهــمبودن کن
مــاعــالوهبــرامنیــتکشــورتوانســتهانددرثبــات
ــا ــیایف ــیاراساس ــیبس ــهنقش ــتمنطق وامنی
ــااز ــلحم ــایمس ــرانونیروه ــروزای ــد.ام کنن
ــان ــهوجه ــائلمنطق ــریدرمس ــاندیگ ــرزم ه

ــرهســتند. تأثیرگذارت

رئیسجمهــوربــابیــاناینکــهوظیفــهارتــشبرابــر
قانــوناساســیحراســتازتمامیــتارضــیمیهن،
حفــظنظــامجمهــوریاســالمیایــرانواســتقالل
کشــوراســت،اظهــارداشــت:همــوارهارتــشایــن
ســههدفــیراکــهدرقانــونآمــدهاســت،ازیــاد
ــتهای ــدافوسیاس ــرلوحهاه ــردودرس نمیب

ــد. ــرارمیده ــودق ــایخ فعالیته
ویبــااشــارهبــهاینکــهارتــشجمهــوریاســالمی
ایــراندرحالــیکــهسیاســتراخــوبمیفهمــد،
امــاهرگــزدربازیهایسیاســیواردنشــدهاســت
وبــهوصیــتودســتورامــامراحــلبهخوبــی

ــم ــردررژی ــرد:اگ ــحک ــردهاســت،تصری ــلک عم
گذشــتهدرکنــارفســادهایاقتصــادی،گاهــی
ــرده ــشآنروزگارب ــانارت ــیازصاحبمنصب نام
میشــد،امــروزدرکنــارهیــچفســادیدرکشــور
نــامهیــچیــکازامیــرانارتــشوجــودنــداردکــه
حاکــیازپاکــیواخــالصودســتپاکیارتــش

جمهــوریاســالمیاســت.
ــته ــالگذش ــردر40س ــت:اگ ــورگف رئیسجمه
ــوده ــروزب ــاپی ــتم ــیبها،مل ــهفرازونش درهم
اســت،درســایهارتشــیقــوی،ســپاهیمقتــدرو
بســیجیکارآمــدونیــرویانتظامــیآمــادهبــهکار

بــودهاســت.البتــهکــهپشــتوانهاصلــینیروهــای
ــواره ــراناســت.هم ــزرگای ــتب ــا،مل مســلحم
ارتــشونیروهــایمســلحدرکنــارمــردمبودهانــد
ومــردمهمــوارهدرکنــارنیروهــایمســلحعزیــز

ــد. ــودبودهان خ
ــا ــلحم ــایمس ــهداد:نیروه ــورادام رئیسجمه
ــاتو ــتهانددرثب ــورتوانس ــتکش ــرامنی ــالوهب ع
امنیــتمنطقــهنقشــیبســیاراساســیایفــاکننــد.
امــروزایــرانونیروهــایمســلحمــاازهــرزمــان
ــر ــانتأثیرگذارت ــهوجه دیگــریدرمســائلمنطق
هســتند.درحالــیکــهنیروهــاینظامــیمــا

دنبــال بــه سیاســیمان نیروهــای همچــون
ــوارهدر ــاننیســتندوهم ــهوجه ــشدرمنطق تن
ــا ــهم ــرآنب ــاق ــد،ام ــاتبودهان ــحوثب ــیصل پ
آموختــهاســتکــهصلــحوثبــاتدرکنــارقــدرت

امکانپذیــراســت.
ــهدنیــامیگوییــم رئیسجمهــورادامــهداد:مــاب
تولیــد باشــیم، داشــته نیــاز ســالحی هــر
ــم. ــهمیکنی ــد،تهی ــازباش ــرنی ــااگ ــمی میکنی
ــم، ــانبودی ــتآنه ــاموافق ــخنی ــرس ــامنتظ م
نیســتیمونخواهیــمبــود؛درعیــنحــالبــه
اساســا میکنیــم اعــالم منطقــه کشــورهای
سیاســتمــانســبتبــهشــماُحســنهمجــواری
یعنــیهمســایگیخــوباســت.مــامیخواهیــم
همســایهخوبــیبــرایشــماباشــیموشــماهــم

ــید. ــاباش ــرایم ــیب ــایهخوب همس

روحانی:
برای تولید سالح های مورد نیاز از کسی اجازه نمی گیریم

 خط و نشان کشیدن العبادی 
برای داعش

نخســتوزیرعــراقدرکنفرانــسهفتگــیخــودگفــت:
گروههــای شــکلگیری از جلوگیــری منظــور بــه
تروریســتی،عملیاتــیامنیتــیرادرمنطقــه»الجزیــره«
ــم. ــازکردی ــارآغ ــرات«دراســتاناالنب ــیف و»اعال

ــهمفســدین ــرمــاعلی ــادیافــزود:اقدامــاتاخی العب
ــود. ــرایتعقیــبآنهــاب پیــامواضحــیب

نخســتوزیرعــراقاظهــارکــردکــهکشــورشاقداماتــی
ــاســوریهدر ــراقب ــایع ــتمرزه ــظامنی ــرایحف راب
ــد دســتورکارقــراردادهاســتوداعــشدیگــرنمیتوان

بــهعــراقنفــوذکنــد.

رژیم صهیونیستی کم آورد
ــت: ــوم«نوش ــرائیلهی ــتی»یس ــهصهیونیس روزنام
قــراربــودتعــدادزیــادیازجنگندههــایاســرائیلیاز
نــوع»اف1۵«درتمریــننظامــیمشــترکبــاآمریکا
شــرکتکننــد؛امــااســرائیلبــهدلیــلبعــدمســافت
ــوعیــک ــنآالســکاواســرائیلکــهدرصــورتوق بی
اتفــاقاضطــراریایــنجنگندههــاقــادربــهبازگشــت
ــن ــادرای ــنجنگندهه ــرکتای ــود،ازش ــدب نخواهن
ــه ــهدرادام ــنروزنام ــرد.ای ــودداریک ــاتخ تمرین
نوشــت:اســرائیلدرایــنتمرینــاتبــهجایاســتفاده
ازجنگندههــایپیشــرفته»اف1۵«ازهواپیماهــای
ترابــرینظامــی»هرکولــس«اســتفادهخواهــدکــرد.

فرانسه هم به جمع منتقدان 
تلگرام پیوست

ــیو ــایامنیت ــلنگرانیه ــهدلی ــردب ــالمک ــهاع فرانس
ــات ــتفادهازاطالع ــیوسوءاس ــادجاسوس ــالزی احتم
ــی ــکپیامرســانداخل ــهزودیی ــران،قصــدداردب کارب
رمزنگاریشــدهراجایگزیــنپیامرســانهایینظیــر
»تلگــرام«و»واتــساپ«کنــد.رویتــرزنیــزدرگزارشــی
بــهنگرانــیوزرایدولــتفرانســهدربــارهپیامرســانهای
خارجــیرمزنگاریشــدهماننــدتلگــرامپرداخت.فرانســه
معتقــداســتآندســتهازپیامرســانهایخارجــیکــه
ِســرورهایآنهــادرفرانســهنیســت،تهدیــداتامنیتــی

بســیاریرابــههمــراهخواهنــدداشــت.

ترامپ پا پس کشید
اســپوتنیکبــهنقــلازیــکمنبــعآگاهدروزارتخارجــه
روســیهگــزارشدادکــهســفارتایــنکشــوردرآمریــکا،
پیامــیازســویدولــتترامــپمبنــیبــرایــنمطلــب
دریافــتکــردهاســتکــهدرآینــدهنزدیــکهیــچ
تحریمــیعلیــهروســیهاعمــالنخواهــدشــد.لومبــرگ
هــمنوشــت:»والدیمیــرپوتیــن«رئیسجمهــورروســیه
حتــیپــسازاعمــالتحریمهــایآمریــکاعلیــه
کشــورشوحملــهواشــنگتنبــهســوریهکــهاحتمــال
ــرد، ــتک ــتهایراتقوی ــدرتهس ــندوق ــیای رویاروی
مایــلاســتبــهدونالــدترامــپ،رئیسجمهــورآمریــکا،

ــد. ــابده ــرایکاهــشتنشه ــریب فرصــتدیگ

 خواب شوم عربستان 
برای شیعیان

ــراق، ــوه«ع ــزب»الدع ــرانح ــد،ازرهب ــینمجی یاس
اعــالمکــردمحورآمریــکا-عربســتانوهمپیمانانشــان
میخواهنــدازطریــقانتخابــاتآتــیپارلمانــیدرعــراق،
یــکنظــامجدیــدبــهارثرســیدهازداعــشرابــرروی
کارآورنــدوبــههمیــندلیــل،انتخابــاتآتــیحتــیاز
انتخابــاتپــسازســقوطرژیــمصــداممهمتــراســت.
ایــنعضــوحــزبالدعــوهعــراقتأکیــدکــرد:عربســتان
بــاوهابیــتیــابــدونآندرخدمــتطــرحآمریکاســت
واگــراکنــونعبــایوهابیــتراازســربرداشــته،بــرای
ایجــادشــکافدرمیــانشــیعیاندرمنطقــهاســت.

بین الملل

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با وزیر و مسئوالن و جمعی از کارکنان وزارت اطالعات: 

وزارت اطالعات باید صد درصد انقالبی بماند و انقالبی عمل کند 



فناوری
ممنوعیت استفاده از 

 پیام رسان های خارجی 
در دستگاه های اجرایی

افتــای  راهبــردی  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
کلیــه  بــه  بخشــنامه ای  در  ریاســت جمهوری 
پیام رســان های  از  اســتفاده  اجرایــی،  دســتگاه های 

کــرد. اعــام  ممنــوع  را  خارجــی 
رضــا  جــوان؛  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
راهبــردی  مدیریــت  مرکــز  رئیــس  جواهــری، 
افتــای ریاســت جمهوری در بخشــنامه ای بــه کلیــه 
پیام رســان های  از  اســتفاده  اجرایــی،  دســتگاه های 
خارجــی در تمامــی نهادهــا و مؤسســات دولتــی و 
ــت. ــرده اس ــام ک ــوع اع ــی را ممن ــر دولت ــی غی عموم

در متن این بخشنامه آمده است:
ــای  ــی فض ــورای عال ــه ش ــد ۷ مصوب ــتناد بن ــه اس »ب
مجــازی بــا موضــوع سیاســت ها و اقدامــات ســاماندهی 
ــا  ــه نهاده ــت کلی ــی، می بایس ــان های اجتماع پیام رس
و مؤسســات دولتــی و عمومــی غیردولتــی هرگونــه 
ــط پیام رســان های اجتماعــی را  تبلیغــات خــود در محی
ــه  ــی ک ــی داخل ــق پیام رســان های اجتماع ــًا ازطری صرف
بــه صــورت رســمی ازســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات اعــام می شــود انجــام دهنــد. بدیهــی اســت 
هرگونــه اســتفاده از پیام رســان های اجتماعــی خارجــی 
ــاکان  ــات اداری کم ــه خدم ــات اداری و ارائ ــرای مکاتب ب

ممنــوع اســت.«
ــرام  ــمی تلگ ــال رس ــته کان ــت از روز گذش ــی اس گفتن
ــای برجســته  ــات، مســئولین و چهره ه ــده ای از مقام ع
کشــور تعطیــل و کانال هــای مذکــور بــه پیام رســان های 

داخلــی منتقــل شــد.

 ۵ شرط ادامه فعالیت تلگرام 
در ایران

ــه  ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی ــر کارگ دبی
ــد 5  ــران بای ــرای ادامــه فعالیــت در ای گفــت: تلگــرام ب

ــد. ــت کن ــرط را رعای ش
عبدالصمــد خرم آبــادی  دبیــر کارگــروه تعییــن مصادیــق 
ــه در دادســتانی کل کشــور در صفحــه  محتــوای مجرمان
نوشــت:  ســروش  پیام رســان  در  خــود  شــخصی 
ــازی،  ــای مج ــی فض ــورای عال ــات ش ــاس مصوب براس
هیــچ پیام رســان خارجــی در ایــران حــق فعالیــت نــدارد، 

مگــر اینکــه پنــج شــرط را رعایــت کنــد.
بــه گفتــه  معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور در امــور 

فضــای مجــازی، ایــن 5 شــرط عبارتنــد از:
۱( دریافــت مجــوز فعالیــت از مراجــع ذی صــاح قانونــی 

ارتباطات( )وزارت 
ــران  ــه کارب ــوط ب ــای مرب ــردازش داده ه ــره و پ ۲( ذخی

ــور ــل کش ــی در داخ ایران
۳( جلوگیــری از دسترســی بــه داده ها ازســوی بیگانگان 
به نحوی کــه بــه هیــچ وجــه داده را در اختیــار بیگانــگان 

قــرار ندهــد و از دسترســی بــه داده هــا جلوگیــری کند.
۴( رعایــت قواعــد و ضوابــط قانونــی مربــوط بــه حفاظت 

و صیانــت از حریــم خصوصــی کاربران
ــار  ــمی و تام االختی ــده رس ــور نماین ــی و حض 5( معرف
جهــت اداره امــور خــود و پاســخ بــه اســتعامات مراجــع 

قضایــی در داخــل کشــور
 ازجملــه مقــررات دیگــری کــه پیام رســان های خارجــی 
ــا  ــون ب ــوب قان ــکاری در چارچ ــد، هم ــت کنن ــد رعای بای
ــتعامات  ــه اس ــخ گویی ب ــرای پاس ــی ب ــع قضای مراج

ــه شــکایات مردمــی اســت. ــوط ب قضایــی مرب

اخبار اقتصادی

۳.۲ میلیون بیکار مطلق
ــون و ۲۰۰ هــزار  ــران گفــت: ۳ میلی ــار ای ــز آم رئیــس مرک
بیــکار مطلــق و حــدود ۲ میلیــون اشــتغال ناقــص داریــم 

ــت هســتند.  ــام وق ــال شــغل تم ــه به دنب ک
گفــت:  پارســا  امیدعلــی  صداوســیما،  گــزارش  بــه 
ســال  در  ایــران،  آمــار  مرکــز  اطاعــات  براســاس 
اشــتغال  ســهم  و  ۱۲.۱درصــد  بیــکاری  نــرخ   ،۱۳۹۶
بــوده  ۱۰.۴درصــد  کشــور  اشــتغال  از   ناقــص 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــار ای ــز آم ــس مرک ــت. رئی اس
مرکــز آمــار تعریــف کار را براســاس اســتانداردهای ســازمان 
بین المللــی کار ارائــه می دهــد، گفــت: بــر همیــن اســاس 
بیــکار مطلــق بــه کســانی اطــاق می شــود کــه حتــی یــک 

ــد. ــه هــم کار نمی کنن ســاعت در هفت
اشــتغال ناقــص هــم بنابــر اعــام مرکــز آمــار بــر همیــن 
اســاس بیــن یک تــا ۴۴ ســاعت در هفته را در بــر می گیرد 
 و اشــتغال کامــل ۴۴ ســاعت در هفتــه یــا بیشــتر را در بــر 

می گیرد. 
وی تصریــح کــرد: کســانی هــم کــه گاهــی دربــاره تعــداد 
ــم  ــام می کنی ــا اع ــه م ــش از آنچ ــرآوردی بی ــکاران ب بی
ــق را  ــکاری ناقــص و مطل ــه بی ــد ک ــاش می کنن ــد، ت دارن
بــا هــم ترکیــب کننــد و افــراد دارای اشــتغال ناقــص را هــم 
بیــکار قلمــداد می کننــد کــه ایــن غلــط اســت و کســی کــه 
اشــتغال ناقــص دارد بیــکار نیســت، هــر چنــد کــه بایــد بــه 

فکــر اشــتغال ناقــص هــم بــود.

با تصمیم هیئت دولت 
 یورو جایگزین دالر 

در تکالیف ارزی شد
بــه  روز چهارشــنبه خــود  در جلســه  وزیــران  هیئــت 
ــازمان ها و  ــا، س ــه وزارتخانه ه ــور، کلی ــت رئیس جمه ریاس
ــوان  ــورو را به عن ــرد ارز ی ــی را موظــف ک شــرکت های دولت
ارز مبنــا در تکالیــف ارزی قــرار دهنــد. بــه گــزارش کیمیــای 
ــگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری،  ــه نقــل از پای وطــن ب
هیئــت وزیــران در جلســه روز چهارشــنبه خــود بــه ریاســت 
حجت االســام حســن روحانــی رئیس جمهــور، کلیــه 
را  دولتــی  شــرکت های  و  ســازمان ها  وزارتخانه هــا، 
ــای گزارشــگری  ــوان ارز مبن ــورو را به عن ــرد ارز ی موظــف ک
ــی خــود مــورد  و انتشــار آمــار، اطاعــات و داده هــای مال
اســتفاده قــرار دهند.براســاس ایــن تصمیم، هیئــت وزیران 
ــی را  ــرکت های دولت ــازمان ها و ش ــا، س ــه وزارتخانه ه کلی
ــای گزارشــگری  ــوان ارز مبن ــورو را به عن ــرد ارز ی موظــف ک
ــی خــود مــورد  و انتشــار آمــار، اطاعــات و داده هــای مال
ــک مرکــزی موظــف  ــن بان ــد. همچنی ــرار دهن اســتفاده ق
شــد از تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه، نــرخ برابــری ریــال در 
مقابــل یــورو را بــه صــورت مســتمر اعــام و مدیریــت کنــد.

آخرین قیمت ها از بازار میوه
بررســی ها از بــازار میوه وتره بــار نشــان می دهــد کــه 
ــال  ــر س ــه اواخ ــبت ب ــی نس ــر چندان ــا تغیی ــا ب قیمت ه
ــه  ــه ب ــوز ک ــت م ــی قیم ــده و حت ــه رو نش ــته روب گذش
ــود، کاهــش پیــدا کــرده  بیــش از ۸۰۰۰ تومــان رســیده ب

اســت. 
قیمــت هــر کیلوگــرم مــوز کــه بــه بیــش از ۸۰۰۰ تومــان 
رســیده بــود، بــه کیلویــی ۶۰۰۰ تومــان رســیده اســت کــه 
ــوز  ــق م ــت منط ــا قیم ــوز ب ــد هن ــر می رس ــه نظ ــه ب البت
فاصلــه دارد، چراکــه قیمــت مــوز تــا پیــش از ایــن گرانــی 

حداکثــر کیلویــی ۴۰۰۰ تومــان در بــازار بــود. 
به طــور کلــی وضعیــت عرضــه میــوه در ایــن روزهــا 
مناســب بــوده اســت و شــاید بــه غیــر از مــوز کمبــودی 

ــدارد.  ــود ن ــام وج ــایر اق ــه در س ــاظ عرض ــه لح ب
ــه قیمــت ســابق خــود برگشــته  ــًا ب ــه هــم تقریب هندوان
اســت، هــر چنــد کــه در برخــی مغازه هــا تــا کیلویــی ۲۰۰۰ 
ــز  ــای مرک ــا در مغازه ه ــود، ام ــده می ش ــم دی ــان ه توم

شــهر بــه کیلویــی ۱۰۰۰ تومــان رســیده اســت.

دولــت بعــد از ۷ مــاه تأخیــر اعــام کــرد نــرخ 
ــد؛  ــش نمی یاب ــدم افزای ــی گن ــد تضمین خری
امــا کارشناســان معتقدنــد مجلــس بایــد 
نقــض قوانیــن خریــد تضمینی توســط دولت 

ــد. ــا جدیــت پیگیــری کن را ب
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، اعــام نــرخ خرید 
تضمینــی محصــوالت کشــاورزی بــرای ســال 
زراعــی جــاری بــه یکــی از پــر چالش تریــن 
از  تبدیــل شــده و دولتــی کــه  بحث هــا 
ــی  ــدم در برنامه هــای انتخابات ــی گن خودکفای
ــعار  ــواره ش ــرد و هم ــیاری ب ــره بس ــود به خ
ــه  ــان ب ــد، همچن ــر می ده ــتغال زایی س اش
نقــض قانــون در ایــن زمینــه ادامــه می دهــد 
و بدیــن ترتیــب اشــتغال چنــد هــزار کشــاورز 

را در معــرض خطــر قــرار داده اســت.
درحالی کــه، خریــد گنــدم حــدود ۲۲ روز 
اســت در کشــور آغــاز شــده روز گذشــته، 
وزارت  اقتصــادی  و  برنامه ریــزی  معــاون 
پــول  پرداخــت  آغــاز  از  جهادکشــاورزی 
گنــدم کاران طــی یــک تــا دو روز آینــده خبــر 
داد و گفــت: براســاس تصویــب شــورای 
اقتصــاد هــر کیلوگــرم گنــدم همچــون ســال 
گذشــته بــا نــرخ ۱۳۰۰ تومــان خریــداری 

می شــود. 
بــر ایــن اســاس، بعــد از هفــت مــاه تأخیــر 
در اعــام نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم، هفتــه 
گذشــته محمدباقــر نوبخــت، رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجــه و ســخنگوی دولــت در 
ــت  ــًا دول ــرد: فع ــام ک ــری اع نشســتی خب
تــوان پرداخــت بیــش از ۱۳۰۰ تومــان را بــرای 

ــدارد. ــدم ن گن
 دولت با کشاورزان صادق نبود

مجمــوع ایــن اقدامــات دولــت، کشــاورزان را 
ــد و دلخــور کــرده و بســیاری  به شــدت ناامی
از آنــان معتقدنــد دولــت در برخــورد بــا 
تولیدکننــدگان صــادق نبــوده چراکــه قیمــت 
ــی  ــال زراع ــل س ــد اوای ــی بای ــد تضمین خری
اعــام می شــد تــا کشــاورز براســاس آن 
تصمیــم بگیــرد چــه محصولــی کشــت کنــد 
نــه اینکــه در میــان راه تولیدکننــدگان را گرفتار 
 نمایــد و کشــاورز چــاره ای نداشــته باشــد 

جــز اینکــه تــن بــه شــرایطی کــه دولــت برای 
او تعییــن کــرده، بدهد.

ــس  ــی، رئی ــی ایمان ــه علیقل ــن زمین در همی
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــور ب ــدم کاران کش ــاد گن بنی
اظهــار داشــت: در خــال بیســت روز گذشــته 
بحــران ارزی و رونــد شــتاب آلود کاهــش 
ــی  ــی، گــردی از بهــت و نگران ــول مل ارزش پ
عمیــق در ســیمای هموطنــان مــا افکنــده بود 
کــه ســرانجام محمدباقــر نوبخت، ســخنگوی 
دولــت در خــال مصاحبــه ای بــه میــدان آمــد 
و بــه وجــود بحــران و تلویحــًا بــه ناکارآمــدی 
تیــم اقتصــادی دســتگاه اجرایــی اذعــان 

کــرد.
ــه ارزی  ــوز دو روز از مصاحب ــزود: هن  وی اف
ســخنگوی دولــت نگذشــته بــود کــه ایــن بــار 
ــت  ــی را روی دس ــت آب پاک ــا قاطعی وی ب
ــرخ  ــر ن ــدم تغیی ــت و از ع ــاورزان ریخ کش

ــرداد. ــه ســال گذشــته خب ــدم نســبت ب گن

 هم حقوق کارگران افزایش یافت 
هم کارمندان؛ کشاورزان بی بهره 

ماندند
رئیــس بنیاد توانمندســازی گندم کاران کشــور 
تصریــح کــرد: نکتــه جالــب این اســت کــه به 
مــوازات ایــن دو اتفــاق، اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رئیس جمهــور از افزایــش پلکانی 
حقــوق کارکنــان دولــت تــا ســطح 5۰درصــد 
ــر داد. ضمــن  ــه ســال گذشــته خب نســبت ب
اینکــه حقــوق کارگــران نیــز ۱۹.5درصــد رشــد 

یافــت.

حــال،  همیــن  در  داد:  ادامــه  ایمانــی   
ســخنگوی دولــت و رئیــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه در خصــوص نــرخ خریــد تضمینــی 
ــًا  ــه فع ــرد ک ــام ک ــدم درســال ۱۳۹۷ اع گن
دولــت تــوان پرداخــت بیــش از کیلویــی ۱۳۰۰ 
تومــان )نــرخ ســال گذشــته گنــدم( را نــدارد، 
وی بــا بازگشــت بــه 5 ســال گذشــته اشــاره 
ــدم  ــد گن ــرخ خری ــال ۱۳۹۱ ن ــه درس ــرد ک ک
کیلویــی ۴۰۰ تومــان بــوده و بــا مقایســه 
ــوز از  ــال ۱۳۹۷ هن ــی در س ــرخ ۱۳۰۰ تومان ن
ــر  ــر جلوت ــورم ۶ ســال گذشــته اخی ــزان ت  می

هستیم.
وی افــزود: البتــه ای کاش آقــای نوبخــت بــه 
ــت  ــه در دو دول ــرد ک ــاره می ک ــه اش ــن نکت ای
گذشــته قبــل از ایــن دولــت، بــا وجــود قانــون 
خریــد تضمینــی چــه میــزان نرخ هــا افزایــش 
داشــته بــا وجــود تــورم سرســام آور؛ کــه 
ــود در ســال ۱۳۹۱ بیــش از  ــن ب ــش ای حاصل
۶ میلیــون تــن گنــدم وارد کشــور شــد و ایــن 
ــا دالرهــای  ــب کشــاورزان خارجــی را ب کار جی
نفتــی پــر و ســفره کشــاورزان داخلــی را خالــی 

کــرد.
حــال  همیــن  در  کــرد:  اضافــه  ایمانــی 
کــرده  اعــام  جهانــی  خواروبــار  ســازمان 
فوریــه  مــاه  در  بین المللــی گنــدم  خریــد 
ــدت مشــابه ســال  ــه م ســال ۲۰۱۸ نســبت ب
ــاید  ــه ش ــده البت ــه ش ــد اضاف ــل ۷.۲درص قب
ــد  ــد دارن ــان امی ــت و همکارانش ــای نوبخ آق
ــال  ــر ری ــری دالر در براب ــش براب ــا کاه ــه ب ک
ــه  ــورمان نتیج ــی در کش ــش جهان ــن افزای ای
معکــوس و پرســودی بــرای کشــاورزان کشــور 

ــد. ــته باش داش
ــت  ــر مدیری ــال اخی ــار س ــزود: در چه  وی اف
بخــش کشــاورزی برخــاف اســاف خــود بــه 
جــای فرافکنــی و متهم نمــودن خشکســالی در 
امــر واردات انبــوه گنــدم از تمــام ظرفیت هــای 
ــا کشــورمان ســرانجام  ــه ت ــره گرفت موجــود به
رهبــری  معظــم  مقــام  خواســته های  بــه 
ــورد تاریخــی  ــه رک ــدم ک ــی گن ــی خودکفای یعن
تولیــد گنــدم در کشــور بــوده دســت یابــد 
کنــد بی نیــاز  بیگانــگان  از  را  کشــور   و 

کــه بــه فرمایــش رهبــر کبیــر انقــاب 
دراز  بیگانــگان  پیــش  گدایــی  دســت 
نکنیــم؛ امــا شــهد ایــن پیــروزی ملــی 
ــی  ــات انتخابات ــور در تبلیغ ــه رئیس جمه ک
خــود آن را جــزو یکــی از دســتاوردهای 
ــد  ــت یازدهــم می نامیدن ــزرگ دول بســیار ب
شناخته شــده ای  جریانــات  ذائقــه  در 
ــر  ــه ه ــس ب ــان از آن پ ــد و آن خــوش نیای
آب وآتشــی زدنــد تــا کــه بــر ســیمای 
دســتاورد غرورآمیــز ملــی رنگــی از خطــا و 

ــد. ــراد بزنن ای
وی ادامــه داد: در ایــن مســیر زمانــی ایــن 
افــراد گاه بــرای مصرف آب دل ســوزانده، گاه 
بــه زبــان نانواهــا از کیفیــت گنــدم داخلــی 
خــرده گرفتنــد و گاهــی از نبــود منابــع گلــه 
کردنــد تــا شــاید بــاز بتواننــد واردات گنــدم 

را رونــق بخشــند.
 ایمانــی تصریــح کــرد: شــاید آقــای نوبخــت 
بیشــتر بایــد بداننــد کــه چانه زدن هــای 
تجــاری بــرای خریــد عمده تریــن محصــول 
ــن بحــران اقلیمــی تیشــه  کشــاورزان در ای
بــه ریشــه آخریــن ســنگرهای تولیــد تلقــی 
می شــود، کشــاورزانی کــه در ســنگر همیــن 
ــد کــه از کیــان  ــع نیمه جــان در تاش ان مناب

اســتقال کشــور دفــاع کننــد.
ــکل های  ــه تش ــرایطی ک ــزود: در ش  وی اف
ــای  ــی از کشــاورزان خرده پ چندصــد میلیون

جهانــی و بــا هدایــت صاحبــان علــم و 
تجربــه بــه عنــوان محــور »حکمرانــی غــذا« 
دولت هایشــان  حمایــت  و  توجــه  مــورد 
ــای  ــد از آق ــه راســتی نبای ــد ب ــرار گرفته ان ق
همراهانشــان  تجــاری  نــگاه  و  ســخنگو 
ــخیر و  ــه تس ــزم ب ــه ع ــرا اینگون ــید چ پرس
ــته اید؟ ــودی بس ــنگر خ ــن س ــب ای تخری

ایمانــی ادامــه داد: لــذا جامعــه بــزرگ 
ــه  ــدم کاران ک ــژه گن ــران به وی ــاورزان ای کش
روی  و  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در 
دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت  آمــدن  کار 
امــروز  را داشــته اند  تأثیرگــذاری  نقــش 
ــه  ــا تکی ــور ب ــد رئیس جمه ــار دارن ــز انتظ نی
بــر رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری 
ــتور  ــاورزی دس ــه کش ــت از جامع در حمای
فرماینــد شــورای عالــی اقتصــاد جهــت 
ــگاه  ــا ن ــد ب ــداری تولی ــتغال، پای ــظ اش حف
بخــش  بــر  حاکــم  اقتصــادی  شــرایط 
کشــاوزی و حمایــت از آن نــرخ را برابــر 

ــد. ــام کنن ــون اع قان
و  کارشناســان  برخــی  درعین حــال،   
ــده  ــث مطرح ش ــد مباح ــئوالن معتقدن مس
ــی و  ــدم داخل ــت گن ــش قیم ــاره افزای درب
ــه  ــن به صرف ــت آن و همچنی ــش کیفی کاه
بــودن واردات بــرای کشــور، مســائلی اســت 
کــه ازســوی وارداتچی هــا مطــرح و هدایــت 

می شــود.

ــه  ــت ب ــزی دس ــک مرک ــی بان ــل پیش بین ــی غیرقاب در اقدام
زد.  یک ماهــه ســکه  پیش فــروش  توقــف 

بــه گــزارش ایســنا، در حالــی بانــک مرکــزی حــدود یــک هفتــه 
ــی هللا  ــر داد و ول ــکه خب ــروش س ــد پیش ف ــش از روال جدی پی
ــا  ــروش ب ــت پیش ف ــرار اس ــه ق ــود ک ــرده ب ــام ک ــیف اع س
ــاه  ــه فاصلــه کوت سررســید هفــت مرحلــه ای انجــام شــود کــه ب
ــرف  ــود منص ــت خ ــی از سیاس ــزی از بخش ــک مرک ــرًا بان ظاه
ــه زده اســت.  ــروش یک ماه ــف پیش ف ــه توق شــده و دســت ب
پیش فــروش در ســایر ســر رســیدهای تعییــن شــده ادامــه دارد. 
ــکه در  ــروش س ــف پیش ف ــال توق ــی احتم ــن در حال همچنی
ــی  ــه برخ ــود دارد ک ــده وج ــای آین ــه ماهه در روزه ــید س سررس
معتقدنــد افزایــش قیمــت ســکه در روزهــای اخیــر کــه تــا یــک 
ــای  ــود ج ــن خ ــت و ای ــش رف ــان پی ــزار توم ــون و ۸۷۰ ه میلی
حــدود یک  ماهــه کــه  پیش فــروش  بــا  قیمــت   اختــاف 

 یــک میلیــون و 5۹۰ هــزار تومــان و ســه ماهه کــه یــک میلیــون 
و 5۴۰ هــزار تومــان اســت، می توانــد از عوامــل توقــف سررســید 
ــرای  ــا ب ــه تقاض ــرا ک ــد، چ ــه ماهه باش ــاالً س ــه و احتم یک  ماه

خریــد ســکه را بــاال بــرده اســت. 
در عیــن حــال کــه برخــی منابــع از چنــد میلیونــی  شــدن تعــداد 
ــد  ــن رون ــه ای ــد ک ــر داده ان ــده خب ــروش ش ــکه های پیش ف س
موجــب تحــت تأثیــر قــرار دادن ذخایــر ارزی می شــود. بــا 
ــان  ــا جری ــه ب ــع در رابط ــع مطل ــو از مناب ــال پرس وج ــن ح ای
ــرار  ــرًا ق ــه ظاه ــد ک ــر می ده ــن خب ــکه از ای ــروش س پیش ف
ــی  ــورس کاال شــود، ول ــروش ســکه وارد ب اســت طــرح پیش ف
در ایــن رابطــه اطاعــات تکمیلــی در اختیــار نیســت. پیگیری هــا 
از بانــک مرکــزی بــرای دریافــت اطاعاتــی دربــاره چرایــی توقــف 
پیش فــروش بــا ســر رســید یک ماهــه فعــاً بــا هیــچ پاســخی 

ــوده اســت. همــراه نب

ــال ۱۳۹۶  ــه س ــودرو در ۱۲ ماه ــد خ ــت تولی ــزارش وضعی گ
ــد.  ــر ش منتش

بــه گــزارش ایرنــا، ۱۲ ماهــه ســال گذشــته تولیــد انــواع خــودرو 
بــا رشــد ۱۳.۷درصــدی همــراه بــوده و از یــک میلیــون و ۳5۰ 
هــزار و ۳۷۷ دســتگاه در ۱۲ ماهــه ۱۳۹5 بــه یــک میلیــون و 

5۳۴ هــزار و ۷۹۹ دســتگاه افزایــش یافــت. 
ســال گذشــته تولیــد انــواع ســواری نیــز ۱۴.۸درصــد افزایــش 
ــتگاه در ۱۲  ــزار و ۲۱۱ دس ــون و ۲55 ه ــک میلی ــه و از ی یافت
ــون و ۴۴۱ هــزار و 5۷۷ دســتگاه  ــک میلی ــه ی ماهــه ۱۳۹5 ب
رســید. در ۱۲ ماهــه ۱۳۹۶ تولیــد انــواع ون نیــز ۴۴۴.۶درصــد 
ــه ۹۶۴  ــه ۱۳۹5 ب ــتگاه در ۱۲ ماه ــته و از ۱۷۷ دس ــد داش رش

دســتگاه افزایــش یافــت. 
ســال گذشــته تولیــد انــواع وانــت امــا کاهــش یافتــه و بــا افت 
۶.۷درصــدی از ۷۷ هــزار و ۶۸۰ دســتگاه در ۱۲ ماهــه ۱۳۹5 بــه 

۷۲ هــزار و 5۰۲ دســتگاه کاهــش یافــت. در ایــن مــدت تولیــد 
انــواع مینی بــوس و میدل بــاس بــا رشــد 5۲.۶درصــدی 
ــه ۱۳۸۱  ــه ۱۳۹5 ب ــتگاه در ۱۲ ماه ــوده و از ۹۰5 دس ــراه ب هم

دســتگاه افزایــش یافــت.
 ۱۲ ماهــه ۱۳۹۶ تولیــد انــواع اتوبــوس نیــز 5۳.۹درصــد رشــد 
داشــته و از ۱۱5۸ دســتگاه در ۱۲ ماهــه ۱۳۹5 بــه ۱۷۸۲ 

ــید.  ــتگاه رس دس
ســال گذشــته تولیــد انــواع کامیونــت، کامیــون و کشــنده نیــز 
ــزار و ۲۴۶  ــدی از ۱5 ه ــد ۸.۸درص ــا رش ــوده و ب ــودی ب صع
دســتگاه در ۱۲ ماهــه ۱۳۹5 بــه ۱۶ هــزار و 5۹۳ دســتگاه 

ــت.  ــش یاف افزای
در اســفندماه ۱۳۹۶ نیــز تولیــد انــواع خــودرو معــادل ۴.۹درصد 
افزایــش یافتــه و از ۱۲۴ هــزار و ۶۹۸ دســتگاه در اســفند ۱۳۹5 

بــه ۱۳۰ هزار و ۷۴۷ دســتگاه رســید.

 ۷۰ ۳۰  هزار واحد؛ تحویل۸.۶ 
مسکن مهر پرند به متقاضیان

درصد؛ رشد تراکنش های 
شبکه شتاب

درصد؛ رشد صدور پروانه 
ساخت در مناطق شهری

تاکنــون ۷۰ هــزار واحــد از ۹۵ هــزار واحــد مســکن مهــر پرنــد 
تکمیــل و بــه متقاضیــان تحویــل داده شــد.

در ســال 13۹6 بیــش از 2۷ میلیــارد تراکنــش در ســامانه 
شــتاب صــورت گرفــت کــه نشــان دهنده رشــد 3۰درصــدی 

عملکــرد ایــن ســامانه نســبت بــه ســال قبــل اســت.

پروانه هــای  تعــداد  گذشــته  ســال  ســوم  ماهــه  ســه  در 
ســاختمانی صادرشــده در کل مناطــق شــهری ایــران 8.6 

اســت. داشــته  رشــد  درصــد 

3 قتصـــاد ا

۱,۶۹۱,۷۸۰ ریال 

  گرم طال 

 $ ۱,۳۴۶.۲

  اونس جهانی طال

۷,۳۲۸,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال

۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی

۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۵,۵۹۵,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   تمام سکه طرح جدید
جواهر و سکه 

تهران

،،
دولــت بعــد از ۷ مــاه تأخیــر اعــام کرد 
نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم افزایــش 
نمی یابــد؛ امــا کارشناســان معتقدنــد 
ــد  ــن خری ــد نقــض قوانی مجلــس بای
تضمینــی توســط دولــت را بــا جدیــت 

پیگیــری کنــد.

اردکانیــان نســبت بــه کم آبــی تابســتان 
پیــش رو هشــدار داد و از مســئولین 
خواســت تــا برنامه ریزی هــای الزم را 

انجــام دهنــد. 
رضــا اردکانیــان در حاشــیه جلســه 
هیئــت دولــت ایــن هفتــه، اظهــار کــرد: 
ــرف  ــدها روی مص ــر س ــش ذخای کاه
ــاع  ــر می گــذارد. کاهــش ارتف شــرب اث
ســدهایی کــه نیــروگاه بــرق دارنــد 
ــرق  ــا کاهــش تولیــد ب ــًا مــا را ب طبیعت

در تابســتان روبــرو می کنــد. ایــن دو موضــوع واقعیت هایــی اســت کــه 
مــا بــا آن مواجــه هســتیم. بهتــر اســت کــه از االن بدانیــم تابســتان کــم 

ــم.  ــاز کنی ــردن را از االن آغ ــح مصرف ک ــم و صحی ــی داری آب
ــا  ــه داد: م ــنا، وی ادام ــل از ایس ــه نق ــن ب ــاد آنای ــزارش اقتص ــه گ ب
ــم. در برخــی  ــه می کنی ــر تجرب ــرن اخی خشــک ترین ســال را در نیم ق
ــکی  ــن خش ــان ای ــده رود اصفه ــل زاین ــزی مث ــات مرک ــق ف از مناط
بیشــتر اســت. تــا بــه حــال چنیــن خشــکی را ســد زاینــده رود از زمــان 

ــدارد.  ــاد ن ــه ی تأسیســش ب
ــوان  ــا به عن ــرای م ــش رو ب ــت پی ــرد: فرص ــان ک ــرو خاطرنش ــر نی وزی
مســئولین مســتقیم دســت اندرکار امــکان برنامه ریــزی و بــرای مــردم 
ــود  ــازن موج ــدر مخ ــر چق ــد. ه ــم می کن ــی را فراه ــکان صرفه جوی ام
آب مــا کمتــر و صحیح تــر مصــرف شــود مــا تابســتان بهتــری را پشــت 

ســر خواهیــم گذاشــت. 
ــم  ــادت کنی ــرق ع ــرف ب ــدر در مص ــر چق ــرد:  ه ــح ک ــان تصری اردکانی
درســت و صحیــح مصــرف کنیــم در تابســتان خطــر کمتــری در ارتبــاط 

ــت.  ــم داش ــی ها خواهی ــا خاموش ب

 ۹ گذشــته  ســال  داد:  ادامــه  وی 
هــزار و ۳۰۰ مــگاوات تولیــد بــرق از 
نیروگاه هــای آبــی داشــتیم. امســال در 
ــج هــزار  ــه حــدود پن ــت ب بهتریــن حال
ــار  ــی چه ــید یعن ــد رس ــگاوات خواه م
هــزار و ۳۰۰ مــگاوات کاهــش تولیــد 

داریــم.  نیروگاه هــا  در  بــرق 
اردکانیــان تأکیــد کــرد: حتمــًا بایــد 
شــیوه مصــرف خــود را نســبت بــه 
بخش هایــی  در  گذشــته  ســال 
ــاح و  ــوری اص ــاورزی ط ــت و کش ــی، صنع ــارف خانگ ــون مص همچ
ــا  ــتند ب ــم نیس ــاد ه ــه زی ــک ک ــای پی ــه در زمان ه ــم ک ــت کنی مدیری
مصــرف کمتــر آســایش خــود را حفــظ کنیــم تــا منجــر بــه خاموشــی 
ــی  ــم یعن ــاه بدانی ــر فروردین م ــای آخ ــب را در روزه ــن مطل ــود. ای نش
ــح  ــردن و صحی ــن کم مصرف ک ــرای تمری ــی ب ــت کاف ــا فرص ــه م اینک

داریــم. را  آب  مصرف کــردن 
ــاال و  ــه ب ــا هزین ــه ب ــدور از آب شــرب ک ــد حتی المق ــه داد: بای وی ادام
زحمــت زیــاد تهیــه می شــود، بــرای مصــارف ضــروری اســتفاده کنیــم. 
وزیــر نیــرو در ارتبــاط بــا مقایســه هــدر رفــت آب در بخــش شــرب بــا 
بخــش کشــاورزی گفــت: بخــش شــرب مــا محدودیــت ســنگین تری 
نســبت بــه بخــش کشــاورزی دارد. االن کــه نمی شــود جمعیــت تهــران 
را بــه آن ســوی زاگــرس کــه بارش هــا خــوب بــوده منتقــل کنیــم؛ ایــن 
ــداد  ــت و تع ــدود اس ــش مح ــع آب ــرار دارد، مناب ــران ق ــت در ته جمعی
ســدهایی کــه می شــد احــداث شــود، احــداث شــده اســت و بــا همیــن 
ــس  ــم. پ ــن کنی ــت را تأمی ــن جمعی ــرب ای ــد آب ش ــود بای آب موج
ــدارد. ــا بخــش کشــاورزی ن صرفه جویــی در مصــرف خانگــی ارتبــاط ب

جزئیــات حقــوق و مزایــا و دریافتــی 
کارگــران اعــم از »حداقلی بگیــران« و 
»ســایر ســطوح مــزدی« بــرای ســال 
۹۷ اعــام شــد. حــدود ۷۰درصــد از 
ــطوح  ــایر س ــروه »س ــران در گ کارگ
مــزدی« قــرار دارنــد؛ تمــام کارگرانــی 
کــه حقــوق پایــه آن هــا در ســال ۹۶ 
»بیــش از« ۹۲۹.۹۳۱ تومــان اســت 
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ در ای
ایــن  دســتمزد  افزایــش  میــزان 

ــت.  ــران« اس ــاوت از »حداقلی بگی ــران متف کارگ
ــه ایــن گــروه از  ــی کار، حقــوق پای ــه شــورای عال براســاس مصوب
ــم  ــد« و »رق ــی از »درص ــورت ترکیب ــه ص ــال ۹۷ ب ــران در س کارگ
ثابــت« تعییــن شــد، بــه ایــن صــورت کــه دســتمزد ایــن کارگــران 
۱۰.۴درصــد نســب بــه پایــه حقــوق ســال ۹۶ آن هــا افزایــش یافت. 
عاوه بــر ایــن بــه حقــوق پایــه ایــن کارگــران روزانــه ۲۸۲۰۸ ریــال 

معــادل ماهیانــه ۸۴ هــزار و ۶۲۴ تومــان اضافــه خواهــد شــد.
ــه ۹۶ و  ــه پای ــش ۱۰.۴درصــدی نســبت ب ــوعِ افزای ــن مجم بنابرای
ــایر  ــران »س ــای« کارگ ــزد مبن ــی، »م ــت ۸۴۶۲۴ تومان ــم ثاب رق

ــود.  ــد ب ــال ۹۷ خواه ــزدی« در س ــطوح م س
نکتــه قابــل توجــه اینکــه رقــم ثابــت بــرای تمــام کارگــران، بــه غیــر 
ــه  ــوق پای ــزان حق ــن می ــر گرفت ــدون در نظ ــران، ب از حداقلی بگی

ســال ۹۶ برابــر اســت. 
ــه اینکــه پایــه حقــوق کارگــران گــروه »ســایر ســطوح  ــا توجــه ب ب
ــری  ــه کارگ ــوق پای ــه حق ــرض اینک ــا ف ــت، ب ــر اس ــزدی« متغی م
ــد، ــان باش ــزار توم ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــادل ی ــال ۹۶ مع  در س

ــد،  ــش ۱۰.۴درص ــاب افزای ــا احتس ب
۱۲۴ هــزار و ۸۰۰ تومــان بــه مــزد 
 ۹۷ ســال  در  فــرد  ایــن  مبنــای 
ــوق  ــن حق ــود. بنابرای ــه می ش اضاف
ــک  ــال ۹۶ ی ــه در س ــردی ک ــه ف پای
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان باشــد، در 
ــا افزایــش ۱۰.۴درصــدی  ســال ۹۷ ب
ــوان  ــان به عن ــزودن ۸۴۶۲۴ توم و اف
رقــم ثابــت، بــه یــک میلیــون و ۴۰۹ 

هــزار و ۴۲۴ تومــان می رســد.
آنچــه کــه تاکنــون مطــرح شــد، نحــوه محاســبه حقــوق و 
مزایــای کارگــران دارای ســایر ســطوح مــزدی )پایــه حقــوق 
بیــش از ۹۲۹.۹۳۱ تومــان( بــود؛ امــا ۳۰درصــد از کارگــران کشــور 
ــه آن هــا  ــا کــه حقــوق پای ــن معن ــه ای ــر« هســتند ب »حداقلی بگی
بــر مبنــای ســال ۹۶ معــادل ۹۲۹.۹۳۱ تومــان اســت کــه مــزد ایــن 
ــا ۱۹.5درصــد افزایــش، در ســال ۹۷ بــه یــک  گــروه از کارگــران ب

ــید.  ــان رس ــزار و ۲۶۹ توم ــون و ۱۱۱ ه میلی
حداقــل دســتمزد کارگــران مجــرد و متأهــل دارای فرزنــد بــا 
ــدون  ــق اوالد ب ــری و ح ــن کارگ ــق ب ــکن، ح ــق مس ــاب ح احتس
ــی  ــش حقوق ــای فی ــایر ردیف ه ــه کار و س ــن اضاف ــر گرفت در نظ
بــه ترتیــب بــه یــک میلیــون و ۳۱۲ هــزار و ۲۶۹ تومــان تــا یــک 

میلیــون و ۴۲۳ هــزار و ۳۹5 تومــان می رســد. 
کارگــران  دســتمزد  افزایــش  میــزان  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
حداقلی بگیــر در ســال گذشــته نســبت بــه ســال ۹5 معــادل 
۱۴.5درصــد و دســتمزد ســایر ســطوح مــزدی نیــز معــادل ۱۲درصد 

ــود. ب

حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۷تأکید اردکانیان بر لزوم صرفه جویی

شرکت آرد سرو کرج
ــن در روز، در دو خــط  ــه ۱5۰ ت ــد اولی ــت تولی ــا ظرفی ــرج در ســال ۱۳۸۰ ب شــرکت آرد ســرو ک
انــواع آرد نــام اختصــاری شــرکت as.k شــرکت تولیــدی آرد ســرو کــرج بــه بهره بــرداری رســید 
و در ســال ۸۸ بــا توســعه و نوســازی بــا بهتریــن ماشــین آالت و تکنولــوژی روز دنیــا بــا امــکان 
ــا  ــدم ب ــزی گن ــیلوهای فل ــری از س ــر )PLC( و بهره گی ــیله ۶ کامپیوت ــه وس ــد ب ــرل تولی کنت
ظرفیــت ۲۰۰۰۰ تــن گنــدم بــا قابلیــت اختــاط مکانیــزه تــوان تولیــد روزانــه ۳۰۰ تــن انــواع آرد 

خبــازی، صنفــی و صنعتــی مشــغول فعالیــت اســت. 
ــال  ــران و در س ــی ای ــتاندارد مل ــذ اس ــه اخ ــق ب ــود موف ــت خ ــدای فعالی ــرکت در ابت ــن ش ای
۸۷ بــا دریافــت اســتانداردهای بین المللــی مدیریــت کیفیــت ۲۰۰۰ و Iso۹۰۰۱ و کنتــرل ایمنــی 
مصــرف مــواد غذایــی HACCP از شــرکت TUV آســمان بــه بهتریــن کیفیــت تولیــد، دســت 

یافتــه اســت. 
ایــن شــرکت بــا مدیریــت تجربــه و علــم از کارخانجــات برتــر کشــور محســوب مــی شــود و بــا 
داشــتن آزمایشــگاه پیشــرفته، در دو بخــش میکروبــی و شــیمیایی به طــور مســتمر محصــول 
تولیــدی خــود را رصــد کــرده و بــا ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتری در جهــت رضایت منــدی مشــتری 

و ارائــه خدمــات ســریع و دقیــق در خدمــت صنعــت آرد و غــذای ایــران اســامی می باشــد.

تولید ملی

نارضایتی کشاورزان از اقدامات دولت
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کوتاه اخبار 

 هفته فرهنگی اصفهان از 
3 تا 9 اردیبهشت برگزار می شود

ــازمان  ــس س ــهردار و رئی ــاون ش مع کیمیای وطن
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع فرهنگ
گفــت: هفتــه فرهنگــی اصفهــان از 3 تــا 9 اردیبهشــت 
ادبــی،  هنــری،  مختلــف  برنامه هــای  اجــرای  بــا 

فرهنگی و ورزشی برگزار خواهد شد. 
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــه برگ ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد عی محم
فرهنگــی افــزود: رویکــرد ایــن هفتــه، افزایــش شــادی 
و نشــاط اجتماعــی، معرفــی هرچــه بیشــتر و بهتر شــهر 

اصفهــان و توســعه گردشــگری اســت.
ــه  ــا ب ــت برنامه ه ــده اس ــاش ش ــرد: ت ــد ک وی تأکی
ــرا  ــق اج ــام مناط ــوع در تم ــه و متن ــورت همه جانب ص
ــوب از ایــن  ــه نحــو مطل ــا تمــام شــهروندان ب شــوند ت

ــد. ــتفاده کنن ــا اس برنامه ه
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
ــی  ــه فرهنگ ــرد: هفت ــح ک ــان تصری ــهرداری اصفه ش
ــان  ــت اصفه ــت ماه و روز نکوداش ــان در اردیبهش اصفه

در آذرمــاه برگــزار می شــود.
اینکــه برنامه هــای فرهنگــی هفتــه  وی بــا بیــان 
اصفهــان تمــام گروه هــای ســنی را شــامل خواهــد 
شــد، ادامــه داد: بیــش از 60 برنامــه بــرای ایــن رویــداد 

ــت. ــده اسـ ــزی ش برنامه ری

برگزاری نخستین میز کشوری 
توسعه صادرات طال و جواهرات 

در اصفهان
ــعه  ــای توس ــه میزه ــتین جلس نخس کیمیای وطن
صــادرات ویــژه طــا بــه میزبانــی انجمــن تولیدکننــدگان 
و صادرکننــدگان طــا، جواهــرات و ســنگ های قیمتــی 
ــع  ــای کمیســیون صنای ــزات گرانبه ــه فل اســتان و کمیت

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
اســرافیل احمدیــه، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان اصفهــان، در ایــن جلســه گفــت: شــش 
گــروه کاالیــی شــامل شــیرینی  های ســنتی، طــا 
ــن  ــاجی و روغ ــینی، نس ــرش ماش ــر، گاب، ف و جواه
صنعتــی در قالــب میزهــای توســعه صــادرات از ســوی 
ــان  ــه اســتان اصفه ــران ب ــارت ای ســازمان توســعه تج

واگــذار شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: مســائل و مشــکات بخــش طــا و 
جواهــرات، به ویــژه در بخــش صــادرات پــس از بررســی 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه وزارت صنع ــکار ب ــه راه و ارائ
ارجــاع داده می شــود. مهم تریــن مســئله تولیدکننــدگان 
و صادرکننــدگان طــا، محاســبه مالیــات بــر ارزش 

ــر اصــل طاســت. ــزوده ب اف
مــراد امیــری، مدیــر کل مالیاتــی اســتان اصفهــان، در 
ــد  ــش از 23 درص ــال 96 بی ــت: در س ــه گف ــن جلس ای
ــل افزایــش صــادرات  ــه دلی ــی اســتان ب درآمــد مالیات

تحقــق پیــدا نکــرد.
ــا  وی تصریــح کــرد: اســتان اصفهــان پــس از تهــران ب
200 میلیــارد تومــان اســترداد مالیاتــی بــه مؤدیــان، رتبه 

دوم کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مســائل واحدهــای تولیــدی و 
ــای  ــت: پرونده ه ــرات گف ــا و جواه ــدگان ط صادرکنن
مالیاتــی تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان طــا و جواهــر 
ــن  ــا فعــاالن ای ــری می شــود ت ــژه پیگی ــه صــورت وی ب
ــه  ــت خــود ادام ــه فعالی بخــش در شــرایط مناســب ب

ــد. دهن

برگزاری همایش بررسی چالش ها 
و فرصت های کویر مرنجاب 

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

ــر مرنجــاب«  همایــش »چالش هــا و فرصت هــای کوی
در محــل کانــون شــهید بنی طبــاء شهرســتان آران و 
ــا حضــور  بیــدگل برگــزار شــد. در ایــن همایــش کــه ب
مســئوالن ارگان هــا و نهادهــای شهرســتان برگــزار شــد، 
ــدف از  ــش، ه ــر همای ــی، دبی ــی یزدل ــجاد میرزای س
ــای  ــاندن ظرفیت ه ــش را شناس ــن همای ــزاری ای برگ
ــژه منطقــه  گردشــگری شهرســتان آران و بیــدگل، به وی
ــن اســتفاده از نظــرات اســتادان و  مرنجــاب و همچنی

ــت. ــوزه دانس ــن ح ــران ای صاحب نظ
وی ادامــه داد: بــا وجــود پتانســیل و ظرفیت هــای 
بســیار زیــاد کویــر مرنجــاب متأســفانه بــه دالیــل 
ــی اســتفاده  ــون به خوب ــن ظرفیت هــا تاکن متعــدد از ای
نشــده و امیــد اســت بتــوان بــا همــت و تــاش 
دوچنــدان و همراهــی و همدلــی، پتانســیل های بالقــوه 

ــرد. ــل ک ــل تبدی ــه بالفع ــه را ب ــن منطق ای
ــی  ــدگل، ط ــدار آران و بی ــژاد، فرمان ــل معینی ن ابوالفض
ســخنان کوتاهــی گفــت: شهرســتان آران و بیــدگل 
و  دارد  حــوزه گردشــگری  در  زیــادی  ظرفیت هــای 
نزدیکــی بــه تهــران، اصفهــان و کاشــان و راه هــای 
ــکوفایی  ــرای ش ــبی ب ــت مناس ــور، فرص ــی کش ارتباط
ــه می بایســت از  ــه اســت ک صنعــت گردشــگری منطق

ــت. ــره جس ــکل به ــن ش ــه بهتری ــا ب ــن فرصت ه ای

۵۰۰ بقعه متبرکه استان اصفهان 
ظرفیت گردشگری دارد

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: 
۵00 بقعــه متبرکــه اســتان اصفهــان بــا ظرفیت گردشــگری 

و طبیعــی، ظرفیــت گردشــگری دینــی را نیــز دارد.
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب ــا صادق ــام رض حجت االس
۷۱3 بقعــه متبرکــه در اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: ۵00 
ــای  ــار ظرفیت ه ــان در کن ــتان اصفه ــه اس ــه متبرک بقع
دیگــر، ظرفیــت گردشــگری دینــی را نیــز ایجــاد کــرده 
ــرای جــذب گردشــگر و مســافر  ــی ب ــه فرصــت خوب ک

ــوده اســت. ب

گروه اصفهان فرزانه افسر طه
F.Afsartaha@eskimia.ir

گسترده ترشــدن دایــره ارتباطــات اجتماعــی، 
ســطح  افزایــش  و  زندگــی  پیچیده ترشــدن 
جابه جایــی انســان ها بــه شــکل مهاجــرت، 
بــه بــروز پدیده هایــی در تعامــات انســانی 
منجــر می شــود کــه پیامــد آن همیشــه مثبــت 

ــت.  نیس
مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی عدیــده ای 
کــه در جهــان امــروز، گریبانگیــر جامعــه بشــری 
شــده اســت، بیشــتر ناشــی از پایین بــودن 
ــا  ــارت و آمادگــی افــراد در برخــورد ب ســطح مه
قضایــا و ناتوانی هــای مربــوط بــه حــل مســئله 
ــی در  ــات کارشناس ــتلزم مداخ ــه مس ــت ک اس
ابعــاد مختلــف اســت. نکتــه مهــم، اســتفاده از 
ظرفیــت کارشناســان و مددکارانــی اســت کــه در 
ــازمانی و  ــای س ــا برنامه ریزی ه ــتا ب ــن راس ای

ــد.  ــت می کنن ــع فعالی جام

ــت  ــی اس ــه نهادهای ــی ازجمل ــس اجتماع اورژان
ــرای  ــگام ب ــات بهن ــه مداخ ــدف ارائ ــا ه ــه ب ک
مثــل  اجتماعــی  آســیب دیدگان  ســاماندهی 
کــودکان، زنــان و افــراد در معــرض آســیب 

می کنــد. تــاش 
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مجتبــی ناجــی، کارشــناس ارشــد روان شناســی 
و معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اســتان 
اصفهــان، در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای 
ــت  ــه ســابقه 20 ســال فعالی ــا اشــاره ب وطــن ب
اورژانــس اجتماعی در ســازمان بهزیســتی کشــور 
ــات  ــده ای خدم ــز تعریف ش ــق مراک ــه از طری ک
مــورد نیــاز را ارائــه می دهــد، بیــان داشــت: خــط 
ــه  ۱23 در طــول شــبانه روز آمــاده پاســخگویی ب
مــوارد مربوطــه اســت و مــردم می تواننــد مــوارد 
همســرآزاری، کــودک آزاری و دیگــر آســیب هایی 
را کــه از ایــن طریــق بتــوان پیشــگیری، پیگیــری 

و کنتــرل کــرد، اطــاع دهنــد. 

وی در تعریــف کــودک آزاری مطابــق بــا ســازمان 
بهداشــت جهانــی بیــان داشــت: حتــی غفلــت از 
نیازهــای فرزنــد و رفتــار بــد بــا کــودک از ســوی 
ــند،  ــی اش باش ــت حام ــرار اس ــه ق ــانی ک کس
در  کــه  می شــود  محســوب  کــودک آزاری 
ــا مداخــات  ــورد، ب ــن م ــا ای ــه ب ــگام مواجه هن
قضایــی و نیــروی انتظامــی، کــودک از خانــواده 
ــان  ــت درم ــه تح ــس از آنک ــود و پ ــدا می ش ج
صــورت  در  گرفــت،  قــرار  الزم  مداخــات  و 
ــه  ــاز ب ــورد نی ــای م ــا پیگیری ه ــد و ب صاحدی

کانــون خانــواده بازمی گــردد. 
معــاون اجتماعــی بهزیســتی گفــت: 22۷ مــورد 
ــه   ــزارش شــده اســت ک ــا گ ــه م ــودک آزاری ب ک
ــودک  ــن 2۱۵ ک ــتیم. همچنی ــا هس ــر آنه پیگی
خیابانــی زیــر ۱2 ســال را ســاماندهی کرده ایــم؛ 
ضمــن آنکــه عــاوه بــر بهزیســتی، مراکــز 
مردم نهــاد دیگــری مثــل خیریه هــا در ایــن 
ــا  ــودکان ی ــد و ک ــی می کنن ــه فعالیت های زمین
ــد.  افــراد آســیب دیده ای را تحــت پوشــش دارن

 انصراف 1۰۰۰ زوج از طالق با 
مداخالت روان شناختی

بحــران  در  مداخلــه  مراکــز  تأســیس  از  وی 
بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی مثــل 
طــاق، اعتیــاد و مــوارد دیگــر بــرای ســاماندهی 

افــراد در معــرض خطــر و آســیب دیده خبــر 
ــژه  ــه ســامت وی داد و مطــرح کــرد: مراکــز خان
ــان  ــر از زن ــه 62 نف ــوان آســیب دیده اســت ک بان
و دختــران در معــرض آســیب را کــه جایــی 
نداشــته اند، پنــاه داده اســت؛ عــاوه بــر ایــن 2۷ 
ــداوا،  ــات م ــه از خدم ــد ک ــر آســیب دیده بودن نف
توانمندســازی، مهارت آمــوزی و ایجــاد اشــتغال 
ــد. ــز ازدواج کردن ــواردی نی ــدند و م ــد ش بهره من

ــز  ــه مراک ــدگان ب ــن مراجعه کنن ناجــی عمده تری
مداخلــه در خانــواده را زوج هــای متقاضــی طــاق 
اعــام کــرد و افــزود: تاکنــون حــدود ۵000 زوج در 
کل اســتان بــه مراکــز مــا مراجعــه کرده انــد کــه 
بــا انجــام مداخــات روان شناســی و مــددکاری، 
ــرف  ــاق منص ــت ط ــه دادخواس ۱000 زوج از ادام

شــدند و بــه زندگــی خــود بازگشــتند. 
وی دربــاره چگونگــی پیگیــری مداخــات پــس 
ــد  ــخن ران ــورد س ــت م ــتی زوج، از مدیری از آش
و افــزود: تعییــن فراینــد مــددکاری تــا 2 ســال 
اســتمرار می یابــد و فــردی کــه متقاضــی طــاق 
شــده اســت، نتیجــه هرچــه باشــد )آشــتی یــا 
می یابــد؛  ادامــه  پیگیــری کارش  جدایــی(، 
ــا  ــد و احیان ــت جدی ــا وضعی ــازگاری ب ــرا س زی
اداره کــردن فرزنــدان، مســتلزم توانمنــدی و 

مهارت هــای دیگــری اســت. 

 مهارت های ارتباطی همسران باید 
تقویت شود

معــاون اجتماعی بهزیســتی در تشــریح اولویت بندی 
بــرای مداخــات مــورد نیــاز بیــان داشــت: اولیــن و 
ــوط  ــای مرب ــکل مهارت ه ــش، مش ــن چال مهم تری
ــاط  ــژه ارتب ــر، به وی ــا همس ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ب
عاطفــی اســت و عمــده مشــکات، از ضعــف یا فقر 
ــا همســر ناشــی می شــود.  مهارت هــای ارتباطــی ب
ــرآزاری  ــه همس ــوان ب ــکات را می ت ــه دوم مش رتب
ــه  ــی، بلک ــرح فیزیک ــرب و ج ــای ض ــه معن ــه ب ن
برخــورد اهانت آمیــز و پرخاشــگری های کامــی بــه 
همســر اختصــاص داد و مــورد ســوم، اعتیاد اســت. 
ــی،  ــای ارتباط ــش مهارت ه ــر نق ــد ب ــا تأکی وی ب
و  مهــارت  آمــوزش  را  مداخلــه  مهم تریــن 
توانمندی هــای برقــراری ارتبــاط بــا همســر دانســت 
ــا  ــش ی ــش دان ــا افزای ــرد: صرف ــان ک و خاطرنش
ــد  ــراد بای ــه اف ــت؛ بلک ــی نیس ــواد کاف ــطح س س
ــام  ــد و انج ــار را بیاموزن ــام رفت ــرای انج ــن ب تمری

ــد.  ــل کنن ــد، عم ــه می دانن ــه آنچ ــد و ب دهن
ناجــی از مراکــز اورژانــس اجتماعــی نــام بــرد کــه 
ــد؛  ــک می کنن ــراد کم ــه اف ــه ب ــورت روزان ــه ص ب
ازجملــه مرکــز نگهــداری دختــران بــاالی 6 ســال 
کــه خدمــات آموزشــی مختلــف مثــل مهارت هــای 

ــد.  ــت می کنن ــغلی دریاف ش

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر  کیمیای وطن

ــران  ــه نجاتگ ــاش بی وقف ــود ت ــا وج ــت: ب ــان گف ــتان اصفه اس
هــال احمــر، عملیــات جســت وجوی گمشــده کویــر مرنجــاب بــا 

هماهنگی مدیر بحران شهرستان آران و بیدگل متوقف شد.
عملیــات  پایان یافتــن  بــه  اشــاره  بــا  کریمــی  داریــوش 
جســت وجوی گمشــده کویــر مرنجــاب اظهــار داشــت: نیروهــای 
ــر  ــه کوی ــی منطق ــان تمام ــتان اصفه ــر اس ــال احم ــدادی ه ام
مرنجــاب در محــدوده اســتان را تفحــص کردنــد؛ امــا متأســفانه 

ــد. ــدا نش ــده پی ــرد گمش ــانی از ف ــچ رد و نش هی
ــانی از  ــده و نش ــت وجو ش ــه جس ــه کل منطق ــان اینک ــا بی وی ب
ــت وجوی  ــات جس ــت: عملی ــت، گف ــده اس ــت نش ــده یاف گمش
گردشــگر کویــر مرنجــاب بــا هماهنگــی مدیــر بحــران و فرمانــدار 

ــدگل متوقــف شــد. شهرســتان آران و بی

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان 
در ادامــه اظهــار داشــت: امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت هــال 
احمــر بــه عشــایر گرفتــار حادثــه آبگرفتگــی منطقــه بیده ســمیرم 

امدادرســانی کردنــد.
وی تصریــح کــرد: در پــی بارندگی هــای اخیــر، 30 خانــوار 
ــار  ــمیرم دچ ــده - س ــور بی ــز مح ــان کهری ــه زم ــایری منطق عش
ــران و  ــک امدادگ ــا کم ــه ب ــد ک ــده بودن ــیل ش ــی و س آبگرفتگ
نجاتگــران در پایــگاه امــداد و نجــات پادنــا اســکان داده شــدند.
کریمــی یــادآور شــد: همچنیــن بیــن عشایرنشــینان گرفتار ســیل 

و آبگرفتگــی اقــام مــورد نیــاز توزیــع شــد.
ــر از  ــج نف ــه پن ــان ب ــن زم ــن در همی ــرد: همچنی ــد ک وی تأکی
مســافران حادثه دیــده بــر اثــر بــارش و لغزندگــی جــاده در 

محورهــای مبارکــه و بــادرود امدادرســانی شــد.

گروه اصفهان شیما ترابی
Sh.Torabi@eskimia.ir

مهنــدس صادقــی، مدیر عامــل ذوب آهــن اصفهان، 
ــی  ــت هللا العظم ــرت آی ــر حض ــور در دفت ــا حض ب
حســین مظاهــری از مراجــع معظــم تقلیــد و 
ــدار و  ــا وی دی ــان ب ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی

گفت وگــو کــرد.
در ایــن دیــدار، مهنــدس صادقــی بــه ارائــه گزارشــی 
از وضــع فعلــی ذوب آهــن اصفهــان، طرح هــای 
توســعه، وضعیــت تولیــد، صــادرات و مســائل 
نیــروی انســانی و همچنیــن برنامه هــای ســال 9۷ 

ــن شــرکت پرداخــت. ای
وی گفــت: در ســال جــاری غیــر از مشــکات 

قدیمــی ایــن کارخانــه،  مشــکل کم آبــی نیــز اضافــه 
شــده اســت و بــا توجــه بــه شــرایط موجــود مدیــر 
ــور از  ــا عب ــان ذوب آهــن مصمــم شــده اند ب و کارکن
ــداف  ــود، اه ــاش خ ــت ت ــا نهای ــی و ب ــع فعل موان

پیش بینی شــده را محقــق ســازند.
در ایــن دیــدار حضــرت آیــت هللا العظمــی حســین 
مظاهــری، رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان، نیــز طی 
ســخنانی بــا اشــاره بــه مســائل کارخانــه ذوب آهــن 
اصفهــان اظهــار داشــت: ذوب آهــن اصفهــان از 
ــه لحــاظ  ــزرگ کشــور اســت و ب ــادر و ب ــع م صنای
اهمیــت اقتصــادی و تولیــدی آن بایــد مشــکاتش 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــئوالن مربوط ــود و مس ــع ش رف

اقــدام کننــد.

وی بــا اشــاره بــه معضــل کم آبــی در ســطح اســتان 
ــی  ــبختانه بعض ــن خوش ــکات ذوب آه ــزود: مش اف
حــل شــده و بقیــه نیــز حــل می شــود؛ بــا ایــن حــال 
مشــکل کم آبــی نیــز بــه آن اضافــه و بــرای مســئوالن 
ایــن موضــوع پیچیــده شــده اســت؛ زیــرا از طرفــی 
آب تحویلــی محــدود می شــود و از طرفــی تولیــدات 

آن نیــز بایــد تــداوم داشــته باشــد و کارکنانــش بــه 
فعالیــت بپردازنــد و حقــوق آنهــا نیــز تأمیــن شــود.

وی بــا اشــاره بــه آیــات الهــی اظهــار داشــت: 
براســاس آیــات قــرآن کریــم پــس از هــر ســختی 
دربــاره  اســت؛  آســایش  و  آســانی  شــدت،  و 
ــیم  ــدوار باش ــد امی ــز بای ــی نی ــالی و کم آب خشکس

بــه یــاری و خواســت خداونــد ایــن مشــکل برطــرف 
ــد. ــد ش خواه

حضــرت آیــت هللا العظمــی مظاهــری در ادامــه 
ســخنان خــود یادآور شــد: همه مســئوالن اســتان در 
مراجعــات اخیــر خــود بــا مــن از ســختی امســال و 
ــا  ــه آنه ــد و مــن هــم ب ــود آب ســخن می گوین کمب
امیــد می دهــم کــه بــا یــاری خــدا و تدبیرهــای الزم 
ان شــاءهللا ســال خوبــی خواهیم داشــت و براســاس 
تجربــه 40 ســال اخیــر مشــکل کم آبــی مرتفــع 
ــز نگــران و  ــاره ذوب آهــن نی خواهــد شــد. مــن درب
ــن شــرکت  ــران ای ــران و مدی ــوی کارگ ــواره دعاگ هم

هســتم.
وی در پایــان گفــت: مــن دعــا می کنــم و همــه شــما 
ــاران رحمــت  ــد کــه در ســال جــاری ب ــا کنی ــز دع نی
الهــی بــه حــد کفایــت و بــه حــد الزم ببــارد و جامعه، 
دولــت، کشــاورزان و صنایــع مــا را از مخاطــرات 

موجــود نجــات دهــد.

 ۵30 اختصــاص  از  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن

ــی شــهر  ــگ حفاظت ــه اجــرای طــرح رین ــال ب ــارد ری میلی
تقاطــع  طــرح  آزادســازی  بــرای  و گفــت:  داد  خبــر 
ــی،  ــگ حفاظت ــیر رین ــد در مس ــه قن ــطح کارخان غیرهمس

توافقاتی با بنیاد مستضعفان انجام شده است.
ــوروزی در جلســه سیاســت گذاری پروژه هــای  قــدرت هللا ن
ســال جــاری و رینــگ چهــارم حفاظتــی شــهر اظهــار کــرد: 
در جلســه چهارشــنبه 29 فروردیــن اجــرای طــرح تقاطــع 
ــوان  ــه عن ــتانی ب ــهید اردس ــل ش ــد و پ ــطح قن غیرهمس

بخشــی از رینــگ حفاظتــی چهــارم شــهر بررســی شــد.
تقاطــع  پــروژه  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهردار 
غیرهمســطح کارخانــه قنــد و پــل شــهید اردســتانی 
اســت الزم  و  دارنــد  قــرار  اصفهــان  شــهر  ورودی   در 

 نمــاد و المان هایــی در طراحــی ایــن دو پــروژه اســتفاده 
شــود کــه هویــت اصفهــان را در ذهــن افــرادی کــه به شــهر 

وارد می شــوند، تداعــی کنــد.
ــه  ــی ادام ــع قانون ــع موان ــزوم رف ــر ل ــد ب ــا تأکی ــوروزی ب ن
بلــوار فرزانــگان گفــت: بــه زودی تصمیم گیــری الزم در ایــن 

ــه و در جهــت مصلحــت شــهر اتخــاذ می شــود. زمین
اجــرای رینــگ حفاظتــی شــهر یــا رینــگ چهــارم، بــه طــول 
ــی شــهری و  ــوان محــور مواصات ــه  عن ــز ب ــر نی ۷۸ کیلومت
ــه  ــت ک ــهری اس ــت ش ــتورکار مدیری ــهری در دس برون ش
حــدود 4۵ کیلومتــر از ایــن رینــگ در محــدوده شــهر 
ــه خــورزوق،  ــه در شــهرهای اطــراف ازجمل ــان و بقی اصفه
ــاد و بعضــی  شــهر ابریشــم، درچــه، خمینی شــهر، دولت آب

نقــاط دیگــر قــرار دارد.

 عملیات جست وجوی گمشده کویر مرنجاب 
بدون نتیجه متوقف شد

آیت هللا العظمی مظاهری، رئیس حوزه علمیه اصفهان، در دیدار با مهندس صادقی عنوان کرد:

ذوب آهن اصفهان از صنایع بزرگ و مادر کشور است و مشکالت آن باید رفع شود

 اختصاص ۵۳۰ میلیارد ریال به 
احداث رینگ حفاظتی شهر

 مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان 
خبر داد:

افزایش 3۰۰ درصدی هزینه های 
درمان سازمان بیمه سالمت

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان گفــت: در برنامــه 
ــدف  ــا ه ــری ب ــای مؤث ــامت، گام ه ــه س ــازمان بیم ــی س عملیات
ــه خدمــات ســامت  ارتقــای کیفیــت و دسترســی آحــاد مــردم ب
ــات  ــتقرار خدم ــی و اس ــای بالین ــرای راهنماه ــا اج ــال9۷ ب در س
ــرل هزینه هــای ســازمان  ــت و کنت ــه ســمت مدیری ــک ب الکترونی

ــت. ــم داش برخواهی
ــا  ــن جلســه هم اندیشــی بیمــه ســامت ب ــک در اولی حســین بان
ــدود  ــی مح ــز جراح ــی و مراک ــتان های خصوص ــای بیمارس رؤس
بــا محوریــت تأکیــد بــر مدیریــت منابــع و مصــارف و ارائــه 
 خدمــات مطلــوب بــه بیمه شــدگان در ســال9۷ اظهــار کــرد:
بــا توجــه بــه رایگان شــدن خدمــات صنــدوق بیمــه ســامت 

ــه ســال 93،  همگانــی، هزینه هــای درمــان در ســال 9۵ نســبت ب
300 درصــد افزایــش داشــته اســت. هزینه هــای درمانــی ماهیانــه 
بیمــه ســامت در ســال93 برابــر 24 میلیــارد تومــان بــوده کــه در 
ســال 9۵ بــا افزایــش حــدود ســه برابــری بــه 6۵ میلیــارد تومــان 

افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود: بــا تاش هــای وزیــر بهداشــت، رئیــس ســازمان 
بیمــه ســامت،  عامــل ســازمان  و مدیــر  بودجــه  و  برنامــه 
تخصیصــات خوبــی بــرای پرداخــت بدهی هــای مؤسســات طــرف 
قــرارداد صــورت پذیرفــت و بــا توجــه بــه اینکــه بخــش خصوصــی 
بــه عنــوان بنــگاه اقتصــادی در حــوزه ســامت فعالیت دارد، ســعی 
شــد پرداختی هــای بخــش خصوصــی بــا اولویــت صــورت پذیــرد.

مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در 
برنامــه عملیاتــی ســازمان بیمــه ســامت، گام هــای مؤثــری 
بــه  مــردم  آحــاد  دسترســی  و  ارتقــای کیفیــت  هــدف  بــا 
ــی  ــای بالین ــرای راهنماه ــا اج ــال9۷ ب ــامت در س ــات س خدم
و  مدیریــت  ســمت  بــه  الکترونیــک  خدمــات  اســتقرار  و 
البتــه  داشــت.  برخواهیــم  ســازمان  هزینه هــای  کنتــرل 
شــده  روبــه رو  چشــمگیری  بــا کاهــش   9۷ ســال   بودجــه 

کــه نیازمنــد تعامــل و همــکاری بیشــتر از ســوی مؤسســات طــرف 
قــرارداد ســازمان بیمــه ســامت اســت.

همچنیــن نماینــده رؤســای بیمارســتان های خصوصــی، علــل 
زیادبــودن هزینه هــای درمــان در ایــران را قوانیــن و مقــررات 
حاکــم بــر بیمه هــا، دیــدگاه مــردم در حــوزه درمــان و رفتــار 
ــر  ــاح ه ــتلزم اص ــا مس ــش هزینه ه ــه کاه ــت ک ــکان دانس پزش

ــت. ــل اس ــه عام س
ــاران  ــرای بیم ــان ب ــه درم ــه کاهــش هزین ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
به ویــژه در بخــش دولتــی، بــا افزایــش درخواســت زمــان بســتری 
توســط بیمــار و همراهــان بیمــار مواجــه شــده ایم و تقاضــای کاذب 
ــا  ــز دارو و آزمایش ه ــن تجوی ــات غیرضــروری و همچنی در مراجع
افزایــش داشــته اســت کــه بایــد فرهنگ ســازی های الزم در ایــن 

زمینــه صــورت پذیــرد.
ــی  ــز جراح ــی و مراک ــتان های خصوص ــای بیمارس ــه رؤس در ادام
ــت  ــا محوری ــود را ب ــادات خ ــنهادها و انتق ــتان پیش ــدود اس مح
مدیریــت هزینه هــای ســازمان در ســال9۷ و تأکیــد بــر مدیریــت 
منابــع و مصــارف و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه بیمه شــدگان 

ــد. ــرح کردن مط

  حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

گروه اصفهان

ــران وســایل  ــان گفــت: ای امــام جمعــه اصفه
دفاعــی خــود را مطابــق دســتور الهــی در حــد 
تــوان افزایــش می دهــد و هیــچ قدرتــی 
ــائل  ــد در مس ــا نمی توان ــای دنی ــچ ج در هی

ــد. ــت کن ــران دخال ــی ای نظام
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد روز 
گذشــته در مراســم روز ارتــش جمهــوری 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــران در اصفه ــامی ای اس
در روز 29 فروردین مــاه ۱3۵۸، ارتــش مــا 
ــدا کــرد کــه از طــرف امــام  ــن افتخــار را پی ای
ــود ــن ش ــام مزی ــام اس ــا ن ــی)ره( ب  خمین

و خداونــد را شــاکریم کــه ارتشــیان ما قداســت 
ایــن نــام را در مــدت حــدود 40 ســال در جنــگ 
تحمیلــی و پــس از آن بــه خوبــی نگــه داشــتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دنیــای کنونــی 
به روزکــردن  و  نظامــی  قــدرت  افزایــش 
تجهیــزات امــری ضــروری اســت، ابــراز داشــت: 
حکومــت  جهــان  ایــن  در  افــرادی  امــروز 
ــی  ــی و جزئ ــای واه ــا بهانه ه ــه ب ــد ک می کنن
و فقــط بــا اتــکا بــر قــدرت نظامــی امــا بــدون 
ــه شــکل وحشــیانه  ــری ب ــی و فک ــدرت عقل ق
بــه کشــورهای ضعیــف حملــه می کننــد و 
انســان های بی گنــاه را بــه خــاک و خــون 

. می کشــند
امــام جمعــه اصفهــان تأکید کــرد: کشــورهایی 
ماننــد آمریــکا، انگلیــس و فرانســه در حالــی 
دارنــد دنیــا  در  بزرگــی  و  تمــدن   ادعــای 

کــه در روزهــای گذشــته بــا اقدامــی بــه 
دور از جوانمــردی بیــش از ۱00 موشــک بــه 
ــد  ــا شــلیک کردن ــک کشــور کوچــک در دنی ی
ــت و  ــا نداش ــرای آنه ــی ب ــچ خاصیت ــه هی ک
بــه کشــتن  را  بی گنــاه  انســان های   فقــط 

دادند.
وی بــا بیــان اینکــه دالورمــردی و آزادگــی 
را همــه دنیــا بایــد در مردانــی جســت وجو 
کننــد کــه هشــت ســال در برابــر دنیــای کفــر 
ــی  ــای نظام ــت: نیروه ــار داش ــتادند، اظه ایس
ایــران هشــت ســال در برابــر یــک دنیــا 
ایســتادگی کردنــد و بــه حمــدهللا آن چنــان 
مردانــه جنگیدنــد کــه هیــچ کشــوری در جهــان 

جرئــت نــدارد بــه شــکل زمینــی بــا کشــور مــا 
ــد. بجنگ

ــایل  ــران وس ــت: ای ــراز داش ــژاد اب طباطبایی ن
دفاعــی خــود را مطابــق دســتور الهــی در حــد 
افزایــش می دهــد و هیــچ قدرتــی  تــوان 
در هیــچ جــای دنیــا نمی توانــد در کار مــا 
ــه  ــه مــا دســتور دهــد کــه ب ــد و ب ــت کن دخال
طــور مثــال بــرد موشــک های مــا چگونــه 
باشــد؛ بلکــه مــا تــا هرجــا صــاح بدانیــم بــرد 
 آنهــا را افزایــش می دهیــم و در برابــر دشــمنان 

می ایستیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــام علــی)ع( خطــاب 
بــه همــه مســلمانان و شــیعیان فرمودنــد 

هرجــا مظلــوم و ظالمــی حضــور داشــتند، 
ــید،  ــوم باش ــمن مظل ــوم و دش ــی مظل حام
تصریــح کــرد: اســام جنگــی بــرای گســترش 
زمیــن نــدارد؛ بلکــه جنــگ اســام بــه شــکل 
دفاعــی اســت و همان گونــه کــه رهبــر معظــم 
انقــاب فرمودنــد مــا از مظلــوم در هــر کجــای 
ــن، یــک  ــم کــه ای ــاع می کنی ــا باشــد، دف دنی

دســتور اســامی اســت.
ــاد  ــت ی ــا گرامیداش ــان ب ــه اصفه ــام جمع ام
بــه  روز گذشــته  در چنــد  مرزبانانــی کــه 
ــت  ــت: در روای ــراز داش ــیدند، اب ــهادت رس ش
دیگــری داریــم کــه هــر عملــی پــس از مــرگ 
منقطــع می شــود، مگــر پرونــده مرزبــان 
فــی ســبیل هللا کــه عمــل وی همچنــان رشــد 
می کنــد و روزِی وی از طــرف خداونــد در 

می شــود. داده  بــرزخ 

#خبر_گردی
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شرکت مخابرات ایران موفق به 
کسب رتبه برتر در بین صد برند 

برتر و ارزش آفرین شد
ــری و  ــاس سراس ــمین اج در شش کیمیای وطن
ملــی یکصــد برنــد برتــر و ارزش آفریــن ســال ۱396، 
شــرکت مخابــرات ایــران موفــق بــه دریافــت تندیــس 

زرین اجاس شد.
ایــن شــرکت در ششــمین اجــاس سراســری و ملی 
یکصــد برنــد برتــر و ارزش آفریــن ســال ۱396 کــه بــا 
ــادی در  ــاالن اقتص ــوری و فع ــئوالن کش ــور مس حض
ــی صداوســیما برگــزار  مرکــز همایش هــای بین الملل
ــن اجــاس  ــس زری ــت تندی ــه دریاف ــق ب شــد، موف

شــد.
ــد  ــن ص ــران در بی ــرات ای ــرکت مخاب ــن ش همچنی
کشــور،  در سراســر  مطــرح  ســازمان   و  شــرکت  
گواهینامــه برنــد برتــر مــورد تأییــد مرکــز پژوهــش و 
 ISO آمــوزش مدیریــت ایــران و همچنیــن گواهینامــه
۱066۸ اســتاندارد بین المللــی ارزش گــذاری برنــد را از 
آن خــود کــرد و در ســکوی اول ایــن بخــش ایســتاد.

ــق و  ــش در راســتای تحق ــن همای ــی اســت ای گفتن
اهــداف کان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران 
ــه خودکفایــی براســاس ســال های گذشــته  و نیــل ب
بــه عنــوان بزرگ تریــن گردهمایــی مدیــران صنعــت، 
ــران در بیست وســوم اســفندماه  ــدن و تجــارت ای مع

برگــزار شــد.

شهردار فوالدشهر:
مسئوالن فاصله ها را با مردم 

کم کنند
 فوالدشهرکبری قریشوندی

K.Gharishvandi@eskimia.ir

ــه  ــد محله به محل ــرح بازدی ــار ط ــتین ب ــرای نخس ب
شــهردار فوالدشــهر بــا معاونــان وی بــا حضــور 
ســاکنان محلــه 22 بهمــن )فــاز ۱( در فضایــی 
صمیمــی و رودررو برگــزار شــد. ســاکنان ایــن محلــه 
مشــکات، مطالبــات و پرســش های خــود را آزادانــه 

ــد. ــان کردن بی
شــهردار فوالدشــهر گفــت: مــا بایــد بــا حضــور میدانی 
ــره،  ــدار چهره به چه ــهر و دی ــف ش ــات مختل در مح
درحقیقــت  مــردم کــم کنیــم.  بــا  را  فاصله هــا 
ــری،  ــوند، پیگی ــده ش ــکات دی ــک مش ــر از نزدی اگ
ــت؛  ــر اس ــان بهت ــم و درک برایم ــری، فه تصمیم گی
زیــرا امــکان دارد در روز ماقــات مردمــی، اربــاب 
ــا اینکــه مــا آن را  ــد ی الرجــوع مطلــب را کامــل نگوی
ــه  ــردن فاصل ــن کم ک ــم؛ همچنی ــی درک نکنی به خوب
بیــن مــردم و مســئوالن موجــب آشــنایی بــا مــردم و 

مشــکات می شــود.
ــان حضــور ذوب آهــن،  ــزود: از زم فرهــاد ســلیمی اف
ــان و  ــس از گذشــت زم فوالدشــهر ترســیم شــد و پ
ــه عنــوان  ــا اســتقرار شــرکت عمــران و شــهرداری ب ب
شــهر جدیــد نــام گرفــت. هم اکنــون شــرکت عمــران و 
شــهرداری، مســئولیت های خــاص خــود را دارنــد؛ اما 
براســاس جلســاتی کــه بــه منظــور توســعه فوالدشــهر 
ــاط و تعامــات بیشــتر  ــزار شــد، درخواســت ارتب برگ

بیــن ســازمانی روی میــز قــرار گرفــت.
ــت: مشــکل  ــی آب گف ــت بحران ــان وضعی ــا بی وی ب
ــدم  ــد در خــط مق ــردم بای ــی اســت و م ــی، مل کم آب
ــه  ــا توجــه ب ــن حــال ب ــی باشــند. در همی صرفه جوی
مشــکل کم آبــی، آبیــاری گیاهــان بــا پســاب صــورت 
می گیــرد و در حــال تکمیــل ایــن پــروژه بــرای 
ــتیم. ــد آن هس ــوی ب ــدر و ب ــگ ک ــردن رن برطرف ک

تقدیر از 19 بازنشسته سال 97 
شرکت گاز استان اصفهان 

مناســبت  بــه  مراســمی  در  کیمیای وطن
گرامیداشــت بعثــت پیامبر اکــرم)ص( در شــرکت گاز 
اســتان اصفهــان از ۱9 بازنشســته ایــن شــرکت کــه به 

افتخار بازنشستگی نائل آمده بودند، تجلیل شد.
در ایــن مراســم کــه با حضــور مدیــر عامل شــرکت گاز 
اســتان اصفهــان، کارکنــان و همچنیــن ۱9 بازنشســته 
بــه همــراه خانــواده آنهــا برگــزار شــد، ســید مصطفــی 
علــوی، مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــا 
تأکیــد بــر اهمیــت دوران بازنشســتگی و پیشــگیری 
از مشــکات مربــوط بــه ســامت جســمانی و روانــی، 
ــرای  ــت: ب ــتگان گف ــی بازنشس ــی و خانوادگ اجتماع
داشــتن بازنشســتگی موفــق بایــد برنامه ریــزی کــرد.

دوران   از  یکــی  بازنشســتگی،  داشــت:  بیــان  وی 
ــه آماده شــدن و کســب  ــاز ب زندگــی اســت؛ پــس نی
مهــارت بــرای آن هــم مثــل همــه دوران  جدی اســت. 
در بیشــتر مواقــع در ایــن دوران خانه نشــینی های 
ــت؛  ــرده اس ــل ک ــکون تبدی ــه س ــی را ب ــداوم زندگ م
ــگ  حــال آنکــه تحــرک و شــادی، روزمرگــی را کم رن

می کنــد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا اشــاره به 
اینکــه دیــن اســام، دیــن مــودت و مهربانــی اســت و 
پیامبــر گرامــی اســام)ص( همــواره افراد ســالخورده 
ــرار  ــژه ق ــف وی ــم و لط ــورد تکری ــوت را م و پیشکس
می دادنــد، افــزود: وظیفــه جامعــه و خانواده هــا نیــز 

تکریــم بازنشســته ها و محبــت بــه آنهاســت.
ــرد: شیرین شــدن دوران  ــح ک ــوی تصری ــدس عل مهن
ــزی  ــه برنامه ری ــاز ب ــواده، نی ــرای خان بازنشســتگی ب
هرچــه  دارد.  خانــواده  اعضــای  همــه  آگاهــی  و 
و  مشــورت خواهی  ورزش،  از  اســتفاده  فعالیــت، 
حتــی  و  ســرگرمی ها  خانوادگــی،  گفت وگوهــای 
دغدغه هــای  ایجــاد  و  دســته جمعی  بازی هــای 
مفیــد و ســازنده بــرای فرد بازنشســته بیشــتر باشــد، 
 وضعیــت روحــی و پیــرو آن تعامــات او بهتــر خواهــد 

بود. 
ــه دلیــل مشــغله های  ــروز ب ــا دی خانواده هایــی کــه ت
کاری والدیــن از کم بــودن تعامــات و بــا هــم بــودن 
ــترک  ــای مش ــو، کاره ــد، گفت وگ ــفر، خری ــل س مث
ــدا  ــی پی ــت خوب ــار فرص ــن ب ــد، ای ــد بودن و... گله من

ــد. ــذت ببرن ــودن ل ــم ب ــار ه ــا از کن ــد ت می کنن

امام جمعه اصفهان:
میزان برد موشک های ما به هیچ کشوری مربوط نیست

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 ضعف مهارت های ارتباطی 
مهم ترین مشکل خانواده هاست
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کوتاه اخبار 

 ایجاد ۱۴هزار و ۵۰۰ شغل 
در چهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری
esfahan.kimia@gmail.com

ــاه  ــاون، کار و رف ــرکل تع ــی مدی ــظ هللا فاضل ــید حفی س
ــاری، از ایجــاد ۱۴ هــزار و  اجتماعــی چهارمحــال و بختی
۵۰۰ شــغل ازســوی دســتگاه های اجرایــی در اســتان 

ــر داد. طــی ســال گذشــته خب
ــی  ــتگاه های اجرای ــد دس ــال ۹۶، تعه ــت: در س وی گف
چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد ۱۶ هــزار شــغل بــود کــه 

ــق شــد. ۹۰درصــد آن محق
ــت  ــرح حمای ــرای ط ــا اج ــن ب ــزود: همچنی ــی اف فاضل
ــرح  ــزار و ۸۰۰ ط ــی در اســتان، ســه ه از مشــاغل خانگ
ــل  ــای عام ــه بانک ه ــهیالت ب ــت تس ــور دریاف ــه منظ ب

ــد. ــی گردی معرف
وی ادامــه داد: بــرای ایــن تعــداد طــرح، ۱۳۰ هــزار 
میلیــارد ریــال اعتبــار پیش بینــی و تاکنــون ۶۱ میلیــارد 

ــت. ــده اس ــت ش ــا پرداخ ــوی بانک ه ــال آن از س ری
بــه کار  آمــاده  بــرآورد جمعیــت فعــال و  فاضلــی، 
چهارمحــال و بختیــاری را حــدود ۱۳۵ هــزار نفــر اعــالم و 
اضافــه کــرد: تاکنــون ۴۳ هــزار نفــر در ســامانه کاریابــی 

کرده انــد. ثبت نــام 

توسعه زیرساخت های منطقه 
ویژه شمال استان بوشهر

بوشهر
esfahan.kimia@gmail.com

اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه  ــاخت های منطق ــعه زیرس ــه توس ــاره ب ــا اش ــهر ب بوش
ــرداری از فاز هــای  ــا بهره ب ــژه شــمال اســتان گفــت: ب وی
ــهر  ــتان بوش ــمال اس ــژه ش ــه وی ــده در منطق طراحی ش

ــود. ــرف ش ــکاری برط ــکل بی ــی رود مش ــد م امی
مهــدی صفــوی در بازدیــد ســرمایه گذاران چینــی از 
منطقــه ویــژه شــمال اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــار  ــت اظه ــی اس ــای مهم ــژه دارای ظرفیت ه ــه وی منطق
ــژه  ــه وی ــتقر در منطق ــی مس ــای صنعت ــت: واحده داش
اقتصــادی شــمال اســتان بوشــهر پــس از دوره ۴ســاله 

ــتند. ــات هس ــاف از مالی ــال مع ــاز ۱۳ س ساخت وس
ــمال  ــژه ش ــه وی ــای منطق ــه مزیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــوالت اف ــادرات کاال و محص ــهر در ص ــتان بوش اس
کاالهــای صادراتــی از ایــن منطقــه بــه خــارج از کشــور 

ــت. ــاف اس ــات مع ــت مالی ــد از پرداخ ۱۰۰درص

 پیگیری پرداخت 
دستمزد 8۰۰ کارورز ایالمی

ایالم
esfahan.kimia@gmail.com

رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل  شــیرخانی  شــکرهللا 
اجتماعــی ایــالم اعــالم کــرد: ســال گذشــته همزمــان بــا 
ــد و  ــرا ش ــتان اج ــرح کارورزی در اس ــور ط ــر کش سراس
بیــش از ۸۰۰ نفــر از دانش آموختــگان بیــکار دانشــگاهی 
ــدند. ــذب کار ش ــتان ج ــرح کارورزی در اس ــب ط در قال

وی افــزود: حقــوق ایــن افــراد کــه معــادل یــک ســوم 
حقــوق اســت، از طریــق وزارت تعــاون، کار و رفــاه تأمیــن 
و اســتان در پرداخــت و تأمیــن اعتبــار ایــن افــراد هیــچ 

دخالتــی نــدارد.
شــیرخانی اظهــار کــرد: باتوجه بــه گذشــت چهــار مــاه از 
ــرای پرداخــت  ــای الزم ب ــن طــرح، پیگیری ه شــروع ای
دســتمزد کارورزان ازســوی ایــن اداره کل صــورت گرفتــه 
کــه باتوجه بــه قول هــای مســاعد بــه زودی حقــوق آنــان 

ــود. ــت می ش پرداخ

 ایجاد 2۰هزار شغل جدید 
در استان اردبیل

اردبیل
esfahan.kimia@gmail.com

ــزود: ایجــاد شــغل  ــل اف ــر بهنام جــو، اســتاندار اردبی اکب
ــش  ــع گرای ــه مان ــت ک ــی اس ــر از راهکارهای ــی دیگ یک
ــه در  ــود ک ــدر می ش ــواد مخ ــتفاده از م ــه اس ــان ب جوان
اســتان اردبیــل بــرای ســال آینــده ایجــاد ۲۰ هــزار شــغل 

ــه اســت. ــرار گرفت ــد در دســتور کار ق جدی
ــز  ــی نی ــتگاه های اجرای ــرد: ادارات و دس ــح ک وی تصری
در حــوزه  یــک ســازمان مردم نهــاد  به عنــوان  بایــد 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر تــالش کننــد کــه عملکــرد ادارات 
اســتان در ایــن حــوزه ارزیابــی و کیفیــت کار بــرای 

ــود. ــد ب ــت خواه ــا مثب ــی ی ــره منف ــز نف ــران حائ مدی
ــم  ــه بتوانی ــرای اینک ــت: ب ــار داش ــل اظه ــتاندار اردبی اس
ــواد  ــا م ــارزه ب ــری در بحــث مب ــای بهت اجــرای راهکاره
ــردن  ــی ک ــی و اجتماع ــیم٬ همگان ــاهد باش ــدر را ش مخ
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــدر از اهمی ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب

ــت. اس

جابه جایی ۵۳۰ هزار مسافر با 
ناوگان حمل ونقل عمومی فارس

فارس
esfahan.kimia@gmail.com

راهــداری و حمل ونقــل  علیرضــا ســیاه پور مدیــرکل 
ــا  ــوروز ب جــاده ای اســتان فــارس گفــت: مســافران در ن
ــاوگان  اســتفاده از ۳ هــزار و ۵۳۵ دســتگاه خــودروی ن
نقــاط  بــه  فــارس،  اســتان  در  مســافر  حمل ونقــل 

ــد. ــفر کردن ــور س ــتان و کش ــف اس مختل
اســتان  جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
فــارس افــزود: براســاس ارزیابی هــای انجام شــده، 
ــام  ــارس در ای ــل عمومــی ف ــاوگان حمل ونق مســافران ن
نــوروز از خدمــات ارائه شــده ابــراز رضایــت کرده انــد، 
به طــوری کــه فــارس بــا کســب ۵۲درصــد ســطح 
ــت. ــرده اس ــب ک ــور را کس ــه  دوم کش ــدی، رتب رضایتمن

ســیاه پور ادامــه داد: پارســال بیــش از ۱۱ میلیــون و ۵۰۰ 
ــاوگان  هــزار مســافر در قالــب ۹۸۰ هــزار ســفر توســط ن
حمل ونقــل عمومــی فــارس بــه مقاصــد مختلــف درون و 

ــد. ــرون اســتانی عزیمــت کرده ان ب

تبریزفالح
M.Fallah@gmail.com

 مدیرعامــل جدیــد ســازمان قطــار شــهری تبریــز 
خواســتار توجــه ویــژه دولــت در اعطــای اعتبــارات 
الزم و حمایــت شــورای اســالمی شــهر تبریــز برای 
تــداوم شــبانه روزی عملیــات عمرانــی متــرو تبریز 

 . شد
ــی  ــز، مصطف ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
مولــوی در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــران 
ــه  ــز و حوم ــهری تبری ــار ش ــازمان قط ــل س عام
تــالش بــرای رضایتمنــدی مــردم را ضــروری 
ــد  ــز بای ــروی تبری ــروژه مت ــت: پ ــت و گف دانس
ــذا  ــه ســرانجام می رســید ل ــد ســال پیــش ب چن
بایــد بــرای تکمیــل ایــن پــروژه مهــم شــهری بــه 
ــا  صــورت شــبانه روزی تــالش نماییــم. مولــوی ب
درخواســت از اعضــای شــورای شــهر بــرای ایجــاد 
ــتگاه های  ــل ایس ــک و تحوی ــدات الزم تمل تمهی

باقی مانــده متــروی تبریــز گفــت: تملــک ســریع 
ــرای  ــهری ب ــار ش ــازمان قط ــه س ــل آن ب و تحوی
ــه تســریع عملیــات  احــداث ایســتگاه ها قطعــًا ب
عمرانــی و در کنــار آن کاهــش هزینه هــای اجــرا و 

ــز منجــر خواهــد شــد.  ــروی تبری ــل مت تکمی
مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری تبریــز و حومــه 
افــزود: براســاس بررســی هایی کــه در مــدت 
ــا  ــرو ت ــد مت ــام دادام، هرچن ــرو انج ــر در مت اخی
میــدان ســاعت فعــال اســت امــا هنــوز نواقصــی 
ــد  ــه بای ــورد ک ــم می خ ــه چش ــتگاه ها ب در ایس

ــود.   ــع ش ــریع تر رف ــه س هرچ
ــروی  ــر مت ــه درحال حاض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 تبریــز ۱۲۰ میلیــارد تومــان بدهــی دارد گفــت:

در صــورت حــل ایــن مشــکل ان شــاءهللا تــا پایــان 
ــم  ــه خواهی ــا ایســتگاه الل ــرو را ت ســال خــط مت
ــای  ــر از تالش ه ــا تقدی ــوی ب رســاند. ســردار مول
اکیپ هــای اجرایــی و پیمانــکاران فعــال در پــروژه 
متــروی تبریــز در خــط یــک و دو گفــت: همــکاران 
ــکاران مجموعــه  ــرو و پیمان ــد مت مجــرب و متعه
بایــد کمــاکان هماننــد گذشــته و بلکــه بیشــتر از 
گذشــته بــرای تکمیــل و اجــرای عملیــات عمرانی 

متــروی تبریــز تــالش کننــد. 
ــرای  ــز ب ــا درخواســت از شــورای شــهر تبری وی ب
ــا اختصــاص وام ۱۰۰ میلیــارد تومانــی  موافقــت ب
بــه متــرو گفــت: در صورتــی کــه ایــن وام بــه مترو 
اختصــاص یابــد قســمتی از مشــکالت مطروحــه 

رفــع خواهــد شــد. 
ــار  ــتگاه های قط ــک ایس ــریع در تمل ــوی تس مول
ــت: در  ــت و گف ــروری دانس ــز را ض ــهری تبری ش
صورتــی کــه ایســتگاه های خــط ۲ و برخــی 

ایســتگاه های خــط یــک در فازهــای بعــدی هــر 
چــه ســریع تر تملــک و در اختیــار ســازمان متــرو 
ــه و تســریع در  ــرد باعــث کاهــش هزین ــرار گی ق

ــود.  ــد ب ــروژه خواه ســرعت اجــرای پ
مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری تبریــز در پایان 
ــس  ــز مجل ــردم تبری ــدگان م ســخنانش از نماین
ــدگان  ــرد: نماین ــت ک ــالمی درخواس ــورای اس ش
تالشــگر و مردمــی اســتان به خصــوص نماینــدگان 
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــز در مجل ــردم تبری م
ارتباطــات خــود بــا نماینــدگان دولــت نســبت بــه 
اخــذ ســهم دولــت از متــروی تهــران در متــروی 

تبریــز تــالش نماینــد. 
پشــمینه آذر  مولــوی،  مصطفــی  از  پیــش 
مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری تبریــز بــود کــه 
به دنبــال مصوبــه دولــت مبنــی بــر عــدم حضــور 
ــن  ــی از ای ــت های مدیریت ــتگان در پس بازنشس

ــود. ــرده ب ــتعفاء ک ــمت اس س

سیستان وبلوچستان احمد پیشگو
A.Pishgo@eskimia.ir

ــه  ــان  اینک ــا بی ــتان ب ــتان و بلوچس ــیالت سیس ــرکل ش مدی
ــد در آب هــای عمــان  ــی مجــوز صی ــه ترال هــای ایران ــا ب تنه
ــال  ــت: در س ــود، گف ــا می ش ــیالت اعط ــازمان ش ــوی س ازس
ــد  ــه صی ــالل ک ــی غیرح ــن ماه ــزار ت ــت ه ــش از هش ۹۶ بی
هــدف تــرال اســت بــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا صــادر 

شــده اســت. 
ــارک  ــار و کن ــه در چابه ــان اینک ــی بابی ــت هللا میرمرادزه هدای
کشــتی های تــرال وجــود نــدارد اظهــار کــرد: ایــن کشــتی ها 
کــه از ســایر ســواحل کشــور بــه عمــان می آینــد و براســاس 
مجوزهــای خــود مبالغــی را مســتقیمًا بــه ســازمان شــیالت 

می پردازنــد. 

وی بــا بیــان اینکــه صیــد هــدف بــرای ترال هــا ذخایــر کمتــر 
برداشت شــده دریاســت و تــور آن هــا هــم اصالح شــده و 
ــق ۳۰۰  ــرال در عم ــتی های ت ــزود: کش ــت، اف ــف روب نیس ک
ــد  ــد می کنن ــاحل صی ــل از س ــه ۱۰ مای ــه فاصل ــری و ب مت
ــدارد؛ ضمــن   ــی و ســاحلی ن ــادان محل ــا صی ــی ب کــه منافات
ــه  ــه ب ــت ک ــول اس ــان غیرمأک ــان ماهی ــد هدفش ــه صی آنک
دلیــل مالحظــات شــرعی مــورد اســتفاده مســلمانان نیســت 
و اســتفاده از کارشناســان فنــی به عنــوان ناظــر بــر روی 
ــه و روش  ــر محدوده،گون ــرای نظــارت ب ــرال ب کشــتی های ت
ــر  ــی اس ب ــتم جی پ ــتفاده از سیس ــن  اس ــد و همچنی صی
ــارت و  ــرای نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــا از اقدامات ــه ترال ه روی هم
کنتــرل بیشــتر بــر ایــن روش صیــد توســط شــیالت انجــام 

می شــود. 

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

ــود شــهردار  ــا دادب ــی در حاشــیه نشســت ب حســین محبوب
گــرگان و کارشناســان مربوطــه در جمــع خبرنــگاران  اظهــار 
داشــت: نشســت های کاری و تخصصــی و بررســی طرح هــا 
ــث  ــهرداری ها باع ــن اداره کل و ش ــهری، بی ــای ش و پروژه ه
تســریع و تســهیل امــور خواهــد شــد کــه ایــن مهــم در رفــع 

مشــکالت شــهروندان مؤثــر خواهــد بــود.
مدیــر کل راه و شهرســازی گلســتان ادامــه داد: خوشــبختانه 
در شــهر گــرگان تاکنــون تعــدادی پــروژه مشــترک بــا 
شــهرداری گــرگان اجرایــی شــده و در نظــر داریــم در ســال 
جــاری در محــدوده  بافــت تاریخــی شــامل محــالت 
سرچشــمه، بــازار نعلبنــدان و پاســرو ، بافــت فرســوده و 

ــا توجــه بــه سیاســت گذاری  بافت هــای ناکارآمــد شــهری ب
وزارتخانــه متبــوع، ایــن همــکاری را گســترش و پروژه هایــی 

ــم. را اجــرا کنی
مدیــر کل راه و شهرســازی گلســتان ادامــه داد: از ســال ۹۴ و 
همزمــان بــا برنامــه پنجــم و ششــم توســعه تاکنــون حــدود 
۵.7 میلیــارد تومــان در زمینه هــای مختلــف از قبیــل احیــاء 
ــاجد  ــی، مس ــای تاریخ ــازی خانه ه ــک و بازس ــا، تمل تکای
و اجــرای طــرح توانمند ســازی ســاکنین محدوده هــای 
در  فرســوده  بافــت  نوســازی  و  بهســازی  و  غیر رســمی 
شــهرهای گــرگان و گنبــد کاووس در محــالت هــدف، توســط 
ایــن اداره کل اجــرا شــده و در ســال جــاری تعــداد ۲۰ پــروژه 
ــال از  ــون ری ــارد و ۱۹۹ میلی ــر ۹۲ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب

ــی می شــود. ــی اجرای ــع مل ــن مناب محــل تأمی

استانها

مدیرعامل جدید سازمان قطار شهری تبریز و حومه:

مترو تبریز به توجه ویژه دولت و حمایت شورای شهر نیاز دارد

 صادرات بیش از 8 هزار تن ماهی غیرحالل 
به کشورهای جنوب شرق آسیا

 اختصاص ۹۲ میلیارد ریال 
برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده گلستان

دستگاه های امنیتی و 
فرهنگی به مسئله برج 

سلمان مشهد ورود کنند
مشهد

esfahan.kimia@gmail.com

فرهنگــی  رئیــس کمیســیون  نایــب 
گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس 
دســتگاه های امنیتــی و فرهنگــی بــه 
ورود  مشــهد  ســلمان  بــرج  مســئله 

کننــد.
بــه گــزارزش تســنیم، حجت االســالم 
داشــت:  اظهــار  د  پژمانفــر  نصــرهللا 
ــت اش  ــه هوی ــا توجــه ب شــهر مشــهد ب
و  اســت  معنــوی  هویــت  یــک  کــه 
بــه عنــوان پایتخــت معنــوی جهــان 
اســالم شــناخته شــده و بــه همیــن 
ــال  ــزار س ــش از ه ــه بی ــت ک ــل اس دلی

ــاه  ــهر پن ــن ش ــه ای ــردم ب ــه م ــت ک اس
می آورنــد و هویــت روشــنی دارد کــه 
ــت  ــدار اســت و از آن مراقب همیشــه پای

اســت. می شــده 
فرهنگــی  رئیــس کمیســیون  نایــب 
بــه  توجــه  بــا  جریاناتــی  امــروز 
شکســت هایی کــه در جنــگ ســخت 
داشــته اند تــالش دارنــد کــه معنویــت و 
هویــت معنــوی کشــور را کــه پایتخــش 
و  بگیرنــد  مشــهد  از  اســت،  مشــهد 
تــالش دارنــد مشــهد را اســتحاله کننــد.

ــی  ــن چنین ــات ای ــزود: اتفاق ــر اف پژمانف
در چنــد مــاه گذشــته و یــک ســال 
ــت  ــد اس ــه رش ــهد رو ب ــته در مش گذش
ــه  ــن اســت ک ــم حاکــی از ای ــن مه و ای
جریاناتــی ایــن موضــوع را در دســتور کار 
ــی  ــواره تداع ــهد هم ــد, مش ــرار داده ان ق
کننــده روحانیــت و معنویــت اســت و در 

زمانــی ایــن کار را صــورت داده انــد کــه در 
آســتانه ورود بــه مــاه شــعبان هســتیم.
مجلــس  در  مشــهد  مــردم  نماینــده 
شــورای اســالمی تصریــح کــرد: بــه 
ــی در  ــازه، اتفاق ــک مغ ــاح ی ــه افتت بهان
ــداد  ــه تع ــد ک ــلمان رخ می ده ــرج س ب
ــد و  ــدا می کنن ــور پی ــادی در آن حض زی
ــار اتفاقــات رخ  ــه ســادگی از کن ــد ب نبای
بــه  بایــد  امنیتــی  داد، دســتگاه های 

ــد. ــئله ورود کنن ــن مس ای
پژمانفــر ادامــه داد: امــا آنچــه بایــد 
نســبت بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت، 
اســتحاله ای اســت کــه برخی در دســتور 
کار خــود در قبــال مشــهد قــرار داده انــد 
بــه  تبدیــل  را  مشــهد  می خواهنــد  و 
شــهری توریســتی کننــد و دســتگاه های 
ــه  ــبت ب ــد نس ــی بای ــی و فرهنگ امنیت

ــن مســئله هوشــیار باشــند. ای
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کوتاه از استان ها
تغییر ساعت اداری در استان 

گلستان برای مدیریت مصرف برق
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

ــرق اســتان گلســتان گفــت:  ــع ب مدیرعامــل شــرکت توزی
بــرای صرفه جویــی و مدیریــت مصــرف بــرق برنامه هایــی 
ازجملــه تغییــر ســاعت اداری در اســتان پیش بینــی شــده 

اســت.
علی اکبــر نصیــری در جلســه مدیریــت مصــرف بــرق 
اســتان گلســتان اظهارداشــت: در راســتای کاهــش مصــرف 
ــای الزم  ــتان برنامه ریزی ه ــک تابس ــاعات پی ــرق در س ب

انجــام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امســال کاهــش ۸۴ مگاواتــی بــرق را 
در برنامــه داریــم، افــزود: تغییــر ســاعت اداری، تفاهم نامــه 
بــا صنایــع در بحــث کاهــش پیــک، تفاهم نامــه بــا بخــش 
کشــاورزی، کاهــش مصــرف بــرق ادارات و غیــره ازجملــه 
برنامه هــای امســال بــرای نداشــتن قطعــی بــرق در 

تابســتان اســت.
نصیــری یــادآور شــد: مصــرف بــرق اســتان ســال گذشــته 
ــود  ــگاوات ب ــزار و ۱۶۸ م ــرف یک ه ــک مص ــاعت پی در س
کــه امســال بایــد ۸۴ مــگاوات صرفه جویــی داشــته 

باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای رســیدن بــه ایــن صرفه جویــی 
نیازمنــد همــکاری مــردم هســتیم. شــهروندان در ماه هــای 
ــرف،  ــی در مص ــرای صرفه جوی ــت ب ــال الزم اس ــرم س گ
ــد و  ــم کنن ــه تنظی ــا ۲۶ درج ــن ۲۴ ت ــا را بی ــای کولره دم
همچنیــن بایــد از وســایل کم مصــرف ازجملــه المپ هــای 

ــد. آل ای دی اســتفاده کنن
نصیــری بــا اشــاره بــه وجــود 7۰۰ هزار مشــترک در اســتان 
گفــت: ۸۲ مشــترکان بــرق در اســتان خانگــی، یــک درصد 

صنعتــی و مابقــی مربــوط بــه بخش کشــاورزی هســتند.

تقدیر از تالش های صورت گرفته 
در جذب سرمایه خارجی

اهوازمحمد سالمت دوم
M.Salamat@eskimia.ir

معــاون اقتصــادی اداره کل امــور اقتصــادی و دارایــی 
محســن  از  تقدیــری  لــوح  اهــدای  بــا  خوزســتان 
نورالدین موســی  ارفــاق، شــهرام گوهرچیــن و محمــد 
ــاس  ــه پ ــتان ب ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــنل ش پرس
ارتقــای  راســتای  در  ارزنــده  و  مؤثــر  خدمــات  ارائــه 
ــال ۹۶  ــتان در س ــتان خوزس ــی اس ــرمایه گذاری خارج س

تقدیــر و تشــکر کــرد.
ــی آورده  ــر اهدای ــای تقدی ــش در لوح ه ــم غواب عبدالقاس
اســت: از تــالش و همــکاری جنابعالــی در مرکــز خدمــات 
ســرمایه گذاری و ارائــه خدمــات مؤثــر و ارزنــده در راســتای 
ارتقــاء ســرمایه گذاری خارجــی در ســال ۹۶ کمــال تقدیــر 
ــی  ــرای حضرتعال ــال ب ــد متع ــکر را دارم و از خداون و تش

ــم. ــزت و ســالمت مســئلت می نمای ع

افزایش حدود 2۴درصدی 
ذخیره سدهای خراسان جنوبی

خراسان جنوبی
esfahan.kimia@gmail.com

شــمس آبادی مدیــر دفتــر بهره بــرداری از تأسیســات آبــی 
شــرکت آب منطقــه ای اســتان گفــت: در اثــر بارندگی هــای 
7 روز گذشــته در خراســان جنوبــی،۲ میلیــون و 77۰ هــزار 
مترمکعــب ســیالب بــه ســدهای مخزنی اســتان وارد شــد 
کــه بــا ورود ایــن ســیالب، ذخیــره ســدها بــه ۱۴ میلیون و 

۵۰۰ هــزار مترمکعب رســید.
وی افــزود: ســد اســدیه درمیــان، ســد حاجی آبــاد زیرکــوه، 
شــهید پارســای ســرایان، فرخــی قایــن و ســدهای دره بید، 
کریــت و نهریــن طبــس، 7 ســد مخزنــی خراســان جنوبی 
اســت کــه ظرفیــت نگهــداری ۵۹ میلیــون مترمکعــب آب 

را دارد.
ــه  ــک هفت ــای ی ــر بارندگی ه ــت: در اث ــمس آبادی گف ش
ــه  ــب ســیالب ب ــزار مترمکع ــون و ۸۰۰ ه گذشــته، ۴ میلی
ــز  ــتان نی ــی اس ــای مصنوع ــه ای و تغذیه ه ــد تغذی ۱۲ س

ــد. وارد ش
ــرکت آب  ــی ش ــات آب ــرداری از تأسیس ــر بهره ب ــر دفت مدی
منطقــه ای اســتان افــزود: بارندگی هــای خراســان جنوبــی 
ــور  ــروز به ط ــا ام ــه ت ــد ک ــاز ش ــته آغ ــنبه گذش از پنجش

ــد. ــتان باری ــاران در اس ــر ب ــن ۱۸ میلی مت میانگی

 ۵۳ حلقه چاه غیرمجاز 
در زنجان مسدود شد

زنجان
esfahan.kimia@gmail.com

یوســف رضاپــور مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان  
ــا  ــه ب ــه بحــران آب در اســتان زنجــان و مقابل ــا اشــاره ب ب
ــداد  ــون تع ــدای ســال ۹7 تاکن ــت: از ابت ــن بحــران گف ای
۵۳ حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا صرفه جویــی ۴۴/۵ میلیــون 

مترمکعــب انجــام شــد و پــر شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه آمــار تعــداد چاه هــای پــر شــده در ســال 
۹۶، تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال ۹۶ تــا ۲۹ اســفند تعداد 
۴۲۶ حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا صرفه جویــی 7/۲۵ میلیــون 

مترمکعــب پر شــده اســت.
ــح کــرد:  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای زنجــان تصری
جلوگیــری از اضافــه برداشــت چاه هــای غیرمجــاز بــه 
تعــداد ۲۶ حلقــه چــاه بــا صرفه جویــی ۸/۱ میلیــون 
ــت. ــده اس ــام ش ــابه انج ــدت مش ــز در م ــب نی مترمکع

فعالیت ۱۰۳ واحد فناور و 
دانش بنیان در خراسان شمالی

خراسان شمالی
esfahan.kimia@gmail.com

علی اصغــر پیلــه ور رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــاور و  ــد فن ــال ۱۰۳ واح ــزود: پارس ــمالی اف ــان ش خراس
دانش بنیــان در قالــب هفــت شــرکت دانش بنیــان در 
پــارک علــم و فنــاوری مســتقر و بــرای ۳۳۰ نفــر پاره وقــت 

ــد. ــاد کردن ــتغال ایج ــت اش ــر تمام وق و ۳۱7 نف
وی بــا بیــان ایــن کــه ســال گذشــته ۴۵۰ میلیــون تومــان 
تســهیالت در اختیــار شــرکت های دانش بنیــان و غیــر 
ــدت  ــن م ــرد: در ای ــار ک ــت، اظه ــرار گرف ــان ق دانش بنی
ــون دالر  ــان بیــش از ۱۱ میلی صــدور محصــوالت دانش بنی

ــت. ــته اس ــتان ارزآوری داش ــرای اس ب
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کرمان
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مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان 
کرمــان از نصــب و راه انــدای ۱۴ ســامانه پیام رســان 
ــتان  ــی اس ــور اصل ــارده مح ــر VMS در چه متغی

کرمــان تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد.
ــارده  ــداد چه ــت: تع ــار داش ــی اظه ــداداد مقبل خ

ســامانه پیام رســان متغیــر VMS  در چهــارده محــور اصلــی 
اســتان کرمــان بــا هــدف اطالع رســانی از وضعیــت جــوی، 
ترافیکــی، اعــالم هشــدار و... نصــب و راه انــدازی می شــود.

ایــن  نگهــداری  و  راه انــدازی  نصــب،  طــرح  افــزود:  وی 
ــا  ــاز و ت ــفندماه ۹۶ آغ ــر از ۲7 اس ــان متغی ــامانه های پیام رس س

اواخــر اســفندماه ســال جــاری بــه اتمــام می رســد.

مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان کرمــان بــا بیان 
اینکــه بــرای اجــرای ایــن طــرح حــدود ۴ میلیارد 
ریــال از محــل اعتبــارات ملــی، ســازمان راهــداری 
ــود  ــه می ش ــور هزین ــاده ای کش ــل ج و حمل ونق
ــی  ــوان یک ــرح به عن ــن ط ــرای ای ــرد: اج ــان ک بی
ارائــه  ایمنــی می توانــد عالوه بــر  اقدامــات  از 
ــی  ــای ایمن ــال پیام ه ــا ارس ــا، ب ــات راه ه اطالع
بــر رفتــار ترافیکــی راننــدگان نیــز تأثیــر به ســزایی داشــته باشــد.

از  اطالع رســانی  عالوه بــر  ســامانه  ایــن  تصریــح کــرد:  وی 
وضعیــت جــوی و ترافیکــی محــور تحــت پوشــش و همچنیــن 
ــوند،  ــور می ش ــازه وارد مح ــه ت ــافرانی ک ــه مس ــدار ب ــالم هش اع
ــش  ــوانح را کاه ــزان س ــته و می ــی کاس ــار ترافیک ــد از ب می توان

ــد. ده

لرستان
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مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای لرســتان 
ــتان  ــان لرس ــد ایوش ــت س ــاز نخس ــت: ف گف
تــا پایــان شــهریورماه امســال بــه بهره بــرداری 

می  رســد. 
رضــا میرزایــی در حاشــیه بازدیــد از رونــد 

احــداث ســد ایوشــان بــا بیــان اینکه ســاختمان ســد ایوشــان 
ــه  ــد ک ــاز ش ــال ۱۳۸۴ آغ ــبکه آن در س ــال ۱۳۸۳ و ش در س
ســاختمان ســد ۹7درصــد و شــبکه ۱ و ۲ آن حــدود ۵۰درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد، اظهــار داشــت: ردیــف اعتبــاری 
ــی  ــده ول ــته ش ــته بس ــال های گذش ــد در س ــاختمان س س
ــارات  ــه از محــل اعتب ــاری اســت ک ــف اعتب شــبکه دارای ردی

ــار  ــارد تومــان اعتب ــغ ۲.۸ میلی ملی اســتانی در ســال ۹۶ مبل
ــارد  ــون ۱.۵ میلی ــغ تاکن ــن مبل مصــوب و از ای

ــت. ــده اس ــص داده ش تخصی
ــه  ــی ک ــاس  هماهنگی های ــزود:  براس وی اف
ــاد کشــاورزی اســتان انجــام  ــا ســازمان جه ب
گرفتــه تــا پایــان شــهریورماه امســال فــاز اول 
شــبکه بــه مســاحت ۵۰۰ هکتــار به بهره بــرداری 

می رســد.
ــان اینکــه  ــا بی ــه ای لرســتان ب مدیرعامــل شــرکت آب منطق
ــوان  ــت، عن ــار اس ــادل ۲۵۰۰ هکت ــبکه مع ــاحت ش کل مس
کــرد: شــبکه ۱ و ۲ آن توســط شــرکت آب منطقــه ای و 
 شــبکه ۳ و ۴ آن توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی در حــال 

اجراست.

 ۱۴ سامانه پیام رسان متغیر 
در جاده های کرمان راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان: 

فاز نخست سد ایوشان لرستان به بهره برداری می  رسد

 سرپرست معاونت اتوبوسرانی 
و پایانه های مسافربری سازمان شهرداری همدان:
آماده سازی ۱۰ دستگاه اتوبوس با آرم همدان 2۰۱8

همدان
esfahan.kimia@gmail.com

بابــک اســدی، سرپرســت معاونــت اتوبوســرانی و پایانه هــای مســافربری ســازمان 
ــتقبال از  ــرانی در اس ــازمان اتوبوس ــات س ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــدان ب ــهرداری هم ش
رویــداد بــزرگ گردشــگری همــدان ۲۰۱۸ در مردادمــاه امســال گفــت: در ایــن راســتا 
ــه  ــات ارائ ــهر خدم ــطح ش ــده و در س ــاده ش ــا آرم ۲۰۱۸ آم ــوس ب ــتگاه اتوب ۱۰ دس

می دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــام نــوروز دو دســتگاه اتوبــوس گردشــگری مهیــا شــد و در 
ســطح شــهر بــه گردشــگران و مســافران خدمــات ارائــه داد افــزود: هشــت اتوبــوس 

دیگــر نیــز در دســت اقــدام اســت و بــه مــرور آمــاده خواهــد شــد.
ــهرداری  ــازمان ش ــافربری س ــای مس ــرانی و پایانه ه ــت اتوبوس ــت معاون سرپرس
ــگری  ــاز گردش ــوس روب ــک اتوب ــوروز ی ــام ن ــه در ای ــه اینک ــد ب ــا تأکی ــدان ب هم
ــرد: در حــال نصــب  ــت، خاطرنشــان ک ــاء یاف ــوس ارتق ــه دو اتوب ــه ب ــود ک ــال ب فع
صندلی هــای دومیــن اتوبــوس روبــاز گردشــگری هســتیم کــه بــه زودی وارد شــهر 

ــد شــد. خواه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای معرفــی رویــداد بــزرگ گردشــگری ۲۰۱۸ بــر روی تمام 
اتوبوس هــا تبلیغاتــی صــورت خواهــد گرفــت، اظهــار داشــت: دنبــال ایــن هســتیم در 

تهــران نیــز اتوبوس هایــی بــه تبلیــغ رویــداد بــزرگ ۲۰۱۸ همــدان بپردازنــد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی: 
 CNG احداث ۴ جایگاه جدید 

در کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه و بویراحمد
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ــت  ــد از در دس ــه و بویراحم ــی کهگیلوی ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش مدیرعام
ســاخت بــودن ۴ جایــگاه جدیــد ســی.ان.جی در شــهرهای مختلــف ایــن اســتان خبــر 

داد.
ــت،  ــی.ان.جی در باش ــگاه س ــون ۴ جای ــم اکن ــت: ه ــار داش ــعودی اظه ــف هللا مس لط
دشــتروم، پاتــاوه و دهدشــت در دســت ســاخت بــوده کــه برخــی در آینــده ای نــه چندان 

ــد. ــرار می گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب ــاح و م دور افتت
ــا خردادمــاه امســال  ــگاه ســی.ان.جی دشــتروم بویراحمــد ت ــان اینکــه جای ــا بی وی ب
ــب  ــه ترتی ــت ب ــاوه و دهدش ــت، پات ــای باش ــرد: جایگاه ه ــوان ک ــود، عن ــاح می ش افتت
ــا  ــد عملیــات اجرایــی آن هــا ب ــد کــه رون ۳۶، ۸7 و ۵۶درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارن

پیگیری هــای انجام شــده تســریع می یابــد.
مســعودی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۲۴ جایــگاه CNG در شــهرهای مختلــف اســتان، ابراز 
ــگاه داران تمامــی ســی . ــه پیگیری هــای انجام شــده و همــکاری جای ــا توجــه ب کــرد: ب

ان. جی هــا استانداردســازی شــدند.
مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی کهگیلویــه و بویراحمــد ادامــه داد: هــم 
اکنــون ظرفیــت ســی.ان.جی های فعــال در اســتان ۳۰ هــزار مترمکعــب در ســاعت بــوده 
کــه بــه بهره بــرداری از جایگاه هــای در دســت ســاخت ایــن میــزان افزایــش می یابــد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قم مطرح کرد: 
 ممنوعیت کاشت چمن 

در محدوده فضای سبز شهری قم
قم
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ــی و  ــرای صرفه جوی ــت: ب ــم گف ــتان ق ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــن در فضــای ســبز شــهری  ــم، کاشــت چم ــه مصــارف آب در ق مصــرف بهین

ــوع شــد. قــم ممن
احمــد حاجی حســینی مســگر، مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان قــم  
در نخســتین جلســه شــورای اداری اســتان کــه در تــاالر معصومیــه فرمانــداری 
ــی نشــان از  ــا کم آب ــروه ســازگاری ب ــار داشــت: تشــکیل کارگ ــزار شــد اظه برگ

ــی در کشــور اســت. اهمیــت مســئله کم آب
ــه  ــزود: در نیم ــرار داد و اف ــه ق ــورد توج ــتان را م ــی در اس ــکالت کم آب وی مش
دوم ســال گذشــته بــا توجــه بــه کاهــش قابل توجــه بارندگــی، شــرایط حــادی 
در کشــور ایجــاد شــد کــه ســبب بــه تصویــب و تشــکیل کارگــروه ســازگاری بــا 

ــد. ــی ش کم آب
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان قــم بــا تأکیــد بــر برخــی مصوبــات 
مهــم کارگــروه ســازگاری بــا کم آبــی در کشــور گفــت:  برنامه ریــزی الزم بــرای 
اصــالح الگــوی کشــت و اتخــاذ تدابیــر اســتانی بــرای جلوگیــری از تناقضــات 
ــی در  ــا کم آب ــازگاری ب ــروه س ــم کارگ ــف مه ــی از وظای ــر بی آب ــی در اث اجتماع

کشــور اســت.



تازه های پزشکیسالمت6
 شب بیدارماندن طول عمرتان 

را نصف می کند
کارشناســان در جدیدتریــن پژوهش هــای خــود دریافتنــد 
ــه  ــد صدم ــتراحت می کنن ــر اس ــب ها دی ــه ش ــرادی ک اف
جــدی بــه ســامت خــود می زننــد، زیــرا کم خوابــی ســبب 

ــدن انســان می شــود. ــه قلــب و متابولیســم ب آســیب ب
کارشناســان ایــن نتیجه هــا را بــا پژوهــش بــرروی ۵۰ 
هــزار نفــر و بررســی میانگیــن ســاعت خــواب و بیــداری و 
مــوارد ابتــای آن هــا بــه بیماری هــای مختلــف بــه دســت 
ــرگ را در  ــر م ــدی خط ــش 1۰درص ــان افزای آورده اند.محقق
افــرادی کــه شــب ها بیش ازانــدازه بیــدار می ماننــد و 
میــزان کمتــری اســتراحت می کننــد بــه اثبــات رســانده اند.

ــرگ  ــن پژوهــش به وســیله دانشــمندان دانشــگاه فاینب ای
ــه  ــده اســت ک ــه دســت آم ــن نتیجــه ب انجــام شــده و ای
ــروز  ــروق، ب ــب و ع ــامت قل ــیب دیدن س ــر آس ــزون ب اف
ــو، کاهــش ســطح  ــزش م ــن و چــروک پوســتی و ری چی
ــادی  ــر ع ــدن غی ــن بیدارمان ــز و هوشــیاری در روز، ای تمرک
ــدن  ــامت ب ــر س ــی ب ــی منف ــب اثرهای ــاعت های ش در س
می گذارد.بــدن انســان دارای یــک ســاعت بیولوژیــک بــوده 
کــه از قرن هــا پیــش بــه نحــوی تنظیــم شــده اســت کــه 
همزمــان بــا تابــش نــور خورشــید فــرد را بیــدار و آمــاده کار 
ــبب  ــوا س ــدن ه ــروب و تاریک ش ــا غ ــان ب ــرده و همزم ک

ــود. ــواب می ش ــه خ ــل ب ــی و تمای ــاد خواب آلودگ ایج
مشــغله افــراد در دنیــای امــروز، حجــم کار بــاال، اشــتغال، 
شــغل های دارای شــیفت شــب، پرســتاری از کــودک 
بــرای  بــه درس خوانــدن  نیــاز  و  بی خوابــی  بیمــار،  و 
ــان ها  ــا انس ــت ت ــده اس ــبب ش ــی س ــاعت های طوالن س
ــینیان  ــبت پیش ــه نس ــری ب ــی کمت ــواب طبیع ــزان خ می
خــود داشــته باشــند.بیدارماندن بــرای ســاعت های طوالنــی 
ــود،  ــراد می ش ــالم در اف ــه ای ناس ــای تغذی ــبب عادت ه س
ایــن دســته از افــراد بیــش از ســایرین تمایــل دارنــد مــواد 
ــد و  ــرف کنن ــب مص ــی ش ــاعت های پایان ــی در س خوراک
اغلــب بــه ســراغ تنقــات، چیپــس و پفک و نوشــیدنی های 
ــام  ــر تم ــزون ب ــود اف ــبب می ش ــه س ــد ک ــیرین می رون ش
ــی  ــت و چاق ــه دیاب ــا ب ــرض ابت ــوق در مع ــیب های ف آس
ــدن  ــواب ب ــاعت خ ــول س ــرا در ط ــد، زی ــرار بگیرن ــز ق نی
ــن  ــدارد و ای ــا را ن ــوزاندن کالری ه ــرای س ــی ب ــرک کاف تح
ســبب چاقــی در فــرد می شود.کارشناســان بــه افــراد 
ــزی ســاعت کاری مناســبی  ــا برنامه ری ــد ب ــه می کنن توصی
ــه  ــا نیــازی ب بــرای فعالیــت در طــول روز داشــته باشــند ت
بیدارمانــدن در ســاعت های پایانــی شــب نباشــد، مصــرف 
شــام ســبک، اســتحمام بــا آب گــرم و اســتفاده مناســب 
ــی عمیــق  از ســاعت های روز همگــی ســبب داشــتن خواب
و آرام و جلوگیــری از برهم خــوردن ســاعت بیولوژیــک 
ــت  ــان داده اس ــن نش ــود.پژوهش ها همچنی ــدن می ش ب
ــی  ــی ســاعت های طوالن ــه در شــب های امتحان ــرادی ک اف
بیــدار می ماننــد بــه دلیــل خواب آلودگــی و کاهــش تمرکــز 
ــرا  ــد، زی ــب می کنن ــی کس ــره پایین ــان نم ــه امتح در جلس
ــا را  ــات و داده ه ــذاری اطاع ــازه بارگ ــود اج ــن خ ــه ذه ب

نداده انــد.

خانواده

 نشانه های پنهان اضطراب 
را جدی بگیرید

گاهــی اوقــات بــه دلیــل مشــکات و ناآرامی هایــی زندگــی 
روزانــه مراقبــت از خــود را فرامــوش می کنیــم. حتــی ممکــن 
اســت بــدون ایــن کــه آگاه باشــیم از اضطــراب رنــج ببریــم.
ــرار اســت در  ــی کــه ق ــد زمان همــه مــا هرازچندگاهــی، مانن
ــا  ــوار هواپیم ــا س ــم ی ــت کنی ــردم صحب ــی از م ــر گروه براب
شــویم، اضطــراب را تجربــه می کنیــم. امــا اضطــراب مزمــن 

ــدن انســان تمــام شــود.  ــه ضــرر ب ــد ب می توان
ــان اضطــراب بیشــتر  ــا برخــی از نشــانه های پنه در ادامــه ب

ــویم. ــنا می ش آش
 بیماری های مکرر

ــی  ــای اضاف ــدن هورمون ه ــد، ب ــراب داری ــه اضط ــی ک زمان
ــا  ــد ت ــه ســختی کار کن ــد ب ــد و پــس از آن بای ــد می کن تولی

ــد. ــم کن ــا را تنظی ــن هورمون ه ــطوح ای س
اگــر همــواره مضطــرب هســتید، بــدن شــما بایــد ســخت تر 
ــف  ــه تضعی ــد ب ــن می توان ــد و ای ــادی کار کن ــرایط ع از ش
ــه کــه مــی دانیــد،  سیســتم ایمنــی منجــر شــود. همان گون
یــک سیســتم ایمنــی ضعیــف درهــا را بــه روی بیماری هــای 

ــد. ــاز می کن ــف ب مختل
 سردردهای بی پایان

ســردردهای پایــدار بــرای چنــد هفتــه یــا حتــی چنــد مــاه 
ــه اســترس  ــراب باشــد.زمانی ک ــد نشــانه ای از اضط می توان
ــر  ــای خــود را روی یکدیگ ــول آرواره ه ــور معم ــه ط ــم ب داری
و  می ســاییم،  هــم  بــه  را  دندان هــا  می دهیــم،  فشــار 
ــار  ــن آث ــم. ای ــفت می کنی ــردن را س ــورت و گ ــات ص عض
جســمانی اضطــراب می تواننــد محــرک ســردردهایی باشــند 

ــد. ــن نمی رون ــچ گاه از بی ــد هی ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
 خستگی

افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر در تمامــی روزهای 
هفتــه بــا نگرانــی مــداوم مواجــه هســتند. قــرار گرفتــن در 
ایــن شــرایط می توانــد احســاس خســتگی پایــدار را موجــب 

شــود.
 گوارش ضعیف

ــدن  ــر ب ــد ب ــد می توان ــر کنی ــه فک ــش از آن چ ــراب بی اضط
ــب  ــد موج ــرایط می توان ــن ش ــد. ای ــذار باش ــان تأثیرگ انس
ــر  ــی، و دیگ ــای عضان ــهال، گرفتگی ه ــخ، اس ــت، نف یبوس

ــود. ــی ش ــکات گوارش مش
بدتــر ایــن کــه گــوارش ضعیــف خــود می توانــد بــه اضطــراب 
و افســردگی منجــر شــود. از ایــن رو، بهبــود شــرایط گــوارش 
چــه بــا اضطــراب مواجــه باشــید یــا خیــر از اهمیــت ویــژه ای 

برخــوردار اســت.
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ســامت روحــی اغلــب مــورد غفلــت قــرار 
ــا وجــود  ــراد ب ــوز بســیاری از اف ــرد و هن می گی
مشــکات روحــی، مراجعــه بــه روان درمانگــر را 
امــری غیرضــروری و غیرقابــل قبــول می داننــد. 
ــا گذشــت زمــان  امــا حقیقــت آن اســت کــه ب
ــده  ــر ش ــر و جدی ت ــی عمیق ت ــکات روح مش
و می تواننــد همــه بخش هــای زندگــی مــا 
را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهنــد و گاهــی نیــز 
ــر  ــد. اگ ــار آورن ــه ب ــری ب ــات جبران ناپذی صدم
ایــن نشــانه ها را داریــد، بــه یــک روان درمانگــر 

ــد. مراجعــه کنی
۱- از اندوه یا خشم بسیار زیادی رنج 

می برید
ــرل  ــه کنت ــتید ک ــاتی هس ــر احساس ــر درگی اگ
ــن مســئله  ــا از دســتتان خــارج شــده، ای آن ه
می توانــد از عائــم مشــکلی باشــد کــه بــا 
ــت.  ــد یاف ــود خواه ــی بهب ــای تخصص درمان ه
ــا بیشــتر  اگــر خــواب و خــوراک شــما کمتــر ی
از معمــول اســت، از خانــواده و دوســتانتان 
ــد  ــاس می کنی ــا احس ــا تنه ــد، ی دوری می کنی
ــکات  ــه مش ــش از آنک ــد، پی ــدی داری ــال ب ح
کیفیــت  و  آیــد  وجــود  بــه  جدی تــری 
زندگی تــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد بــا 

ــن  ــر ای ــد. اگ ــت کنی ــر صحب ــک روان درمانگ ی
احساســات منفــی تــا حــدی تشــدید یابــد کــه 
ــرود  ــر ســؤال ب ــان زی ــردن برایت ارزش زندگی ک
و بــه مــرگ و خودکشــی فکــر کنیــد، بایــد فــورًا 

ــد. ــک بگیری کم
۲- دیگر از انجام کارهای مورد عالقه تان 

لذت نمی برید
ــورد  ــای م ــرکت در فعالیت ه ــر از ش ــر دیگ اگ
بــه  مراجعــه  نمی بریــد،  لــذت  عاقه تــان 
ــد  ــک کن ــما کم ــه ش ــد ب ــر می توان روان درمانگ
علــت ایــن مشــکل را پیــدا کنیــد. ایــن مســئله 
ممکــن اســت نشــانه آن باشــد کــه دچــار 
ــد  ــا می توان ــده اید ی ــی ش ــی و روزمرگ یکنواخت
ــام  ــد. انج ــری باش ــردگی عمیق ت ــانه افس نش
روان درمانــی می توانــد بــه تشــخیص وضعیتتان 
ــد  ــزی در رون ــد چــه چی ــا دریابی ــد ت کمــک کن
زندگــی شــما وقفــه بــه وجــود آورده و برنامــه ای 
بــرای پیشــروی دوبــاره شــما در مســیر زندگــی 

ترتیــب می دهــد.
۳- از جمع دوری می کنید

بســیاری از افــراد زمانــی کــه در می یابنــد 
قرارگرفتــن در کنــار دیگــران آن هــا را مضطــرب 
ــد.  ــه می کنن ــر مراجع ــه روان درمانگ ــد ب می کن
ــای کاری  ــا، جمع ه ــه مهمانی ه ــن ب ــر از رفت اگ
یــا حتــی دوســتان و خانــواده خــود دوری 

می کنیــد، ممکــن اســت ایــن مســئله بــه دلیــل 
تــرس از قضاوت شــدن یــا احســاس نامناســب 
و  روزانــه  فعالیت هــای  اگــر  باشــد.  بــودن 
روابطتــان تحــت تأثیــر احســاس نگرانــی قــرار 
ــرای حــل  ــدم ب ــن ق ــی اولی ــه، روان درمان گرفت

ــن مشــکل اســت. ای
۴- رفتارهای ناسالمی دارید

مصــرف  مثــل  خطرناکــی  رفتارهــای  اگــر 
مشــروبات الکلــی و مــواد مخــدر بــر زندگــی 
روابــط  خصــوص  در  هســتند،  حاکــم  شــما 
یــا  داریــد  فکــر  بــدون  انتخاب هایــی  خــود 
ــز  ــران اغراق آمی ــر دیگ ــان در براب عکس العمل هایت
ــه اســت، ایــن مســئله ممکــن اســت  و متظاهران
نشــانه مشــکات عمیق تــری باشــد. احتمــال 
دارد شــما از ایــن رفتارهــا در مواجهــه یــا امتنــاع از 
ــا موقعیت هــا و احساســات دشــوار  درگیرشــدن ب
اســتفاده می کنیــد. صحبــت بــا یــک متخصــص 
می توانــد بــه شــما کمــک کنــد علــت ایــن مشــکل 
را دریابیــد و مشــکات ناشــی از آن را درک کنیــد.
۵- ارتباط برقرارکردن برایتان کار دشواری 

است
اگــر حفــظ رابطــه دوســتی برایتــان دشــوار اســت 
یــا اغلــب بــا دیگــران در جــدل هســتید، مراجعــه 
ــکلتان  ــل مش ــه ح ــد ب ــر می توان ــه روان درمانگ ب
کمــک کنــد. اگــر مدیریــت روابــط عاطفــی را 
ــن  ــد ای ــاد داری ــا اعتق ــد ی ــواری می دانی کار دش
ــم  ــئله ه ــن مس ــد، ای ــاش ندارن ــط ارزش ت رواب
نشــانه دیگــری اســت کــه بایــد بــه روان درمانگــر 
ــته  ــب در گذش ــئله اغل ــن مس ــد. ای ــه کنی مراجع
شــما ریشــه دارد. صحبــت بــا روان درمانگــر دربــاره 
ــی  ــمکش های فعل ــل کش ــان عل ــابقه روابطت س
در جلســات  و  روشــن می کنــد  را  زندگی تــان 
ــرا  ــران را ف ــا دیگ ــاط ب ــای ارتب ــی راه ه  روان درمان

می گیرید.
۶- تجربه یک آسیب روحی را دارید

بســیاری از افــراد بــرای آســیب های روحــی اخیــر 
ــط  ــت در رواب ــزان، شکس ــرگ عزی ــل م ــود مث خ
ــض در محــل کار  ــن و تبعی ــی، ســقط جنی عاطف

ــادر  ــر ق ــد. اگ ــه می کنن ــر مراجع ــه روان درمانگ ب
نیســتید ایــن تجربیــات بــد زندگــی خــود را 
ــا روابطتــان  ــد و کار، خــواب ی پشــت ســر بگذاری
ــک  ــا ی ــرار دارد، ب ــات ق ــن تجربی ــر ای تحــت تأثی

ــد. ــت کنی متخصــص صحب
۷- به دنبال شناخت بیشتری از خود 

هستید
ــرای  ــی ب ــی فرصت ــراد روان درمان ــرای برخــی اف ب
شــناخت خودشــان اســت، بــرای مثال چرا شــغل 
فعلی تــان را انتخــاب کردیــد، چــرا بــه دنبــال رابطه 
بــا افــراد دســت نیافتنــی هســتید، یــا چــرا وقــت 
ــکار،  ــت اف ــدن عل ــد. فهمی ــدر می دهی ــود را ه خ
ــادی  ــدرت زی ــد ق ــا و احساســاتمان می توان کاره

بــه مــا ببخشــد.
۸- به حمایت بیشتری نیاز دارید

ــرای تشــخیص مشــکل و انجــام  گاهــی افــراد ب
درمــان بــه روان درمانگــر مراجعــه نمی کننــد، بلکــه 
ــا کســی خــارج از  ــال آن هســتند ت ــه دنب ــا ب تنه
دایــره افــراد خانــواده و دوســتان بــه صحبت هــای 
آن هــا گــوش دهــد. تفاوتــی نــدارد درگیــر طــاق، 
بیــکاری یــا یــک رابطــه عاطفــی جدیــد باشــید؛ 
جلســات روان درمانــی محــل بســیار خوبــی بــرای 
برخــورداری از حمایــت کســی اســت کــه شــما را 
ــر  ــا در فک ــد و تنه ــا نصیحــت نمی کن قضــاوت ی

ــت. ــودش نیس ــته های خ خواس
۹- روش هایی که تا به حال امتحان 
کرده اید کمکی به شما نکرده است

گاهــی شــیوه ای کــه بــرای مواجهــه بــا مشــکات 
انتخــاب می کنیــم شکســت می خــورد. اگــر 
ــد،  ــان کرده ای ــادی را امتح ــف زی ــای مختل راه ه
ــک دوســت، ورزش بیشــتر  ــا ی ــت ب ــل صحب مث
و مطالعــه تکنیک هــای مختلــف در اینترنــت، 
ــه شــما نکــرده اســت،  امــا هیــچ یــک کمکــی ب
وقــت آن رســیده تــا بــا یــک روان درمانگــر 
صحبــت کنید.امــروزه در کشــورهای پیشــرفته 
مــردم از خدمــات روان درمانــی به خوبــی اســتفاده 
ــرس  ــه ت ــردد ب ــوع برمی گ ــک موض ــد. ی می کنن
افــراد از »انــگ اجتماعــی«. مــردم بایــد بداننــد که 

ــد  ــه می کن ــناس مراجع ــه روان ش ــردی ب ــر ف اگ
بــه ایــن دلیــل نیســت کــه حتمــًا دچــار اختــال 

جــدی شــده اســت. 
ــی را  ــاد و توانای ــن اعتم ــد ای ــه بای ــراد جامع اف
ــور  ــیاری از ام ــد در بس ــند و بتوانن ــته باش داش
خــود مشــورت کننــد. خیلــی از مشــکات 
ابتــدای بــروز، بــا مراجعــه بــه  در همــان 

روان شناســان حــل خواهــد شــد. 
خیلــی وقت هــا افــراد مشــکل خاصــی ندارنــد 
امــا در رابطــه بــا بعضــی موضوعــات تــوان 
ــد  ــا تعارض هایــی دارن ــد. ی تصمیم گیــری ندارن
ــا  ــاط ب ــا دارو حــل نمی شــود و ارتب کــه اصــًا ب
یــک متخصــص در ایــن زمینه هــا می توانــد بــه 
آن هــا بســیار کمــک کنــد. خوشــبختانه در ایــن 
یکــی دو دهــه اخیــر نــگاه مــردم خیلــی تغییــر 

کــرده اســت. 
ــه  ــردم ب ــگاه م ــابق ن ــل س ــر مث ــروزه دیگ ام
ــد  ــه می کن ــه روان شــناس مراجع ــه ب کســی ک
منفــی نیســت. یکــی از دالیلــی کــه مــردم 
مراجعــه نمی کننــد تــرس از بیمــار روانــی 
بــودن اســت درصورتی کــه اگــر افــراد از طریــق 
رســانه ها و ارگان هــای مســئول آمــوزش ببیننــد 
ــد  ــند، می توانن ــته باش ــی را نداش ــن نگران و ای
ــان  ــا و توانایی هایش ــد و مهارت ه ــک بگیرن کم
و  ســالم تر  زندگــی  و  ببخشــند  بهبــود  را 

شــاداب تری داشــته باشــند. 
روان شناســی فقــط بــرای بیمــاری یــا اختاالت 
ــت  ــن اس ــال ممک ــور مث ــت؛ به ط ــی نیس روان
فــردی بخواهــد نگاهــش را نســبت بــه زندگــی 
تغییــر دهــد. یــا فــرد توانمنــدی بخواهــد 
اســتعدادها و توانایی هایــش را بیشــتر بشناســد 
ــه  ــا اینک ــد. ی ــری بکن ــتفاده بهت ــا اس و از آن ه
خــودش را بهتــر بشناســد و اعتمادبه نفــس اش 
را تقویــت کنــد؛ لــذا بهتــر اســت عینــک بدبینــی 
البتــه بــه نظــر  را از چشــمانمان برداریــم. 
ــه  ــگاه جامع ــا ن ــدی، ام ــه به کن ــد اگرچ می رس
 نســبت بــه موضــوع روان درمانــی در حــال تغییر 

است.

اگر این نشانه ها را دارید به یک روان درمانگر مراجعه کنید

روان درمانی، راهی به سوی زندگی خالق و بانشاط 

 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه
 قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــت  ــتقر در ثب ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــه متقاضی ــات مالکان ــه تصرف میم
ــه شــرح  ــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا ب ل
ذیــل جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز 
آگهــی میگــرددو در صورتــی کــه افــراد نســبت بــه صــدور ســند 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــند از تاری ــته باش ــی داش ــان اعتراض متقاضی
نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــاک میمــه ارائــه و پــس از اخــذ رســید ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

ــد: ــی تســلیم نماین قضائ
1-کاســه 96/91 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰8۰8 هیات 
ــی اراضــی و  ــون تعییــن تكلیــف وضعیــت ثبت اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
محمــد رضــا عســگری زاده جــزی شناســنامه شــماره 13۵ میمه 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــد حســین در ششــدانگ ی فرزن
172.62 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از پــا ک۵734 
فرعــی از 1 اصلــی  واقــع در میمــه خیابــان ســعدی جــزء بخــش 
ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عادی 
و مشــاعی از مالــک رســمی آقــای حســین عســگری زاده محرز 

گردیــده اســت.
برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰834  2–کاســه 96/81 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
متقاضــی آقــای محمــد رضــا احســان دوســت فرزنــد عباســعلی 
بشــماره شناســنامه ۵7 صــادره از میمــه در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ دو بــاب مغــازه و ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 
39.68 مترمربــع پــا ک93۰1 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در میمــه 
ــت  ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــوی  ج ــان مول خیاب
متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده 

اســت. 
3– کاســه 96/1۰۵ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰83۵ 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
متقاضــی آقــای مرتضــی اســفندی فرزنــد حیــدر بشــماره 
شناســنامه 88  صــادره از میمــه در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ دو بــاب مغــازه و ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 
39.68 مترمربــع پــا ک93۰1 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در میمــه 
ــت  ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــوی  ج ــان مول خیاب
متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده 

ــت. اس
 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰83۰ شــماره  رای  برابــر   96/2 4- کاســه 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــماره  ــور بش ــد منص ــلطونی فرزن ــن س ــای محس ــی آق متقاض
شناســنامه 2۰ صــادره از میمــه درســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک درب بــاغ موســتان بــه مســاحت 997.6۰ مترمربــع  
ــهور  ــت مش ــه دش ــع در میم ــی  واق ــی از 1 اصل ــا ک1۰7 فرع پ
کوچــه رشــید جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی 
بــه صــورت خریــداری عــادی از ورثــه مالــک رســمی خانــم زینب 

ــده اســت. ســلطونی  محــرز گردی
۵-  کاســه 96/34 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰876 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
متقاضــی آقــای احمــد اســد  فرزنــد عباســعلی بشــماره 
شناســنامه 9۰ صــادره ازمیمــه درششــدانگ یــک درب بــاغ 
موســتان بــه مســاحت 4۵2.2۰ مترمربــع  پــا ک1277 فرعــی از 
1 اصلــی واقــع در میمــه  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 
ــادی  ــه ع ــادی و قولنام ــه ع ــه موجــب تقســیم نام متقاضــی ب
توســط وراث مالكیــن رســمی آقــای غامعلــی اســد و عبــاس 

ــده اســت. اســد  محــرز گردی

 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰811 شــماره  رای  برابــر   94/171 6-کاســه 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــان  ــی ج ــد عل ــاح فرزن ــین فت ــد حس ــای محم ــی آق متقاض
بشــماره شناســنامه 1۰۰ صــادره از وزوان در ششــدانگ زمیــن 
محصــور بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 326.83 مترمربــع واقع 
شــده بــر روی قســمتی ازپــا ک31۵1  فرعــی از 11 اصلــی  واقــع 
ــاد میــدان امــام حســین )ع( جــزء  ــان قاســم آب در وزوان خیاب
بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــمی و مش رس
7-کاســه 96/6۰ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰8۰9 هیات 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
حیــدر علــی وهــاب فرزنــد احمــد جــان بشــماره شناســنامه 36 
ــاب  صــادره از وزوان درچهــار دانــگ مشــاع از ششــدانک یــک ب
ــی از 11  ــای 2۵21  فرع ــع پا که ــه مســاحت 38 مترمرب ــه ب خان
ــو جــزء بخــش ثبتــی میمــه  اصلــی  واقــع در وزوان کــوی دهن
کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی از مالکیــن 
ــده  ــرز گردی ــان مح ــه زالفی ــه و فاطم ــا پروان ــم ه ــمی  خان رس

اســت.
 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰81۰ شــماره  رای  برابــر  8- کاســه 96/۵6 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
متقاضــی خانــم زهــرا نــان آور فرزنــد علــی جــان بشــماره 
شناســنامه 2۵21 صــادره ازوزوان دردو دانگ مشــاع از ششــدانک 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 38 مترمربــع پــا ک2۵21  فرعــی 
ــی  ــش ثبت ــزء بخ ــو  ج ــوی دهن ــع در وزوان ک ــی  واق از 11 اصل
میمــه خریــداری عــادی مــع الواســطه  از مالکیــن رســمی  خانــم 

ــده اســت. ــان محــرز گردی ــه و فاطمــه زالفی هــا پروان
شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰86۰  رای  برابــر  9- کاســه 96/89 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
مجیــد نقیــان فرزندمحمــد علــی بشــماره شناســنامه 24 وزوان 
درششــدانک دو بــاب مغــازه بــه مســاحت 68.7۰ مترمربــع واقع 
شــده بــر روی قســمتی از پــا ک248۰  فرعــی از 11 اصلــی  واقــع 
ــه  ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــان  ج ــهید نقی ــوی ش در وزوان ک
مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی و مشــاعی  از 
مالــک رســمی آقــای محمــد علــی نقیــان محــرز گردیــده اســت.

1۰- کاســه 96/7۰ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰683 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
متقاضــی آقــای محســن خادمیــان فرزنــد ســیف الــه بشــماره 
شناســنامه 77 صــادره از میمــه در ششــدانک یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت 1۰۵.62 مترمربــع  پــا ک237۰  فرعــی از 1 اصلــی  
واقــع در میمــه خیابــان امــام حســین )ع(  جــزء بخــش ثبتــی 
میمــه  خریــداری عــادی  از مالــک رســمی خانــم اکــرم شــعبانی 

ــده اســت. زاد محــرز گردی
11 - کاســه 96/2۰ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰72۰ 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
حــوزه ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی 
آقــای علــی ملــک نــژاد آلمالــوداش  فرزنــد قربانعلــی بشــماره 
ــن  شناســنامه 718 صــادره از آذرشــهر در ششــدانک قطعــه زمی
ــی  ــا ک۵۰8  فرع ــع پ ــاحت 924.82 مترمرب ــه مس ــی ب مزروع
ــاال   ــرآب ب ــهور س ــت مش ــاد دش ــاد آب ــع در زی ــی  واق از 3۰ اصل
ــه صــورت   جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی ب
خریــداری عــادی از وراث مالــک رســمی آقــای محمــد نــوروزی و 
همچنیــن مالکیــت رســمی و مشــاعی متقاضــی  محــرز گردیــده 

اســت.
12- کاســه 9۵/97 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۵1 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــماره  ــا بش ــی باب ــد عل ــراب فرزن ــم اع ــای ابراهی ــی آق متقاض

شناســنامه 7 صــادره از میمــه در ششــدانک قطعــه زمیــن 
مزروعــی مســاحت 44۵.7۰ مترمربــع پــا ک16۰3  فرعــی از 3۰ 
اصلــی  واقــع در روســتای زیــاد آبــاد  جــزء بخــش ثبتــی میمــه  
کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی از مالــک 

ــده اســت. ــی  محــرز گردی ــم گرام ــاج خان ــم مهت رســمی خان
13- کاســه 9۵/98 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۵۰ 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
ــماره  ــا بش ــی باب ــد عل ــراب فرزن ــم اع ــای ابراهی ــی آق متقاض
شناســنامه 7 صــادره از میمــه در ششــدانک قطعــه زمیــن 
مزروعــی مســاحت ۵86.3۰ مترمربــع پــا ک1384  فرعــی از 3۰ 
اصلــی  واقــع در روســتای زیــاد آبــاد  جــزء بخــش ثبتــی میمــه  
کــه مالکیــت متقاضــی بــه بــه صــورت خریــداری عــادی از مالک 

ــده اســت. ــم گرامــی  محــرز گردی ــاج خان ــم مهت رســمی خان
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰687  ــر رای ش ــه 96/77 براب 14 - کاس
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
ــنامه 8۰  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــور فرزن ــم پ ــا هاش ــد رض حمی
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب صــادره از وزوان در ششــدانک ی
381.39 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از پــا ک2۰۰۵  
فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در وزوان جــزء بخــش ثبتــی میمــه  که 
مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز و 

مشــخص گردیــده اســت.
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۵7  ــر رای ش ــه 96/94 براب 1۵ - کاس
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
حــوزه ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی 
ــد حســن بشــماره شناســنامه  آقــای حمیــد رضــا رســولی فرزن
ــهم   ــاع از 1۵6.8۰ س ــهم مش ــادره از وزوان در137.2۰ س 44 ص
ــع  ــاحت 1۵6.8۰ مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانک ی شش
واقــع شــده بــر روی قســمتی از  پــا ک77۰9  فرعــی از 11 اصلــی  
واقــع  در وزوان خیابــان امــام روبــروی شــهرداری جــزء بخــش 
ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه خریــداری عــادی از وراث 
مالــک رســمی آقــای میــرزا حســن رســولی و مالکیــت رســمی و 

قهــری متقاضــی محــرز گردیــده اســت.
16 - کاســه 96/9۵ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۵8 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی خانــم 
شــهین رســولی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 11 صــادره از 
وزوان در 19.6۰ ســهم مشــاع از 1۵6.8۰ ســهم  ششــدانک یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت 1۵6.8۰ مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
ــع  در وزوان  ــی  واق ــی از 11 اصل ــا ک77۰9  فرع ــمتی از  پ قس
خیابــان امــام روبــروی شــهرداری جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
ــی از وراث  ــی یک ــورت قهری)متقاض ــه ص ــی ب ــت متقاض مالکی
مالــک رســمی آقــای میــرزا حســن رســولی مــی باشــد ( محــرز 

گردیــده اســت .
17 - کاســه 96/37 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰696 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
علــی رحمانیــان فرزنــد زیــن العابدیــن بشــماره شناســنامه 8۰3  
ــگ مشــاع از ششــدانک یــک درب  صــادره از میمــه در ســه دان
بــاغ موســتان بــه مســاحت 147۰  مترمربــع  پــا ک962  فرعــی 
ــی  ــش ثبت ــزء بخ ــداده  ج ــتای ون ــع در روس ــی  واق از 26 اصل
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه بــه صــورت خریــداری عــادی 
ــرزا جــان طهماســبی   مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای می

محــرز گردیــده اســت.
18 - کاســه 96/4۰ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰697 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی خانــم 
فاطمــه طهماســبی فرزنــد یدالــه بشــماره شناســنامه 2۰46  
ــگ مشــاع از ششــدانک یــک درب  صــادره از میمــه در ســه دان
بــاغ موســتان بــه مســاحت 147۰  مترمربــع  پــا ک962  فرعــی 
ــی  ــش ثبت ــزء بخ ــداده  ج ــتای ون ــع در روس ــی  واق از 26 اصل
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه بــه صــورت خریــداری عــادی 

ــرزا جــان طهماســبی   مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای می
محــرز گردیــده اســت.

19 - کاســه 9۵/99 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰691 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
فــرج الــه محســنی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 13 صادره 
از میمــه در ششــدانک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 4۰3 
مترمربــع  پــا ک3222  فرعــی از 3۰ اصلــی  واقــع در روســتای 
زیــاد آبــاد جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه 
صــورت خریــداری عــادی از ورثــه مالــک رســمی خانــم معصومــه 

رحیــم محــرز گردیــده اســت.
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰68۵  ــر رای ش ــه 96/33 براب 2۰ - کاس
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
قاســم رحیــم فرزنــد عبدالــرزاق بشــماره شناســنامه 19 صــادره 
ازمیمــه در ششــدانک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 286  
مترمربــع پــا ک2972  فرعــی از 3۰  اصلــی  واقــع در روســتای 
زیــاد آبــاد جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه 
صــورت خریــداری عــادی از ورثــه مالــک رســمی خانــم ام نســاء 

احمــد جــو محــرز گردیــده اســت.
21 - کاســه 96/83 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰698 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
ــد میــرزا بشــماره شناســنامه 6 صــادره از  منصــور حیــدری فرزن
میمــه درســه دانــگ مشــاع از ششــدانک قطعــه زمیــن مزروعــی 
بــه مســاحت ۵18.26 مترمربــع پــا ک۵438 فرعــی از 1 اصلــی  
واقــع در میمــه دشــت مشــهور پشــت ربــاط  جــزء بخــش ثبتــی 
ــداری عــادی از  ــه صــورت خری میمــه کــه مالکیــت متقاضــی ب
ورثــه مالــک رســمی آقــای یدالــه حیــدری محــرز گردیده اســت.
22- کاســه 96/84 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰693 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
ــد میــرزا بشــماره شناســنامه 6 صــادره از  منصــور حیــدری فرزن
میمــه در12 ســهم  مشــاع از2۰ ســهم ششــدانک یــک درب بــاغ 
موســتان بــه مســاحت 1217.61 مترمربــع پــا ک۵87۰ فرعــی از 
1 اصلــی  واقــع در میمــه دشــت مشــهور بلغــادی کوچــه عــرب 
ــه صــورت  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی ب
خریــداری عــادی و مشــاعی از ورثــه مالــک رســمی آقــای یدالــه 

حیــدری محــرز گردیــده اســت.
23- کاســه 9۵/16 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۵9 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تكلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــارض  ــه بامع ــات مالكان ــه تصرف ــت مل کمیم ــوزه ثب ــی ح ثبت
متقاضــی خانــم معصومــه زیــن الدیــن فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه 11  صــادره از وزوان در ششــدانک قطعــه زمیــن 
ــی  ــا ک3۵۰6 فرع ــع پ ــاحت 664.۵۰ مترمرب ــه مس ــی ب مزروع
ــی  ــش ثبت ــزء بخ ــداده  ج ــتای ون ــع در روس ــی  واق از 26 اصل
ــداری عــادی از  ــه صــورت خری میمــه کــه مالکیــت متقاضــی ب
ــون عــادل و حســین عــادل  ــه مالکیــن رســمی آقــای همای ورث

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۵6  ــر رای ش ــه 9۵/8۵ براب 24- کاس
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تكلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت مل کمیمــه تصرفــات مالكانــه بامعــارض متقاضــی آقــای 
حســین خالویــی فرزند حســینعلی بشــماره شناســنامه 3 صادره 
ــاحت 266.7۰  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانک ی از وزوان در شش
ــای 4۵43 و  ــمتی از پا که ــر روی قس ــده ب ــع ش ــع واق مترمرب
9321 و 4۵41 و 4۵4۰ فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در وزوان کــوی 
پشــت قلعــه  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی 
ــمی  ــن رس ــاعی از مالکی ــادی و مش ــداری ع ــورت خری ــه ص ب
آقایــان مجتبــی و محســن باتقــوا و حمیــد رضــا درخشــان پــور و 
 همچنیــن مالکیــت رســمی و مشــاعی متقاضــی ،محــرز گردیــده

 است.               
2۵- کاســه 96/71 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰8۰7 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی

ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
ــد غامحســین بشــماره  ــم فرزن ــه کری ــم معصوم متقاضــی خان
شناســنامه 13 صــادره از میمــه در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
بــه مســاحت ۵7۰.43 مترمربــع  زمیــن مزروعــی  قطعــه 
ــداده   ــتای ون ــع در روس ــی  واق ــی از 26 اصل ــاک 183۵ فرع پ
ــه صــورت  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی ب
خریــداری عــادی و مشــاعی از ورثــه مالــک رســمی خانــم 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــده مح ــده  خدابن فرخن
26 - کاســه 96/72 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰8۰6 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
متقاضــی خانــم رقیــه ثابتــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 
6۵ صــادره از میمــه در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه 
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۵7۰.43 مترمربــع پــاک 183۵ 
ــداده  جــزء بخــش  ــع در روســتای ون ــی  واق ــی از 26 اصل فرع
ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عادی 
و مشــاعی از ورثــه مالــک رســمی خانم فرخنــده  خدابنــده محرز 

گردیــده اســت.
27- کاســه 96/87 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰688 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
متقاضــی خانــم ســکینه خاتــون تقیــان فرزنــد رحیــم بشــماره 
شناســنامه 7 صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 482 مترمربــع واقــع بــر روی قســمتی از پاک هــای 
632 و 631 و 63۰ و 629 فرعــی از 3۵ اصلــی  واقــع در روســتای 
ــه  ــی ب ــت متقاض ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ازان  ج
ــداری عــادی و مشــاعی از پــاک 629 و رســمی و  صــورت خری
مشــاعی از پاک هــای 63۰ و 631 و 632 محــرز گردیــده اســت . 
28- کاســه 96/7۵ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰689 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
ــه  ــرزا عبدال ــد می ــرب فرزن ــری ع ــه صغ ــم فاطم ــی خان متقاض
بشــماره شناســنامه 21 صــادره از میمــه درششــدانگ یــک بــاب 
ــر روی  ــده ب ــع ش ــع واق ــاحت 2۵4.8۰ مترمرب ــه مس ــه ب خان
قســمتی از پــاک 317 فرعــی از 3۵ اصلــی  واقــع در روســتای 
ازان  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنوان 

ــده اســت . ــک رســمی و مشــاعی محــرز گردی مال
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۵۵  ــر رای ش ــه 96/3۵ براب 29 - کاس
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای 
ــادره  ــنامه 4 ص ــماره شناس ــود بش ــد محم ــال فرزن ــر کم جعف
ــه مســاحت  ــاغ موســتان  ب ــک درب ب از میمــه در ششــدانگ ی
ــع در  ــی  واق ــی از 26 اصل ــاک 966 فرع ــع پ ۵82.۵۰ مترمرب
ــت  ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــداده  ج ــتای ون روس
ــن  ــادی و مشــاعی از مالکی ــداری ع ــه صــورت خری متقاضــی ب
رســمی خانــم صدیقــه کمــال وعلــی کمــال وهمچنیــن مالکیــت 

رســمی و مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت.
3۰- کاســه 96/76 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰699 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای 
حســین خدادوســت فرزنــد رمضانعلــی بشــماره شناســنامه 27 
صــادره از میمــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت ۵94 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی 
از پــاک 317 فرعــی از 3۵ اصلــی  واقــع در روســتای ازان جــزء 
بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک 

رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده اســت .
31- کاســه 96/67 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰762 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
متقاضــی آقــای حســین علــی جانــی فرزنــد حســنعلی بشــماره 
شناســنامه 6 صــادره از میمــه در ششــدانگ قطعه زمیــن مزروعی 
بــه مســاحت 4۰۵ مترمربــع پــاک 46 فرعــی از 19 اصلــی  واقــع 

در روســتای ازان مزرعــه زیــر آســیاب  جــزء بخــش ثبتــی 
میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی خانــم زینــب خاتــون اســحاقی محــرز 

گردیــده اســت . 
32- کاســه 96/46 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰686 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
ــد حســینعلی بشــماره  ــی  فرزن ــای حســین مامائ متقاضــی آق
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاد در شش ــف آب ــادره از نج ــنامه 26 ص شناس
خانــه بــه مســاحت 2۵2.86 مترمربــع پــاک 2۰14  فرعــی از 1 
اصلــی  واقــع در میمــه  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 
ــه صــورت خریــداری عــادی از ورثــه مالــک رســمی  متقاضــی ب

ــده اســت. ــی محــرز گردی ــای حســینعلی مامائ آق
33- کاســه 96/74 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰7۰۰ 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
متقاضــی خانــم معصومــه پورمندیــان فرزنــد عربعلــی بشــماره 
شناســنامه 16 صــادره از میمــه در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۵94 مترمربــع واقع شــده بــر روی 
قســمتی از پــاک 317 فرعــی از 3۵ اصلــی  واقــع در روســتای 
ازان  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنوان 

مالــک رســمی و مشــاعی محــرز گردیــده اســت . 
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰719  ــر رای ش ــه 9۵/86 براب 34 - کاس
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانم 
عــزت بهرامیــان  فرزنــد امیــر بشــماره شناســنامه 4۰ صــادره از 
ــاحت ۵9۵.18  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه در شش میم
مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از پــاک 2637 فرعــی از 
26 اصلــی  واقــع در روســتای ونــداده  جــزء بخــش ثبتــی میمــه 
کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریداری عــادی و مشــاعی از 
ورثــه مالــک رســمی خانــم عصمــت کمــال محــرز گردیده اســت.

3۵- کاســه 9۵/71 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰76۰ 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــه بامعــارض  ــت ملــک میمــه تصرفــات مالکان ثبتــی حــوزه ثب
متقاضــی آقــای رحمــت الــه اقدامــی فرزنــد عباســعلی بشــماره 
شناســنامه 12 صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک بــاب خانــه  به 
مســاحت 177 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از پــاک 
۵۰9 فرعــی از 3۵  اصلــی  واقــع در روســتای ازان  جــزء بخــش 
ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عادی 
ــری  ــی اکب ــک رســمی آقــای محمــد عل ــه مال و مشــاعی از ورث

محــرز گردیــده اســت.
36 - کاســه 96/8۰ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰8۰3 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حوزه 
ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای 
محمــود امیــری فرزنــد براتعلــی بشــماره شناســنامه 28 صــادره 
از میمــه ششــدانگ یــک درب بــاغ  بــه مســاحت 17۰4.12 
ــتای  ــع در روس ــی  واق ــی از 7۰ اصل ــاک ۵2 فرع ــع پ مترمرب
حســن ربــاط  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی 
ــمی  ــن  رس ــاعی از مالکی ــادی و مش ــداری ع ــورت خری ــه ص ب
خانــم معصومــه ســلمانی و هاجــر رحمانــی و ابراهیــم رحمانــی و 
حســین رحمانــی و همچنیــن مالکیــت رســمی و مشاعــی خود 

متقاضــی محــرز گردیــده اســت.
ــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰833  37- کاســه 9۵/76 براب
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  اراضــی و ســاختمانهای فاق
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی خانــم رویــا صنیعــی فرزنــد ناصــر بشــماره شناســنامه 
ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک  1۰۵ صــادره از میمــه در ســه دان
بــاب مغــازه بــه مســاحت 42.94 مترمربــع واقــع شــده بــر روی 
قســمتی از پــاک 22۵8 فرعــی از 26 اصلــی  واقــع در روســتای 
ونــداده  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه 
ــه  ــطه از ورث ــع الواس ــاعی م ــادی و مش ــداری ع ــورت خری ص
مالــک رســمی  آقــای ســیف الــه صنیعــی محــرز گردیده اســت.

38- کاســه 9۵/7۵ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰833 

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 

ــه  ــات مالکان ــه تصرف ــک میم ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت در واح
ــر  ــد ناص ــی فرزن ــمیه صنیع ــم س ــی خان ــارض متقاض بامع
بشــماره شناســنامه 2۵3 صــادره از میمــه در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 42.94 مترمربــع 
ــی از 26  ــاک 22۵8 فرع ــمتی از پ ــر روی قس ــده ب ــع ش واق
اصلــی  واقــع در روســتای ونــداده  جــزء بخــش ثبتــی میمــه 
کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی و مشــاعی 
مــع الواســطه از ورثــه مالــک رســمی  آقــای ســیف الــه صنیعــی 

محــرز گردیــده اســت.
39 - کاســه 96/1 برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰831 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
متقاضــی آقــای محمــد رضــا ســلطونی فرزنــد منصــور بشــماره 
مشــاع  دانــگ  درســه  میمــه  از  صــادره  شناســنامه 24۵ 
ــاحت 997.6۰  ــه مس ــتان ب ــاغ موس ــک درب ب ــدانگ ی ازشش
مترمربــع  پــاک 1۰7 فرعــی از 1 اصلــی  واقــع در میمــه دشــت 
مشــهور کوچــه رشــید جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 
متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی از ورثــه مالــک رســمی 

ــده اســت. ــب ســلطونی  محــرز گردی ــم زین خان
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰793  ــر رای ش ــه 96/63 براب 4۰-کاس
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــماره  ــعلی بش ــد عباس ــوا فرزن ــی باتق ــای مجتب ــی آق متقاض
شناســنامه 3۵ صــادره از میمــه در ســه دانــگ مشــاع از 
ــع   ــاحت 211.12 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــای 4۵4۰ و 9321 و 4۵41  ــمتی از پاک ه ــر روی قس ــع ب واق
و 4۵43 فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در وزوان کــوی پشــت 
قلعــه خیابــان شــهید صمدیــان  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
ــاعی  ــادی و مش ــداری ع ــورت خری ــه ص ــی ب ــت متقاض مالکی
پاک هــای 4۵4۰ و 4۵43 فرعــی از مالــک رســمی ورثــه 
ــاعی  ــمی و مش ــت رس ــن مالکی ــان و همچنی ــاس درخش عب
مالــک در پاک هــای 4۵41 و 9321 فرعــی محــرز گردیــده 

ــت .  اس
ــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰792  ــر رای ش ــه 96/62 براب 41 - کاس
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــماره  ــعلی بش ــد عباس ــوا فرزن ــن باتق ــای محس ــی آق متقاض
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه در س ــادره از میم ــنامه 23۵2 ص شناس
ــع   ــاحت 211.12 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــای 4۵4۰ و 9321 و 4۵41  ــمتی از پاک ه ــر روی قس ــع ب واق
و 4۵43 فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در وزوان کــوی پشــت 
قلعــه خیابــان شــهید صمدیــان  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 
ــاعی  ــادی و مش ــداری ع ــورت خری ــه ص ــی ب ــت متقاض مالکی
پاک هــای 4۵4۰ و 4۵43 فرعــی از مالــک رســمی ورثــه 
ــاعی  ــمی و مش ــت رس ــن مالکی ــان و همچنی ــاس درخش عب
مالــک در پاک هــای 4۵41 و 9321 فرعــی محــرز گردیــده 

ــت .  اس
42- کاســه 96/۵۰ برابــر رای شــماره 13966۰3۰2۰2۰۰۰۰791 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد 
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بامعــارض 
ــماره  ــاد بش ــد فره ــی فرزن ــا ثابت ــام رض ــای غ ــی آق متقاض
ــه  ــاب خان شناســنامه 3 صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک ب
بــه مســاحت 19۰.87 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی 
از پــاک 2368 فرعــی از 26 اصلــی  واقــع در روســتای ونــداده 
جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت 
خریــداری عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حاجــی 

بهرامیــان  محــرز گردیــده اســت.
  بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــواه شــد.م  ــت صــادر خ ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت

الــف 19      تاریــخ انتشــار نوبــت اول: چهارشــنبه 97/۰1/1۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 97/1/3۰

–مهــدی میمــه  امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس     
 ذکاوتمند



7 امروز پنجشنبه 30 فروردین ماه 1397 - سال چهارم - شماره 688 روزنامه

 آگهی موضوع ماده 3 قانون
  و ماده 13 آیین نامه 

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد کاشان
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره هی ــر آراء ص براب
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . لــذا  
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر 
بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آکهــی 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــود 0 در صورتیک میش
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض . دادخواســت 

ــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد. خــود را ب
ــماره139660302034022846هیأت دوم.محمدمهدی  1(رای ش
آقائــی فرزنــد ناصر بشــماره شناســنامه42807صادره از کاشــان 
ــه  بشــماره ملی1260418138-ششــدانگ قســمتی از یکبابخان
ــی  ــماره2فرعی ازپالک6696-اصل ــع بش ــاحت16 مترمرب بمس
واقــع در میــدان کهنــه بخش1کاشــان)خریداری از حســین 

وعلــی اصغــر ورقیــه ســنگین بــاف(
دوم. شــماره139660302034020647هیأت  2(رای 

بشــماره  اکبــر  علــی  فرزنــد  کاشــانی  مشــرقی  اعظــم 
شناســنامه8559صادره از کاشــان بشــماره ملــی1260591921-

ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت179مترمربع 
ــمتی  ــی وقس ــزی از  6 و7 و8 و 1 فرع ــی مج ــماره 10 فرع بش
ــی  ــع در اراض ــی واق ــه کاًل ازپالک6938-اصل ــاعات تابع ازمش

رســمی( شهربخش1کاشــان)مالک 
دوم.مرتضــی  شــماره139660302034020648هیأت  3(رای 
پــور فرزنــد غــالم بشــماره شناســنامه697صادره  پناهــی 
از کاشــان بشــماره ملی1261679083-ســه دانــگ مشــاع 
بشــماره  بمســاحت179مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
وقســمتی  فرعــی   1 و  و8  و7   6 از   مجــزی  فرعــی   10
ــی  ــع در اراض ــی واق ــه کاًل ازپالک6938-اصل ــاعات تابع ازمش

رســمی( شهربخش1کاشــان)مالک 
اول.معصومــه  شــماره139660302034020519هیأت  4(رای 
از  بشــماره شناســنامه670صادره  ماشــااله  فرزنــد  خاکبــاز 
یکبابمغــازه  ملی1261761014-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان 
بمســاحت14/89مترمربع بشــماره6فرعی ازپالک7253-اصلی 

ــری( ــن ظاه ــداری از محس ــان )خری ــش1 کاش بخ
اول. شــماره139660302034022827هیأت  5(رای 

بشــماره  حســین  فرزنــد  زاده  سعیدماشــااله 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1633صادره 
ملی1262004055-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره11629فرعی  بمســاحت109/89مترمربع 
آبــاد  صالــح  در  واقــع  پالک2-اصلــی  از  از9155فرعــی 
زاده( عبدالــه  ماشــااله  از  بخش2کاشــان)خریداری 

ــاغ  ــم ب ــماره139660302034022829هیأت اول.مری 6(رای ش
میرانــی فرزنــد ناصر بشــماره شناســنامه3306صادره از کاشــان 
بشــماره ملی1263345581-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
بشــماره11629فرعی  بمســاحت109/89مترمربع  یکبابخانــه 
مجــزی از9155فرعــی از پالک2-اصلــی واقــع در صالــح آبــاد 

ــه زاده( ــااله عبدال ــان)خریداری از ماش بخش2کاش
اول.فاطمــه  شــماره139660302034018315هیأت  7(رای 
یگانــه مرقــی فرزنــد ذبیــح الــه بشــماره شناســنامه177صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1263586090-شش ــان بش از کاش
ــالک3و18- ــماره695فرعی ازپ ــاحت114/48مترمربع بش بمس
اصلــی واقــع در غیاث ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از مالکین 

اولیــه(
8(رای شــماره139660302034020542هیأت دوم.محمدرضــا 
رســولی فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه39صادره 
دانــگ  ملی1262941415-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت142/61مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
پــالک3و18- از  فرعــی   73 از  مجــزی  بشــماره696فرعی 

ــاد بخش2کاشــان)خریداری از وراث  ــاث اب ــع درغی ــی واق اصل
اســماعیل چــراغ بیــک زارع(

9(رای شــماره139660302034020543هیأت دوم.وجیهــه کــوه 
ــد بشــماره شناســنامه3557صادره  ــی محم ــد عل ســالی فرزن
از کاشــان بشــماره ملی1260931951-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت142/61مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
پــالک3و18- از  از73فرعــی  مجــزی  بشــماره696فرعی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری از وراث  ــاث اب ــع درغی ــی واق اصل

اســماعیل چــراغ بیــک زارع(
اول.حســین  شــماره139660302034020442هیأت  10(رای 
شناســنامه4صادره  بشــماره  مرادعلــی  فرزنــد  زینلــی 
ملی1262952141-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره697فرعی  بمســاحت90/70مترمربع  یکبابخانــه 
ابــاد  درغیــاث  واقــع  پالک3و18-اصلــی  از  مجــزی 
ــاعی  ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م بخش2کاش

ابــاد کاشــان( غیــاث  مزرعــه 
اول.مجتبــی  شــماره139660302034020319هیأت  11(رای 
ــد اصغــر بشــماره شناســنامه1840صادره  ــر کاشــانی فرزن رنجب
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261965485-شش ــان بش از کاش
ــالک3و18- ــماره698فرعی ازپ ــاحت122/25مترمربع بش بمس

ــع  ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش ــاث اب ــع در غی ــی واق اصل
ــان( ــاد کاش ــاث اب ــه غی ــاعی مزرع ــن مش ــطه از مالکی الواس

دوم.مهــدی  شــماره139660302034020757هیأت  12(رای 
ســیاح فرزنــد ولــی الــه بشــماره شناســنامه4413صادره 
از نطنــز بشــماره ملی1239074069-ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره699فرعی ازپالک3و18-اصل ــاحت100مترمربع بش بمس
واقــع درغیــاث ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــان( ــاد کاش ــاث اب ــه غی ــاعی مزرع ــن مش از مالکی
دوم. شــماره139660302034020755هیأت  13(رای 
ــین  ــد سیدحس ــلجی فرزن ــدم نش ــینی مق ــیدمجتبی حس س
بشــماره  ازکاشــان  صــادره   213 شناســنامه  بشــماره 
ملــی1263582745- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت80/61 

ــع  ــی واق ــالک 3 و18- ا صل ــی ازپ ــع بشــماره700 فرع مترمرب

از  الواســطه  مــع  ابــاد بخش2کاشــان)خریداری  درغیــاث 
مالکیــن مزرعــه غیــاث ابــاد کاشــان(

اول.ســعید  شــماره139660302034020924هیأت  14(رای 
داروغــه آرانــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه168صادره از 
اران و بیدگل بشــماره ملی6199646428-ششــدانگ یکبابخانه 
ازپــالک3و18- بمســاحت151/20مترمربع بشــماره701فرعی 

اصلــی واقــع درغیــاث ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
ــاد کاشــان( ــاث اب ــه غی ــن مشــاعی مزرع الواســطه از مالکی

اول.زهــرا  شــماره139660302034022569هیأت  15(رای 
صادقــی ارمکــی فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه802صادره 
دانــگ  ملی1261148304-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت113مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
ــاد  ــاث اب ــع درغی ــی واق ــماره705فرعی از پالک3و18-اصل بش

اولیــه( مالکیــن  از  بخش2کاشــان)خریداری 

اول.علــی  شــماره139660302034022568هیأت  16(رای   
اصغــر قربانــی فرزنــد فرهــاد بشــماره شناســنامه671صادره از 

ــان کاش
مشــاع  دانــگ  ملی1260942155-ســه  بشــماره 
بمســاحت113مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
ــاد  ــاث اب ــع درغی ــی واق ــماره705فرعی از پالک3و18-اصل بش

اولیــه( مالکیــن  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول.حامــد  شــماره139660302034018453هیأت  17(رای 
نجیــب فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه1597صادره از کاشــان 
کارگاه  یکبــاب  ملی1263328512-ششــدانگ  بشــماره 
ازپــالک4-  بشــماره258فرعی  بمســاحت242/21مترمربع 

اصلــی  واقــع درعیســی آبــاد بخش2کاشــان)خریداری از ولــی 
ــی( ــه کوچ ال

اول.رضــا  شــماره139660302034021152هیأت  18(رای 
اکبــرزاده زارعــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه536صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262203244-ششــدانگ یکبــاب 
بشــماره1864فرعی  بمســاحت156مترمربع  ســاختمان 
ــه  ــع در اقبالی ــی  واق ــالک10- اصل ــی از پ ــزی از438فرع مج

محمدتقــی کیهــان( از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول.رضــا  شــماره139660302034022283هیأت  19(رای 
اکبــرزاده زارعــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه536صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262203244-ششــدانگ یکبــاب 
بشــماره1879فرعی  بمســاحت1809/4مترمربع  کارگاه 
ــه  ــع در اقبالی ــی واق ــالک10- اصل ــی از پ ــزی از438فرع مج

محمدتقــی کیهــان( از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول.علیرضــا  شــماره139660302034020047هیأت  20(رای 
ســرکرده فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه360صادره از 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261683544-شش ــان بش کاش
مجــزی  بشــماره9649فرعی  بمســاحت101/75مترمربع 
زیــدی  در  واقــع  ازپالک11-اصلــی  ازباقیمانده680فرعــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول.فاطمــه  شــماره139660302034022236هیأت  21(رای 
از  شناســنامه1095صادره  بشــماره  احمــد  فرزنــد  طاعتــی 
قطعــه  ملی1262039320-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان 
ــاحت207/48مترمربع  ــار بمس ــتمل برانب ــور مش ــن محص زمی
بشــماره9722فرعی مجــزی از 4709 فرعــی ازپالک11-اصلــی 
واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری از احمــد بهــرام زاده(
اول. شــماره139660302034022226هیأت  22(رای 

حســین بهــرام زاده زیــدی  فرزنــد منــده علــی بشــماره 
ــی1261570006- ــماره مل ــان بش ــنامه83صادره از کاش شناس

بمســاحت213/08مترمربع  کارگاه  ســاختمان  ششــدانگ 
بشــماره9723فرعی مجــزی از4709 فرعــی ازپالک11-اصلــی 
واقــع در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری از احمــد بهــرام زاده(
دوم.مهــدی  شــماره139660302034023054هیأت  23(رای 
ــنامه722صادره  ــماره شناس ــی بش ــد تق ــرد فرزن ــی مف ترنج
از کاشــان بشــماره ملی1261828887-ششــدانگ قطعــه 
ــاحت66/20مترمربع  ــاق بمس ــتمل براط ــور مش ــن محص زمی
بشــماره9743فرعی مجــزی از111فرعــی ازپالک11-اصلــی 
ــی( ــرا غیاث ــان)خریداری از زه ــدی بخش2کاش ــع در زی واق

اول.مهــدی  شــماره139660302034023114هیأت  24(رای 
ــنامه13535صادره  ــماره شناس ــی بش ــد مصطف ــی فرزن راحت
ملی1263447831-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره9744فرعی  بمســاحت48/35مترمربع  انبــار 
زیــدی  در  واقــع  ازپالک11-اصلــی  از359فرعــی  مجــزی 

تاریــخ( حشــمت  از  بخش2کاشــان)خریداری 
25(رای شــماره139660302034015569هیأت اول.مصطفــی 
زیــن العابدینــی کاشــی فرزنــد علــی اصغر بشــماره شناســنامه 
819 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262036569-ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت179/56مترمربع بشــماره 5806 
ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــالک13- اصل ــی ازپ از 487 فرع

بخش2کاشــان)خریداری از فتــح الــه زیــن العابدینــی(
دوم.علــی  شــماره139660302034020719هیأت  26(رای 
ســلمانی ســه ده فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه4صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262946808-ششــدانگ یکبــاب 
بشــماره5821فرعی  بمســاحت50/50مترمربع  ســاختمان 
ــع در  ــی واق ــی ازپالک13-اصل ــده 296 فرع ــزی ازباقیمان مج

دشــت حکیــم بخش2کاشــان)مالک رســمی(
ــد  ــماره139660302034021628هیأت اول.علیمحم 27(رای ش
ــنامه3998صادره  ــماره شناس ــد بش ــی فرزندمحم ــولی فین رس
از کاشــان بشــماره ملی1261016327-ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت171/77مترمربع 
بشــماره5834 از939فرعــی ازپالک13-اصلــی واقع در دشــت 
حکیــم بخش2کاشــان)خریداری ازمحمدتقــی ملــک ابــادی(
اول. شــماره139660302034021626هیأت  28(رای 

ســیدرضا  فرزنــد  فینــی  مهندســی  سیدمحســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4205صادره  بشــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ملی1261018397-س
بشــماره5834  بمســاحت171/77مترمربع  ســاختمان 
حکیــم  دشــت  در  واقــع  ازپالک13-اصلــی  از939فرعــی 
ابــادی( ملــک  ازمحمدتقــی  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034023002هیأت  29(رای 

بشــماره  غالمرضــا  فرزنــد  راونــدی  قیصــری  ملیحــه 
شناســنامه674صادره از کاشــان بشــماره ملــی1263600743-

یکبابخانــه  از  قســمتی  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
بمســاحت2/30مترمربع بشــماره672 از278فرعی ازپالک14-

آبادبخش2کاشــان)خریداری  مهــذب  در  واقــع  اصلــی 
وغیــره( ازمحمدمحمــدزاده 

ــا  ــماره139660302034023003هیأت اول.حمیدرض 30(رای ش
ــه بشــماره شناســنامه338صادره  ــب ال ــد حبی بخشــنده فرزن
از کاشــان بشــماره ملی1261921550-ســه دانــگ مشــاع 
ــاحت2/30مترمربع  ــه بمس ــمتی از یکبابخان ــدانگ قس ازشش
بشــماره672 از278فرعــی ازپالک14-اصلــی واقــع در مهــذب 

ــره( ــدزاده وغی ــداری ازمحمدمحم ــان )خری آبادبخش2کاش

دوم.هــادی  شــماره139660302034015749هیأت  31(رای 
از  شناســنامه27صادره  بشــماره  حســین  فرزنــد  تدیــن 
کاشــان بشــماره ملی1262984130-ششــدانگ یکبابخانــه 
ازپــالک  بشــماره22789فرعی  بمســاحت115/45مترمربع 
15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

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

ــمعیل  ــماره139660302034016386هیأت دوم.اس 32(رای ش
ســلیمی مرقــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه1755صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261070399-شش ــان بش از کاش
مجــزی  بشــماره22816فرعی  بمســاحت90مترمربع 
از2428فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 

اول.انســی  شــماره139660302034020313هیأت  33(رای 
فدائیــان فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه24صادره از 
کاشــان بشــماره ملی1262198127-ششــدانگ ســاختمان 
ومغــازه بمســاحت69/30مترمربع بشــماره22901فرعی ازپــالک 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری از  ــع در ناجــی اب ــی واق 15-اصل

ــواه( ــریفی خ ــا ش علیرض

اول.افســانه  شــماره139660302034020585هیأت  34(رای 
از  شناســنامه0صادره  بشــماره  رمضانعلــی  فرزنــد  ذراتــی 
کاشــان بشــماره ملی1250251834-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره22904فرعی  بمســاحت100مترمربع 
ابــاد  از6481فرعــی ازپــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 

اول.مریــم  شــماره139560302034020575هیأت  35(رای   
ــان  ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس ــواد بش ــد ج ــی فرزن ذرات

ــماره بش
یکبابخانــه  ملی1251230970-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره22905فرعی  بمســاحت130مترمربع 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  ازپــالک 15-اصلــی  از6604فرعــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول. شــماره139660302034020418هیأت  36(رای 

ــنامه36صادره از  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــردی فرزن ــاس ک عب
کاشــان بشــماره ملی1263122817-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت92/7مترمربع بشــماره22907فرعی ازپــالک 15-
اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

ــه( ــن اولی مالکی

اول. شــماره139660302034020315هیأت  37(رای 
بشــماره  ســلطانعلی  فرزنــد  جوشــقانی  محمــدی  علــی 
ــی1263198880- ــماره مل ــان بش ــنامه14صادره از کاش شناس

بمســاحت54/95مترمربع  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ 
بشــماره22908فرعی مجــزی از2826 فرعــی ازپــالک 15-
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

ــل  ــماره139660302034019807هیأت دوم.ابوالفض 38(رای ش
از  شناســنامه21صادره  بشــماره  حســین  فرزنــد  فرجــی 
کاشــان بشــماره ملی1263247741-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره22910فرعی  بمســاحت90مترمربع 
از2428فرعــی ازپــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ازســیدمحمدامامی( بخش2کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره139660302034020549هیأت  39(رای 

بشــماره  رمضانعلــی  فرزنــد  نشــلجی  هاجرعلیــزاده 
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملــی1250113474-
دودانگمشــاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت98/95مترمربع 
بشــماره22917فرعی مجــزی از5798 فرعــی ازپــالک 15-
ــع  ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

الواســطه ازمیثــم چهــرزاد(
دوم. شــماره139660302034020548هیأت  40(رای 

ســیدفخرالدین  فرزنــد  رنجبرنشــلجی  ســیدمجتبی 
بشــماره  کاشــان  از  196صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ملی1263582575-چهاردانگمش
مجــزی  22917فرعــی  بشــماره  بمســاحت98/95مترمربع 
ابــاد  درناجــی  واقــع  ازپــالک 15-اصلــی  از5798فرعــی 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمیثــم چهــرزاد(

اول.امیــد  شــماره1396603020340021115هیأت  41(رای 
ســیمائی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه246صادره 
یکبــاب  ملی1262361095-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
مجــزی  بشــماره22918فرعی  بمســاحت60مترمربع  مغــازه 
از5587فرعــی ازپــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول.داود  شــماره139660302034021163هیأت  42(رای 
ینجــه کار فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه3540صادره 
زمیــن  ملی1261982487-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت202/13مترمربع  برانبــاری  مشــتمل  محصــور 
بشــماره22921فرعی ازپــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

زارع( علیرضــا  ورثــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول.عطیــه  شــماره139660302034021225هیأت  43(رای 
کریمــی مرقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه535صادره 
قطعــه  ملی1262116971-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
زمیــن محصــور مشــتمل براعیــان بمســاحت356/34مترمربع 
بشــماره22922فرعی ازپــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ــا زارع( ــه علیرض ــان)خریداری از ورث بخش2کاش
اول.عبدالــه  شــماره139660302034021227هیأت  44(رای 
از  شناســنامه25صادره  بشــماره  محمــد  فرزنــد  رحیمــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی0579974661-شش ــان بش دلیج
مجــزی  بشــماره22923فرعی  بمســاحت75/75مترمربع 
از3513فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

احمــدی( عبــاس  از  بخش2کاشــان)خریداری 
45(رای شــماره139660302034021367هیأت دوم.ابوالفضــل 
ــنامه3460صادره  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــرد فرزن ــی مف رحیم
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262106230-شش ــان بش از کاش
مجــزی  بشــماره22924فرعی  بمســاحت65مترمربع 
ابــاد  ناجــی  از پــالک 15-اصلــی واقــع در  از7091فرعــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول.ســعید  شــماره139660302034021139هیأت  46(رای 
ــان  ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس ــن بش ــد حس ــه فرزن خاک
بشــماره ملی1250101158-ششــدانگ محصورمشــتمل براعیان 
از پــالک 15- بمســاحت172مترمربع بشــماره22925فرعی 

ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از  اصلــی واقــع در ناجــی 
ــه( ــن اولی مالکی

دوم.ســعید  شــماره139660302034021355هیأت  47(رای 
شــورابیان فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه12صادره از 
کاشــان بشــماره ملی1263299903-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره22926فرعی  بمســاحت130مترمربع 
از6979فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

صیــادی( محمــد  از  بخش2کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره139660302034021404هیأت  48(رای 

فرزنــد  پــدرش  والیــت  بــا  شــاد  اکبــری  محمدمعیــن 
مهــدی بشــماره شناســنامه  0 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــاق  ــتمل براط ــواری مش ــدانگ چهاردی ملی1251011330-شش
ــالک  ــی از پ ــماره22927 فرع ــاحت147/25مترمربع بش بمس
15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

ــی( ــا بخش ــه رض ــطه ازورث الواس
اول. شــماره139660302034021617هیأت  49(رای 

ســیدمصطفی نظــام طاهــری فرزنــد ســیدمحمدرضا بشــماره 
شناســنامه1018 صادره ازکاشــان بشــماره ملــی1263322727-

براطــاق  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 
ــالک  ــی ازپ ــماره 22928 فرع ــاحت199/47مترمربع بش بمس
15-اصلــی واقــع در ناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری از 

ــی( ــا بخش ــه رض ورث
دوم.محمــد  شــماره139660302034021584هیأت  50(رای 
شناســنامه5صادره  بشــماره  اســفندیار  فرزنــد  یزدانــی 
ــه  ازاردســتان بشــماره ملی1189865807-ششــدانگ یکبابخان
ــالک 15- ــماره22929فرعی ازپ ــاحت92/65مترمربع بش بمس
اصلــی واقــع در ناجــی ابادبخش2کاشــان)خریداری مــع 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی الواس
ــه  ــماره139660302034021588هیأت دوم.معصوم 51(رای ش
شناســنامه696صادره  بشــماره  محمــد  فرزنــد  نیکخــواه 
دانــگ  ملی1260875032-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت111/15مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره22931فرعی ازپــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ــن مشــاعی  ــع الواســطه از مالکی بخش2کاشــان)خریداری م

ــاد( ــی اب ناج
دوم.حســن  شــماره139660302034021589هیأت  52(رای 
ــنامه672صادره  ــماره شناس ــید بش ــد جمش ــی فرزن برزگرورکان
دانــگ  ملی1260874796-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت111/15مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره22931فرعی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
ــن مشــاعی  ــع الواســطه از مالکی بخش2کاشــان)خریداری م

ــان( ــاد کاش ــی اب ــه ناج مزرع
اول.نســرین  شــماره139660302034021167هیأت  53(رای 
از  شناســنامه1806صادره  بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  زهــره 
یکبابخانــه  ملی1261965140-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان 
ــالک 15- ــماره22932فرعی ازپ ــاحت93/66مترمربع بش بمس

ــع  ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل
ــان( ــاد کاش ــی اب ــه ناج ــاعی مزرع ــن مش ــطه از مالکی الواس

اول.مهــدی  شــماره139660302034021236هیأت  54(رای   
ــنامه1322صادره از  ــماره شناس ــاس بش ــد عب ــی فرزن نورالدین

کاشــان
یکبابخانــه  ملی1261781864-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت144مترمربع بشــماره22935فرعی از پــالک 15-
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

اول.فاطمــه  شــماره139660302034021147هیأت  55(رای 
ــنامه101صادره  ــماره شناس ــن بش ــد حس ــانی فرزن ــی کاش زلف
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262206715-شش ــان بش از کاش
پــالک  از  بشــماره22936فرعی  بمســاحت72/87مترمربع 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری از  ــع در ناجــی اب ــی واق 15-اصل

ــه( ــن اولی مالکی

اول. شــماره139660302034021118هیأت  56(رای 
ــنامه2صادره از  ــماره شناس ــرزا بش ــد می ــی فرزن محمدصالح
کاشــان بشــماره ملی1263201954-ششــدانگ ســاختمان 
مجــزی  بشــماره22937فرعی  بمســاحت111/86مترمربع 
از3276فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
دوم. شــماره139660302034021353هیأت  57(رای 

مرتضــی قمــی نــوش ابــادی فرزنــد فخرالدیــن بشــماره 
ــی6199904249- ــماره مل ــان بش ــنامه122صادره از کاش شناس

بمســاحت100مترمربع  ســاختمان  ششــدانگ 
بشــماره22940فرعی مجــزی از5993فرعــی از پــالک 15-
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل
دوم. شــماره139660302034021365هیأت  58(رای 

ــنامه0صادره  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــی فرزن ــین مبین حس
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1250044561-شش ــان بش از کاش
بمســاحت160مترمربع بشــماره22941فرعی ازپــالک 15-اصلی 
واقــع در ناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش از مالکی
شــماره139660302034022300هیأت  59(رای 
غالمرضــا  فرزنــد  کرباســی  اول.غالمحســین 
کاشــان  از  شناســنامه631صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261606116-ششــدانگ  بشــماره 
بشــماره22945فرعی  بمســاحت196/75مترمربع 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 
بخشــی( رضــا  ورثــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034022892هیأت  60(رای 
بشــماره  محمدتقــی  فرزنــد  گندمــی  مصطفــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه9495صادره 
ــن محصــور مشــتمل  ملی1260601293-ششــدانگ زمی
بــر اطــاق بمســاحت141/5مترمربع بشــماره22961فرعی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 

اولیــه( مالکیــن  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034021062هیأت  61(رای 

حســین  فرزنــد  کاشــی  محمــدزاده  ابوالفضــل 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه9911صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1260605450-ششــدانگ 
بمســاحت99/26مترمربع بشــماره6569فرعی مجــزی 
از60و2215فرعــی از پــالک 23-اصلــی واقــع در درب 
ــائی  ــا شمس ــان)خریداری از علیرض ــن بخش2کاش فی

وغیــره(
اول. شــماره139660302034021048هیأت  62(رای 

ــماره  ــه بش ــمیع ال ــد س ــمیع فرزن ــی س ــعید عباس س
شناسنامه22صادره از رزن بشــماره ملی3992254143-

مربــع  متــر  بمســاحت97/9  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره6571فرعی مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-

اصلــی واقــع در درب فیــن بخش2کاشــان)خریداری از 
ــوی( ــین رض ــه حس ورث

اول. شــماره139660302034022404هیأت  64(رای 
محمدرضــا  فرزنــد  نیاســری  مفــرد  عــرب  زینــب 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2385صادره  بشــماره 
ملی1263501931-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره6572فرعی  بمســاحت131/55مترمربع 
فیــن  درب  در  واقــع  23-اصلــی  پــالک  از  از361فرعــی 

رضــوی( مرجــان  از  بخش2کاشــان)خریداری 
ــا  ــماره139660302034022403هیأت اول.حمیدرض 65(رای ش
حــالج مفــرد فرزنــد علی اکبــر بشــماره شناســنامه5877صادره 
دانــگ  ملی1263371280-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت131/55مترمربع 
بشــماره6572فرعی مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-اصلــی 
مرجــان  از  بخش2کاشــان)خریداری  فیــن  درب  در  واقــع 

ــوی( رض
اول.طاهــره  شــماره139660302034020083هیأت  66(رای 
ابــی دردائــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه993صادره 
قطعــه  ملی1261592573-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
ــاحت803/7مترمربع  ــان بمس ــتمل براعی ــور مش ــن محص زمی
بشــماره6831فرعی مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-اصلــی 

واقــع در درب فیــن بخش2کاشــان)مالک رســمی(
دوم.عبــاس  شــماره139660302034021592هیأت  67(رای 
ــنامه72صادره از  ــماره شناس ــل بش ــد ابوالفض ــدی فرزن معتم
خــرم ابــاد بشــماره ملــی4072506451-دو دانــگ مشــاع 
بمســاحت16/55مترمربع  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  از 
بشــماره6465فرعی مجــزی از 4341فرعــی از پــالک 23-
از  بخش2کاشــان)خریداری  فیــن  درب  در  واقــع  اصلــی 

ابوالفضــل معتمــدی(
دوم.رضــا  شــماره139660302034021594هیأت  68(رای 
ــنامه14001صادره  ــماره شناس ــل بش ــد ابوالفض ــدی فرزن معتم
از کاشــان بشــماره ملــی1263452943-دو دانــگ مشــاع 
بمســاحت16/55مترمربع  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  از 
بشــماره6465فرعی مجــزی از 4341 فرعــی از پــالک 23-
از  بخش2کاشــان)خریداری  فیــن  درب  در  واقــع  اصلــی 

ابوالفضــل معتمــدی(
دوم.آزاده  شــماره139660302034021593هیأت  69(رای 
ــنامه2509صادره  ــماره شناس ــل بش ــد ابوالفض ــدی فرزن معتم
ــگ مشــاع  ــک دان ــاد بشــماره ملی4070803092-ی از خــرم اب
بمســاحت16/55مترمربع  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  از 

مجــزی  بشــماره6465فرعی 
از 4341 فرعــی از پــالک 23-اصلــی واقــع در درب فیــن 

بخش2کاشان)خریداری از ابوالفضل معتمدی(   
دوم.راضیــه  شــماره139660302034021595هیأت  70(رای 
کریــم فرزند حســین بشــماره شناســنامه353صادره از کاشــان 
بشــماره ملی1262218683-یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــماره6465فرعی  ــاحت16/55مترمربع بش ــازه بمس ــاب مغ یکب
ــع در درب  ــی واق ــالک 23-اصل ــی از پ ــزی از 4341 فرع مج

ــدی( ــن بخش2کاشــان)خریداری از ابوالفضــل معتم فی
اول.عبــاس  شــماره139660302034022333هیأت  71(رای 
ــد حســن بشــماره شناســنامه154صادره  خالقــی طرقــی فرزن
دانــگ مشــاع  بشــماره ملی1239542178-ســه  نطنــز  از 
بمســاحت53/85مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
بشــماره6840فرعی مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-اصلــی 
ــن بخش2کاشــان)خریداری از سیدحســین  ــع در درب فی واق

ــوی( رض
اول.ســمیه  شــماره139660302034022331هیأت  72(رای 
معصومــی فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه18صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262681261-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت53/85مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
بشــماره6840فرعی مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-اصلــی 
ــن بخش2کاشــان)خریداری از سیدحســین  ــع در درب فی واق

ــوی( رض
اول.علیرضــا  73(رای شــماره139660302034022752هیأت 
از  شناســنامه133صادره  بشــماره  احمــد  فرزنــد  یونســی 
کاشــان بشــماره ملی1261877802-ششــدانگ قطعــه زمیــن 
بمســاحت587/7مترمربع  برعمــارت  مشــتمل  محصــور 
بشــماره1447فرعی مجــزی از236و229فرعــی از پــالک 24-

ــمی( ــان)مالک رس ــه بخش2کاش ــع در دیزچ ــی واق اصل
 74(رای شــماره139660302034022857هیأت اول.نســیمه 
ــنامه86صادره از  ــماره شناس ــن بش ــد حس ــژاد فرزن ــی ن معرف

کاشــان
یکبابخانــه  ملی1263556590-ششــدانگ  بشــماره 
مجــزی  بشــماره1448فرعی  بمســاحت121/50مترمربع 
دیزچــه  در  واقــع  24-اصلــی  پــالک  از  از264فرعــی 

صالحــی( نــگار  از  بخش2کاشــان)خریداری 
75(رای شــماره139660302034021016هیأت دوم.احمدمــداح 
فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه2537صادره از کاشــان 
بشــماره ملی1260541460-ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 
مشــتمل براطــاق بمســاحت532/30مترمربع بشــماره484 
کوچــک  فیــن  در  واقــع  اصلــی   -33 ازپــالک  فرعــی 
فرهنــگ  ازرضــا  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ــان( ــه طالبی ــاری ورباب ــس جب وبلقی
اول.علــی  شــماره139660302034017142هیأت  76(رای 
ــنامه752صادره  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــین زاده فرزن حس
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262251095-شش ــان بش از کاش
مجــزی  بشــماره11102فرعی  بمســاحت112/51مترمربع 
ازباقیمانده411فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  کوچــک 
77(رای شــماره139660302034020645هیأت دوم.ابراهیــم 
از  شناســنامه196صادره  بشــماره  محمــد  فرزنــد  نیکونیــا 
کاشــان بشــماره ملی1263009905-ششــدانگ یکــدرب باغچــه 
ــماره11134فرعی  ــاحت763/95مترمربع بش ــارت بمس ــا عم ب
ــن  ــع در فی ــی واق ــالک 33-اصل ــی از پ ــزی از 582فرع مج
ــی( ــن فین ــک ک ــان)موروثی از محمدچ ــک بخش2کاش کوچ
دوم. شــماره139660302034020661هیأت  78(رای 

بشــماره  محمــد  علــی  فرزنــد  فینــی  نجیبیــان  مریــم 
ــی1262949459- شناســنامه56صادره از کاشــان بشــماره مل
یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
از  مجــزی  بشــماره11141فرعی  بمســاحت324مترمربع 
582فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

نیکونیــا( اســماعیل  از  بخش2کاشــان)خریداری 

دوم.محســن  79(رای شــماره139660302034020662هیأت 
نیکونیــا فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه68صادره ازکاشــان 
ــگ مشــاع ازششــدانگ  بشــماره ملی1262893461-ســه دان
یکبابخانــه بمســاحت324مترمربع بشــماره11141فرعی مجــزی 
ــک  ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــالک 33-اصل ــی از پ از 582فرع

ــا( ــماعیل نیکونی ــان)خریداری از اس بخش2کاش

ــل  ــماره139660302034019792هیأت دوم.ابوالفض 80(رای ش
از  شناســنامه0صادره  بشــماره  محســن  فرزنــد  نیکونیــا 
کاشــان بشــماره ملی1250312302-ششــدانگ یکبابخانــه 
از  مجــزی  بشــماره11142فرعی  بمســاحت182/22مترمربع 
582فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

نیکونیــا( اســماعیل  از  بخش2کاشــان)خریداری 

اول.اســماعیل  شــماره139660302034020050هیأت  81(رای 
از  شناســنامه78صادره  بشــماره  محمــد  فرزنــد  نیکونیــا 
بــاغ  ملی1262965780-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان 
بمســاحت763/35مترمربع  برحصاروطویلــه  مشــتمل 
بشــماره11143فرعی مجــزی از 581فرعــی از پــالک 33-

ــان)خریداری از  ــک بخش2کاش ــن کوچ ــع در فی ــی واق اصل
ابوالفضــل نیکونیــا وغیــره(

دوم. شــماره139660302034019091هیأت  82(رای 

حمیدنیکونیــا فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه2522صادره 
ازکاشــان بشــماره ملی1262053587-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت215/85مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره11190فرعی مجــزی از 581فرعــی از پــالک 33-اصلــی 
واقــع در فیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری مع الواســطه 

از محمــود نیکونیــا(
دوم.زینــب  شــماره139660302034019090هیأت  83(رای 
نیکونیــا فرزنــد ابوالقاســم بشــماره شناســنامه676صادره 
ازکاشــان بشــماره ملی1263565107-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت215/85مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره11190فرعی مجــزی از 581فرعــی از پــالک 33-اصلــی 
واقــع در فیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری مع الواســطه 

ــا( ــود نیکونی از محم
دوم.آمنــه  شــماره139660302034022371هیأت  84(رای 
ســنجری قهــرودی فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه4صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262617529-شش ــان بش ازکاش
مجــزی  بشــماره11212فرعی  بمســاحت179/76مترمربع 
ــن  ــع در فی ــی واق ــالک 33-اصل ــی از پ ازباقیمانده873فرع
ــااله  ــطه از ماش ــع الواس ــان)خریداری م ــک بخش2کاش کوچ

ــم زاده( هاش
دوم. شــماره139660302034017339هیأت  85(رای 
کبــری کچوئــی زاده فینــی فرزنــد نعمــت الــه بشــماره 
ــی1262886090- ــماره مل ــان بش ــنامه113صادره از کاش شناس

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت217/35مترمربع تشــکیل 
ــزی از 2099  ــی  مج ــی و 7067 فرع ــماره 2019فرع ــده ازش ش
فرعــی کاًل از پــالک 34-اصلــی  واقــع درفیــن بــزرگ بخــش2 

کاشــان)خریداری از ورثــه حــاج اســداله قاســمی(
86(رای شــماره139660302034019083هیأت دوم.ســیدرضا 
فاطمــی فینــی فرزنــد ســیدولی بشــماره شناســنامه43صادره 
ملی1262917093-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت274مترمربع  براطــاق  محصورمشــتمل  زمیــن 
بشــماره7135فرعی مجــزی از48و5669فرعــی از پــالک 34-
اصلــی  واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)مالک رســمی(

اول.رضــا  شــماره139660302034020142هیأت  87(رای 
چهاربــاغ فینــی فرزندعلــی اکبــر بشــماره شناســنامه40صادره 
ازکاشــان بشــماره ملی1263008348-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت134/26مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
بشــماره7151فرعی مجــزی از باقیمانده62فرعــی ازپــالک34-

اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری از علــی 
اصغــرزاده(

اول. شــماره139660302034020143هیأت  88(رای 
الهــه ســربندی زاده فینــی فرزنــد نعمــت الــه بشــماره 
شناســنامه793صادره ازکاشــان بشــماره ملــی1263566278-
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه 
مجــزی  بشــماره7151فرعی  بمســاحت134/26مترمربع 
ــزرگ  ــن ب ــع درفی ــی واق ازباقیمانده62فرعــی ازپالک34-اصل

اصغــرزاده( علــی  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول.ســیدعلی  89(رای شــماره139660302034020616هیأت 
ــنامه124صادره  ــماره شناس ــین بش ــی فرزندسیدحس میرحبیب
یکبــاب  از کاشــان بشــماره ملی1262862612-ششــدانگ 
بشــماره7152فرعی  بمســاحت282/26مترمربع  ســاختمان 
واقــع  ازپالک34-اصلــی  و2494فرعــی   2189 از  مجــزی 
درفیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری از طاهــره میرحبیبی(

90(رای شــماره139660302034020589هیأت اول.سیدحســن 
مدرســی فــرد فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه909صادره از 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261735757-شش ــان بش کاش
مجــزی  بشــماره7154فرعی  بمســاحت279/35مترمربع 
ــزرگ  ــن ب ــع در فی ــی واق ــالک 34-اصل ــی از پ از2690 فرع

بخش2کاشــان)خریداری از محمدحســن کریمیــان(
91(رای شــماره139660302034020587هیأت اول.محمدعلــی 
کریمیــان فرزنــد حمیدرضــا بشــماره شناســنامه0صادره از 
کاشــان بشــماره ملی1250778441-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره7155فرعی  بمســاحت270/8مترمربع 
ــزرگ  ــن ب ــع در فی ــی واق ــالک 34-اصل ــی از پ از2690 فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول.صدیقــه  شــماره139660302034020428هیأت  92(رای 
خیرخــواه مــرق فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه1282صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261834607-شش ــان بش از کاش
مجــزی  بشــماره7156فرعی  بمســاحت101/58مترمربع 
از697 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

بخش2کاشــان)خریداری از حســن فــالح(
 93(رای شــماره139660302034020747هیأت دوم.مهــدی 

اکبریــان فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه155صادره ازنطنــز 
بشــماره

ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ملی1239534132-ســه 
بشــماره7157فرعی  بمســاحت126/80مترمربع  یکبابخانــه 
ــن  ــع در فی ــی واق ــالک 34-اصل ــی از پ ــزی از763 فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ 
دوم.وجیهــه  شــماره139660302034020746هیأت  94(رای 
آقاغفــار فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه563صادره از کاشــان 
ــگ مشــاع ازششــدانگ  بشــماره ملی1263563971-ســه دان
بشــماره7157فرعی  بمســاحت126/80مترمربع  یکبابخانــه 
ــن  ــع در فی ــی واق ــالک 34-اصل ــی از پ ــزی از 763 فرع مج

ــان( ــدی اکبری ــان)خریداری از مه ــزرگ بخش2کاش ب
اول. شــماره139660302034021101هیأت  95(رای 
بشــماره  محمدذبیــح  فرزنــد  عزیزمحمــدی  زهــرا 
ــی1261990196- ــماره مل ــان بش ــنامه247صادره از کاش شناس
بمســاحت100/75مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره7164فرعی مجــزی از1591 فرعــی از پــالک 34-

اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه 
احمدیاورفینــی(

96(رای شــماره139660302034021096هیأت اول.زهــرا حاجی 
ــان  ــنامه0صادره ازکاش ــماره شناس ــد بش ــد محم ــی فرزن غالم
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1250527661-س بش
بشــماره7166فرعی  بمســاحت202/3مترمربع  یکبابخانــه 
ــن  ــع در فی ــی واق ــالک 34-اصل ــی از پ مجــزی از1444 فرع

ــان( ــا علی ــه علیرض ــان)خریداری ازورث ــزرگ بخش2کاش ب
اول.جــواد  شــماره139660302034021095هیأت  97(رای 
ــنامه0صادره  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــش فرزن ــکری من عس
دانــگ  ملی1250058252-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت202/3مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره7166فرعی مجــزی از 1444 فرعــی از پــالک 34-

اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه 
ــان( ــا علی علیرض

ــلطانعلی  ــماره139660302034021105هیأت اول.س 98(رای ش
صفــری فینــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه6739صادره 
ــمتی  ــدانگ قس ــماره ملی1260573842-شش ــان بش از کاش
از یکبابخانــه بمســاحت10مترمربع بشــماره7167فرعی مجــزی 
از307 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

ــی( ــتی فین ــن سیدبهش ــان)خریداری از حس بخش2کاش

اول. شــماره139660302034021103هیأت  99(رای 
بشــماره  سیدحســین  فرزنــد  فینــی  مهندســی  ملیحــه 
شناســنامه4223صادره از کاشــان بشــماره ملی1261018575-
بمســاحت79مترمربع  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ 
بشــماره7168فرعی مجــزی از306فرعــی از پــالک 34-اصلــی 
واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری از ســلطانعلی 

صفــری فینــی(
دوم. شــماره139660302034021351هیأت  100(رای 

ســیدمصطفی الجــوردی فرزنــد ســیدعلی اکبــر بشــماره 
از کاشــان بشــماره ملــی1250119359- شناســنامه0صادره 

بمســاحت158/10مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره7169فرعی مجــزی از320فرعــی از پــالک 34-اصلــی 
ــه  ــزرگ بخش2کاشــان)خریداری از احدازورث ــن ب ــع در فی واق

رمضانعلــی تخــت رونــده(
دوم. شــماره139660302034021407هیأت  101(رای 

ســیداصغر  فرزنــد  ابــادی  حســن  احمــدی  سیدحســن 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه3737  بشــماره 
ملی1261013654-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  فرعــی  بشــماره7170  بمســاحت268/45مترمربع 
از6319فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

احمــدی( ســیدعباس  از  بخش2کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره139660302034021406هیأت  102(رای 

ســیدعباس  فرزنــد  ابــادی  حســن  احمــدی  معصومــه 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه4158  بشــماره 
ملی1261017927-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  7170فرعــی  بشــماره  بمســاحت268/45مترمربع 
از6319فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

احمــدی( ســیدعباس  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034022572هیأت  103(رای 
ــد سیدشــهاب بشــماره  سیدامیرحســین فاطمــی منــش فرزن
شناســنامه 240 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1263023606-
ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت186/73مترمربع بشماره7174 
از367فرعــی از پــالک  34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
ــره( ــی زاده وغی ــی تق ــده عل ــان)خریداری از مان بخش2کاش

104(رای شــماره139660302034021075هیأت اول.محمدرضــا 
از  شناســنامه99صادره  بشــماره  حســین  فرزنــد  زینلیــان 
کاشــان بشــماره ملی1262951003-ششــدانگ ســاختمان 
مجــزی  بشــماره6870فرعی  بمســاحت51/53مترمربع 
لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی  پــالک  از  از5784فرعــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول.حســین  شــماره139660302034009639هیأت  105(رای 
طیــب زاده فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه216صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1260935140-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت267/75مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره6945فرعی مجــزی از5194فرعــی از پــالک 45-

اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از حســینعلی 
ــی( جالل

106(رای شــماره139660302034009640هیأت اول.امــه لیــال 
مــوذن جزئــی فرزنــد عزیزالــه بشــماره شناســنامه1صادره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــماره ملی1262866723-س ــان بش از کاش
بمســاحت267/75مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره6945فرعی مجــزی از 5194 فرعــی از پــالک 45-

اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از حســینعلی 
ــی( جالل

اول.ســمیه  شــماره139660302034016513هیأت  107(رای 
علمــداری فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه62صادره 
ملی1262307183-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره6967فرعی  بمســاحت100/8مترمربع  یکبابخانــه 
ــر  ــع در لتح ــی واق ــالک 45- اصل ــی ازپ ــزی از363فرع مج
بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه حســین فینــی خــادم(

اول.احســان  108(رای شــماره139660302034020582هیأت 
ــنامه0صادره  ــماره شناس ــینعلی بش ــد حس ــمعیل زاده فرزن اس
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1250301270-شش ــان بش از کاش
مجــزی  بشــماره6984فرعی  بمســاحت159/56مترمربع 
لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی  پــالک  از  از4356فرعــی 

زاده( احمدعبــاس  ورثــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 

دوم.فاطمــه  شــماره139660302034018989هیأت  109(رای 
حاجتمنــد فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه18صادره از کاشــان 
بشــماره ملی1262837553-یــک دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت177/71مترمربع بشــماره7038فرعی 
مجــزی از5573فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع در لتحــر 

بخش2کاشــان)مالک رســمی(
دوم.عبــاس  شــماره139660302034018990هیأت  110(رای 
ــد حســینعلی بشــماره شناســنامه2883صادره  زراعتــی فرزن
دانــگ  ملی1261049985-پنــج  بشــماره  کاشــان  از 
ــاحت177/71مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش
ــالک 45- ــی از پ ــزی از5573فرع ــماره7038فرعی مج بش

ــه  ــان)خریداری از فاطم ــر بخش2کاش ــع در لتح ــی واق اصل
ــد( حاجتمن

شــماره139660302034018986هیأت  111(رای 

حســین  فرزنــد  لتحــری  زاده  رحیــم  دوم.زینــب 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه160صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ملی1263569366-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت184/65مترمربع بشــماره7039فرعی 
مجــزی از5573فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع در لتحــر 
لتحــری( زراعتــی  رضــا  از  بخش2کاشــان)خریداری 

دوم. شــماره139660302034018985هیأت  112(رای   
بشــماره  حســینعلی  فرزنــد  لتحــری  زراعتــی  رضــا 

از شناســنامه98صادره 
کاشــان بشــماره ملی1263034470-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت184/65مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
ــالک 45- ــی از پ ــزی از5573 فرع ــماره7039فرعی مج بش
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)مالک رســمی(

دوم.علــی  شــماره139660302034020729هیأت  113(رای 

شــاه مالقمصــری فرزندجواد بشــماره شناســنامه3897صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1260836037-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره7053فرعی  بمســاحت135/74مترمربع 
لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی  پــالک  از  از4356فرعــی 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از احمدعبــاس زاده(

دوم. شــماره139660302034020659هیأت  114(رای 
ــنامه0صادره  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــی زاده فرزن ــواد حاج ج
ملی1250348196-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره7056فرعی  بمســاحت170/27مترمربع  یکبابخانــه 
ــر  ــع در لتح ــی واق ــالک 45-اصل ــی از پ ــزی از391فرع مج

زاده( حاجــی  حســین  از  بخش2کاشــان)خریداری 

دوم. شــماره139660302034020643هیأت  115(رای 
ــنامه0صادره از  ــماره شناس ــدی بش ــد مه ــری فرزن ــا قنب رض
یکبــاب  ملی1250259381-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان 
بشــماره7057فرعی  بمســاحت100/18مترمربع  ســاختمان 
مجــزی از5847فرعــی ازپــالک 45-اصلــی واقــع در لتحــر 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از سیداحمدحســنی 

ــه( تکی

اول. شــماره139660302034021141هیأت  116(رای 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  برزکــی  شــاهمیری  طاهــره 
شناســنامه2997صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261051181-
بمســاحت70/37مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از  از3112فرعــی  مجــزی  بشــماره7059فرعی 
بخش2کاشــان لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی   پــالک 

)مالک رسمی(            

اول.لیــال  شــماره139660302034021124هیأت  117(رای   
شناســنامه2781صادره  پورفرزنداکبربشــماره  اســمعیل 
ازکاشــان بشــماره ملی1261048962-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت348/85مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
پــالک  از  فرعــی  از1435  مجــزی  بشــماره7060فرعی 
االرث  بخش2کاشان)ســهم  لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی 

ازطاهرآلوچــه(

شــماره139660302034021123هیأت  118(رای 

حســن  فرزنــد  لتحــری  اول.محمدجعفریــان 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه44صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ملی1262972574-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت348/85مترمربع بشــماره7060فرعی 
مجــزی از1435فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع در لتحــر 

ازطاهرآلوچــه( االرث  بخش2کاشان)ســهم 

اول.ســمیه  شــماره139660302034021219هیأت  119(رای 
ــنامه152صادره  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــینی فرزن ــی حس عل
از کاشــان بشــماره ملی1263035019-ششــدانگ ســاختمان 
مجــزی  بشــماره7061فرعی  بمســاحت142/07مترمربع 
لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی  پــالک  از  از1347فرعــی 

ورثــه رجــب رحیمیــان( از  بخش2کاشــان)خریداری 

دوم.زهــرا  شــماره139660302034021014هیأت  120(رای 
ــنامه0صادره  ــماره شناس ــواد بش ــد ج ــری فرزن ــازکار لتح پی
ملی1250276284-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره7062فرعی  بمســاحت120/90مترمربع  یکبابخانــه 
ــر  ــع در لتح ــی واق ــالک 45-اصل ــی از پ ــزی از447فرع مج
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازشــهین متیــن 

کاشــانی(

اول. شــماره139660302034021169هیأت  121(رای 

حســین  فرزنــد  لتحــری   زاده  محمدحاجــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4823صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263360743-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره7063فرعی  بمســاحت172/05مترمربع 
لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی  پــالک  از  از391فرعــی 
زاده( حاجــی  حســین  از  بخش2کاشــان)خریداری 

اول. شــماره139660302034021127هیأت  122(رای 
بشــماره  عزیزالــه  فرزنــد  جاویدفــرد  محمدمهــدی 
شناســنامه156صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261989287-
مترمربــع  بمســاحت59/04  ســاختمان  ششــدانگ 
ــالک 45- ــی از پ ــزی از3389فرع ــماره7065فرعی مج بش

ــه  ــان)خریداری از عزیزال ــر بخش2کاش ــع در لتح ــی واق اصل
جاویــد(

شــماره139660302034021345هیأت  123(رای 
احمدبشــماره  فرزنــد  پــور  جمــال  دوم.حســینعلی 
شناســنامه1202صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261780663-

آن  فوقانــی  وســاختمان  مغــازه  دوبــاب  ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره7067فرعی  بمســاحت106/75مترمربع 
لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی  پــالک  از  از5610فرعــی 

جاویدفــر( علــی  از  بخش2کاشــان)خریداری 

دوم. شــماره139660302034022558هیأت  124(رای 
بشــماره  غالمرضــا  فرزنــد  پورقــزاآن  نــوروزی  اعظــم 
شناســنامه821صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261926374-
بمســاحت189/68مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره7069فرعی مجــزی از461فرعــی از پــالک 45-اصلــی 
ــطه از  ــع الواس ــان)خریداری م ــر بخش2کاش ــع در لتح واق

ورثــه حســینعلی قطبــی(

دوم. شــماره139660302034022943هیأت  125(رای 
الــه  رحمــت  فرزنــد  لتحــری  زاده  حاجــی  فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه245  بشــماره 
ملی1263570216-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه 
از1344فرعــی  بشــماره7073  بمســاحت126/95مترمربع 
ازپــالک 45-اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه ازوراث ســیدعباس امــام(

دوم. شــماره139660302034022941هیأت  126(رای 
جعفرجــودار فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه90صادره 
دانــگ  ملی1262989469-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت126/95مترمربع 
بشــماره7073فرعی مجــزی از1344فرعــی ازپــالک 45-

اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری مع الواســطه 
امــام( ازوراث ســیدعباس 

ــین  ــماره139660302034001083هیأت دوم.حس 127(رای ش
مظلــوم فرزنــد قربانعلــی بشــماره شناســنامه1179صادره 
دانــگ  ملی1263324339-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت62/44مترمربع 
بشــماره14375فرعی مجــزی از12444فرعــی از پــالک 49-
ــع  ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش ــی اب ــع درصف ــی واق اصل

الواســطه از محمودپایــدار(
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ادامه از صفحه 7
دوم.فاطمــه  شــماره139660302034001082هیأت  128(رای 
ــنامه118صادره  ــماره شناس ــر بش ــد اکب ــی فرزن ــمیعی نواب س
دانــگ  ملی1262119324-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت62/44مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
ــاک 49- ــی از پ ــزی از12444فرع ــماره14375فرعی مج بش
اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 

محمودپایــدار( از  الواســطه 

129(رای شــماره1396603020340015431هیأت دوم.محمــد 
رمضــان بــرزی فرزنــد نصرالــه بشــماره شناســنامه667صادره از 
نطنــز بشــماره ملی1239160100-ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
بشــماره14562فرعی  بمســاحت167/30مترمربع  یکبابخانــه 
ــی  ــع درصف ــی واق ــاک 49-اصل ــی از پ ــزی از 1471 فرع مج
علیجــان  از  الواســطه  مــع  ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 

گیاهــی(

دوم.ایــران  شــماره1396603020340015432هیأت  130(رای 
ــز  ــنامه22صادره از نطن ــماره شناس ــد بش ــد محم ــی فرزن معین
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1239696000-س بش
بشــماره14563فرعی  بمســاحت167/30مترمربع  یکبابخانــه 
مجــزی از1471 فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 
ــی( ــان گیاه ــطه از علیج ــع الواس ــان)خریداری م بخش2کاش

دوم. شــماره1396603020340015818هیأت  131(رای   
بشــماره  حســن  فرزنــد  مطلــق  رضائــی  محمدجــواد 
شناســنامه50صادره ازکاشــان بشــماره ملی1262480574-ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت95/25مترمربع 
بشــماره14568فرعی مجــزی از1798فرعــی از پــاک 49-

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الواســطه از افسرالســادات الجــوردی(

132(رای شــماره1396603020340015817هیأت دوم.ســکینه 
شناســنامه2051صادره  بشــماره  محمــد  فرزنــد  ســلیمی 
دانــگ  ملی1262008239-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت95/25مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره14568فرعی مجــزی از1798فرعــی از پــاک 49-

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الجــوردی( افسرالســادات  از  الواســطه 

اول. شــماره1396603020340020037هیأت  133(رای 
بشــماره  محمــد  فرزنــد  مقــدم  حــاج  شــاگرد  زهــرا 
ــه  ــماره ملی1250066700-س ــان بش ــنامه0صادره از کاش شناس
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت96/6مترمربع 
بشــماره14640فرعی مجــزی از1318فرعــی از پــاک 49-

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از لطــف 
ــی( ــان عامل ــه خ ال

اول.مهــدی  134(رای شــماره1396603020340020038هیأت 
هاشــم زاده فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان 
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1250124123-س بش
بشــماره14640فرعی  بمســاحت96/6مترمربع  یکبابخانــه 
مجــزی از1318فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

ــی( ــان عامل ــه خ ــف ال ــان)خریداری از لط بخش2کاش
شــماره1396603020340020591هیأت  135(رای 
بشــماره  داود  فرزنــد  ابــادی  ده  اول.محمدصادقــی 
شناســنامه946صادره از کاشــان بشــماره ملــی1263603467-

بمســاحت56/40مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره14642فرعی مجــزی از1477فرعــی از پــاک 49-

از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی 
اولیــه( مالکیــن 

اول.محمــد  شــماره1396603020340020507هیأت  136(رای 
مازوچــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه998صادره از 
ــاختمان  ــدانگ س ــماره ملی1263322522-شش ــان بش کاش
مجــزی  بشــماره14643فرعی  بمســاحت96/87مترمربع 
ابــاد  درصفــی  واقــع  پــاک 49-اصلــی  از  از9052فرعــی 

نــژاد( بخش2کاشــان)خریداری از حمیدرضــا والیتــی 
اول. شــماره1396603020340020505هیأت  137(رای 

بشــماره  ســیدمختار  فرزنــد  سیدمحمدحســینی 
شناســنامه463صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261188713-

بمســاحت109/35مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره14644فرعی مجــزی از3051فرعــی از پــاک 49-

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از اصغــر 
ابراهیمــی(

138(رای شــماره1396603020340020480هیأت اول.فاطمــه 
ــر بشــماره شناســنامه502صادره از کاشــان  ــد اکب خلجــی فرزن
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1261992741-س بش
یکبابخانــه بمســاحت155/35مترمربع بشــماره14645فرعی 
مجــزی از369 فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

ــر ابوالحســنی( ــی اکب بخش2کاشــان)خریداری از عل
ــین  ــماره1396603020340020479هیأت اول.حس 139(رای ش
عباســی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه944صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1260773515-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت155/35مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از پــاک 49- بشــماره14645فرعی مجــزی از369فرعــی 

ــی  ــاد بخش2کاشــان)خریداری از عل ــی واقــع درصفــی اب اصل
ــنی( ــر ابوالحس اکب

دوم. شــماره1396603020340020753هیأت  140(رای 
عــزت ربیعــی فرزنــد میــرزا بشــماره شناســنامه1صادره از 
کاشــان بشــماره ملی1262422132-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره14649فرعی  بمســاحت207/47مترمربع 
ازباقیمانده737فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی 
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از جعفــر تفضلی(
دوم. شــماره1396603020340020744هیأت  141(رای 

بشــماره  محمــود  فرزنــد  ابــاد  تــرک  اســمعیلی  مریــم 
شناســنامه3077صادره از تهــران بشــماره ملــی0077385047-

بمســاحت83/60مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
پــاک  از  از10329فرعــی  مجــزی  بشــماره14651فرعی 
49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 

ازجابراســدی(
142(رای شــماره1396603020340020727هیأت دوم.ســمیرا 
از  شناســنامه8019صادره  بشــماره  حمیدرضــا  فرزنــد  اوری 
کاشــان بشــماره ملی1263392709-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره14652فرعی  بمســاحت68/38مترمربع 
ابــاد  واقــع درصفــی  پــاک 49-اصلــی  از  از1427فرعــی 
عبــاس  ورثــه  از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

گیاســی(

ــی  ــماره1396603020340020614هیأت دوم.مرتض 143(رای ش
شــعبان لــری فرزنــد غامعلــی بشــماره شناســنامه153صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262119677-شش ــان بش از کاش
مجــزی  بشــماره14655فرعی  بمســاحت114/25مترمربع 
ابــاد  درصفــی  واقــع  49-اصلــی  پــاک  از  از372فرعــی 
ســیدمصطفی  از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

وســیدجواد مصطفــوی الحســینی(

دوم. شــماره1396603020340020632هیأت  144(رای 
مصطفــی وزوانیــان فرزنــد عبداله بشــماره شناســنامه23صادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262693918-شش ــان بش از کاش
مجــزی  بشــماره14656فرعی  بمســاحت81/55مترمربع 
از7684فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 
ــی  ــه فاحت ــطه از فاطم ــع الواس ــان)خریداری م بخش2کاش

ــژاد( ن
دوم.فاطمــه  145(رای شــماره139660302034020572هیأت 
شــاکری زاده فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه40536صادره 
دانــگ  ملی1260395405-یــک  بشــماره  کاشــان  از 

بمســاحت130/50مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره14657فرعی مجــزی از5117فرعــی از پــاک 49-

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الواســطه از فاطمــه شــیرقربانی(

دوم.حســن  شــماره139660302034020571هیأت  146(رای 
ــد اســمعیل بشــماره شناســنامه850صادره  صدیــق خــواه فرزن
دانــگ  ملی1261531809-پنــج  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت130/50مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره14657فرعی مجــزی از5117فرعــی از پــاک 49-

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الواســطه از فاطمــه شــیرقربانی(

اول.عبــاس  شــماره139660302034021156هیأت  147(رای 
عبدالرحمانــی فرزنــد نعمــت بشــماره شناســنامه0صادره از 
همــدان بشــماره ملی3860099892-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره14661فرعی  بمســاحت98/85مترمربع 
ابــاد  از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی  از1457فرعــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول.علیرضــا  شــماره139660302034021171هیأت  148(رای 
شناســنامه3107صادره  بشــماره  اصغــر  فرزنــد  اســدزاده 
ــه  ازکاشــان بشــماره ملی1263343597-ششــدانگ یکبابخان
مجــزی  بشــماره14662فرعی  بمســاحت106/47مترمربع 
ــی  ــع درصف ــی واق ــاک 49-اصل ــی از پ از8872و9043 فرع
ــره( ــه وغی ــین یگان ــان)خریداری از امیرحس ــاد بخش2کاش اب
اول. شــماره139660302034021221هیأت  149(رای 
بشــماره  ســیدمهدی  فرزنــد  برزکــی  سیداحمدســیادت 
شناســنامه2813صادره از کاشــان بشــماره ملــی1260924491-

بمســاحت109/20مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره14664فرعی مجــزی از1432فرعــی از پــاک 49-
اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از آقایــان 

فتحــی(
اول.مریــم  شــماره139660302034021213هیأت  150(رای   
گلســتانی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان 

بشــماره
یکبابخانــه  ملی1250239753-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره14665فرعی  بمســاحت108/3مترمربع 
از13468فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول. شــماره139660302034021216هیأت  151(رای 

الــه  رحمــت  فرزنــد  مطلــق  صلواتــی  محســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1221صادره  بشــماره 
ملی1262370833-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه 
مجــزی  بشــماره14668فرعی  بمســاحت98/8مترمربع 
از3353فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

نجاتــی( علــی  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034021215هیأت  152(رای 
محمدرضــا  فرزنــد  کاشــانی  قنــادی  اول.ســمیه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3562صادره  بشــماره 
ملی1262107253-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره14668فرعی  بمســاحت98/8مترمربع 
از3353فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

نجاتــی( علــی  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034020984هیأت  153(رای 
بشــماره  عباســعلی  فرزنــد  دوم.محمدموحدرســتگار 
شناســنامه1745صادره از کاشــان بشــماره ملی1260629473-
بمســاحت172/56مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره14669فرعی مجــزی ازباقیمانــده 737 فرعــی از پــاک 
49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(

دوم.نرگــس  154(رای شــماره139660302034021370هیأت 
شناســنامه6989صادره  فرزندمحمدرضابشــماره  ســرلک 
دانــگ  ملی4170069927-ســه  بشــماره  الیگــودرز  از 
بمســاحت117/45مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
ــاک 49- ــی از پ ــزی از  1480 فرع ــماره14670فرعی مج بش

اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الواســطه ازمحمــد باغچائــی(

دوم. شــماره139660302034021369هیأت  155(رای 
بشــماره  محمدحســین  فرزنــد  ســرلک  میرحســین 
شناســنامه12صادره از الیگــودرز بشــماره ملــی4172271537-
یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
مجــزی  بشــماره14670فرعی  بمســاحت117/45مترمربع 
ابــاد  درصفــی  واقــع  پــاک 49-اصلــی  از  از1480فرعــی 
ــی( ــد باغچائ ــطه ازمحم ــع الواس ــان)خریداری م بخش2کاش

اول.علــی  شــماره139660302034020922هیأت  156(رای 
کربائــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه9454صادره 
مغــازه  ملی1263407056-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
مجــزی  بشــماره14671فرعی  بمســاحت15/5مترمربع 
از5767و7560فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 
ــره( ــی وغی ــاغ چائ ــعلی ب ــان)خریداری از عباس بخش2کاش
دوم. شــماره139660302034021341هیأت  157(رای 

محمدنورمهــر فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه966صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1261939999-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت82/50مترمربع  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ 
بشــماره14675فرعی مجــزی از7469فرعــی از پــاک 49-
اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از عبــاس 

ــی( ــدی یزدل احم
دوم. شــماره139660302034021342هیأت  158(رای 

معصومــه اســدی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه4210صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262113733-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت82/50مترمربع  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ 
بشــماره14675فرعی مجــزی از7469فرعــی از پــاک 49-
اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از عبــاس 

ــی( ــدی یزدل احم
159(رای شــماره139660302034022398هیأت اول.علیمحمــد 
ــنامه1048صادره  ــماره شناس ــود بش ــد محم ــادق زاده فرزن ص
دانــگ  ملی1261848111-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت95/6مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره14677فرعی مجــزی از5041فرعــی از پــاک 49-
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــع درصف ــی واق اصل

اول.فائــزه  شــماره139660302034022397هیأت  160(رای 
نجیــب فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه2451صادره از کاشــان 
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1262096162-س بش
بشــماره14677فرعی  بمســاحت95/6مترمربع  یکبابخانــه 
مجــزی از5041فرعــی از پــاک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس بخش2کاش
دوم.محمــد  شــماره139660302034022369هیأت  161(رای 
فرامــرزی فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه2694صادره 
از تهــران بشــماره ملی0050283995-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره14686فرعی  بمســاحت110/89مترمربع 
ابــاد  درصفــی  واقــع  پــاک 49-اصلــی  از  از1481فرعــی 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ناصــر پورعســگری 

ــره( وغی
اول. شــماره139660302034022764هیأت  162(رای 

ثریــا مزرعــه فرزنــد طاهــر بشــماره شناســنامه0صادره از 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1980105065-شش ــنگرد بش سوس
ازپــاک52-  بشــماره386فرعی  بمســاحت85/55مترمربع 
اصلــی واقــع در اراضــی صفــی آبــاد بخش2کاشــان)خریداری 

از مالکیــن اولیــه(
ــماره139660302034020567هیأت دوم.حمیدرضا  163(رای ش
باغشــیخی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه524صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262309778-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت22/70مترمربع  مغــازه  یکبــاب  ازششــدانگ 

ــاک53- ــی ازپ ــزی از1144و2017فرع ــماره3011فرعی مج بش
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــع دریحی ــی واق اصل

164(رای شــماره139660302034020568هیأت دوم.محمدرضا 
باغشــیخی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه305صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1261879521-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت22/70مترمربع  مغــازه  یکبــاب  ازششــدانگ 
ــاک53- ــی ازپ ــزی از1144و2017فرع ــماره3011فرعی مج بش
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــع دریحی ــی واق اصل

اول.ایــران  شــماره139660302034022920هیأت  165(رای 
هرزچــی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه601صادره 
دانــگ مشــاع  بشــماره ملی1260522091-ســه  از کاشــان 
مترمربــع  بمســاحت129/42  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره3014فرعی مجــزی از67فرعــی ازپاک53-اصلــی 

رســمی( ابــاد بخش2کاشــان)مالک  دریحیــی  واقــع 
اول.حســن  شــماره139660302034022923هیأت  166(رای 
ــه بشــماره شناســنامه3611صادره  ــد نعمــت ال ــدگاری فرزن مان
دانــگ  ملی4910615652-ســه  بشــماره  کریــم  ربــاط  از 
ــع  ــاحت129/42 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش
بشــماره3014فرعی مجــزی از67فرعــی ازپاک53-اصلــی 

ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب ــع دریحی واق
ــه  ــماره139460302034023872هیأت دوم.صدیق 167(رای ش
منصــوری راونــدی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه16صادره 
دانــگ  ملی1263206530-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت202/19مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره5167فرعی مجــزی از2236فرعــی از پــاک 1-اصلــی 
واقــع در راونــد بخش4کاشــان)خریداری از ایــران محمــدزاده(

ــاله  ــماره139460302034023871هیأت دوم.ماش 168(رای ش
ــر بشــماره شناســنامه5صادره  ــد علــی اکب رضــا مشــهدی فرزن
دانــگ  ملی6199849728-ســه  بشــماره  ابــاد  نــوش  از 
بمســاحت202/19مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره5167فرعی مجــزی از2236فرعــی از پــاک 1-اصلــی 
واقــع در راونــد بخش4کاشــان)خریداری از ایــران محمــدزاده(

 169(رای شــماره139660302034010608هیأت دوم.سیدســیف 
الــه حســینی فرزنــد ســیدنبی الــه بشــماره شناســنامه2صادره 
ملی4372019076-ششــدانگ  بشــماره  اززنجــان 
بشــماره5388فرعی  بمســاحت249/94مترمربع  یکبابخانــه 
مجــزی از1860فرعــی از پــاک 1-اصلــی واقــع در راونــد 
بخش4کاشــان)خریداری مــع الواســطه از محمدطحانــی(

170(رای شــماره139660302034015407هیأت دوم.غامرضــا 
خــادم پورراونــدی فرزنــد ناصــر بشــماره شناســنامه1610صادره 
دانــگ مشــاع  بشــماره ملی1261205219-ســه  از کاشــان 
بمســاحت237/50مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره5422فرعی مجــزی از1825فرعــی از پــاک 1-اصلــی 
الواســطه  مــع  بخش4کاشــان)خریداری  راونــد  در  واقــع 

راونــدی( ازمحمدرشــیدی 

دوم. شــماره139660302034015408هیأت  171(رای 
فرزندآقاسیداســماعیل  نورانــی  ســادات  اعظــم 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه1834  بشــماره 
ملی1261207440-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت237/50مترمربع بشــماره5422 از1825فرعــی از 
پــاک 1-اصلــی واقــع در راونــد بخش4کاشــان)خریداری مــع 

راونــدی( ازمحمدرشــیدی  الواســطه 
172(رای شــماره139660302034020554هیأت دوم.عبــاس 
شمســی زاده راونــدی فرزنــد نقــی بشــماره شناســنامه40صادره 
ملی1263148662-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره5486فرعی  بمســاحت232/67مترمربع  یکبابخانــه 
راونــد  در  واقــع  1-اصلــی  پــاک  از  از7فرعــی  مجــزی 
مجیدکفاشــی  از  الواســطه  مــع  بخش4کاشــان)خریداری 

فرزنــد حــاج عبــاس کفاشــی(

اول.اکــرم  شــماره139660302034020621هیأت  173(رای 
متقــی رضائــی فرزند امــان اله بشــماره شناســنامه1161صادره از 
کاشان بشــماره ملی1261725069-چهاردانگمشــاع ازششدانگ 
بشــماره5489فرعی  بمســاحت228مترمربع  یکبابخانــه 
مجــزی از 1869 فرعــی از پــاک 1-اصلــی واقــع در راونــد 

بخش4کاشــان)خریداری از ورثــه محمدطحانــی(
اول.جــواد  شــماره139660302034020620هیأت  174(رای 
ــد رحمــت بشــماره شناســنامه4صادره از  ــدی فرزن ــی راون رجب
کاشــان بشــماره ملی1263260241-دودانگمشــاع ازششــدانگ 
بشــماره5489فرعی  بمســاحت228مترمربع  یکبابخانــه 
مجــزی از1869 فرعــی از پــاک 1-اصلــی واقــع در راونــد 

ورثــه محمدطحانــی( از  بخش4کاشــان)خریداری 
175(رای شــماره139660302034020593هیأت اول.احســان 
ناصــری طاهــری فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه165صادره 
ملی2269355245-ششــدانگ  بشــماره  ابــاد  علــی  از 
بشــماره5490فرعی  بمســاحت116/7مترمربع  مغــازه 
مجــزی از1793فرعــی از پــاک 1-اصلــی واقــع در راونــد 

کاشــانی( احمــد  از  بخش4کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034021055هیأت  176(رای 
ســیدمرتضی شــریفیان آرانــی فرزنــد ســیدجواد بشــماره 
بشــماره  وبیــدگل  آران  از  صــادره   1786 شناســنامه 
ســاختمان  یکبــاب  ملی6199964535-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره5492  بمســاحت221/25مترمربع 
مجــزی از1549فرعــی از پــاک 1-اصلــی واقــع در راونــد 

قطبــی( علــی  از  بخش4کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره139660302034022554هیأت  177(رای 

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  راونــدی  مجیدخیرخــواه 
شناســنامه162صادره از کاشــان بشــماره ملــی1263304435-

بمســاحت192/80مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره5494فرعی مجــزی از4389فرعــی از پــاک 1-اصلــی 
ــد بخش4کاشــان)خریداری از عبــاس خیرخــواه  واقــع در راون

راونــدی(
اول.اعظــم  شــماره139660302034020920هیأت  178(رای 
از  طاهــری راد فرزنــد صفــر بشــماره شناســنامه31صادره 
کاشــان بشــماره ملی1263298419-ششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره3452فرعی  بمســاحت175مترمربع  مســکونی 
مجــزی از1999فرعــی از پــاک 3-اصلــی واقــع در طاهــر آبــاد 

پیلــه ور( از عبــاس  بخش4کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034021059هیأت  179(رای 

ناصرکریمــی فرزنــد قاســمعلی بشــماره شناســنامه1408صادره 
یکبابخانــه  ملی6178769301-ششــدانگ  بشــماره  اراک  از 
مجــزی  بشــماره1765فرعی  بمســاحت105/9مترمربع 
خــزاق  در  واقــع  4-اصلــی   پــاک  از  از1247فرعــی 

جالــی( جعفــر  از  بخش4کاشــان)خریداری 
180(رای شــماره139660302034021132هیأت اول.سیدحســن 
حســینی فرزنــد ســیدمختار بشــماره شناســنامه311صادره 
زمیــن  ملی1261187199-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت271/04مترمربع  براطــاق  محصورمشــتمل 
ــی  ــاک 4-اصل ــی از پ ــزی از928فرع ــماره1766فرعی مج بش

واقــع در خــزاق بخش4کاشــان)خریداری از شمســی احمــدی(

ــل  ــماره139660302034020426هیأت اول.ابوالفض 181(رای ش
از  شناســنامه1182صادره  بشــماره  علــی  فرزنــد  شــهبازی 
کاشــان بشــماره ملی1261286952-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره860فرعی  بمســاحت70/45مترمربع 
مشــکات  در  واقــع  56-اصلــی  پــاک  از  از254فرعــی 

کاظمیــان( اکبــر  علــی  از  بخش4کاشــان)خریداری 
اول.منیــره  شــماره139660302034020735هیأت  182(رای 
ــنامه216صادره  ــماره شناس ــن بش ــد محمدحس ــی فرزن فراهان
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی0075870533-شش ــران بش از ته
بشــماره1193فرعی  بمســاحت1085/58مترمربع  وباغچــه 

مجــزی از2فرعــی از پــاک 55-اصلــی  واقــع در مزرعــه درب 
ــمی( ــان)مالک رس ــان بخش5کاش ــمه وادق چش

دوم. شــماره139660302034015884هیأت  183(رای 
ــنامه7صادره  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــژاد فرزن ــی ن ــا قطب رض
یکبــاب  ملی1262805181-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بشــماره6896فرعی  بمســاحت44مترمربع  مغــازه 
مجــزی از746فرعــی از پــاک 1-اصلــی واقــع در بــرزک 

اصیلــی( حســین  حــاج  از  بخش6کاشــان)خریداری 
اصاحــی(رای شــماره139660302034022945هیأت اول.ربابــه 
ــنامه50666صادره از  ــماره شناس ــی بش ــد مندعل ــر فرزن بزرگمه
کاشــان بشــماره ملی1260496694-ششــدانگ یکبابخانــه 
مجــزی  بشــماره1968فرعی  بمســاحت287/70مترمربع 
ابــاد  حســن  در  واقــع  40-اصلــی  پــاک  از  از114فرعــی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اصاحــی(رای شــماره139660302034022946هیأت اول.نجمه 
قدرتــی قزاآنــی فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه62صادره 
دانــگ  ملی1263539696-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت165/07مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع 
پــاک 49- از  از372فرعــی  بشــماره14507فرعی مجــزی 
اصلــی واقــع در صفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از عالیــه 

ــوی( مصطف
شــماره139660302034021582هیأت  اصاحــی(رای 
بشــماره  حمیــد  فرزنــد  قــزاان  عبــدی  اول.احمدرضــا 
ــی1263539610- ــماره مل ــان بش ــنامه54صادره از کاش شناس

یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
مجــزی  بشــماره14507فرعی  بمســاحت165/07مترمربع 
ابــاد  از پــاک 49-اصلــی واقــع در صفــی  از372فرعــی 

مصطفــوی( عالیــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات  ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد0 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1397/1/15 

تاریخ انتشارنوبت دوم :  1397/1/30  
  رئیــس اداره ثبــت اســناد وامــاک کاشــان  -    محمــد 

ســلمانی م/الــف 2     

 »آگهی موضوع ماده 3 قانون
وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

 وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی  »

برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و 
چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه 
ــذا  ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی و بالمع
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت به 
صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 1562-1396/01/21 هی 1.رای ش
ــي  ــه شناســنامه شــماره 8  كدمل ــن ب ــی صدردی مصطف
1290119570  صــادره اصفهــان  فرزنــد احمــد  ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت  
ــی از 22  ــماره  295  فرع ــاك ش ــع از پ 347.30مترمرب
ــك  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ــوق  از ســند شــماره  ــک رســمی ف ــان ازمال غــرب اصفه

ــان ــه 77 اصفه ــورخ 59/11/30 دفترخان 62101 م
2.رای شــماره 1563-1396/01/21 هیــأت چهــارم خانــم 
مهــری صــدری کرمــی بــه شناســنامه شــماره 150  
كدملــي 1283362767  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبداله  
ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــی از 22  ــماره  295 فرع ــاك ش ــع از پ 347.30 مترمرب
ــك  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ــوق  از ســند شــماره  ــک رســمی ف ــان ازمال غــرب اصفه

ــان ــه 371 اصفه ــورخ 95/7/6 دفترخان 25314 م
3.رای شــماره 2284-1396/01/31 هیــأت اول خانــم 
ــه شناســنامه شــماره  ــي ب عفــت ســادات حســيني رنان
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــي 1283207427 ص 9810 كدمل
ــه  ــاب کارگاه نجــاری ب ســيد اســداله ششــدانگ یــک ب
ــی  ــماره 198 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 117.01 مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 19 اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 411 دفتــر 951 

امــاک
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6838 شــماره  4.رای 
آقــای حمیدرضــا صوفــی  بــه شناســنامه شــماره 5 
كدملــي 4172657079  صــادره الیگــودرز فرزنــد حســن 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 108.42 
مترمربــع از پــاك شــماره  فرعــی از 45 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

ــی ــیروی خوزان ــد ش ــمی حمی ــک رس مال
ســوم   هیــأت   1396/05/08-10954 شــماره  5.رای 
آقــاي مهــدي نصراصفهانــي بــه شناســنامه شــماره 253 
كدملــي 1290678431 صــادره اصفهــان فرزنــد حســين 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــماره  ــاك ش ــع پ ــاحت 161.80 مترمرب ــه مس ــی ب قدیم
فرعــي از33 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــی  ــان از مالــک رســمی قدمعل ثبــت ملــك غــرب اصفه

ــمی قاس

6.رای شــماره 10952-1396/05/08 هیــأت ســوم خانــم 
ــماره 1440  ــنامه ش ــه شناس ــادي ب ــري نصرآب ــرا نص زه
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــي 1142402398 ص كدمل
ــاب  رمضــان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــاك  ــع پ ــاحت 161.80 مترمرب ــه مس ــی ب ــه قدیم خان
شــماره فرعــي از33 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــمی ــی قاس قدمعل

ــم  ــأت اول خان 7.رای شــماره 17137-1396/07/23 هی
ــه شناســنامه شــماره  ــي ب عفــت ســادات حســيني رنان
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــي 1283207427 ص 9810 كدمل
ــه  ــاب کارگاه نجــاری ب ســيد اســداله ششــدانگ یــک ب
ــی  ــماره 198 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 94.70 مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 19 اصل
ملــک غــرب از مالکیــت   مــورد ثبــت صفحــه  411  دفتــر  

ــاک 951   ام

ــم  ــأت اول خان 8.رای شــماره 17397-1396/07/26 هی
صفيــه بيگــم اميــر كاوئــي نجــف آبــادي بــه شناســنامه 
ــاد  ــف آب ــادره نج ــي 1090720467 ص ــماره 136 كدمل ش
فرزنــد جعفــر ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
124.15 مترمربــع پــاک شــماره 2478 فرعــی از 12 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب از مالکیــت متقاضــی    مــورد ثبــت صفحــات 158 

ــاک ــر  340  ام و 161     دفت
چهــارم  هیــأت   1396/08/23-19195 شــماره  9.رای 
آقــاي محمــد علــي شــاه ســنائي گنيرانــي بــه شناســنامه 
شــماره 780 كدملــي 1282755331 صــادره فرزنــد 

نعمــت الــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
292.35 مترمربــع قســمتی از  پــاك شــماره 257 
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــي واق ــي از 21 اصل فرع
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان کــه در صفحــه 100 دفتــر 409 

ــد ــک میباش ــاک مال ام
چهــارم  هیــأت   1396/09/14-20386 شــماره  10.رای 
آقــاي احمــد رضــا شــاه ســنائي گنيرانــي بــه شناســنامه 
شــماره 6 كدملــي 1290675414 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــي ســه دان محمــد عل
خانــه بــه مســاحت 287.90 مترمربــع قســمتی از پــاك 
شــماره 197 فرعــي از 35 اصلــي واقــع در اصفهــان 
ــه در  ــان ک ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــد ــک میباش ــاک مال ــر 198 ام ــه 551 دفت صفح
چهــارم  هیــأت   1396/09/14-20387 شــماره  11.رای 
ــنامه  ــه شناس ــي ب ــنائي گنيران ــاه س ــعود ش ــاي مس آق
اصفهــان  صــادره   1290753131 49 كدملــي  شــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــي س ــد عل ــد محم فرزن
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 287.90 مترمربــع قســمتی 
از پــاك شــماره 197 فرعــي از 35 اصلــي واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
کــه در صفحــه 551 دفتــر 198 امــاک مالــک میباشــد

ســوم  هیــأت   1396/09/18-20475 شــماره  12.رای 
خانــم زهــره عابــدي جونــي بــه شناســنامه شــماره 
84 كدملــي 1285765338 صــادره اصفهــان فرزنــد 
عبدالعلــي ششــدانگ یــک بــاب   خانــه مســکونی ســه 
طبقــه   بــه مســاحت  78.98    مترمربــع پــاك شــماره  
918    فرعــي از  16  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه101 

ــاک ــر  490   ام دفت
ــم  ــأت اول خان 13.رای شــماره 23590-1396/10/30 هی
عفــت الســادات حســيني رنانــي بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــي 1283207427 ص 9810 كدمل
ــه  ــاری  ب ــاب کارگاه نج ــدانگ یکب ــداله شش ــيد اس س
ــي  ــماره 198فرع ــاك ش ــع پ ــاحت 157.69 مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق از19 اصل
ــر 951 ــت ص 411 دفت ــورد ثب ــان  م ــرب اصفه ــك غ مل

ــاي  ــأت دوم آق ــماره 24069-1396/11/09 هی 14.رای ش
ــي  ــماره 124 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــورش كاظم ك
ــدانگ  ــر شش ــد اكب ــان فرزن ــادره اصفه 1290191220 ص
ــع  ــه مســاحت 104.05 مترمرب ــاب   ســاختمان ب یــک ب
پــاك شــماره 529 فرعــي از 18 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیت 

ســلطان خانــم کاظمــی رنانــی
ــاي  ــأت دوم آق ــماره 24068-1396/11/09 هی 15.رای ش
ــي  ــماره 124 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــورش كاظم ك
ــر ششــدانگ  ــد اكب ــان  فرزن 1290191220 صــادره  اصفه
ــاحت  15.82     ــه مس ــازه   ب ــاختمان مغ ــاب   س ــک ب ی
ــي  ــي از 18   اصل ــماره   529   فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

ــی ــم کاظمــی رنان ــت ســلطان خان ــان از مالکی اصفه
ــاي  ــأت دوم آق ــماره 24081-1396/11/09 هی 16.رای ش
ــي  ــماره 4865 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــد محب محم
4171577357 صــادره  الیگــودرز فرزنــد ســوارعلي 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 116.57 
ــان  ــع در اصفه ــي واق ــماره 67 اصل ــاك ش ــع پ مترمرب
ــان از ســهم  ــرب اصفه ــك غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــه ــد عبدال ــی فرزن ــی رحیم ــداله عل االرث اس
ــاي  ــأت دوم آق ــماره 24095-1396/11/09 هی 17.رای ش
جــواد دادخــواه بــه شناســنامه شــماره 16 كدملــي 
ــم  ــد ابوالقاس ــاد فرزن ــف آب ــادره نج 5499857997 ص
ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 164.67 مترمربــع پــاك شــماره 187 
فرعــي از 27 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین و فتــح 

ــه و محمــود ال
ــاي  ــأت دوم آق ــماره 24094-1396/11/09 هی 18.رای ش
منوچهــر ميرزائــي عســگراني بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــي 5499780218 ص 39 كدمل
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــن س حس
ســاختمان   بــه مســاحت 164.67 مترمربــع پــاك 
شــماره 187 فرعــي از 27 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیت 

ــود ــه و محم ــح ال ــین و فت حس
19.رای شــماره 12974-1396/05/28 هیــأت چهــارم 
ــماره 2864  ــنامه ش ــه شناس ــتکی ب ــاد اس ــای فره آق
كدملــي 4620816817  صــادره شــهرکرد فرزنــد حســن  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 144.36 
مترمربــع قســمتی از پــاك شــماره  فرعــی از  66 اصلــی 
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــد جالــی 

ــادی عاشــق آب
20.رای شــماره 25073-1396/11/24 هیــأت چهــارم 
آقــاي محمــد علــي جــان نثــاري الدانــي بــه شناســنامه 
اصفهــان  صــادره   1290294712 24 كدملــي  شــماره 
فرزنــد اكبــر ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــاك شــماره  ــع قســمتی از پ مســاحت 243.91 مترمرب
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــي واق ــي از 13 اصل 483 فرع
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــرک الدان ــاری و عصمــت ت ــی جــان نث رســمی عل
21.رای شــماره 25074-1396/11/24 هیــأت چهــارم 
خانــم فاطمــه جــان نثــاري الدانــي به شناســنامه شــماره 
1534 كدملــي 1283454335 صــادره فرزنــد علــي 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان س
243.91 مترمربــع قســمتی از پــاك شــماره 483 فرعي 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق از 13 اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــك غ مل

ــی ــرک الدان ــاری و عصمــت ت ــی جــان نث عل
چهــارم  هیــأت   1396/11/24-25081 شــماره  22.رای 
آقــاي عبدالحســين صلوتــي بــه شناســنامه شــماره 837 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــي 1290444137 ص كدمل
احمــد ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 257 مترمربــع قســمتي از پاك شــماره 3221 
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــي واق فرعــي از 18 اصل
ــر  ــه در ص373و26 دفات ــان ک ــك غــرب اصفه ــت مل ثب

ــک ميباشــد 513و612 مال
23.رای شــماره 25080-1396/11/24 هیــأت چهــارم 
خانــم زهــرا ســليمي رنانــي بــه شناســنامه شــماره 13110 
كدملــي 1283243180 صــادره اصفهــان فرزنــد حســين 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 257 مترمربــع قســمتي از پاك شــماره 3221 
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــي واق فرعــي از 18 اصل
ــر  ــه در ص373و26 دفات ــان ک ــك غــرب اصفه ــت مل ثب

ــد ــک ميباش 513و612 مال
24.رای شــماره 25062-1396/11/24 هیــأت چهــارم 
ــماره 117  ــنامه ش ــه شناس ــاري ب ــي ي ــن تق ــاي حس آق
ــاس  ــد عب ــی فرزن ــادره خمین ــي 1290201250 ص كدمل
 172.96 مســاحت  بــه  خانــه  يکبــاب  ششــدانگ  
ــع  ــي واق ــماره 34 اصل ــاك ش ــمتي از  پ ــع قس مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  
مــع الواســطه از مالــک رســمي مهــدي شــيراني کــه در 

ص 395 دفتــر 193 مالــک ميباشــد
چهــارم  هیــأت   1396/11/23-25021 25.رای شــماره 
آقــاي رضــا زينلــي نوغــان عليائــي بــه شناســنامه 
شــماره 227 كدملــي 6219576713 صــادره فریــدن 
فرزنــد بهرامعلــي ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
88.73 مترمربــع قســمتی از  پــاك شــماره 34 فرعــي 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق از 40 اصل
ملــك غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند شــماره29129 
ــد ــک میباش ــان مال ــر 125 اصفه ــورخ 96/9/13 دفت م

26.رای شــماره 25403-1396/11/29 هیــأت چهــارم 
آقــاي مصطفــي پيــر نجــم الديــن بــه شناســنامه شــماره 
8 كدملــي 1290105359 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 210.5 مترمربــع 
قســمتی از پــاك شــماره139 فرعــي از23 اصلــي واقــع 
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 
ــر 5  ــورخ 63/8/16 دفت ــند 66745 م ــب س ــه بموج ک

اصفهــان
27.رای شــماره 25422-1396/11/29 هیــأت چهــارم 
آقــاي احمــد پيــر نجــم الدين بــه شناســنامه شــماره 44 
كدملــي 1290185451 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضان در 
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 258 مترمربــع 
قســمتی از  پــاك شــماره 139 فرعــي از 23 اصلــي واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 
ــر 5  ــورخ 63/8/16 دفت ــند 66743 م ــب س ــه بموج ک

اصفهــان
28.رای شــماره 25326-1396/11/29 هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــادي ب ــين آب ــليماني حس ــر س ــاي اکب آق
شــماره 50100 كدملــي 1280926627 صــادره اصفهــان 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــدي ششــدانگ یکب ــد مه فرزن
ــي  ــماره366 فرع ــاك ش ــمتی از  پ ــع قس 224 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق از12 اصل
ملــك غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 122785 مــورخ 

ــد ــک میباش ــر 64 مال 82/11/28 دفت
اول  هیــأت   1396/11/29-25419 شــماره  29.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي رنان ــه كاظم ــم فاطم خان
271 كدملــي 1293129127 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــر شش غضنف
184 مترمربــع پــاك شــماره 609  فرعــي از  18  اصلــي 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

ــی ــی رنان ــی عقیل ــید تق ــت  س ــان از مالکی اصفه
اول  هیــأت   1396/11/23-24972 شــماره  30.رای 
ــي  ــماره 1 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــات ب ــرو ت ــاي خس آق
ــد  ــي محم ــد عل ــان  فرزن ــادره فاورج 1111331707 ص
ــه مســاحت  92.86     ــه    ب ــاب   خان ــک ب ششــدانگ ی
ــي  ــي از  40  اصل ــماره  648    فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــه  ــورخ 1396/10/9 دفترخان ــند 13131 م ــان از س اصفه

162 اصفهــان
ــاي  ــأت اول آق 31.رای شــماره 25007-1396/11/23 هی
رمضــان جــان نثــاري بــه شناســنامه شــماره 1087 
ــي  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1283450143 ص كدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 181.90 
مترمربــع پــاك شــماره 291   فرعــي از  13  اصلــي 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــاری  مــورد ثبــت  ــاس جــان نث ــان از مالکیــت عب اصفه

صفحــه   392  دفتــر   157  امــاک
32.رای شــماره 25029-1396/11/24 هیــأت اول خانــم 
فاطمــه ســي منــي جاوانــی بــه شناســنامه شــماره 800 
ــد  ــد احم ــان فرزن ــي 1284651223 صــادره اصفه كدمل
ــاحت   193.80     ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــي  ــي از  25  اصل ــماره     265 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان مقــدار یــک قفیــز از مالکیــت احمــد ســی منــی 

و مابقــی از مالکیــت متقاضــی
33.رای شــماره 25441-1396/11/30 هیــأت اول آقــاي 
حســن پروانــه پروانــه بــه شناســنامه شــماره 1 كدملــي 
6609821879 صــادره دولــت آبــاد  فرزنــد محمدحســين 
بــه مســاحت   109     بــاب خانــه   ششــدانگ یــک 
مترمربــع پــاك شــماره  541     فرعــي از  27   اصلــي 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

ــادری درباغشــاهی ــت خدیجــه ن ــان از مالکی اصفه
34.رای شــماره 25421-1396/11/29 هیــأت اول آقــاي 
ســيد مهــدي اعتصامــي بــه شناســنامه شــماره 117 
كدملــي 1290212880 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــي 
محمــد در  چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب   
خانــه  بــه مســاحت   215.48      مترمربــع پــاك 
شــماره   3986   فرعــي از  18  اصلــي واقــع در اصفهــان 
ــورد  ــان  م ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب بخــش  14  ح
ــاک ــر    852  ام ــات 512 و 515      دفت ــت صفح ثب

35.رای شــماره 25420-1396/11/29 هیــأت اول خانــم 
ــي  ــماره 11332 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــوي ب ــرا موس زه
1283223538 صــادره اصفهــان  فرزنــد ســيد علــي در  
دو   دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه 
مســاحت   215.48      مترمربــع پــاك شــماره   3986   
فرعــي از  18  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  مــورد ثبــت صفحــات 512 و 

515      دفتــر    852  امــاک
اول  هیــأت   1396/11/29-25328 شــماره  36.رای 
ــه شناســنامه شــماره 2118 كدملــي  ــي ب ــم آذر قربان خان
ــه  ــادق در س ــد ص ــان فرزن ــادره اصفه 1286926221 ص
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه 
مســاحت  47.50     مترمربــع پــاك شــماره  242    
فرعــي از 40    اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت عباســعلی 

ــری ــح زاده لمجی صال
37.رای شــماره 25325-1396/11/29 هیــأت اول خانــم 
مهســا پويــان مهــر بــه شناســنامه شــماره 11525 كدملــي 
ــک  ــم در  ی ــد رحي 5269828413 صــادره شــوش فرزن
و نیــم  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   خانــه 
بــه مســاحت  47.50     مترمربــع پــاك شــماره  242    
فرعــي از 40    اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت عباســعلی 

ــح زاده لمجیــری صال
اول  هیــأت   1396/11/29-25327 شــماره  38.رای 
ــه شناســنامه شــماره 447  خانــم كبــري پويــان مهــر ب
ــم  ــد رحي ــي 5269546132 صــادره شــوش فرزن كدمل
در  یــک و نیــم  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   
خانــه بــه مســاحت  47.50     مترمربــع پــاك شــماره  
242    فرعــي از 40    اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــری ــح زاده لمجی ــعلی صال عباس
39.رای شــماره 25412-1396/11/29 هیــأت اول خانــم 
زهــرا هارونــي بــه شناســنامه شــماره 241 كدملــي 
ــه  ــي ال ــد نب ــهر فرزن ــي ش ــادره خمين 1140884301 ص
ــاحت   142     ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاك شــماره   45  اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

ــی ــن جزین ــت حس مالکی
دوم  هیــأت   1396/12/08-25944 شــماره  40.رای 
ــماره 692  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي ملك ــاي اميدعل آق

ــي  ــد نب ــودرز فرزن ــي 4170934954 صــادره اليگ كدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
135.50    مترمربــع پــاك شــماره    67   اصلــي 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از ســهم االرث باقــر رجبــی ورثــه تقــی رجبــی 

ــادی ــق آب عاش
دوم  هیــأت   1396/12/08-25956 شــماره  41.رای 
بــه شناســنامه  نــادري درباغشــاهي  احمــد  آقــاي 
شــماره 2434 كدملــي 1282956094 صــادره اصفهــان  
فرزنــد عزيــز الــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 100.85 مترمربــع پــاك شــماره 6393 و 623  
فرعــي از 12   اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  ســند 18220 مــورخ 
1394/12/6 دفترخانــه 160 اصفهــان و ســند 16730 
مــورخ 1394/4/13 دفترخانــه 160 اصفهــان و ســند 

18219 مــورخ 1394/12/6 دفترخانــه 160 اصفهــان
دوم  هیــأت   1396/12/08-25964 شــماره  42.رای 
ــه شناســنامه شــماره 49530  ــاي جــواد عســکري ب آق
كدملــي 1280383518 صــادره  اصفهــان فرزنــد قديــر 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــي شش عل
ــي از  23   ــماره  131    فرع ــاك ش ــع پ 218.10 مترمرب
اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  191   دفتــر   1044  

امــاک
دوم  هیــأت   1396/12/08-25968 شــماره  43.رای 
آقــاي اميــر حســين تيمــوري جروكانــي بــه شناســنامه 
صــادره   1282333127 كدملــي   40677 شــماره 
اصفهــان فرزنــد رضــا ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   
بــه مســاحت   210   مترمربــع پــاك شــماره   44   
اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك 
ــه حــاج  ــان از مالکیــت رضــا تیمــوری  ورث غــرب اصفه
کرمعلــی تیمــوری جروکانــی مــورد ثبــت صفحــه   243 

ــاک ــر    238 ام ــی 264   دفت ال

دوم   هیــأت   1396/11/30-25575 شــماره  44.رای 
ــماره 2463  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــادي ناطقي ــاي ه آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1289085757 كدملــي 
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــه دان ــز س پروي
ســاختمان   بــه مســاحت   101   مترمربــع پــاك 
شــماره   32  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــا  ــت رض ــان از مالکی ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ح

مزروعــی ســبدانی
دوم  هیــأت   1396/11/30-25574 شــماره  45.رای 
خانــم منيــره محمدزمانــي بــه شناســنامه شــماره 
ــان  ــادره اصفه ــي 1270194623 ص 1270194623 كدمل
ــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک  ــد تيمــور ســه دان فرزن
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   101   مترمربــع 
ــان بخــش   ــع در اصفه ــي واق ــاك شــماره   32  اصل پ

14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 
ــبدانی ــی س مزروع

دوم   هیــأت   1396/12/08-25925 شــماره  46.رای 
ــماره 2621  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــم قديري ــم مري خان
كدملــي 1290559562 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
171.10    مترمربــع پــاك شــماره   150   فرعــي از  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق 9  اصل
ملــك غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه   187  دفتــر   

330  امــاک
47.رای شــماره 24906-1396/11/19 هیــأت دوم آقــاي 
ــه شناســنامه شــماره 8794  ــي فــرد ب ــي توكل محمدعل
كدملــي 3670087923 صــادره زابــل فرزنــد علــي 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 192.65 
ــان  ــع در اصفه ــي واق ــماره 28 اصل ــاك ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــه 350  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــدی کوجان ــان محم رمض

ــاک ــر  890  ام دفت

دوم  هیــأت   1396/11/17-24727 شــماره  48.رای 
آقــاي عبدالعلــي باباصفــري رنانــي بــه شناســنامه 
اصفهــان  شــماره 62 كدملــي 1290302456 صــادره 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــا شش ــد رض فرزن
مســاحت   90.10   مترمربــع پــاك شــماره    410  فرعــي 
از  19  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــان مــورد ثبــت صفحــه  497    ــك غــرب اصفه ــت مل ثب

ــاک ــر   80  ام دفت

دوم  هیــأت   1396/11/17-24716 شــماره  49.رای 
ــماره 13  ــنامه ش ــه شناس ــژاد ب ــت ن ــا صداق ــاي رض آق
ــين  ــد حس ــادره اراك فرزن ــي 0559327714 ص كدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان بــه مســاحت 96.50 
ــي  ــي از  18  اصل ــماره  7103  فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 260 و 263    دفتــر  

1064   امــاک
دوم  هیــأت   1396/12/08-25928 شــماره  50.رای 
شناســنامه  بــه  درباغشــاهي  نــادري  زري  خانــم 
ــان  ــادره اصفه ــي 1283553597 ص ــماره 416 كدمل ش
ــاب   ســاختمان   ــک ب ــم در    ششــدانگ ی ــد کري فرزن
   153.60 مســاحت    بــه  تجــاری     و  مســکونی 
ــي  ــي از 12   اصل ــماره 619     فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
 اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  493   دفتــر  433   

اماک

51.رای شــماره 25941-1396/12/08 و رای اصاحــی 
زري  خانــم  دوم  هیــأت   1397/01/18-688 شــماره 
 416 شــماره  شناســنامه  بــه  درباغشــاهي  نــادري 
كدملــي 1283553597 صــادره اصفهــان فرزنــد کريــم 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان  تجــاری و مســکونی  
ــاك شــماره  619     ــع پ ــه مســاحت   83.08   مترمرب ب
فرعــي از  12  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه   

493  دفتــر  433   امــاک

52.رای شــماره 24104-1396/11/09 هیــأت ســوم آقــاي 
ــماره 1320  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي برزان ــا ماهران عليرض
كدملــي 1290524505 صــادره خميني شــهر فرزند محمد 
ششــدانگ یکبــاب خانــه )بــا قیــد باینکــه حــق احــداث 
ــع پــاك  ــه مســاحت 176 مترمرب واحــد تجــاری ندارد(ب
شــماره 16 فرعــي از 28 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 
 14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهانمــورد ثبــت ص 307 

دفتر 776

هیــأت ســوم    1396/11/14-24460 53.رای شــماره 
ــماره 1635  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــدي رحيم ــاي مه آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284676692 كدملــي 
ــاحت 139  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــي شش رجبعل
ــع در  ــي واق ــي از28 اصل ــماره فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
ــان  ــك غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب اصفه
از مالــک رســمی غامرضــا خــدادادی بموجــب ص 299 

ــاک ــر 908 ام دفت

ســوم   هیــأت   1396/11/25-25166 شــماره  54.رای 
آقــاي براتعلــي جــان نثــاري الدانــي به شناســنامه شــماره 
3 كدملــي 1290004471 صــادره فرزنــد ابراهيم ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 293.19 مترمربــع 
پــاك شــماره 377 فرعــي از13 اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان بموجــب ص 
476و80و83 دفاتــر 24 و557 و مقــداری هــم از مالــک 

رسمی طیبه جان نثاری در ص 432 دفتر 269                        
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9 توپ و تور
 ورود مجلس به 

ماجرای پیراهن تیم ملی
ــه  ــدگان خان ــس از ورود نماین ــده مجل ــک نماین ی
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــاس تی ــه بحــث لب ــت ب مل

ــر داد.  خب
ــن نژاد در  ــد حس ــر، محم ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــم  ــاس تی ــاره لب ــی درب ــه به تازگ ــی ک ــه مباحث زمین
ملــی فوتبــال ایــران در جــام جهانــی روســیه مطــرح 
ــان  ــت: در جری ــران گف ــو ته ــه رادی ــت، ب ــده اس ش
کلیــات قضیــه هســتیم. ورزشــکاران درواقــع هویــت 
و پرچــم کشــور خودشــان را تبلیــغ می کننــد؛ ولــی 

ــت می کشــم.  ــت خجال ــن باب ــن از ای م
وی تأکیــد کــرد: فوتبــال مــا مدیریــت نــدارد. چــرا 
ــک  ــدازه ی ــه ان ــد ب ــران نبای ــی ای ــم مل ــاس تی لب
ــرار  ــا ق ــتم دنی ــه در رده دویس ــی ک ــور آفریقای کش
دارد، شــیک باشــد؟ ۸۰ میلیــون ایرانــی قــرار اســت 

ــد.  ــاس اســتفاده کنن ــد و لب ــن برن از ای
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد: همــه جــای دنیــا 
ــد؛  ــول می ده ــیون پ ــه فدراس ــاس ب ــر لب اسپانس
ــه  ــن ب ــا از زمی ــت و گوی ــس اس ــا برعک ــی اینج ول
آســمان می بــارد. مــن شــخصا از وزیــر و مســئوالن 
ســؤال دارم. قــول می دهــم بــا دیگــر اعضــای 
ــارج از  ــم و خ ــت کن ــم صحب ــیون ورزش ه فراکس

ــم. ــر ورزش را بخواهی ــه وزی برنام

 هدیه ویژه لیورپول به 
زلزله زدگان کرمانشاه

امــور خیریــه باشــگاه لیورپــول، لبــاس رســمی ایــن 
باشــگاه را بــرای یــک تورنمنــت خیرخواهانــه کــه در 

ایــران برگــزار می شــود، ارســال کــرد. 
ــه  ــران ک ــال ای ــطوره فوتب ــا، اس ــدی مهدوی کی مه
آینتراخــت  و  همچــون  هامبــورگ  تیم هایــی  در 
فرانکفــورت بــازی کــرده اســت، تورنمنــت خیریــه ای 
ــی  ــم آکادم ــه در آن تی ــت ک ــده اس ــدارک دی را ت
ــدان  ــه می ــار ۳۰۰ نوجــوان ب ــران در کن ــا« در ته »کی
مــی رود. ایــن تورنمنــت خیرخواهانــه بــرای کمــک 
بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه تــدارک دیــده شــده 
اســت. هــر ســال باشــگاه لیورپــول و امــور خیریــه 
ایــن باشــگاه، پیراهن هــای استفاده نشــده و مــازاد 
را بــرای اهــداف خیرخواهانــه در سراســر جهــان 

ارســال می کنــد.

عالیشاه به پرسپولیس برگشت
بازیکــن پیشــین پرســپولیس با باشــگاه تراکتورســازی 
تیــم  تــا در تمرینــات  تبریــز تسویه حســاب کــرد 

ــد.  ــرکت کن ــت ش ــوش پایتخ قرمزپ
امیــد عالیشــاه،  هافبــک تیــم فوتبــال پرســپولیس کــه 
بــرای گذرانــدن دوران ســربازی بــه تراکتورســازی تبریز 
رفتــه بــود، پــس از اینکــه در ۱۹ بهمن مــاه رســما دوره 
خدمــت ســربازی اش بــه پایــان رســید، صبــح دیــروز 
تراکتورســازی  باشــگاه  از  را  تسویه حســابش  برگــه 
دریافــت کــرد تــا خدمــت ســربازی او بــه پایــان برســد.

کوتاه اخبار 

 غایبان بزرگ 
مسابقات انتخابی تیم ملی

ــتی آزاد روز  ــی کش ــم مل ــی تی ــت انتخاب ــه نخس مرحل
ــود.  ــزار می ش ــران برگ ــر ته ــم تی ــالن هفت ــه در س جمع
چهــره  دو  اســماعیل پور،  مســعود  و  یزدانــی  رضــا 
شــاخص مازنــدران، بــا توجــه بــه نداشــتن ســهمیه برای 
ــی،  ــم مل ــی تی ــت انتخاب ــی رقاب ــه نهای حضــور در مرحل
ــی  ــم مل ــده تی ــه دوبن ــرای رســیدن ب ــد روز جمعــه ب بای
ــن دو کشــتی گیر در  ــام ای ــا ن ــد؛ ام ــدان می آمدن ــه می ب
بیــن ســه ســهمیه اســتان مازنــدران بــه عنــوان قهرمــان 
ــش  ــون از پی ــاس قان ــا براس ــود ت ــده نمی ش ــور دی کش
ــی و  ــن شــده، فرصــت حضــور در مســابقات جهان تعیی

ــد.  ــت بدهن ــا از دس ــیایی را تقریب ــای آس بازی ه
ــدران،  ــتی آزاد مازن ــی کش ــان، مرب ــی میرعمادی مصطف
دربــاره غیبــت اســماعیل پور و رضــا یزدانــی گفــت: 
ــتان  ــهمیه اس ــه س ــی از س ــماعیل پور، یک ــعود اس مس
ــابقات  ــه مس ــده ب ــه مان ــک هفت ــا ی ــود؛ ام ــدران ب مازن
انتخابــی تیــم ملــی از ناحیــه مــچ دســت آســیب شــدید 
دیــد و بایــد عمــل جراحــی انجــام دهــد. رضــا یزدانــی 
نیــز هنــوز شــرایط الزم را بــرای مســابقه دادن نــدارد؛ امــا 
ــم  ــی تی ــه نهای ــای مرحل ــا رقابت ه ــد ت ــاال می توان احتم

ــی آمــاده شــود. مل

 واکنش رامین رضاییان به 
خبر بازگشتش به پرسپولیس

مدافــع ملی پــوش و ایرانــی اوســتنده بــه اخبــاری 
دربــاره بازگشــتش بــه فوتبــال ایــران و تیــم پرســپولیس 

ــان داد.  ــش نش واکن
ــاری در  ــنبه اخب ــه«، روز سه ش ــزارش »ورزش س ــه گ ب
یکــی از رســانه ها مبنــی بــر بازگشــت رامیــن رضاییــان بــه 
ایــران و درخواســتش برای حضور در پرســپولیس انتشــار 

یافــت کــه ایــن بازیکــن بــه آن واکنــش نشــان داد. 
ــا ورزش  ــود ب ــوی خ ــن گفت وگ ــه در آخری ــان ک رضایی
ــتن  ــر گذاش ــت س ــس از پش ــود پ ــرده ب ــام ک ــه، اع س
ــا و در تیــم اوســتنده،  ــه اش در فوتبــال اروپ اولیــن تجرب
اکنــون بــه دنبــال درخشــش در جــام جهانــی و دســتیابی 
بــه اهــداف بزرگ تــر و حضــور در تیمــی مطرح تــر در 
ــه  ــود ب ــگام خ ــت زودهن ــایعه بازگش ــه ش ــت، ب اروپاس
فوتبــال ایــران واکنــش نشــان داد و ضمــن دروغ خوانــدن 
ــال  ــی را دنب ــن هدف ــرد چنی ــام ک ــت، اع ــن درخواس ای
ــه پرســپولیس و هــواداران  ــرام ب ــد و ضمــن احت نمی کن
ــوده اســت،  ــواره لطفشــان شــامل حــال او ب ــه هم آن ک
در شــرایط فعلــی تصمیمــی بــرای ایــن موضــوع نــدارد و 

ــت.  ــور در اروپاس ــان حض ــان خواه همچن
ــت  ــز خواس ــانه ها نی ــتنده از رس ــوش اوس ــع ملی پ مداف
ــه  ــور ب ــا مجب ــد ت ــذب خــودداری کنن ــار ک از انتشــار اخب

تکذیــب آنهــا نشــود.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا صعــود بــه 
مرحلــه بعــدی لیــگ قهرمانــان آســیا، بایــد 
بــه مصــاف دیگــر تیــم ایرانــی ایــن مرحلــه، 

ــرود.  ــتقال ب ــی اس یعن
ذوب آهــن در آخریــن دیــدار مرحلــه گروهــی 
در تاشــکند بــه مصــاف لوکوموتیو ازبکســتان 
رفــت. ایــن تیــم بــرای صعــود نیــاز بــه یــک 
امتیــاز داشــت و بــا کســب ایــن امتیــاز 
مجــوز حضــور در مرحلــه بعــد را کســب کــرد. 
ــم  ــه تی ــوم همه جانب ــا هج ــدا ب ــازی از ابت ب
ــا  ــی ذوب آهــن ب ــاز شــد، ول ازبکســتانی آغ
ــزی  ــط تبری ــت توس ــنجی توانس موقعیت س
در نیمــه اول بــه گل برســد. در ادامــه بــازی 
نیــز فشــار حمــات ذوب آهــن بیــش از 
قبــل شــد و ذوب آهــن بــا مقاومــت جانانــه 
ــا  ــد ت ــت کن ــه ۹۰ مقاوم ــا دقیق ــت ت توانس
ــد گل  ــق ش ــو موف ــه لوکوموتی ــن دقیق در ای
مســاوی را بــه ثمــر برســاند کــه ایــن بــرای 
صعــود کافــی نبــود و ذوب آهــن توانســت بــا 
ایــن نتیجــه، ۷ امتیــازی شــود و بــه عنــوان 
تیــم دوم پــس از الدحیــل بــه مرحلــه بعــد 

صعــود کنــد. 
ذوب آهــن در مرحلــه یک هشــتم نهایــی 
بایــد بــه مصــاف اســتقال بــرود و بــا ایــن 

اوصــاف حضــور دســت کم یــک نماینــده 
ایــران در مرحلــه یک چهــارم نهایــی لیــگ 

ــت. ــی اس ــیای ۲۰۱۸ قطع ــان آس قهرمان
ــه  ــه مرحل ــی ب ــم ایران ــود دو تی ــد صع هرچن
خوشــایند  مــا  بــرای  نهایــی  یک هشــتم 
ایرانــی  تیــم  دو  قرارگرفتــن  امــا  اســت، 
ــا  ــی از آنه ــی یک ــذف قطع ــم و ح ــل ه مقاب
چنــدان اتفــاق جالبــی نیســت؛ بــا ایــن 
ــر  ــی در براب ــر قلعه نوی ــن امی ــال قرارگرفت ح
اســتقال آن هــم در رقابت هــای آســیایی 

اتفاقــی ویــژه اســت.

 قلعه نویی
قهرمانی هــای  همــه  قلعه نویــی کــه  امیــر 
ــودش  ــام خ ــه ن ــر را ب ــگ برت ــتقال در لی اس

زده و موفق تریــن فصــل ایــن تیــم در لیــگ 
قهرمانــان هــم بــا او بــه دســت آمــده اســت، 
پــس از جدایــی از آبی هــای پایتخــت، ســد 
بزرگــی بــرای موفقیــت آن هــا محســوب 

می شــود. 
ــتقال در  ــی از اس ــی قلعه نوی ــان جدای از زم
پایــان لیــگ چهاردهــم، او هیچ وقــت در 
لیــگ برتــر بــه ایــن تیــم نباختــه و بردهــای 

ارزشــمندی هــم کســب کــرده اســت.
شــاید مهم تریــن بــرد قلعه نویــی مقابــل 
لیــگ  پایانــی  هفته هــای  در  اســتقال 
یــک  را  بــود کــه صدرنشــینی  پانزدهــم 
ــتقال  ــل از اس ــان فص ــش از پای ــه پی هفت
ــتاد.  ــوم فرس ــه رده س ــا را ب ــت و آن ه گرف
بــازی  در  قلعه نویــی  هــم  فصــل  ایــن 
ــث  ــان باع ــردن منصوری ــا متوقف ک ــت ب رف
ــازی برگشــت، اولیــن  اخــراج او شــد و در ب
ــت  ــل دوم را ثب ــتقال در نیم فص ــت اس  باخ

کرد.
ــرد و ۲ مســاوی، کارنامــه قلعه نویــی در  ۴ ب
۶ بــازی آخــرش بــا اســتقال در لیــگ برتــر 
اســت. تنهــا شکســت او در ایــن مــدت، فقط 
ــه اســتقال  ــورد ک ــم خ ــی رق ــام حذف در ج
ــد.  ــذف کن ــم او را ح ــت تی ــی، توانس مظلوم
آمــار  بتوانــد  قلعه نویــی  در صورتــی کــه 
 خوبــش مقابــل اســتقال را ادامــه دهــد

 و تیــم شــفر را از لیــگ قهرمانــان کنــار بزنــد، 
ــم  ــرای تی ــر را ب ــزرگ دیگ ــی ب ــک ناکام ی
ــن  ــا شــاید همی ــد؛ ام ــم می زن ســابقش رق
ــی  ــت های قبل ــه شکس ــام هم ــازی، انتق ب
اســتقال از تیم هــای قلعه نویــی باشــد.

 استقالل شفر
ــی  ــم قلعه نوی ــت تی ــرای شکس ــتقال ب اس
در  دارد.  اختیــار  در  کارآمــدی  ابزارهــای 
بیــن بازیکنــان گل ســاز فرشــید اســماعیلی، 
ــاس گل  ــا ۴ پ ــران، ب ــتقال ته ــک اس  هافب
ــد  ــس از او چن ــرد را دارد. پ ــن عملک بهتری
بعــدی  رده  در  پــاس گل   ۳ بــا  بازیکــن 
محمدرضــا  آنهــا  بیــن  در  کــه  هســتند 
ــم  ــن، ه ــی ذوب آه ــک میان حســینی،  هافب

دارد.  حضــور 
تیــم فوتبــال اســتقال بــا ۸۲ درصــد دقــت 
ــر  ــی حاض ــم ایران ــن تی ــاس، دقیق تری در پ
ــق  ــم دقی ــومین تی ــابقات و س ــن مس در ای

ــت.  در آسیاس
کاوازاکــی ژاپــن بــا ۸۵ درصــد دقــت در 
ــا  پــاس، دقیق تریــن تیــم آســیا و الهــال ب
ــم  ــن تی ــاس، دومی ــت در پ ــد دق ۸۴ درص

ــت.  ــق در آسیاس دقی
بزرگ تریــن بــرگ برنــده اســتقال را در 
ــی  ــفر، مرب ــرد ش ــد وینف ــر بای ــل اخی فص

ــت.  ــم، دانس ــن تی ــی ای آلمان
حضــور شــفر در اســتقال باعــث شــد ایــن 
تیمــی  از  و  متحــول  یک بــاره  بــه  تیــم 
انتهــای جدولــی بــه تیمــی مدعــی در لیــگ 

ــود.  ــل ش ــر تبدی برت
نتایــج  و  آســیا  در  آبی هــا  موفقیت هــای 
مدیــون  هــم  تیــم  ایــن  خیره کننــده 
ــی  ــه کار آلمان ــی کهن ــن مرب ــای ای تاکتیک ه

ــت.  اس
شکســت  بــرای  ذوبی هــا  و  قلعه نویــی 
اســتقال راه ســختی را پیــش رو دارنــد.

تقابل ایرانی ها در لیگ قهرمانان آسیا

نبردایرانیآسیایی

بــه  واکنــش  در  بانــوان  فوتســال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
ــران ـ  ــابقه ای ــالن مس ــگاران در س ــور خبرن ــت از حض ممانع
ــل بعضــی  ــه دلی ــازی سه شــنبه ب ــات ب ــت: اتفاق ــن گف اوکرای
ناهماهنگی هــا پیــش آمــد و در سیاســت گذاری های کان 

این چنینــی نمی توانــم تصرفــی داشــته باشــم. 
ــوان، در  ــال بان ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی ــر، س ــهرزاد مظف ش
ــگاران  ــور خبرن ــت از حض ــاره ممانع ــنا، درب ــا ایس ــو ب گفت وگ
بــه ســالن محــل برگــزاری مســابقه دوســتانه بانــوان ایــران و 
ــن سیاســت گذاری های  ــم در ای ــار کــرد: نمی توان ــن اظه اوکرای
نمی گیــرم  مــن  را  تصمیمــش  و  اظهارنظــری کنــم  کان 
ــن  ــت م ــر دس ــم. اگ ــته باش ــی در آن داش ــوان تصرف ــه ت ک
بــود، مســلما دلمــان می خواســت خبرهــا بازتــاب یابــد. 
ــازی را ببینیــد. فکــر می کنــم اگــر  متأســفم کــه نتوانســتید ب
ــد،  ــته باش ــود داش ــی اش وج ــد و آمادگ ــام کنن ــدا اع  از ابت

مشــکلی بــرای حضــور خبرنــگاران در ســالن مســابقه پیــش 
نمی آیــد؛ چــون قــرار بــود ایــن بــازی بــدون تماشــاگر برگــزار 

شــود و ایــن مشــکات بــه وجــود آمــده اســت. 
در  برویــم.  پیــش  پله پلــه  بایــد  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ــزار  ــا تماشــاگر برگ ــا ب ســال های گذشــته اصــا بازی هــای م
نمی شــد. ایــن اتفــاق از بــازی بــا ایتالیــا شــروع شــد و خــدا 
را شــکر تــا االن هیــچ اتفاقــی رخ نــداده و همــه چیــز خــوب 
برگــزار شــده اســت. اتفــاق سه شــنبه احتمــاال بــه دلیــل 

ــد.  ــش آم ــا پی ــی ناهماهنگی ه بعض
ــاره  مظفــر بیــان کــرد: بــه شــما قــول می دهــم تفکــر مــا درب
حضــور خبرنــگاران و تماشــاگران مثبــت اســت. تــا االن چنــد 
بــازی برگــزار کرده ایــم و هیــچ مشــکل خاصــی پیــش نیامــده 
اســت؛ بنابرایــن فکــر نمی کنــم اراده کســی بــر ایــن باشــد کــه 

تماشــاگر و خبرنــگار در ســالن حضــور پیــدا نکنــد.

پــس از مشخص شــدن قهرمــان لیــگ برتــر، حــاال همــه 
ــای  ــت. رقابت ه ــده اس ــه ش ــک دوخت ــگ ی ــه لی ــا ب نگاه ه
ــه حســاس ترین روزهــای خــود رســیده اســت؛  لیــگ یــک ب
ــا حــدودی مشــخص شــده  ــان ت ــم قهرم ــف تی ــد تکلی هرچن
اســت، امــا رقابــت بــرای رســیدن بــه جایــگاه دوم و ســوم و 

ــود.  ــال می ش ــیار داغ دنب ــر بس ــگ برت ــه لی ــود ب صع
ــگ  ــای لی ــان رقابت ه ــه پای ــه ب ــوز دو هفت ــه هن ــی ک در حال
دســته اول زمــان باقــی اســت، نفــت مســجد ســلیمان بــرای 
ــج  ــاز دارد. نتای ــاز نی ــک امتی ــط ی ــر، فق ــگ برت ــه لی ــود ب صع
در هفتــه ســی ودوم لیــگ دســته اول بــه گونــه ای رقــم 
ــا وجــود توقــف خانگــی  خــورد کــه نفــت مســجد ســلیمان ب
مقابــل نســاجی، بــه یــک قدمــی لیــگ برتــر رســید. فکــری و 
شــاگردانش بــرای رســیدن بــه لیــگ برتــر فقــط یــک امتیــاز 
ــت ــرطی اس ــه ش ــن ب ــد. ای ــش رو می خواهن ــازی پی  از دو ب

کــه رقبــای آنهــا در پاییــن جــدول هــر دو بــازی خــود را 
ــر  ــی فج ــت خانگ ــد. شکس ــر بگذارن ــت س ــروزی پش ــا پی ب
ــه  ــم خون ــود تی ــه س ــط ب ــان فق ــس کرم ــل م ــی مقاب سپاس
بــه خونــه نشــد؛ بلکــه ایــن شکســت باعــث شــد تــا فاصلــه 
امتیــازی نفــت مســجد ســلیمان بــا تیــم ســوم جــدول )فجــر 
سپاســی( بــه ۴ امتیــاز برســد. مســجد ســلیمانی ها ۶۴ 
امتیــازی هســتند و تیم هــای ســوم و چهــارم جــدول کــه فجــر 
سپاســی و نســاجی باشــند، ۵۸ امتیــازی هســتند. هرکــدام از 
ایــن دو تیــم در بهتریــن حالــت می تواننــد بــا پیــروزی در دو 
ــاز  ــا امتی ــان ب ــد و امتیازش ــاز بگیرن ــده ۶ امتی ــازی باقی مان ب
ــا یــک  ــی نفــت مســاوی شــود. نفتی هــا کافــی اســت ت فعل
ــا  ــا عم ــن تیم ه ــا ای ــد ت ــش رو بگیرن ــاز پی ــاز از ۶ امتی امتی
امــکان رســیدن بــه امتیــاز آن تیــم را از دســت بدهنــد و نفــت 

مســجد ســلیمان عمــا لیــگ برتــری شــود.

ورزش

،،
تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا صعــود بــه 
مرحلــه بعــدی لیــگ قهرمانان آســیا، 
بایــد بــه مصــاف دیگر تیــم ایرانی این 

مرحلــه، یعنی اســتقالل بــرود 
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ادامهازصفحه8
۵۵.رای شــماره ۲۴۱۰۰-۱۳۹۶/۱۱/۰۹ هیــأت ســوم  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــعیده محققی ــم س خان
اصفهــان  صــادره   ۱۲۹۲۰۷۴۱۶۷ کدملــی   ۱۴۶۰۲
ــه  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــر ششــدانگ ی ــد اکب فرزن
مســاحت ۱۴۲.۷۶ مترمربــع پــاک شــماره ۴۵ 
فرعــی از ۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حوزه 
ــان  ــان  از ســعیده محققی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر ــد اکب فرزن
۵۶.رای شــماره ۲۴۴۹۷-۱۳۹۶/۱۱/۱۵ هیــأت ســوم 
خانــم عصمــت عباســی ولدانــی بــه شناســنامه 
شــماره ۲۳ کدملــی ۱۲۸۹۸۸۷۸۶۱ صــادره اصفهــان 
یکبــاب کارگاه  در ششــدانگ  فرزنــد شــعبانعلی 
ــاک  ــع پ ــاحت ۶۱.۷۴ مترمرب ــه مس ــکاری ب تراش
شــماره ۵۷۲ فرعــی از ۳۶ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــول ــرا ال رس ــمی زه ــک رس مال
ــأت ســوم  ۵۷.رای شــماره ۲۴۲۴۲-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هی
ــماره ۴۰  ــنامه ش ــه شناس ــفیع ب ــود ش ــای محم آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲۹۰۲۹۱۶۱۶ کدملــی 
غامحســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
۱۵۲.۹۵ مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از ۶۶ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی ســید فضــل الــه و 

ــادی ــق اب ــینی عاش ــل حس ابوالفض
۵۸.رای شــماره ۲۴۵۰۷-۱۳۹۶/۱۱/۱۵ هیــأت ســوم 
آقــای محمــود اکبــری بــه شناســنامه شــماره ۱۵۹۱ 
ــد  ــاد فرزن ــی ۵۴۹۹۱۴۳۱۳۷ صــادره نجــف آب کدمل
عبدالخالــق ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــع  ــی واق ــاک شــماره ۶۷ اصل ــع پ ۱۵۲.۵۵ مترمرب
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی علــی اکبــر تفاقــی فرزنــد 

حســین
ــوم  ــأت س ــماره ۲۴۵۴۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هی ۵۹.رای ش
آقــای رســول رئیســی بــه شناســنامه شــماره ۱۸۵۱ 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲۸۷۶۷۲۱۰۸ کدملــی 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــاس  س عب
خانــه بــه مســاحت ۱۳۹.۵ مترمربــع پــاک شــماره 
۳۹۱ فرعــی از ۴۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی 

علــی و عبــاس محمــد حســینی لمجیــری
ــوم  ــأت س ــماره ۲۴۵۴۱-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هی ۶۰.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــبزیان اصفهان ــری س ــم مه خان
صــادره   ۱۲۸۶۶۷۵۶۶۹ کدملــی   ۲۷۸۷ شــماره 
اصفهــان فرزنــد اصغــر در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۳۹.۵ 
ــی  ــی از ۴۰ اصل ــماره ۳۹۱ فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غرب 
ــد  ــاس محم ــی و عب ــمی عل ــک رس ــان از مال اصفه

ــری ــینی لمجی حس
ــوم  ــأت س ــماره ۲۴۵۹۴-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هی ۶۱.رای ش
ــه شناســنامه شــماره ۱۶۱۴  ــادادی ب ــم زهــره اق خان
کدملــی ۱۲۸۵۷۸۰۳۸۸ صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمدعلــی دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت ۱۶۳ مترمربــع پــاک 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۲۷ اصل ــماره ۵۴ فرع ش
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان  از مالک 
رســمی نعمــت الــه رضائی برزانــی بموجــب ص ۱۴۵ 

ــر ۱۶۰ امــاک دفت
ــوم  ــأت س ــماره ۲۴۵۹۳-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هی ۶۲.رای ش
شناســنامه  بــه  مصطفی هاشــمی  ســید  آقــای  
صــادره   ۱۲۸۲۹۵۱۵۸۰ کدملــی   ۲۰۴۴ شــماره 
اصفهــان فرزنــد ســید حســن چهــار دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۶۳ مترمربع 
پــاک شــماره ۵۴ فرعــی از ۲۷ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان  
از مالــک رســمی نعمــت الــه رضائــی برزانــی بموجب 

ــاک ــر ۱۶۰ ام ص ۱۴۵ دفت
ــأت ســوم  ۶۳.رای شــماره ۲۴۵۹۸-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هی
ــنامه  ــه شناس ــتجرده ب ــهبازی دس ــن ش ــای حس آق
صــادره   ۱۲۸۵۵۹۴۴۹۵ ۹۶۵۰۵۰ کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد علــی دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۹۱.۵۸ مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۲۶ اصل ــماره ۷۵۱ فرع ش
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی اغــا بیگــم مشــکل گشــا دســتجردی 

ــاک ــر ۷۰ ام ــه ۳۹۱ دفت ــامانه و صفح ــق س طب
ــأت ســوم  ۶۴.رای شــماره ۲۴۵۹۷-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هی
ــه شناســنامه شــماره  ــور ب ــی پ ــه اخاق ــم فاطم خان
۱۰۷ کدملــی ۱۲۸۵۴۵۲۵۷۷ صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــی دو دان نوروزعل
خانــه بــه مســاحت ۹۱.۵۸ مترمربــع پــاک شــماره 
۷۵۱ فرعــی از ۲۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی 
اغــا بیگــم مشــکل گشــا دســتجردی طبــق ســامانه و 

صفحــه ۳۹۱ دفتــر ۷۰ امــاک
ــوم  ــأت س ــماره ۲۴۵۹۶-۱۳۹۶/۱۱/۱۶ هی ۶۵.رای ش
خانــم ایــران کاظــم زاده بــه شناســنامه شــماره ۱۹۸ 
کدملــی ۱۲۸۵۶۷۴۷۵۸ صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســین دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره ۷۵۱  ــاک ش ــع پ ــاحت ۹۱.۵۸ مترمرب ــه مس ب
فرعــی از ۲۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی 
اغــا بیگــم مشــکل گشــا دســتجردی طبــق ســامانه و 

ــر ۷۰ امــاک صفحــه ۳۹۱ دفت
اول  هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۲۶۰۰۱ شــماره  ۶۶.رای 
خانــم بتــول مزروعــی ســبدانی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره  اصفه ــی ۱۲۹۰۰۳۳۰۱۳ ص ــماره ۱۶ کدمل ش
فرزنــد رجبعلــی ششــدانگ یــک بــاب انبــار تجهیزات 
ــع پــاک  ــه مســاحت ۱۷۱.۸۳ مترمرب ســاختمانی ب
شــماره ۳۲ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــند  ــه و س ــق اظهارنام ــبدانی طب ــی س ــدر مزروع حی
ــان  ــه ۲۹ اصفه ــورخ ۱۳۵۰/۶/۳۰ دفترخان ۴۹۴۵۲ م
)شــهرداری طبــق نامــه شــماره ۸/۹۶/۱۶۰۸۹ مــورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بــا صــدور ســند موافقــت نمــوده اســت(

اول  هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۲۶۰۰۷ شــماره  ۶۷.رای 
خانــم بتــول مزروعــی ســبدانی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره  اصفه ــی ۱۲۹۰۰۳۳۰۱۳ ص ــماره ۱۶ کدمل ش
فرزنــد رجبعلــی ششــدانگ یــک بــاب انبــار تجهیزات 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت ۱۷۷.۶۰ مترمرب ســاختمانی ب
شــماره   ۳۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح
ــند  ــه و س ــق اظهارنام ــبدانی طب ــی س ــدر مزروع حی
ــان  ــه ۲۹ اصفه ــورخ ۱۳۵۰/۶/۳۰ دفترخان ۴۹۴۵۲ م
)شــهرداری طبــق نامــه شــماره ۸/۹۶/۱۶۰۸۹ مــورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بــا صــدور ســند موافقــت نمــوده اســت(

اول  هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۲۶۰۰۹ شــماره  ۶۸.رای 
خانــم بتــول مزروعــی ســبدانی به شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی ۱۲۹۰۰۳۳۰۱۳ ص ۱۶ کدمل
ــزات  ــار تجهی ــاب    انب ــک ب ــدانگ ی ــی شش رجبعل
ســاختمانی بــه مســاحت     ۱۷۷.۹۱  مترمربــع 
پــاک شــماره   ۳۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح
ــه و  ســند  ــق اظهارنام ــدر مزروعــی ســبدانی طب حی
ــان  ــه ۲۹ اصفه ــورخ ۱۳۵۰/۶/۳۰ دفترخان ۴۹۴۵۲ م
)شــهرداری طبــق نامــه شــماره ۸/۹۶/۱۶۰۸۹ مــورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بــا صــدور ســند موافقــت نمــوده اســت(

اول  هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۲۵۹۹۹ شــماره  ۶۹.رای 
خانــم بتــول مزروعــی ســبدانی به شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی ۱۲۹۰۰۳۳۰۱۳ ص ۱۶ کدمل
ــزات  ــار تجهی ــاب    انب ــک ب ــدانگ ی ــی شش رجبعل
ســاختمانی بــه مســاحت  ۱۸۱.۶۰    مترمربــع پــاک 
شــماره   ۳۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح
ــه و  ســند  ــق اظهارنام ــدر مزروعــی ســبدانی طب حی
ــان  ــه ۲۹ اصفه ــورخ ۱۳۵۰/۶/۳۰ دفترخان ۴۹۴۵۲ م
)شــهرداری طبــق نامــه شــماره ۸/۹۶/۱۶۰۸۹ مــورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بــا صــدور ســند موافقــت نمــوده اســت(

اول  هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۲۶۰۰۸ شــماره  ۷۰.رای 
خانــم بتــول مزروعــی ســبدانی به شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی ۱۲۹۰۰۳۳۰۱۳ ص ۱۶ کدمل
ــزات  ــار تجهی ــاب    انب ــک ب ــدانگ ی ــی شش رجبعل
ســاختمانی بــه مســاحت  ۴۷۵.۳۲    مترمربــع 
پــاک شــماره   ۳۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح
ــه و  ســند  ــق اظهارنام ــدر مزروعــی ســبدانی طب حی
ــان  ــه ۲۹ اصفه ــورخ ۱۳۵۰/۶/۳۰ دفترخان ۴۹۴۵۲ م
)شــهرداری طبــق نامــه شــماره ۸/۹۶/۱۶۰۸۹ مــورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بــا صــدور ســند موافقــت نمــوده اســت(

اول  هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۲۵۹۹۶ شــماره  ۷۱.رای 
ــه شناســنامه  ــی ســبدانی ب ــی مزروع ــای صفرعل آق
شــماره ۲۰ کدملــی ۱۲۸۹۹۷۲۰۱۱ صــادره اصفهــان  
فرزنــد حیــدر ششــدانگ یــک بــاب انبــار تجهیــزات 
بــه مســاحت ۲۰۵.۸۸    مترمربــع  ســاختمانی 
پــاک شــماره   ۳۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح
ــه و  ســند  ــق اظهارنام ــدر مزروعــی ســبدانی طب حی
ــان  ــه ۲۹ اصفه ــورخ ۱۳۵۰/۶/۳۰ دفترخان ۴۹۴۵۲ م
)شــهرداری طبــق نامــه شــماره ۸/۹۶/۱۶۰۸۹ مــورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بــا صــدور ســند موافقــت نمــوده اســت(

اول  هیــأت  ۷۲.رای شــماره ۱۳۹۶/۱۲/۰۹-۲۵۹۹۸ 
ــه شناســنامه  ــی ســبدانی ب ــی مزروع ــای صفرعل آق
شــماره ۲۰ کدملــی ۱۲۸۹۹۷۲۰۱۱ صــادره اصفهــان  
فرزنــد حیــدر ششــدانگ یــک بــاب انبــار تجهیــزات 

ســاختمانی بــه مســاحت  ۱۷۳.۶۹    مترمربــع 
پــاک شــماره   ۳۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح
ــه و  ســند  ــق اظهارنام ــدر مزروعــی ســبدانی طب حی
ــان  ــه ۲۹ اصفه ــورخ ۱۳۵۰/۶/۳۰ دفترخان ۴۹۴۵۲ م
)شــهرداری طبــق نامــه شــماره ۸/۹۶/۱۶۰۸۹ مــورخ 
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ بــا صــدور ســند موافقــت نمــوده اســت(

۷۳.رای شــماره ۲۷۰۵۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۱ هیــأت چهــارم 
آقــای مرتضــی روزبهانــی دره ســاری بــه شناســنامه 
شــماره ۵۶۵ کدملــی ۶۲۱۹۴۱۶۴۶۵ صــادره فریــدن 
فرزنــد حســن ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت 
ــاک شــماره ۶۷  ــع در قســمتی از پ ۱۵۰.۷۵ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی ســیدمحمد 

حســینی
۷۴.رای شــماره ۲۶۹۴۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۰ هیــأت اول 
آقــای مجتبــی فروزمنــد به شناســنامه شــماره ۱۴۳۹ 
کدملــی ۱۲۸۵۷۰۳۰۲۲ صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان مرتضــی ششــدانگ یــک ب
۱۲۰ مترمربــع پــاک شــماره ۶۷۰ فرعــی از ۲۶  اصلی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــزاده ــان از مالکیــت حســین مهدی غــرب اصفه
هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۱۵-۲۶۴۵۳ شــماره  ۷۵.رای 
چهــارم خانــم ناهیــد افســوس به شناســنامه شــماره 
۱۲۷۸ کدملــی ۱۸۱۶۹۹۸۴۷۸ صــادره آبــادان فرزنــد 
رمضــان ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲۴۳ 
مترمربــع در قســمتی از پــاک شــماره ۲۸۱ فرعــی از 
۴۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب صفحــه ۶۹ دفتــر 
ــه ششــدانگ  ــه مشــاع از ۷۲ حب ــک ۱۰ حب ۷۹۶ مال

مــی باشــد
۷۶.رای شــماره ۲۵۷۰۳-۱۳۹۶/۱۲/۰۶ هیــأت چهارم  
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب آقــای جــواد رفیعــی رنان
ســاوحیاغ  صــادره   ۴۸۹۸۹۶۳۳۱۵ ۶۵ کدملــی 
فرزنــد صــادق ششــدانگ یکبــاب انبــار مبــل و 
ــمتی  ــع قس ــاحت ۱۶۳.۴۷ مترمرب ــه مس ــوب ب چ
ــع  ــی واق ــی از ۱۸ اصل ــماره ۳۶۲۰ فرع ــاک ش از پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ در اصفه
ــمی ــود میس ــمی عبدالمحم ــک رس ــان از مال اصفه

هیــأت   ۱۳۹۶/۱۲/۱۷-۲۶۵۷۸ شــماره  ۷۷.رای 
ــنامه  ــه شناس ــانی ب ــود خراس ــای محم ــارم آق چه
ــد  ــی ۱۸۱۸۹۵۵۵۲۰ صــادره فرزن شــماره ۳۶۶ کدمل
کریــم ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰۰.۵ 
ــی  ــماره۴۷۸ فرع ــاک ش ــمتی از  پ ــع قس مترمرب
از۱۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 

ــان ــک غــرب اصفه مل
۷۸.رای شــماره ۸۰۳-۱۳۹۷/۰۱/۲۰ هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــو ب ــدرام گ ــس پ ــیده نرگ ــم س خان
شــماره ۳۴۷۶ کدملــی ۱۷۵۶۸۱۰۴۴۳ صــادره اهــواز 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــیدکاظم شش ــد س فرزن
مســاحت ۱۲۶.۱۰ مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 
۳۲ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه ثبــت 
ــه  ــمی صدیق ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــزی تمی
۷۹.رای شــماره ۲۶۹۳۵-۱۳۹۶/۱۲/۱۹ هیــأت اول 

شناســنامه  بــه  میرحســینی  ســیدحمید  آقــای 
ــی  ــادره خمین ــی ۱۲۹۰۲۱۲۷۲۴ ص ــماره ۱۰۱ کدمل ش
شــهر  فرزنــد ســیدمحمد در  ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان تجــاری-اداری    بــه مســاحت   ۴۵.۴۰   
مترمربــع پــاک شــماره   ۱۱۸۳   فرعــی از    ۱۸ 
ــت  ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت رمضــان ســلطانی 

ــی رنان
۸۰.رای شــماره ۲۷۳۹۴-۱۳۹۶/۱۲/۲۸ هیــأت ســوم 
شناســنامه  بــه  پــور  سیدمحمد هاشــمی  آقــای 
صــادره   ۱۲۸۰۳۱۸۹۰۲ کدملــی   ۴۳۰۱۸ شــماره 
اصفهــان  فرزنــد ســیدعلی ششــدانگ یکبــاب 
بــه مســاحت ۴۴۸.۱۵  انبــار ضایعــات خــودرو 
مترمربــع پــاک شــماره ۳۹فرعــی از۱۲ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
ــوم  ــه معص ــمی رباب ــک رس ــان  از مال ــرب اصفه غ

جوزدانــی زاده 
ــارم  ــأت چه ــماره ۱۲۵۹-۱۳۹۷/۰۱/۲۰ هی ۸۱.رای ش
آقــای مصطفــی جــان نثــاری بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲۹۰۴۱۷۷۹۲ ص ۱۲ کدمل
ــع  ــاحت ۲۹۰.۲۱ مترمرب ــه مس ــدانگ  ب ــی شش عل
پــاک شــماره۹۹۱ فرعــی از۱۳ اصلــی واقــع در 
غــرب  ملــک  ثبــت  بخــش ۱۴حــوزه  اصفهــان 
ــد و  ــک میباش ــاک مال ــر ام ــه در دفت ــان ک اصفه
ــر  ــر نص ــطه از اصغ ــع الواس ــع م ــدار ۵۰ مترمرب مق

ــوده ــداری نم ــی خری ازادان
رای اصاحی

۱.رای اصاحــی شــماره ۱۸۶-۱۳۹۷/۰۱/۰۸ هیــأت 
ــا  ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــوم باتوج س
عنایــت بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده 
ــی  ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی ــاد رای ص ــذا مف ل
گــردد: پــاک اصلــی ۱۳ صحیــح میباشــد لــذا پــاک 
ملــک مــورد تقاضــا ۱۳/۳۸۰ صحیــح میباشــد کــه در 
رای شــماره ۱۶۹۹۰-۱۳۹۶/۰۷/۲۰ هیــأت ســوم پاک 
ــد شــده اســت. ــی قی ــی ۳۸۰ فرعــی از ۱۸ اصل ثبت

ــل  ــه فــوق قاب ــا رعایــت اصاحی ــی ب رای صــادره قبل
اجــرا میباشــد.

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم 

۱۸۳۸ الــف  .م  صادرخواهدشــد  مالکیــت 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری

آگهیموضوعتبصرهیکماده105
اصالحیآئیننامهقانونثبت

احترامــا نظربــه اینکــه  آقــای علــی صادقــی برزانــی  
فرزنــد احمــد  تقاضــای تعییــن بهــاء  ثمنیــه اعیانی  
ــاک ۱۶/۴۵۲۵  ــگ  مشــاع  ازششــدانگ  پ دو دان
از پاکهــای  ۱۰۵ و ۱۰۶ فرعــی  مجــزی شــده  
واقــع در بخــش چهــارده ثبــت اصفهــان  کــه طبــق 
ســوابق متعلــق بــه خانــم بــی بــی بیگــم  صادقــی 
ــاب   ــید عبدالوه ــاج س ــوم  ح ــد مرح ــی  فرزن رنون
ــاده  ــک م ــره ی ــرای تبص ــوده و در اج ــت را نم اس

ــون ثبــت کارشــناس  ۱۰۵ اصاحــی آئیــن نامــه قان
رســمی دادگســتری میــزان بهــاء ثمنیــه اعیانــی  دو 
ــر  ــوق الذک ــاک  ف ــدانگ پ ــاع از شش ــگ  مش دان
ــوده  ــرآورد نم ــال  ب ــون ری ــازده  میلی ــغ ی ــه مبل را ب
ــق قبــض  ــور  را طب ــغ مزب اســت کــه متقاضــی مبل
ــورخ۱۳۹۷/۱/۲۸  ــماره ۹۷۱۰۴۲۸۰۸۹۷۱۸۳۸۲ م ش
در حســاب ســپرده  ثبــت اســنادو و امــاک منطقــه 
ــع نمــوده   و چــون متقاضــی  ــان تودی غــرب اصفه
اظهارداشــته  کــه بــه مالــک  بهــای ثمنیــه اعیانــی 
ــدارد   دسترســی نداشــته و ازنشــانی وی اطاعــی ن
ــه   ــن نام ــک آئی ــاد تبصــره  ی ــه  مف ــه ب ــذا باتوج ل
فــوق الذکــر  مراتــب یــک مرتبــه  در روزنامــه  
کثیراالنتشــار  آگهــی مــی شــود تــا ذینفــع  یــا قائــم 
ــاء  ــی  مشــارالیها  جهــت دریافــت  به ــام  قانون مق
ــه  ــاک منطق ــت اســناد و ام ــه ثب ــن شــده  ب تعیی
ــع  ــه  تضیی ــه و در صورتیک ــان مراجع ــرب اصفه غ
ــار   ــخ انتش ــد ازتاری ــی توان ــد  م ــده باش ــی ش حق
ایــن آگهــی  بــه مــدت یــک مــاه بــه مراجــع صالحه 
قضائــی  مراجعــه و گواهــی طــرح دعــوی  را بــه ثبت 
ــلیم  ــان  تس ــرب اصفه ــه غ ــاک منطق ــناد و ام اس
ــه  و  ــدم مراجع ــی اســت در صــورت ع ــد بدیه نمای
ــه ثبــت اســنادو امــاک  گواهــی طــرح دعــوی را ب
منطقــه غــرب اصفهــان تســلیم نمایــد  بدیهــی 
ــم  ــا قائ ــع ی ــه ذینف ــدم مراجع اســت در صــورت ع
ــی در مــدت   ــه مراجــع قضائ ــی  وی ب ــام  قانون مق
ــه گواهــی طــرح دعــوی   تعییــن شــده  و عــدم ارائ
ــاء  ــتثناء به ــدون اس ــی ب ــت  متقاض ــند مالکی س
ــد .م  ــد ش ــلیم خواه ــادر و تس ــی ص ــه اعیان ثمنی

ــف ۱۶۴۶  ال
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــر واح ــدری  مدی علیرضاحی
ملــک غــرب اصفهــان ازطــرف ابوالفضــل  شــهریاری 

نائینــی

ادارهکلثبتاسنادوامالک
استاناصفهان

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملک
دولتآبادبرخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ــد ســند رســمی اراضــی و ســاختمانهای فاق
موضــوع  هیــات  ذیــل  شــماره های  آرای  برابــر 
ــی  ــی اراض ــت  ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار 
بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی 
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده ۳ قان م
ــه  ــد ســند رســمی و ب اراضــی و ســاختمانهای فاق
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 
۱۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان 

اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد از 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری

اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس اخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهد شــد. 
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه 

دادگاه نیســت.
برابــر رای شــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۱۲۰۶ کاســه 
پرونــده ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۱۸۳ آقــای رحمــت 
ــد رضــا بشــماره شناســنامه  ــور ســخی فرزن ــه پ ال
۱۸۱ صــادره از اصفهــان  نســبت بــه شــش دانــگ  
یــک بــاب کارگاه  بــه مســاحت  ۹۲.۲۹ متــر مربــع 
ــی  ــاک ۳۱۷  اصل ــر روی قســمتی از پ ــی ب احداث
واقــع در جــاده حبیــب آبــاد بخــش ۱۶ ثبــت 
اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقایــان 
ــری حــوض ماهــی و قاســم عباســیان ناصــر اکب

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

ــماره: ۰۱  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب
/۳۷/۰۵/الــف/م بــه تاریــخ ۹۷/۰۱/۰۸

آگهیمزایدهو
فروشاموالغیرمنقول

ــوص  ــوار در خص ــتری برخ ــکام دادگس ــرای اح اج
ــه در  ــکام  ک ــرای اح ــه ۹۶۰۳۹۸ اج ــده کاس پرون
آن محکــوم علیــه ۱- شــیرین مســتعانی ۲-امیــر 
مســتعانی  محکــوم اســت بــه پرداخــت ۱۲۳۶۰۰۰۰۰ 
ــغ  ــش و مبل ــد جهانبخ ــای محم ــق آق ــال در ح ری
ــه  ــت و هزین ــال باب ــه ری ــوم ب ــتم محک ــک بیس ی
اجــراء در حــق دولــت در نظــر دارد جلســه مزایــده 
ای در تاریــخ ۹۷/۰۲/۱۶ ســاعت ۹:۰۰ صبــح در محل 
ــزار  ــکام برگ ــرای اح ــر اج ــوار دفت ــتری برخ دادگس
ــل از  ــج روز قب ــد پن ــد میتوانن ــن خری ــد طالبی نمای
مزایــده از امــوال واقــع در پارکینــگ شــهدای دولــت 
آبــاد برخواربازدیــد نماینــد. مزایــده از مبلــغ ارزیابــی 
شــده شــروع و برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده 
درصــد مبلــغ ارزیابــی شــده را در زمــان مزایــده بــه 
 همــراه داشــته باشــد و باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد

ــت  ــه ظرفی ــار ب ــل ب ــاق حم ــدد ات ــک ع  نماید.۱-ی
حجمــی ۱۰ تــن بــه ابعــاد خارجــی ۳/۲*۱/۹ 
متــر بــه مبلــغ ســی میلیــون ریــال ۲- یــک 
عــدد اتــاق حمــل نوشــابه و آب معدنــی ابعــاد 
۵*۲ متــر ســاخت ۱۳۹۰ دارا ۶۶ درب کرکــره ای 
ــدد  ــک ع ــال ۳- ب ــون ری ــت میلی ــت و هش بیس
ــی  ــا درب آلومینیوم ــزی ب ــابه فل ــل نوش ــاق حم ات
 ابعــاد ۳/۵*۲ متــر بــه مبلــغ بیســت و دو میلیــون

 ریال
حقوقــی  دادگاه  اول  شــعبه  احــکام  اجــرای 

برخــوار شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

۹۶/۱۲/۲۱ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۱۴۶۴/م 
تاریخ ارسال: ۹۷/۰۱/۲۹

روزهایداغلیگیکمتأسفمکهخبرنگارانراراهندادند



پیشهناد فیلم

)Zero( انیمیشن کوتاه صفر

بیاییــد بــا هــم روراســت باشــیم؛ انســان ها برابــر زاده 
نمی شــوند؛ نــژاد، زبــان، محــل تولــد، مذهــب، طبقــه  
ــوارد  ــیاری از م ــی و بس ــت مال ــن، وضعی ــی والدی اجتماع
دیگــر،  از همــان بــدو تولــد باعــث می شــوند ســبک زندگــی 
ــکل  ــا ش ــه آن ه ــبت ب ــه نس ــد جامع ــراد و دی ــی از اف خیل
ــن  ــر چنی ــت تأثی ــا تح ــردم دنی ــادی از م ــده  زی ــرد. ع بگی
محدودیت هایــی در جوامــع مختلــف مــورد تبعیــض قــرار 
می گیرنــد و بــا وجــود داشــتن اســتعداد، افــکار فوق العــاده 
و سختکوشــی، نســبت بــه دیگــران کمتــر دیــده می شــوند 
ــا ایــن حــال  ــد؛ ب ــه  دســت نمی آورن ــر ب و فرصت هــای براب
ــا  ــا ب ــه تنه ــت ک ــم نیس ــان هایی ک ــای انس ــخ ردپ در تاری
وجودشــان خــط بطالنــی بــر ایــن افــکار ســنتی و اشــتباه 
ــز  ــای تبعیض آمی ــن نگاه ه ــی ای ــر تمام ــیدند و در زی کش
ــدن و  ــی، حمایت نش ــا بی توجه ــه ی ــتمگران جامع خرده س
ــتند  ــا توانس ــنگ اندازی های دولت ه ــار و س ــی فش گاه حت
دســت بــه اقداماتــی بــزرگ بزننــد و جامعــه یــا جهــان را به 
مکانــی بهتــر بــرای زندگــی تبدیــل کننــد. هــر چنــد بــار کــه 
ــوس از  ــل ققن ــرادی را می شــنویم کــه مث ــن اف قصــه  چنی
زیــر خاکســتر دوبــاره زاده شــدند، بــاز هــم برایمــان تازگــی 
ــن معجــزات  دارد؛ راســتش اصــال نمی شــود از داســتان ای
 Zero ــاه واقعــی دنیایمــان خســته شــویم. انیمیشــن کوت
ــی ســاده، راوی داســتان ایــن  ــا زبان )صفــر( ســعی دارد ب
افــراد باشــد؛ افــرادی کــه بــا وجــود تمامــی محدودیت هــا 
ــه  ــد ک ــق کنن ــزی را محق ــدند چی ــق ش ــا موف و تبعیض ه

ــد.  ــش برنمی آی ــی از پس هرکس
ایــن انیمیشــن ســاخته  زوج اســترالیایی کریســتوفر و 
 Zealous و محصــول مشــترک  کریســتین کزیلــوس 
 Screen NSW و  کریتیــو(  )زیلــوس   Creative
)اســکرین ان اس دبلیــو(، در ســال ۲۰۱۰ توانســت موفقیت 
ــت آورد و  ــه  دس ــف ب ــنواره های مختل ــمگیری در جش چش

۱۵ جایــزه  بین المللــی را کســب کنــد.

حرف و نقل

 دو اثــر از تازه تریــن آثــار هنــری رضــا بدرالســماء، 
ــری  ــام حســین)ع( در گال ــالد ام ــا ســالروز می ــان ب همزم

ارژنــگ اصفهــان رونمایــی می شــود.
 مونــا خوش اقبال، مدیر مؤســس مجموعــه فرهنگی هنری 
کامــا، از برپایــی نمایشــگاه آثــار نقاشــی احمدرضــا احمــدی در 
گالــری کامــا خبــر داد و گفــت: برای نخســتین بار ۴۰ اثر نقاشــی 
ایــن شــاعر بــا عنــوان »هــزار اقاقیــا در چشــمان تو هیچ بــود« به 

نمایــش درمی آیــد.
 محمدمهــدی حیدریــان، معــاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی و رئیــس ســازمان ســینمایی، گفــت: هزینه هــا در 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر تبدیل به ســرمایه شــده و این 
موضــوع از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت. هزینه کــردن کار 
ســختی نیســت؛ امــا تبدیــل هزینــه به ســرمایه کار دشــواری 
اســت کــه ایــن کار دشــوار در جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 
انجــام شــده اســت. جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر جایــگاه 
اصلــی خــود را تــا حــد زیــادی پیــدا کــرده و ایــن موضــوع 

مرهــون اهــداف مشــخص و حرکــت بــه ســوی آنهاســت.
 فیلمبــرداری فیلــم کوتــاه »ســبز کبــود« بــه کارگردانــی 

فــروزان جاللــی در تهــران بــه پایــان رســید.
 دو فیلــم انیمیشــن »آدم خانگــی« و »آلفابــت« از 
تولیــدات مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی بــه 
جشــنواره »تریپولــی« لبنــان راه یافتنــد. پنجمیــن دوره 
جشــنواره بین المللــی فیلــم »تریپولــی« طــی روزهــای 3۰ 
فروردیــن تــا 6 اردیبهشــت 97 در شــهر تریپولی لبنــان برگزار 

خواهــد شــد.
 همایــون اســعدیان، رئیــس هیئت مدیــره خانــه ســینما 
بــا بیــان اینکــه بعضــی جوســازی ها علیــه ایــن نهــاد صنفی، 
ــر  ــه سینماســت، از مدی درواقــع تالفی کــردن دشــمنان خان
ــت  ــت فهرس ــری خواس ــانه های تصوی ــه رس ــل مؤسس عام
ــته و  ــال های گذش ــول س ــده در ط ــای خریداری ش فیلم ه

میــزان پرداختــی بــه هــر فیلــم را منتشــر کنــد.
 رضــا رشــیدپور بــا پذیــرش اینکــه روایــت اخیــری کــه 
در برنامــه »حــاال خورشــید« از ســرپل ذهاب مطــرح شــده، 
جعلــی بــوده اســت، از بیننــدگان عذرخواهــی و توضیحاتی را 

در ایــن زمینــه بیــان کــرد.
  اســتیون اســپیلبرگ ســرانجام جذب دنیــای ابرقهرمانان 
مــارول شــد و قصــد دارد کارگردانــی یــک فیلــم ماجراجویــی را 

بر عهــده بگیــرد.
 لئونــاردو دی کاپریــو بــه عنــوان اهداکننــده جایــزه رابرت 
آزبــورن بــه مارتیــن اسکورســیزی، کارگــردان نامــدار، انتخاب 

. شد
 مســعود اشــتری بــه عنــوان بــازرس انجمــن عکاســان 

ســینمای ایــران انتخــاب شــد.
 فیلــم کوتــاه داســتانی »دوســتت دارم« ســاخته بابــک 
 SHORT SHORTS حبیبی فــر بــه جشــنواره فیلــم کوتــاه
FILM FESTIVAL & ASIA ۲۰۱۸ در ژاپــن رفــت کــه 

ــود. ــزار می ش ــتمین دوره آن برگ ــال بیس امس
ــه  ــک گردان و صداپیش ــدی، عروس ــلطان احم   امیرس
برنامــه  یــک  بــه  خــود  فعالیت هــای جدیــد  دربــاره 
ــد مجموعــه ای  ــان کــرد: تولی ــد اشــاره و بی عروســکی جدی
ایــران کاال  را در شــبکه  نــام »حجــره قیمه خــان«  بــه 
ــاخته                                                                                       ــمت س ــت در ۵۲ قس ــرار اس ــه ق ــم ک ــروع کرده ای ش

ــود. ش

کوتاه اخبار 
 »کاله قرمزی« جدید در شب 

میالد امام حسین)ع(
»کاله قرمــزی« بــه همــراه عروســک های دوست داشــتنی 
میهمــان  شــیعیان  ســوم  امــام  میــالد  شــب  در  آن 

مخاطبــان شــبکه دو ســیما می شــود. 
ــد  ــمت جدی ــبکه دو، قس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مجموعــه »کاله قرمــزی« پنجشــنبه )3۰ فروردین مــاه( 
ســاعت ۱۸:3۰ مصــادف بــا میــالد امــام حســین)ع( 
پخــش می شــود و تکــرار آن نیــز ســاعت ۱۸:3۰ روز 

جمعــه )3۱ فروردین مــاه( خواهــد بــود. 

پایان »آشفتگی« جیرانی
فیلمبــرداری »آشــفتگی«، آخریــن ســاخته فریــدون 
ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــران ب ــی در ته ــی، به تازگ جیران
ایــن فیلــم اســفندماه بــا مدیریــت فیلمبــرداری مســعود 
ــی  ــه زودی مراحــل فن ــد خــورد و ب ــران کلی ســالمی در ته

ــد.  ــد ش ــاز خواه ــفتگی« آغ »آش
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــی نس ــای متفاوت ــه فض ــم ک ــن فیل در ای
ســاخته های جیرانــی دارد، بهــرام رادان، مهنــاز افشــار، 
محمــدی،  احســان  ادبــی،  نســیم  میالنــی،  علــی 
نقــش  ایفــای  احمــدی  مهــران  و  صلح جــو   نازنیــن 

می کنند.

ــد  ــران از پیش تولی ــون ای ــینما و تلویزی ــردان س ــنده و کارگ نویس
ــر داد.  ســریال »ســلمان فارســی« در اواخــر امســال خب

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صداوســیما داوود میرباقری 
ــن  ــروژه ســریال »ســلمان فارســی«، یکــی از بزرگ تری گفــت: پ
تولیــدات تلویزیونــی خواهــد بــود. حجــم و گســتردگی کار باعــث 
شــده اســت تــا ســاخت ســریال را بــه ســه بخــش تقســیم کنیم. 
وی افــزود: بخــش اول مربــوط بــه زادگاه ســلمان در ایــران 
ــد  ــن بخــش بای ــط ای ــرای ضب و دوران پیــش از اســالم اســت. ب
شهرک ســازی کنیــم. بــه عبارتــی شــهرهای جــی و تیســفون را کــه 
ــاخت.  ــم س ــد، خواهی ــانی بودن ــران دوره ساس ــای ای پایتخت ه
ــه روم و  ــه منطق ــوط ب ــش دوم مرب ــه داد: بخ ــری ادام میرباق
ــه  ــی ب ــی مدت ــلمان فارس ــه س ــود ک ــس می ش ــوری بیزان امپرات
آنجــا مهاجــرت کــرد و داســتان ها و اتفاقــات بســیاری را در آنجــا 

ــود. شــاهد ب

 بخــش ســوم بــه دوره ظهــور اســالم و حضــور ســلمان در 
شــهرهای مکــه و مدینــه و همراهــی او بــا پیامبــر اســالم)ص( 

برمی گــردد. 
کارگــردان ســریال »مختارنامــه«، بخــش ســوم ســریال ســلمان 
ــرد و  ــف ک ــار توصی ــریال مخت ــام س ــنگین تر از تم ــیار س را بس
ــور  ــه ط ــه کار ســه بخــش یادشــده، امســال و ب ــاز ب ــت: آغ گف
همزمــان کلیــد خواهــد خــورد. شهرک ســازی خواهیــم داشــت. 
ــه  ــال ب ــفون امس ــی و تیس ــی ج ــهرک ایران ــاخت ش ــگ س کلن
زمیــن زده خواهــد شــد و اصالحــات و اضافاتــی در شــهرک 
ســینمایی نــور تابــان واقــع در جــاده قــم اعمــال خواهــد شــد. 
ایــن فیلمســاز بــا بیــان اینکــه در مرحلــه انتخــاب بازیگــر اســت، 
ــط  ــا ضب ــلمان ب ــریال س ــد س ــاز پیش تولی ــرد: آغ ــح ک تصری
بخــش میانــی، یعنــی مهاجــرت ســلمان بــه امپراتــوری بیزانــس 

ــود. خواهــد ب

دبیــر اجرایــی و دبیــر شــورای سیاســتگذاری گــروه ســینمایی 
»هنــر و تجربــه« برنامه هــای ایــن گــروه ســینمایی را در ســال 

جدیــد تشــریح کــرد. 
دبیــر شــورای  و  اجرایــی  مدیــر  علم الهــدی،  امیرحســین 
سیاســتگذاری گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه«، در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار مهــر دربــاره برنامه هــای ایــن گــروه ســینمایی در 
ســال جــاری بیــان کــرد: »هنــر و تجربه« کمــاکان پــس از چهار 
ــی رســیده اســت و امســال هــم  ــک ثبات ــه ی ســال گذشــته ب
مثــل ســالیان گذشــته، پذیــرای فیلمســازان مســتعد ســینمای 
ــع  ــای بدی ــد فیلم ه ــراد بتوانن ــن اف ــا ای ــود ت ــد ب ــران خواه ای
ــد.  ــش بگذارن ــه نمای ــه« ب ــر و تجرب خــود را در ســینمای »هن
وی افــزود: »هنــر و تجربــه« در روزهــای نخســت ســال جدیــد 
ــت؛  ــش گذاش ــه نمای ــاه را ب ــای کوت ــار فیلم ه ــن ب ــرای اولی ب
ــن از  ــت، ۵ ت ــت درس ــک مدیری ــا ی ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ب

ــان شــدند  ــا هــم هم زب ــد، ب ــدا کردن فیلمســازان یکدیگــر را پی
و توانســتند یــک تجربــه خــوب را رقــم بزننــد و بــا توجــه بــه 
اینکــه عالقه منــدان زیــادی بــه فیلــم کوتــاه در سراســر کشــور 

ــد.  ــی از آب درآم ــه موفق ــود دارد، تجرب وج
وی در پایــان بیــان کــرد: براســاس برنامــه جدیــد مــا، اکــران 
آثــار در درازمــدت همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و آثــاری کــه 
ــش  ــه نمای ــر ب ــد، در ســینماهای دیگ ــری دارن ــان کمت مخاطب
ــار  ــتری در اختی ــانس های بیش ــن س ــش از ای ــد. پی درمی آین
فیلم هــا قــرار می گرفــت، امــا بــا برنامه ریــزی جدیــد بــه 
ســینماها هویــت می دهیــم؛ یعنــی وقتــی مخاطبــان بــه 
ــر  ــم ه ــک فیل ــد ی ــد و می دانن ــه می کنن ــینما مراجع ــک س ی
ــا می توانیــم  ــا ایــن کار تقریب روز ســه ســانس نمایــش دارد، ب
ــی  ــا پ ــن فیلم ه ــا ای ــه ب ــه رفتارشناســی مخاطــب در مواجه ب

ــم. ببری
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انیمیشــن  عرصــه  در  زیــادی  هنرجویــان 
ــان  ــن هنرجوی ــد. ای ــته و دارن ــت داش فعالی
بــا مشــکالت زیــادی روبــه رو می شــوند و 
ــرای ورود  ــدان ب ــه عالقه من ــر دغدغ ــن ام ای
بــه ایــن عرصــه محســوب می شــود کــه 
بــرای شــروع فعالیــت  می توانــد مانعــی 
ــو  ــه گفت وگ ــتا ب ــن راس ــد. در همی ــا باش آنه
بــا علیرضــا گلپایگانــی، یکــی از اســتادان 
ــی  ــو هیئت علم ــوزه و عض ــن ح ــته ای برجس
گــروه کارشناســی ارشــد انیمیشــن دانشــگاه 
ــت  ــگاه تربی ــی دانش ــو هیئت علم ــر، عض هن
مــدرس، مــدرس دانشــگاه الزهــرا و دانشــگاه 
کارگــردان  و  تهیه کننــده  و  اســالمی  آزاد 
انیمیشــن »آقــای مهربــان«، »پهلوانــان« و... 
ــا(  ــری صب ــز فرهنگی هن ــفارش مرک ــه س )ب
ــابقه  ــا س ــان ب ــارب ایش ــا از تج ــتیم، ت نشس
تقریبــا ۲۰ ســاله تدریــس و فعالیــت در ایــن 

حــوزه بهره منــد شــویم.
 مهم ترین نکته ای که برای موفقیت 

هنرجویانتان در این حوزه گوشزد 
می کنید، چیست؟

هنرجویــان بایــد خودآمــوز باشــند؛ یعنــی بــه 
کالس درس، کتــاب و افــراد متکــی نباشــند؛ 

تجربــه کننــد و از اشتباهاتشــان درس بگیرنــد؛ 
عامــل  و  نکتــه  بزرگ تریــن  امــر،  ایــن 
موفقیــت آنهاســت. آنچــه را انســان در تجربــه 
ــان  ــت از زب ــال اس ــی آورد، مح ــت م ــه دس ب
کســی یــا در کالس درســی بیامــوزد؛ بنابرایــن 
هرچقــدر تجــارب و خطاهــا و اشــتباهات 
بیشــتر باشــد، آموزه هــا و یادگیری هــا بیشــتر 

ــود. خواهــد ب
 چند درصد هنرجویان این عرصه 

عزم راسخ برای ادامه فعالیت تولیدی 
دارند؟

ــن  ــای انیمیش ــه وارد دنی ــانی ک ــتر کس بیش
می شــوند، بــه طــور قطــع بــه آن عالقــه دارنــد؛ 
ــا  ــی ی ــزه اصل ــاید انگی ــراد ش ــی اف ــا برخ ام
کافــی بــرای ایــن رشــته ندارنــد و نمی داننــد 
بــرای چــه وارد ایــن رشــته شــده اند؛ بــر 
همیــن اســاس برخــی دانشــجویان پــس از 
ــن  ــه ای ــان ورود ب ــل از زم ــه قب ــام دوره ب اتم
عرصــه برمی گردنــد و در رشــته های قبلــی 
ــم  ــرادی ه ــه اف ــت می کنند.البت ــود فعالی خ
ــزه  ــه و انگی ــل از ورود، تجرب ــه قب ــتند ک هس
ــس از دوره آموزشــی  ــا پ ــد، ام ــی را ندارن کاف
ــه  ــد و بقی ــود را می یابن ــدف خ ــن، ه انیمیش
ــاص  ــته اختص ــن رش ــه ای ــود را ب ــی خ زندگ

می دهنــد. 

ادامــه دادن و تــداوم، راز موفقیــت در ایــن 
ــی  ــد، طبیع ــداوم نباش ــر ت ــت؛ اگ ــه اس عرص
اســت موفقیتــی هــم حاصــل نمی شــود.

 با توجه به تیمی بودن انیمیشن، 
هنرجویان چطور می توانند شناخته 

شوند تا بتوانند به کارهای تیمی 
دعوت شوند؟ شرکت در جشنواره ها 
می تواند نقطه شروعی باشد یا آن را 

توصیه نمی کنید؟
بــه طــور قطــع انیمیشــن، هنــر تیمــی اســت؛ 
البتــه اســتثناهایی هــم وجــود دارد کــه ایــن 
امــر ناشــی از انتخــاب قالــب و ســبکی خاص 
توســط برخــی هنرمنــدان اســت کــه در آن فرد 
بــه تنهایــی اثــر را می ســازد. بــه نظــر مــن هــر 
هنرمنــدی کــه بتوانــد در شــاخه  انتخابــی خود  
شــامل طراحــی کاراکتــر، طراحــی پس زمینــه، 
و...  ریــگ  مدل ســازی،  متحرک ســازی، 
ــد.  ــد ش ــناخته خواه ــد، ش ــر باش متخصص ت
شناخته شــدن  باعــث  جشــنواره ها  لزومــا 
نیســتند. بــه نظــر مــن هنرجویــان اولیــن کار 
را حتــی بــا قیمــت کــم قبــول کننــد و وارد بازار 
شــوند؛ وقتــی قابلیت فنــی و هنری فــردی در 
یــک فیلــم دیــده شــود، خیلــی ســریع معرفی 
می شــود و لزومــا ایــن امــر بــه ســاختن یــک 
فیلــم و دیده شــدن در جشــنواره محــدود 

نمی شــود. 
هنرمنــدان بــرای ورود نبایــد ســختگیر باشــند؛ 
ــوند و  ــل وارد ش ــارت کام ــا مه ــد ب ــه بای بلک

ــل را داشــته باشــد.  کارشــان پختگــی کام
زمــان  کــه  اســت  فضایــی  انیمیشــن، 
زیــادی بــرای رشــد و موفقیــت می طلبــد 
زیــادی  تحمــل  و  صبــر  نیازمنــد  و 
باشــد داشــته  تــداوم  کارشــان   اســت. 

و حضورشــان را دائمــا در عرصــه کار حفــظ 
ــه  ــی ب ــاظ مال ــه از لح ــل از اینک ــد و قب کنن
دستشــان  از  کاری  هــر  کننــد،  فکــر  آن 
زیــاد،  تمریــن  دهنــد.  انجــام  برمی آیــد، 
ــک  ــر کم ــه و صب ــری و تجرب ــت در یادگی دق
ــه جایگاهــی برســد کــه  ــد کــرد فــرد ب خواهن

اســت. شایســته اش 

 تهیه کنندگان از سرمایه گذاری 
در حیطه انیمیشن های سه بعدی 

واهمه دارند و نگران فروش و برگشت 
پولشان هستند؛ نگرانی آنها را تأیید 

می کنید؟
طبیعــی اســت کــه ســرمایه گذارها نگــران 
باشــند؛ چــون دربــاره انیمیشــن مطمئــن 
نیســتند کــه حتــی ســرمایه اولیــه خودشــان 
ذائقــه  هنــوز  اینکــه  دلیــل  بــه  برگــردد؛ 
تماشــاگر ایرانــی، انیمیشــن را یــک محصــول 
ــن  ــی بهتری ــی حت ــد؛ یعن ــی می بین تلویزیون
ــا  ــا را ب ــن دنی ــدات انیمیش ــن تولی و گران تری
قیمــت ناچیــز در صفحــه تلویزیــون یــا مانیتور 
ــدن  ــه دی ــادت ب ــد و ع ــگاه می کنن ــه ن رایان

ــع  ــد. درواق ــینما ندارن ــرده س ــر روی پ ــا ب آنه
در تاریــخ پرفروش تریــن فیلم هــای دنیــا، 
همیشــه انیمیشــن حضــور داشــته اســت و از 
ــا دو  ــک ی ــت کم ی ــم اول دس ــج فیل ــن پن بی
ــی  ــد و گــردش مال انیمیشــن پرفــروش بودن
زیــادی در دنیــا داشــته اند؛ امــا در ایــران 
ســاعت پرفــروش ســینما 7 یا 9 شــب اســت. 
ــب  ــاعات، مخاط ــن س ــت در ای ــی اس طبیع
ــان  ــودکان و نوجوان ــه ک ــن ک ــی انیمیش اصل
هســتند، در منــزل بــه ســر می برنــد؛ بنابرایــن 
فروشــی نخواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس 
بایــد انیمیشــنی تولیــد شــود کــه بــرای 
ــته  ــت داش ــم جذابی ــال ه ــب بزرگس مخاط
در  سال هاســت  موضــوع  ایــن  و  باشــد 
ــاده  ــاق افت ــن اتف ــرب و ژاپ ــن های غ انیمیش
اســت و کاری بســیار ســخت اســت و مــا 

چنیــن داســتان هایی هنــوز ننوشــته ایم. 
بســیاری از کشــورها مثل ســوئد، فنالنــد، ایتالیا 
و... هــم هنــوز نتوانســته اند در ایــن راســتا قــدم 
بردارنــد و تنهــا ایــران بــا ایــن موضــوع مواجــه 
نیســت. کشــورهای محــدودی هســتند کــه 
می تواننــد فیلم هــای ســینمایی انیمیشــنی 
بســازند کــه عــالوه بــر برگشــت ســرمایه تولیــد، 
ســود هنگفتــی بــرای ســازندگان داشــته باشــد؛ 
ــس از  ــی پ ــوالت جانب ــه محص ــن ارائ همچنی
تولیــد مثــل عروســک، لبــاس و ... اســت 
کــه درآمدشــان از خــود فیلــم بیشــتر اســت و 
ــرای  ــی ب ــم، تبلیغ ــت فیل ــوان گف ــع می ت درواق

فــروش محصــول اســت. 
انیمیشــن، محصولــی بین المللــی اســت و 
ــود  ــه ش ــا عرض ــر دنی ــد در سرتاس ــد بتوان بای
ــه  ــد ک ــاد ندارن ــی اعتم ــرمایه گذاران خیل و س

ــد.  ــی بیفت ــن اتفاق چنی

،،
ادامــه دادن و تــداوم، راز موفقیــت در 
عرصــه اانیمیشــن ســت؛ اگــر تــداوم 
نباشــد، طبیعی اســت موفقیتی هم 

حاصــل نمی شــود

گفت وگوی کیمیای وطن با خالق »پهلوانان« و »آقای مهربان«

تداوم، راز موفقیت در انیمیشن

 بخشی از وصیت نامه شهید 
امیرعباس نجارباشی

الذیــن آمنــوا و هاجــروا و جاهــدوا فــی ســبیل هللا باموالهــم 
و انفســهم و اعظــم درجــه عنــدهللا و اولئــک هــم الفائــزون.

ــد و در راه  ــد و از وطــن هجــرت گزیدن ــان کــه ایمــان آوردن آن
خــدا بــا مــال و جانشــان جهــاد کردنــد، آنهــا را نــزد خــدا مقام 
ــد.  ــژه رســتگاران و ســعادتمندان عالم ان بلنــدی اســت و به وی

)ســوره توبــه، آیــه 20(
بــا ســام و درود خدمــت امــام زمان)عــج( و خدمــت 
نایــب بــر حقــش امــام خمینــی )مــد ظلــه العالــی( و 
ــا  ــر ت ــار یاس ــهدا از عم ــی ش ــت تمام ــام و درود خدم ــا س ب
ــین  ــکان و از حس ــم م ــهدای عال ــین بن علی)ع( سیدالش حس
ــی و احمــد ســویزی و در  ــد و مصطفــی قدیان ــا احمــد مفی ت
کل شــهدای عملیــات والفجــر 8 و بــا ســام خدمــت خانــواده 
ایــن عزیــزان. خــدای بی همتــای حــی را شــکر کــه توانســتم 
ــدا  ــور پی ــت حض ــه ظلم ــور علی ــاد ن ــای جه ــن مکان  ه در ای
کنــم و توانســتم مقــداری از جــان و تــوان خــود )کــه ســال ها 

ــذارم و  ــه بگ ــدری مای ــود( ق ــده ب ــرای اســام مان ــده ب بی  فای
دســت کم ایــن همــه بــار گنــاه را کــم کنــم و تــا انــدازه  ای از 
آنچــه برایــم در آن دنیــا مقــرر شــده بــود، کــم کــردم. حــال 
نمی  دانــم کــه خداونــد ایــن عملــم را بــا ایــن همــه معصیــت 
خواهــد پذیرفــت یــا نــه؛ ولــی در عیــن حــال امیــدوارم مــورد 
قبــول وی قــرار گیــرد؛ خرســندم آن عذابــی را کــه ســال ها بــا 
سرکشــی  های خــود بــرای خــود درســت کــرده بــودم، قــدری 

کــم کــردم. )ان شــاءهللا(
کــه  می کنــم  آغــاز  حالــی  در  را  خویــش  وصیت نامــه 
نمی دانــم تــا چنــد ســاعت دیگــر در اینجــا هســتم یــا 
موقعیــت موعــود حضــرت اجــل و خداونــد بــاری تعالــی در 
چــه لحظــه ای اســت؛ ایــن از آن جهــت اســت کــه وظیفــه ای 
ــم  ــته باش ــاید توانس ــا ش ــم ت ــم؛ می نویس ــر گردن ــوده ب ب
مقــداری از آن گنــاه را کــه ســال ها پشــتم را خــم کــرده 
ــب  ــا طل ــود، ب ــرده ب ــته ام ک ــر خس ــای آخ ــن دم ه ــود و ای ب
ــا  ــاید ب ــا ش ــرده ت ــم ک ــم ک ــد برای ــی از خداون آمرزش خواه
ــره ای  ــا چه ــا ب ــما در آن دنی ــف ش ــهیدان و لط ــفاعت ش ش

انســان گونه محشــور شــوم. 

دارم  کنیــد  فکــر  نمی نویســم کــه  لحــاظ  آن  از  را  ایــن 
شکسته نفســی می کنــم. حیــف کــه افشــای گنــاه خــود نوعــی 
گنــاه اســت؛ وگرنــه فکــر می کنــم بــا گفتــن آنهــا شــاید لعنــت 

ــان را. ــب مغفرتت ــا طل ــده باشــم ت ــرای خــود خری شــما را ب
االن کــه خداونــد خواســته اســت مــن بــروم و در میــان شــما 
ــه  ــت ب ــی  هروق ــد؛ ول ــه نکنی ــم گری ــم برای ــم، نمی گوی نباش
یــاد مــن افتادیــد، بــه یــاد علی اکبــر امــام حســین)ع( نیــز 
بیفتیــد. بــه یــاد ســختی  های  آقــا ابــا عبــدهللا بیفتیــد و بــرای 

 او و اهــل بیتــش گریــه کنیــد. 
ــا از مــا  ــد همــه چیــز آق شــما اگــر دقــت کنیــد خواهیــد دی
باالتــر بــوده اســت؛ آن ازدســت دادن حضــرت عبــاس و 
حضــرت علی  اکبــر و حضــرت علی  اصغــر و ... خــود چــه 
ــد.  ــان وارد ش ــر ایش ــه ب ــت ک ــوده اس ــی ب ــت بزرگ مصیب
حــال ایــن  همــه مصیبــت بــه اضافــه مصیبــت ازدســت دادن 
ــام  ــب)س( و ام ــرت زین ــرای حض ــدهللا ب ــا اباعب ــود آق خ
زین العابدیــن)ع( چــه مصیبــت عظمایــی بــوده اســت 
وچــه بــر ایشــان واقــع شــده اســت. بــا ایــن همــه 
 احــواالت می بینیــم خــود آقــا چــه رجــزی می  خوانــد

ــارم و عمــه بزرگوارشــان آن   و بعــد از ایشــان هــم امــام چه
ــن  ــد؛ در عی ــراد می کنن خطبه هــا را در مجلــس آن ملعــون ای
ــد. حــال مــن کــه  ــی را از دســت داده ان اینکــه چنیــن عزیزان
دیگــر جــای خــود دارم و تــازه ایــن گریــه بــرای آنهــا فایــده 
دیگــری نیــز دارد؛ چــون معلــوم نیســت مــن شــهید باشــم یا 
نــه، بنابرایــن بــا گریــه بــرای آنهــا می توانیــد ثوابــی هــم بــرای 

خــود جمــع کــرده باشــید.
از شــما می خواهــم بــا دادن صدقــات و خیــرات برایــم 
آمــرزش از خداونــد بخواهیــد و برایــم بــا پول هایــی کــه دارم 
دو ســال نمــاز و یــک مــاه روزه بخریــد و هرچــه زیــاد آوردیــد، 
خمــس وســایلی را کــه از ایــن حقیــر باقــی مانــده، بدهیــد و 
ســعی کنیــد اگــر اشــخاصی بــه وســایلم احتیــاج دارنــد )اعــم 
ــد  ــا بدهی ــه آنه ــی و...( ب ــایل درس ــاس و وس ــاب و لب از کت
تــا بــدون اســتفاده نمانــد. در ضمــن مــن یــک کیلــو خرمــا 
ــم آن را هــم  ــم؛ خواهــش می کن ــذر کن ــد ن ــه بای بدهــکارم ک
بدهیــد. پــدر و مــادر عزیــزم، از شــما خواهــش می کنــم اگــر 
ــم  ــما باش ــزد ش ــود در ن ــده ب ــدر ش ــه مق ــن دوران ک ــی  ای ط

ــم کنیــد. ــد، حال ــدی و تنــدی و غضبــی از مــن دیدی ب

تلویزیون
پخش نوروزی به 

»هیئت مدیره« لطمه زد
نویســنده »هیئت مدیــره« بــا تأکیــد بــر اینکــه 
پخــش نــوروزی ایــن ســریال بــه قصــه لطمــه زد، 
ــف  ــریال ضعی ــک س ــدای ی ــی در ابت ــت: وقت گف
نشــود  بــرآورده  مخاطــب  توقــع  شــود،  عمــل 
برگردانــدن  ریــزش کنــد،  مخاطبــان  تعــداد  و 

مخاطبــان کمــی دشــوار اســت. 
ــاره  ــنا درب ــا ایس ــو ب ــیانی در گفت وگ ــی خودس عل
ســریال »هیئت مدیــره«  کــه ۱۵ قســمت آن نــوروز 
ــان  ــج ســیما پخــش شــد، بی امســال از شــبکه پن
ــبت  ــه مناس ــد و ب ــرای عی ــریال ب ــن س ــرد: ای ک
ــبکه  ــران ش ــا مدی ــود؛ ام ــده ب ــی نش ــوروز طراح ن
ــود؛  ــش ش ــد پخ ــریال در عی ــد س ــم گرفتن تصمی
بنابرایــن آن هــا ســفارش دادنــد بــه مناســبت 
ــود و  ــه ش ــریال اضاف ــه س ــکانس هایی ب ــد س عی
ــد  ــا چن ــود، تنه ــته ب ــان گذش ــه زم ــل اینک ــه دلی ب
ســکانس نــوروزی بــه ابتــدای »هیئت مدیــره« 
اضافــه کردیــم کــه بــه نظــرم پخــش نــوروزی 
کــه  به ویــژه  زد؛  لطمــه  »هیئت مدیــره«  بــه 
ــداد  ــا تع ــاه شــد ت ــد قســمت اول ســریال کوت چن

قســمت ها زیادتــر شــود. 
او بــا انتقــاد از پخــش ســریال »هیئت مدیــره« 
ــریال در  ــک س ــه ی ــی ک ــه داد: زمان ــوروز ادام در ن
عیــد پخــش می شــود، عمــال بــرای مخاطــب 
نــوع  منتظــر  بنابرایــن  می کنــد؛  ایجــاد  توقــع 
ــت  ــی اس ــای نمایش ــریال و برنامه ه ــی از س  خاص

نمی شــود،  بــرآورده  توقعــش  کــه  زمانــی  و 
اســت  رفتــه  کاله  ســرش  می کنــد  احســاس 
یــا ایــن ســریال چیــزی نیســت کــه دلــش 
فکــر  دلیــل  همیــن  بــه  ببینــد؛  می خواســت 
می کنــم پخــش نــوروزی ســریال بــه آن ضربــه زد؛ 
ــوروزی ســریال برداشــته  ــار ن امــا پــس از اینکــه ب
ــی ۴۰  ــان یعن ــدی خودم ــه زمان بن ــی ب ــد و کم ش
ــدا  ــه برگشــتیم، قصــه سروســامانی پی و ۴۵ دقیق
ــه  ــت ک ــن اس ــرط ای ــه ش ــد. البت ــر ش ــرد و بهت ک
مخاطــب ســریال را از ابتــدا پیگیــری کــرده باشــد؛ 
امــا وقتــی در ابتــدای یــک ســریال ضعیــف عمــل 
ــداد  ــود و تع ــرآورده نش ــب ب ــع مخاط ــود، توق ش
مخاطبــان ریــزش کنــد، برگردانــدن مخاطبــان کمــی 

ــت.  ــوار اس دش
ایــن نویســنده بــا اشــاره بــه تجربــه مدیریــت خــود 
ــره«  ــه »هیئت مدی ــتن قص ــرای نوش ــان ب در آپارتم
ــدت  ــه م ــریال ب ــن س ــرای ای ــن ب ــرد: م ــار ک اظه
ــدی  ــاختمان 6۰ واح ــک س ــر ی ــال مدی ــار س چه
بــودم و دســت کم 6۰ یــا 7۰ درصــد قصه هایــی 
ــت و  ــی اس ــد، واقع ــش می آی ــریال پی ــه در س ک
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــرای م ــع ب در آن مجتم
ســریال  در  کــه  شــخصیت هایی  همچنیــن 
ــتند؛  ــی هس ــد، حقیق ــور دارن ــره« حض »هیئت مدی
بــرای نمونــه ســاالر، خانــم بیگــی و ملــوس خانــم 
ــه  ــد. البت ــع بودن ــن در آن مجتم ــایه های م همس
ــت  ــه در واقعی ــا را ک ــن قصه ه ــیاری از ای ــن بس م
ــع  ــردم. درواق ــر ک ــف و مالیم ت ــود تلطی رخ داده ب
قــرار اســت نمایــش و قصــه ای در ژانــر درام باشــد.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه
»احداث، اجرا و تکمیل عملیاتهای ساختمانی مربوط به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در سطح استان« 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی اصفهان میدان الله کد پستی 97۵۴3-۸۱9۸9 با شماره تماس 3-3۵6۰۲۴۲۱ در نظر دارد 
پروژه »ساخت و تکمیل محیط بانی و سایر ساختمانها و مستحدثات )جان پناه کهیاز، جان پناه افوس، محیط بانی انارک، قرنطینه وحوش، ایستگاه 

سنجش آلودگی هوا، محیط بانی قمصر، ایستگاه پایش شاهین شهر،  ایستگاه پایش آران و بیدگل و محیط بانی ابیانه( متعلق به اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان در سطح استان«، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت واجد 

شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل 

اجرای پروژه و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشنهادی شرکت را جهت تامین مصالح و تجهیزات و اجرای پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم 

نماید. الزم به ذکر می باشد اعتبار از محل اسناد خزانه اسالمی طرح تملک داراییهای سرمایه ای به تاریخ سررسیدهای 97/۰۵/۰۸ و 9۸/۴/۱۱ و 

9۸/۸/۲۰ می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 97/۰۱/۲۸ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت ۱۴ روز شنبه تاریخ 97/۰۲/۰۸
مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت ۱3 روز پنج شنبه تاریخ 97/۰۲/۲۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 97/۰۲/۲۲
تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۲۸۰.۱۲6.6۲6 )دویست و هشتاد میلیون و یکصد و بیست و شش هزار و ششصد و 

بیست و شش( ریال است، که به یکی از صورتهای زیر می باشد:

الف. ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار ۲ )دو( ماه.

ب. واریز وجه نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جاری سیبا ۲۱7۰6۰۰۲۰۸۰۰7 نزد بانک ملی شعبه اصفهان به نام 

اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نوبت دوم

م الف 163468

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

تهرانی ها
نویسنده امیرحسین خورشیدفر
قیمت 38 هزار و 900 تومان

نشر مرکز

قصرهای خشم
نویسنده الساندرو باریکو

قیمت 20 هزار تومان
نشر مروارید

خط تماس گردان 174
نویسنده امیر سرتیپ دوم جانباز عباس فرخی

قیمت 19 هزار تومان
نشر دانشگاه افسری امام علی)ع(

آخرین تحوالت در »هنر و تجربه«»سلمان فارسی« پایان ۹۷ کلید می خورد



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 

کاهش مصرف »شیشه« بین زنان
مشــاور امــور زنــان در ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر گفــت: 
بســیاری از بانــوان معتــاد بــر ایــن باورنــد کــه مــواد محرکــی 
ــود بخشــیده و  ــا را بهب ــره آن ه ــد چه ــد شیشــه می توان مانن
ســبب الغــری شــود، درحالی کــه ایــن موضوعــات باورهــای 

غلــط اســت. 
ــاور  ــری، مش ــروزه جعف ــر فی ــیما، دکت ــزارش صداوس ــه گ ب
ــه  ــا اشــاره ب ــا مــواد مخــدر ب ــارزه ب ــان در ســتاد مب امــور زن
ایــن کــه اعتیــاد یــک اختــال روان پزشــکی اســت، گفــت: 
ــروز  ــر در ب ــن عوامــل مؤث موضــوع ژنتیــک یکــی از مهم تری
ــه  ــوری ک ــد، به ط ــمار می آی ــه ش ــکی ب ــاالت روان پزش اخت
موضــوع اعتیــاد به عنــوان یــک اختــال روان پزشــکی نیــز از 

ایــن دایــره مســتثنی نیســت. 
وی همچنیــن در ادامــه افــزود: بــدون شــک دخترانــی کــه در 
خانواده هــای خــود فــرد معتــاد دارنــد همــواره مــورد آســیب 
و تهدیــد جــدی اعتیــاد و ابتــا بــه ایــن بیمــاری قــرار دارنــد. 
مشــاور امــور زنــان در ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه خوشــبختانه امــروزه مصــرف شیشــه در قشــر 
بانــوان جامعــه بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت، اظهــار 
ــواد مخــدر و محــرک  ــه م ــدون شــک دسترســی ب ــرد: ب ک
همــواره عامــل مهمــی بــرای بــروز و رشــد اعتیــاد در میــان 
ــه  ــد، درحالی ک ــمار می آی ــه ش ــه ب ــف جامع ــار مختل اقش
قیمت هــای پاییــن مــواد مخــدر در کشــور همــواره بــر رشــد 

ــه افزایــش مــواد مختلــف تأثیــر مســتقیم دارد. رو ب

 نحوه مدیریت جدید مدارس 
از مهر ۹۷

مدیــرکل آمــوزش متوســطه دوره اول وزارت آموزش وپــرورش 
ــاه  ــور از اول مهرم ــطه کش ــدارس متوس ــت م ــت: مدیری گف
امســال براســاس طــرح تعالــی »مدیریــت مدرســه« اجــراء 

می شــود. 
بــه گــزارش ایســنا، محبــی افــزود: »برنامــه تعالــی مدیریــت 
ــی ایــن وزارت اســت و در واقــع  مدرســه« از برنامه هــای مل
نوعــی ســاختار مدیریتــی اســت کــه بــا هــدف پیشــرفت و 

بهســازی آمــوزش در مــدارس تدویــن شــده اســت. 
ــان کــرد: ایــن طــرح در ســطح ۲۰ هــزار مدرســه  ــی بی محب
ــه  ــر هم ــت و از اول مه ــده اس ــراء ش ــور اج ــر کش در سراس
مــدارس متوســطه بــر ایــن اســاس مدیریــت خواهنــد شــد. 
وی گفــت: در اجــرای ایــن طــرح، ابتــدا تمــام فعالیت هــای 
ــوند  ــل می ش ــتاندارد تبدی ــاخص اس ــک ش ــه ی ــدارس ب م
ــف هســتند براســاس چارچــوب از  و ســپس مــدارس مکل
پیــش تعریــف شــده، فعالیت هــای آموزشــی خــود را انجــام 

دهنــد. 
ــی از  ــی بیرون ــز ارزیاب ــی نی ــه نهای ــزود: در مرحل ــی اف محب
ــذف  ــن ح ــود. وی همچنی ــام می ش ــدارس انج ــت م فعالی
آزمــون ورودی مــدارس نمونــه دولتــی و تیزهوشــان دوره اول 
متوســطه را یــادآور شــد و گفــت: طبــق ســند تحــول بنیادین، 

ــود. ــا غیرعلمــی ب ــن آزمون ه ای
مدیــرکل آمــوزش متوســطه دوره اول وزارت آموزش وپــرورش 
اســتعدادهای  براســاس  آزمون هــا  برگــزاری  افــزود: 
ــی و  ــی منطق ــم تحصیل ــال نه ــان س ــوزان، در پای دانش آم

علمی تــر اســت.

گزارش

ساماندهی کودکان کار 
کالن شهرها تا پایان بهار

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان 
ــران،  ــان ته ــودکان کار و خیاب ــد ک ــش از ۶۰درص ــه بی اینک
ــواده ای  ــه خان ــر بهزیســتی ب ــت: اگ ــی هســتند گف غیرایران
کمــک کنــد و بــرای ســومین بــار کــودک در خیابــان دیــده 
ــد.  ــواده ســلب صاحیــت می کن ــن خان شــود، قاضــی از ای
ــه اینکــه آیین نامــه  ــا اشــاره ب ــد ب حبیــب هللا مســعوی فری
رســیدگی بــه وضعیــت کــودکان کار و خیابــان به روزرســانی 
شــده اســت، اظهــار کــرد: ایــن آیین نامــه در اختیــار وزارت 
ــدن آن  ــا نهایی ش ــم ب ــت و امیدواری ــه  اس ــرار گرفت ــاه ق رف
ــاع  ــر شــدن نقــش وزارت کشــور و اداره اتب شــاهد پررنگ ت

ــه در ســاماندهی وضعیــت ایــن کــودکان باشــیم.  بیگان
ــا وزارت  ــه ب ــای صورت گرفت ــه هماهنگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور نیــز افــزود: امیدواریــم براســاس ایــن آیین نامــه بــا 
ــم  ــاد بتوانی ــک ســازمان های مردم نه ــودکان و کم جــذب ک
در ســال جــاری نیــز بــه ســاماندهی کــودکان کار و خیابــان 

کمــک کنیــم. 
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان 
ــت  ــان تابعی ــودکان کار و خیاب ــد ک ــش از ۶۰درص ــه بی اینک
غیــر ایرانــی دارنــد، اظهــار کــرد: باتوجه بــه غیرایرانــی بــودن 
ــا  ــه آن ه ــی وجــود دارد ک ــن نگران ــودکان ای ــن ک بیشــتر ای
مــورد بهره کشــی و قاچــاق قــرار بگیرنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــودکان  ــاماندهی ک ــال س ــاه اول س ــًا در ۳ م ــال حتم امس
را به ویــژه از کان شــهرهایی ماننــد تهــران و کــرج کــه 
ــای  ــود ج ــان را در خ ــودکان کار و خیاب ــداد ک بیشــترین تع

ــم.  ــاز می کنی ــد، آغ داده ان
فریــد بــا اشــاره بــه مذاکــرات ســازمان بهزیســتی بــا قــوه 
قضائیــه دربــاره تحویــل ایــن کــودکان بــه خانواده هایشــان 
نیــز تصریــح کــرد: هــم بــا قــوه قضائیــه و هــم بــا 
ــزار شــده  ــد برگ ــش از عی ــاون دادســتانی جلســاتی پی مع
ــه  ــتی ب ــازمان بهزیس ــس س ــرف رئی ــز از ط ــه نی و دو نام
ــری  ــای جعف ــور و آق ــتان کل کش ــری، دادس ــای منتظ آق

دولت آبــادی، دادســتان تهــران نوشــته اســت. 
ــه مــددکاران اجتماعــی همــان  ــی ک ــه وی در صورت ــه گفت ب
ابتــدای مراجعــه متوجــه شــوند کــه خانــواده ای صاحیــت 
نگهــداری از کــودک را نــدارد همــان بــار اول می تواننــد 
کــودک را از خانــواده بگیرنــد، امــا اگــر بــه خانــواده ای کمک 
کننــد و بــاز هــم بــرای ۳ بــار کــودک در خیابــان دیده شــود، 

ــد.  ــواده ســلب صاحیــت می کن ــن خان قاضــی از ای
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا 
ــودک  ــه ک ــت ک ــن اس ــی ای ــدف اصل ــه ه ــر اینک ــد ب تأکی
ــه  ــن زمین ــا در ای ــرد: م ــار ک ــد، اظه ــواده باش ــار خان در کن
ــد  ــواده بای ــی خان ــم، ول ــکلی نداری ــات مش ــر امکان از نظ
صاحیــت نگهــداری از کــودک را داشــته باشــد. بهزیســتی و 
ــه خانواده هــا کمــک  کمیتــه امــداد در بســیاری از مواقــع ب
ــد و  ــرف کنن ــان را برط ــکات معیشتی ش ــا مش ــد ت می کنن

ــد. ــرار نگیرن ــی ق ــورد بهره کش ــودکان م ک

کوتاه اخبار 
 هجوم مارهای سمی 

به خانه ای در تکاب
1۲ حلقــه افعــی کــه در حیــاط یــک خانــه مســکونی 
ــد  ــده بودن ــی ش ــکاب مخف ــه ت ــتای آق قلع در روس
ــران آتش نشــانی شــکار شــدند.  ــا کمــک امدادگ ب

ــه در  ــه خان ــس از ورود ب ــی پ ــای افع ــن ماره ای
ــاهده  ــا مش ــا ب ــد، ام ــده بودن ــان ش ــره ای پنه حف
ــت زده  ــا وحش ــه آن ه ــاکنان خان ــوی س ــان ازس آن

موضــوع را بــه آتش نشــانی خبــر دادنــد. 
ــه  ــاکنان خان ــک از س ــچ ی ــه هی ــه ب ــن حادث در ای
روســتایی آســیب نرســید و مارهــای ســمی بــا 
ــورت  ــه ص ــکاب ب ــانی ت ــوران آتش نش ــاش مأم ت

ــد.  ــه دام افتادن ــده ب زن
ــکاب  ــل ت ــی اصی ــوع افع ــن مارهــای ســمی از ن ای
بودنــد کــه پــس از بــه دام افتــادن بــه دســت 
مأمــوران آتش نشــانی در یکــی از زیســتگاه های 

ــدند. ــازی ش ــتان رهاس ــن شهرس ــی ای طبیع

 دزد فراری در سقوط 
از پل بزرگراه کشته شد

ــس  ــنبه پلی ــداد روز سه ش ــه بام ــاعت ۳۰ دقیق س
گشــت آشــکار پلیــس آگاهــی تهــران در محــدوده 
میــدان شــوش بــه یــک دســتگاه پرایــد ظنیــن شــد 
کــه پــس از تحقیــق مشــخص شــد ایــن خــودرو دو 

روز پیــش بــه ســرقت رفتــه اســت.
ــرار  ــه ف ــدام ب ــس اق ــار پلی ــا وجــود اخط ــده ب  رانن
ــوران  ــا مأم ــز ب ــب و گری ــان تعقی ــه در جری ــرد ک ک
ــاده  ــر پی ــک عاب ــا ی ــام ب ــان اس ــان فدائی در خیاب
 تصــادف کــرد ولــی همچنــان بــه فــرار ادامــه 

داد. 
ــه  ــوب ب ــیر جن ــه مس ــس از ورود ب ــارق پ ــن س ای
شــمال در بزرگــراه امــام علــی بــه خاطــر ســرعت بــاال 
و ناتوانــی در کنتــرل خــودرو بــا جــدول کنــار بزرگــراه 
برخــورد کــرد ولــی پــس از توقــف از خــودرو بیــرون 

پریــد و پــای پیــاده بــه فــرار ادامــه داد. 
ایــن ســارق در جریــان فــرار از حفــاظ یکــی از پل های 
فلــزی بزرگــراه بــاال رفــت امــا بــا از دســت دادن تعادل 

بــه پاییــن ســقوط کرد و کشــته شــد.

جوان همدانی اعدام شد
حکــم اعــدام جــوان همدانــی کــه بــه جــرم ســرقت 
مســلحانه در زنــدان بــود پــس از توقــف یــک روزه 

صبــح روز چهارشــنبه اجــرا شــد. 
ــا  ــو ب ــران حمــزه دادســتان همــدان در گفت وگ کام
ــن  ــنبه، ۲8 فروردی ــرد: روز سه ش ــار ک ــنا، اظه ایس
ــده  ــه علــت وجــود اشــکال قضایــی در پرون مــاه، ب
بهمــن ورمزیــار، اجــرای حکــم ایــن فــرد بــه تعویــق 

افتــاد. 
وی خاطرنشــان کــرد: پــس از رفــع مشــکل قضایــی 
ــح  ــار صب ــده، حکــم اعــدام بهمــن ورمزی ــن پرون ای

روز )چهارشــنبه(، ۲9 فروردیــن، اجــرا شــد.

دبیــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری ایــران بــا 
ــاده ای  ــات ج ــده تلف ــار نگران کنن ــه آم ــاره ب اش
در کشــور گفــت: بیــش از دو برابــر اروپــا و 

ــم.  ــاده ای داری ــات ج ــی تلف ــن جهان میانگی
ــو  ــادی در گفتگ ــی مزدآب ــن طباطبای سیدمحس
ــه  ــار، ب ــاس آم ــه براس ــان اینک ــا بی ــر ب ــا مه ب
طــور تقریبــی ســاالنه 1.۳ میلیــون نفــر از 
جــاده ای  تصادفــات  اثــر  در  جهــان  مــردم 
از دســت می دهنــد، گفــت:  را  جــان خــود 
ــای  ــاده ای در دنی ــی ج ــوع ایمن ــت موض اهمی
ــداف  ــه در بطــن اه ــه حــدی اســت ک ــروز ب ام
ــرار دارد ــال ۲۰1۵ ق ــدار س ــعه پای ــه توس  1۷گان

ــات  ــزان تلف ــش می ــه کاه ــاس آن ب ــه براس ک
تصادفــات جــاده ای بــه میــزان نصــف تــا ســال 

ــد شــده اســت.  ۲۰۲۰ تأکی
وی ادامــه داد: همچنیــن براســاس اهــداف 
توســعه پایــدار بــر توســعه سیســتم حمل ونقــل 
ــرای  ــترس ب ــل دس ــه قاب ــن مقرون به صرف ام
ــد  ــیب پذیر مانن ــای آس ــژه گروه ه ــگان به وی هم
کــودکان، زنــان و ســالمندان تأکیــد شــده 

اســت.

دبیــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری ایــران بــا 
اعــام اینکــه 9۰درصــد تلفــات جــاده ای جهــان 
ــعه یافته  ــر توس ــد و کمت ــورهای کم درآم در کش
تصادفــات  هزینــه  می افتــد گفــت:  اتفــاق 
حــدود  کشــورها  ایــن  اکثــر  در  جــاده ای 
ــت  ــی آن هاس ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ۵درص
و پیش بینــی می شــود ســوانح جــاده ای تــا 
ســال ۲۰۳۰ بــه هفتمیــن عامــل مرگ ومیــر در 

ــود. ــل ش ــان تبدی جه

آمارهــای  کــرد:  خاطرنشــان  طباطبایــی 
ســامت  و  بهداشــت  اقتصــاد  بین المللــی 
دربــاره علــل اصلــی مرگ ومیــر در کشــورها، 
حاکــی از آن اســت کــه در کشــور مــا بــه 
از  ناشــی  نحــو منحصربه فــردی مرگ ومیــر 
تصادفــات جــاده ای بعــد از بیماری هــای قلبــی 
ــر  ــوان ســومین عامــل مرگ ومی و مغــزی به عن
و دومیــن عامــل مــرگ زودرس در کشــور 

ــت. ــده اس ــی ش معرف

در  عامــل  ایــن  درحالی کــه  افــزود:  وی 
اول  عامــل  ده  جــزو  پیشــرفته  کشــورهای 
ــد چیــن و  نیســت و حتــی در کشــورهایی مانن

برزیــل و هنــد نیــز عامــل هشــتم اســت.
تهــران،  دانشــگاه  ایــن مــدرس  بــه گفتــه 
میانگیــن جهانــی مرگ ومیــر در اثــر تصادفــات 
صــد  ازای  بــه  مــورد   1۷ حــدود  جــاده ای 
ــرای  ــدد ب ــن ع ــت. ای ــت اس ــر جمعی ــزار نف ه
ــه ازای  ــورد ب ــدود 9 م ــی ح ــورهای اروپای کش
صــد هــزار نفــر و در کشــور مــا حــدود ۲۰ در صــد 
هــزار نفــر اســت. یعنــی بیشــتر از دو برابــر اروپــا 
ــم.  ــاده ای داری ــات ج ــی تلف ــن جهان و میانگی

آمار تلفات جاده ای در ایران دو برابر کل اروپا

گروه اجتماعیدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

حذف شــدن نمــاد یوزپلنــگ ایرانــی از روی پیراهــن 
تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان نــه تنهــا از نظــر 
ــه نشــان دهنده  ــوار اســت بلک ــی ناگ ورزشــی اتفاق
واقعیتــی تلــخ در جامعــه امــروز کشــورمان اســت. 
یوزپلنــگ ایرانــی به عنــوان یــک گونــۀ در حــال 
انقــراض ســمبلی از وضعیــت زیســت محیطــی 

ــت. ــر اس ــرن اخی ــک ق ــا در ی ــور م کش
ایــران روزگاری از تنــوع زیســتی بســیار باالیــی 
برخــوردار بــود. جانورانــی ماننــد شــیر، ببــر، پلنــگ 
و... بــه وفــور در حیــات وحــش ایــران وجــود 
کنــار  در  مســالمت آمیزی  زندگــی  و  داشــتند 
ــای  ــی حکومت ه ــا بی کفایت ــتند. ام ــان ها داش انس
ایــن  از  باعــث شــد نســل بســیاری  مختلــف 
ــیر و  ــود. ش ــرض ش ــه منق ــرای همیش ــات ب حیوان
ــدند و  ــرض ش ــل منق ــورت کام ــه ص ــی ب ــر ایران بب
ــات  ــن حیوان ــه عکــس از شــکار ای ــد قطع جــز چن
توســط شــاهان قاجــار هیــچ مســتند دیگــری 
ــده  ــی نمان ــاارزش باق ــان ب ــن دو گربه س ــاره ای  درب

است. 

ــم  ــدران ه ــگ مازن ــگ و پلن ــرای یوزپلن ــاع ب اوض
ــز در  ــوان نی ــن دو حی ــت و ای ــر نیس ــدان بهت چن

ــد. ــرار دارن ــراض ق ــتانه انق آس
اوضــاع بــرای پلنــگ آن قــدر ناگــوار اســت کــه شــاید 
ــوان در  ــن حی ــات ای ــه حی ــه ادام ــدی ب ــر امی دیگ
ایــران وجــود نداشــته باشــد و امــا وجــود حــدود ۵۰ 
قــاده یوزپلنــگ بــرای کارشناســان، ایــن امیــد را بــه 
وجــود آورده بــود کــه بــا حمایــت دولــت و همراهــی 
مــردم نســل ایــن حیــوان منحصربه فــرد بــرای 
نســل های آینــده نیــز حفــظ شــود؛ امــا متأســفانه 

ــز در حــال رنگ باختــن اســت. ایــن امیدهــا نی
 یوز ایرانی

ــنایی  ــرای آش ــه ب ــای صورت گرفت ــی از تاش ه یک
ــر  ــاد ب ــن نم ــی نقش بســتن ای ــوز ایران ــا ی ــردم ب م
پیراهــن تیــم ملــی فوتبــال در جــام جهانــی گذشــته 
ــد  ــث ش ــک باع ــر کوچ ــه ظاه ــن کار ب ــود. همی ب
ــن  ــی در دور افتاده تری ــردم حت ــیاری از م ــر بس نظ
ــذب  ــی ج ــگ ایران ــوز پلن ــه ی ــران ب ــتاهای ای روس

شــود. 
نجــات جــان چنــد یوزپلنــگ توســط دامــداران چنــد 
روســتا یکــی از پیامدهــای مثبــت ایــن اتفــاق بــود 

ــه  ــدار ک ــک دام ــی از ی ــی وقت ــه حت ــه ای ک به گون
۵۰ رأس از گوســفندان خــود را در حملــه یوزپلنــگ 
ــوز را  ــرا آن ی ــه چ ــاره اینک ــود درب ــت داده ب از دس
نکشــته ســؤال شــد، مــرد دامــدار عنــوان کــرد کــه 
یوزپلنــگ نمــاد مــردم ماســت و او نمی توانــد 
ــی  ــم مل ــدس تی ــن مق ــر پیراه ــه ب ــادی را ک نم

نقــش بســته بکشــد.
ایــن اتفــاِق مثبــت امــا در ســایه بی توجهی هــا 
ــگ  ــی زود رن ــق خیل ــراد ناالی ــت اف و ســوء مدیری
باخــت و همیــن انــدک امیــد دوســتداران محیــط 
نقــش  حذف شــدن  بــا  هــم  ایــران  زیســت 

ــت. ــن رف ــی از بی ــم مل ــن تی ــگ از پیراه یوزپلن
 مسببان حذف یوز

اینکــه چــه کســانی مســبب ایــن اتفــاق هســتند را 
ــر  ــابق دفت ــرکل س ــای مدی ــوان در صحبت ه می ت
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــی س ــارکت های مردم مش

ــرد.  ــت وجو ک جس
درحال حاضــر  می گویــد:  درویــش  محمــد 
محیــط  ســازمان  یــک  صاحــب  مــا  کشــور 
ــت  ــام آن حمای ــن مق ــه باالتری ــت ک ــتی اس زیس
ــد  ــی می دان ــی و جزئ ــوع فرع ــک موض ــوز را ی از ی

اســت تمــام  یــوز  کار  کــه  دارد  اعتقــاد   و 
و هزینه کــردن بــرای آن هیــچ ارزشــی نــدارد. 
وقتــی متولــی موضــوع کــه محیــط زیســت اســت، 
یوزپلنــگ بی تفــاوت عمــل می کنــد،  در مــورد 
ــی  ــه واکنش ــا چ ــایر نهاده ــه س ــت ک ــح اس واض
داشــته باشــند، بنابرایــن اصــل انتقــاد بــه ســازمان 
ــوع زیســتی  محیــط زیســت اســت کــه ترویــج تن
نمی کنــد.  پیگیــری  را  مختلــف  حوزه هــای  در 
مدیــرکل ســابق دفتــر مشــارکت های مردمــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــی  ــم مل ــن تی ــوز روی پیراه ــن ی ــابقه قرارگرفت س
ــر  ــه اگ ــن اســت ک ــرد: ماجــرا ای ــار ک ــال اظه فوتب
ــل  ــت در دوره قب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
موفــق شــد، فدراســیون فوتبــال را مجــاب کنــد کــه 
نشــان یوزپلنــگ آســیایی روی پیراهــن تیــم ملــی 
قــرار گیــرد، بــه دلیــل ســماجت و پیگیــری رئیــس 
ــود،  ــت ب ــت وق ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــپ باتر،  ــا س ــخصًا ب ــکار، ش ــه ابت ــی معصوم یعن
رئیــس وقــت فدراســیون جهانــی فوتبــال، دیــدار و 

ــرد.  ــری ک ــوع را پیگی ــن موض ای
وی بــا اشــاره بــه مخالفت هــای متعــدد بــا اجــرای 
ایــن طــرح ادامــه داد: وقتــی ســپ باتر وارد تهــران 
ــازمان  ــابق س ــس س ــکار، رئی ــه ابت ــد، معصوم ش
محیــط زیســت، او را بــه ســازمان دعــوت کــرد کــه 
اتفاقــًا در همــان زمــان برخــی از رؤســای ورزشــی 
بــه ایــن موضــوع انتقــاد کردنــد و گفتنــد در فرصــت 
محــدودی کــه رئیــس فیفــا بــه ایــران آمــده چــرا 
ــان  ــد؟ آن ــدن گاو و گوســفند ببری ــه دی ــد او را ب بای
دقیقــًا بــا همیــن ادبیــات به ایــن موضــوع اعتراض 
کردنــد. امــا در نهایــت تصویــر یوزپلنگ با ســماجت 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و فعــاالن ایــن 

حــوزه روی پیراهــن تیــم ملــی قــرار گرفــت.
البتــه در ایــن مــورد از ضعــف فدراســیون فوتبــال و 
متولیــان آن هــم نبایــد غافــل شــد، زیــرا آن هــا هم 
ــم  ــا تی ــه تنه ــل قراردادهــای ترکمانچــای ن ــه دلی ب
ــث  ــه باع ــته اند بلک ــن گذاش ــدون پیراه ــی را ب مل
حــذف نمــاد یــوز ایرانــی از پیراهــن تیــم ملــی هــم 

شــدند.

ــرای  ــه ماج ــن حادث ــببان ای ــرای مس ــد ب هرچن
بودونبــود یــوز ایرانــی اهمیتــی نــدارد امــا اینکــه 
ــدگان  ــوص نماین ــه خص ــئوالن و ب ــردم و مس م
مجلــس تــا ایــن انــدازه نســبت بــه ایــن اتفــاق 
ــات  ــن اتفاق ــی ای ــر تلخ ــتند ب ــت هس بی اهمی

می افزایــد. 
متأســفانه نماینــدگان مــا در موضــوع محیــط 
زیســت بســیار منفعــل عمــل می کننــد و بیشــتر 
ــکات  ــی و مش ــات اصل ــر موضوع ــه درگی از اینک
ــی  ــه حواش ــد ب ــح می دهن ــند ترجی ــی باش واقع
ــی از  ــیدن یک ــتیضاح و سؤال پرس ــد. اس بپردازن
ــا  ــت؛ ام ــس اس ــدگان مجل ــی نماین ــوق اصل حق
اینکــه از چــه کســی ســؤال پرســیده شــود و 
ــت  ــق اســتیضاح اســت اهمی ــر الی ــن وزی کدامی

ــی دارد.  باالی
شــاید اگــر نماینــدگان بــه جــای اســتیضاح 
و  ورزش  مســئولین  از  وزرا  بعضــی  چندبــاره 
ــخ  ــر پاس ــات اخی ــرای اتفاق ــت ب ــط زیس محی
ــد از  ــن ح ــروز شــاهد ای می خواســتند شــاید ام

مشــکات در ایــن دو حــوزه نبودیــم.

ســؤال کنندگان  شــرط کــه  ایــن  بــه  البتــه   
توانایــی تلفــظ کلمــات ورزشــی و محیــط زیســتی 
ــرار  ــاره تک ــوور دوب را داشــته باشــند و ماجــرای ل
نشــود. بــا ایــن حــال امیدواریــم در فرصــت 
ــمندانه  ــی هوش ــاهد حرکت ــل ش ــده الاق باقی مان
ازســوی مســئوالن و حــل ایــن معضــل باشــیم.

،،
ــی از  حذف شــدن نمــاد یوزپلنــگ ایران
روی پیراهن تیم ملی فوتبال کشورمان 
نــه تنهــا از نظــر ورزشــی اتفاقــی ناگــوار 
است بلکه نشان دهنده واقعیتی تلخ 

در جامعــه امــروز کشــورمان اســت

اواســط زمســتان ســال گذشــته ســناریوی قتــل مــردی 
ــود.  ثروتمنــد در خانــه خــودش در حــال کلیدخــوردن ب
عامــان جنایــت در غیــاب وی وارد خانــه اش شــده 

ــا جنایتــی شــوم را برایــش رقــم بزننــد.  ــد ت بودن
دقایــق بــه کنــدی می گذشــت ســرانجام مــرد ثروتمنــد 
بــه خانــه اش برگشــت. ســه مــرد در اتــاق خــواب 
ــه  ــا ب ــهریار پ ــد ش ــی بع ــد لحظات ــده بودن ــی ش مخف

ــت و... ــه گذاش ــل خان داخ
 ردپای خونی در صحنه جنایت

مــرد  ســال گذشــته  دی   11 بعدازظهــر   ۷ ســاعت 
و گفــت:  تمــاس گرفــت  پلیــس  بــا  میان ســالی 
لحظاتــی قبــل از آپارتمــان همســایه مان صــدای فریــاد 
بــه گــوش رســید و بعــد از آن ســه مــرد جــوان را دیــدم 
کــه از خانــه خــارج شــده و درحالی کــه دست هایشــان 
خونــی بــود فــرار کردنــد. خــود را بــه آپارتمــان شــهریار، 
همســایه مان رســاندم لکه هــای خــون روی زمیــن 
ــه را زدم کســی در  ــگ خان ــده می شــد. هــر چــه زن دی
ــی رخ داده  ــرای او اتفاق ــم ب ــر می کن ــرد، فک ــاز نک را ب

باشــد.
ــل  ــیک قت ــرس کش ــه بازپ ــوع ب ــب موض ــن ترتی بدی
ــم  ــا حضــور تی ــق اعــام شــد. ب ــم تحقی پایتخــت و تی
ــا  ــه آن ه ــه داخــل خان ــه جــرم و ورود ب بررســی صحن
بــا جســد مــرد جــوان داخــل اتــاق پذیرایــی در 
ــا در  ــو از پ ــات چاق ــا ضرب ــه ب ــی مواجــه شــدند ک حال
ــه  ــرد ک ــخص ک ــی ها مش ــتین بررس ــود. نخس ــده ب آم
همســر و دختــر ۷ ســاله مقتــول زمــان حادثــه در خانــه 
ــی  ــا بازبین ــویی ب ــد. ازس ــان بودن ــوام میهم ــی از اق یک
ــت در  ــای مداربســته ســاختمان محــل جنای دوربین ه
منطقــه شــیان روشــن شــد کــه عامــان جنایــت ســه 
ــی آذر،  ــرس ســجاد مناف ــه دســتور بازپ ــد. ب ــرد بودن م
موضــوع بــه همســر شــهریار اعــام شــد و مهنــاز خــود را 
بــه خانــه رســاند. امــا خونســردی و آرامــش بیش ازحــد 
ــه از  ــوهرش در خان ــد ش ــاهده جس ــگام مش ــاز هن مهن
چشــم بازپــرس جنایــی مخفــی نمانــد و همین مســئله 
احتمــال دســت داشــتن زن جــوان در جنایــت را مطــرح 
کــرد. بدیــن ترتیــب تحقیقــات دربــاره زن جــوان آغــاز 
شــد و کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت 
ــام  ــه ن ــری ب ــا پس ــل ب ــی قب ــه وی از مدت ــد ک دریافتن

ــه داشــته اســت. ــاط مخفیان ــم در تلگــرام ارتب میث
 نقشه ای برای جنایت

ــر  ــار دیگ ــاز ب ــرنخ، مهن ــن س ــدن ای ــت آم ــه  دس ــا ب ب
ــر  ــرار گرفــت و زن جــوان کــه در براب ــی ق مــورد بازجوی
ــه  ــب ب ــار ل ــود به ناچ ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــدارک پلیس م
اعتــراف گشــود. او گفــت: میثــم دوســت همســرم 
بــود، او تحصیلکــرده امــا بیــکار بــود. در ســفری کــه بــه 
کیــش چندیــن ســال قبــل داشــتیم همســرم بــا میثــم 
ــه مــا رفت وآمــد داشــت و همیــن  ــه خان آشــنا شــد. ب
رفت وآمدهــا باعــث شــد کــه رابطــه مــا باهــم صمیمــی 
ــا شــهریار دعــوا می کــردم و از  شــود. هــر زمانــی کــه ب
ــا میثــم در تلگــرام چــت  دســت او دلخــور می شــدم، ب

می کــردم و او آرامــم می کــرد.

 سناریوهای متفاوت یک جنایت
مهنــاز ادامــه داد: ایــن ماجــرا ادامــه داشــت تــا اینکــه 
کم کــم بــه هــم عاقه منــد شــدیم. از آنجایــی کــه 
ــود  ــم ب ــه میث ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــد راه م ــهریار س ش
تصمیــم بــه قتــل او گرفتیــم. طبــق نقشــه ای که کشــیده 
بودیــم، شــهریار، مــن و دختــرم را بــه میهمانــی می بــرد 
و در زمانــی کــه مــا خانــه نبودیــم میثــم نقشــه را اجــرا 
می کــرد. میثــم از ایــن می ترســید کــه بــه تنهایــی 
ــل دو  ــن دلی ــه همی ــت را مرتکــب شــود ب ــد جنای نتوان
نفــر را اجیــر کــرد تــا بــه همــراه او ایــن قتــل را انجــام 

ــد. دهن
 غافلگیری مقتول

ــی  ــان جنای ــات زن جــوان، کارآگاه ــا اعتراف ــان ب همزم
ــت در  ــان جنای ــه در زم ــوان را ک ــرد ج ــه م ــت س هوی
خانــه شــهریار حضــور داشــتند شناســایی کردنــد. یکــی 
از آن هــا میثــم و دو متهــم دیگــر ســاکن شــهر ری 
بودنــد. درحالی کــه تحقیقــات بــرای دســتگیری میثــم 
ــم  ــود، تی ــچ ردی از او در دســت نب ــه داشــت و هی ادام
تحقیــق دو همدســت میثــم را دســتگیر کردنــد. متهمان 
در نخســتین تحقیقــات بــه همدســتی در ایــن جنایــت 
ــت:  ــات گف ــا در تحقیق ــی از آن ه ــد. یک ــراف کردن اعت
ــارک آشــنا شــدیم. او هــر  ــل در پ ــاه قب ــم ۶ م ــا میث ب
ــه  ــا متوج ــن رفت وآمده ــد و در ای ــارک می آم ــه پ روز ب
شــدیم کــه یــک دوســت ثروتمنــد دارد و چنــد وقتــی 
ــه دوســتش کــه ســاکن منطقــه  ــه خان می شــود کــه ب
شــیان بودنــد، می آیــد. مــا بیــکار بودیــم و وضــع مالــی 
ــن موضــوع  ــم از ای درســت و حســابی نداشــتیم و میث

ــرد. سوءاســتفاده ک
متهــم ادامــه داد: میثــم بــه مــا گفتــه بــود کــه شــهریار 
شــوهر خواهــرش اســت و چــون خواهــرش را آزار 
ــد و از مــا خواســت  ــه کن می دهــد می خواهــد او را تنبی
تــا بــا او در ایــن ماجــرا همــراه شــویم. ابتــدا مخالفــت 
ــر  ــه ه ــن کار ب ــرای ای ــت ب ــه گف ــی ک ــا زمان ــم ام کردی
کــدام از مــا ۲۵ میلیــون تومــان می دهــد راضــی 
ــازه متوجــه شــدیم کــه همســر شــهریار  ــا ت شــدیم. م

ــدارد. ــا او ن ــچ نســبتی ب ــم نیســت و هی ــر میث خواه
شــب حادثــه مهنــاز بــه همــراه دختــرش بــه میهمانــی 
رفتنــد. زمانــی کــه مــا وارد خانــه شــدیم شــهریار خانــه 
نبــود و همســر و دختــرش را بــه میهمانــی بــرده بــود. 
ــر او  ــواب منتظ ــاق خ ــا در ات ــت ت ــا خواس ــم از م میث
ــم او  ــه شــد میث ــه شــهریار وارد خان ــی ک ــم. زمان بمانی
را بــه داخــل اتــاق خــواب هــل داد و مــا هــم بــا چاقــو 
چنــد ضربــه بــه دســت او زدیــم. شــهریار به هــر زحمتی 
بــود از اتــاق خــارج شــد و خــودش را بــه راهــرو رســاند 
تــا فــرار کنــد امــا میثــم بــا چاقــو ضربــه ای بــه گردنــش 
زد و ســه نفــری از خانــه فــرار کردیــم. بعــد از آن دیگــر 

شــهریار را ندیدیــم.
ــرس  ــتور بازپ ــه دس ــوان ب ــم ج ــات دو مته ــا اعتراف ب
شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایــی تهــران تحقیقــات 
ــی  ــان جنای ــوی کارآگاه ــم ازس ــتگیری میث ــرای دس ب

ــه دارد. ادام

نقشه شوم زن خیانتکار برای شوهر ثروتمند
کنش    وا

 مدیرکل امور حقوقی، 
 بازرسی و رسیدگی به شکایات 

سازمان غذا و دارو   
سال گذشته با رصد فروشگاه های مجازی، ۲۴۲ فروشگاه 
اینترنتی عرضه کننده کاالهای سامت به ویژه دارو و مکمل 

بررسی شد و پرونده آن ها به مراجع ذی صاح قضایی 
ارسال شد و نتیجه رسیدگی به این پرونده ها پیگیری 

می شود. همچنین یک میلیون و 8۵9 هزار و 8۶۷ قلم 
دارو و مکمل قاچاق، ۵۵1 هزار و 198 قلم غذا، ۶۴۴ هزار و 
۲۰۴ قلم محصوالت آرایشی، 18 هزار و ۵۲۲ قلم تجهیزات 

پزشکی و در مجموع سه میلیون و ۷۳ هزار و ۷91 قلم 
کاالی سامت قاچاق در 9 ماهه نخست سال گذشته 

کشف شد.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های 
مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر 

مشارکت در امر خیرخواهانه مبارزه با موادمخدر در کشور 
نیازمند بسیج تمامی امکانات است و ما با بهادادن به 

سمن ها و تشکل های مردم نهاد سعی بر ارتقای جایگاه 
این نهادها در کشور داریم. برای اولین بار درصدد هستیم 

تا دبیران شورای هماهنگی موادمخدر ۶ استان شمال غرب 
کشور کارگروهی مشترکی را تشکیل داده و برنامه های 

مدون خود را در این کارگروه شامل کارگروه های فرهنگی و 
مشارکت، کارگروه کاهش آسیب های اجتماعی و کارگروه 

صیانت و توانمندسازی به پیش برند.

سفارت ایران در ترکیه 
در دومین نشست سردار سرتیپ دوم زاهدیان رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسامی ایران با 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری ترکیه در آنکارا، 
در خصوص گسترش مناسبات و همکاری های مشترک 
پلیس دو کشور باهدف مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر 

توافقاتی حاصل شد. طرفین در این دیدار ضمن مرور روند 
همکاری های مشترک طی ماه های اخیر و بررسی موارد 
مشترک عملیاتی، تقویت سطح مراودات میان مقامات 

پلیس مواد مخدر دو کشور را مورد توافق قرار دادند.

 مشاور عالی رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور 

براساس برنامه زمانی اعام شده، دفترچه راهنمای انتخاب 
رشته های تحصیلی )دفترچه شماره ۲( آزمون دکتری نیمه 

 متمرکز سال 9۷ از بعدازظهر پنج شنبه ۳۰ فروردین ماه 
بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 

اینترنتی www.sanjesh.org قرار می گیرد و داوطلبانی که 
مجاز به انتخاب رشته باشند ضرورت دارد که پس از 

دریافت دفترچه راهنما از سایت سازمان نسبت به انتخاب 
حداکثر ۵۰ کدرشته محل از میان کدرشته محل های مورد 
عاقه از کدرشته های مربوط اقدام و کدرشته را به ترتیب 

اولویت عاقه در فرم انتخاب رشته ثبت کنند. مهلت انتخاب 
رشته و تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالی از روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه 
9۷ از طریق سایت سازمان سنجش آغاز می شود و در 

پایان روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه پایان می پذیرد.
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مــرد جــوان کــه در یــک درگیــری خونیــن همســرش 
را بــه قتــل رســانده بــود، ســعی داشــت بــا ســناریوی 

دروغیــن مســیر تحقیقــات را تغییــر دهــد.
1۷ فروردیــن امســال مــردی هراســان بــدن نیمه جــان 
ــتان های  ــی از بیمارس ــس یک ــه اورژان ــرش را ب همس
ــر  ــه س ــه از ناحی ــوان ک ــرد. زن ج ــتان ب ــتان گلس اس
به شــدت مجــروح شــده بــود بــه بخــش مراقبت هــای 

ویــژه بیمارســتان منتقــل شــد.
 مرگ در بیمارستان

ــای  ــش مراقبت ه ــه در بخ ــاله، بافاصل ــره، ۲۷ س نی
ویــژه بیمارســتان بســتری شــد. شــواهد نشــان می داد 
ــودی  ــار کب ــه و آث ــرار گرفت ــتم ق ــورد ضرب وش وی م
ــوع  ــن موض ــر ای ــد ب ــر تأیی ــش مه ــر و صورت روی س

مــی زد.
ــره  ــات نی ــرای نج ــان ب ــاش کادر درم ــه ت درحالی ک
ادامــه داشــت، چهارشــنبه ۲۲ فروردیــن او تســلیم 
مــرگ شــد. بــا توجــه بــه مشــکوک بودن ماجــرا، 
مــرگ زن جــوان بــه کارآگاهــان جنایــی پلیــس 

ــد. ــام ش ــتان اع ــتان گلس ــی اس آگاه
 سناریوی دروغین

در نخســتین گام، کارآگاهــان جنایــی بــه ســراغ همســر 
ــد از  ــرای خری ــرم ب ــت: همس ــرج گف ــد. ای ــره رفتن نی
خانــه خــارج شــد و ســاعتی بعــد شــخصی زنــگ در 
ــه صــدا درآورد. آیفــون را برداشــتم و تنهــا صــدای  را ب
نالــه ای بــه گــوش رســید. فــورًا خــودم را بــه مقابــل در 
رســاندم و بــا بــدن نیمه جــان همســرم مواجــه شــدم.

می توانســت  ســختی  بــه  درحالی کــه  همســرم 
صحبــت کنــد گفــت کــه مــردان ناشناســی بــه او 
ــد.  ــرار داده ان ــورد ضرب وشــتم ق ــرده و او را م ــه ک حمل
درحالی کــه همســر نیــره، از مــردان ناشناســی صحبــت 
بــه میــان مــی آورد، کارآگاهــان بــه بررســی اظهــارات او 
پرداختنــد. در تحقیقــات میدانــی هیــچ شــاهدی پیــدا 
ــط  ــوان توس ــوردن زن ج ــرای کتک خ ــه ماج ــد ک نش

ــد. ــد کن ــردان ناشــناس را تأیی م

ــی  ــایه های قربان ــراغ همس ــه س ــان ب ــویی کارآگاه ازس
رفتنــد و یکــی از آن هــا در تحقیقــات گفــت: نیــره و 
همســرش مدت هاســت کــه باهــم اختــاف دارنــد. 
روز حادثــه نیــز صــدای درگیــری و دادوفریــاد آن هــا بــه 
ــت و  ــک می خواس ــاد کم ــا فری ــره ب ــد. نی ــوش می آم گ
ــان  ــره قطــع شــد و ناگه ــد لحظــه صــدای نی ــد از چن بع
ایــرج هراســان از خانــه بیــرون آمــد و همســرش را ســوار 

ــرد. ــودرو ک خ
 اعتراف به جنایت

ــت آورده  ــه دس ــات ب ــوران در تحقیق ــه مأم ــی ک اطاعات
بودنــد نشــان مــی داد کــه ایــرج واقعیــت را بیــان نکــرده 
ــای  ــا افش ــات دارد. ب ــیر تحقیق ــر مس ــعی در تغیی و س
ــار دیگــر تحقیــق از مــرد جــوان صــورت  ایــن موضــوع، ب
گرفــت و او کــه در برابــر مــدارک پلیســی قــرار گرفتــه بــود 
ــدود 1۲  ــت: ح ــود. او گف ــراف گش ــه اعت ــب ب ــار ل به ناچ
ســال قبــل بــا نیــره ازدواج کــردم؛ امــا اختاف هایــی کــه 
ــه بعــد از 11  ــان وجــود داشــت باعــث شــد ک در زندگی م

ســال زندگــی مشــترک از هــم جــدا شــویم.
امــا چنــد مــاه بعــد از ایــن جدایــی نیــره بــه ســراغم آمد و 
از مــن خواســت دوبــاره باهــم ازدواج کنیــم. نیــره مشــکل 
داشــت و مــن هــم از آنجایــی کــه دوســتش داشــتم بــا 
ازدواج دوبــاره موافقــت کــردم. او ادامــه داد: امــا ایــن بــار 
او را بــه عقــد موقــت خــود درآوردم و 1۰ روزی از زندگــی 
تماس هــای  متوجــه  کــه  می گذشــت  مشــترکمان 
مشــکوک همســرم شــدم. ســر ایــن موضــوع باهــم درگیر 
شــدیم و بــا فاســکی کــه گوشــه اتــاق بــود ضربــه ای بــه 
ســر نیــره زدم. ناگهــان نیــره بی هــوش شــد و روی زمیــن 
ــه بیمارســتان  ــورًا او را ب ــودم، ف ــی ترســیده ب ــاد. خیل افت
ــم  ــه دروغ گفت ــوم ب ــتگیر نش ــه دس ــرای اینک ــردم و ب ب

ــد. ــرار داده ان ــورد ضرب وشــتم ق ــراد ناشناســی او را م اف
ســرهنگ مجتبــی مروتــی، رئیــس پلیــس آگاهــی 
اســتان گلســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: متهــم جــوان 
بــا اعتــراف بــه قتــل روانــه بازداشــتگاه شــد و تحقیقــات 

ــه دارد. ــوص ادام ــن خص در ای

سناریوی دروغین برای قتل همسر

ماجرای حذف نماد یوز ایرانی از پیراهن تیم ملی از نگاهی دیگر

 حذف یوزپلنگ 
و خواب مسئوالن محیط زیست



   سالم باشیم
کلسترول خوب چه خطراتی دارد؟

ــد  ــگران دریافتن ــی از پژوهش ــت نیوز، تیم ــزارش بهداش ــه گ ب
ــه  ــروف ب ــم کلســترول HDL مع ــزان بســیار ک ــراد دارای می اف
کلســترول خــوب، بــا ۷۵ درصد ریســک بیشــتر ابتال بــه بیماری 
عفونــی روبــه رو هســتند؛ در حالــی کــه ایــن خطــر در افــراد دارای 

کلســترول HDL بســیار زیــاد، ۴۳ درصــد بیشــتر اســت.
»بــورگ نوردســتگارد«، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
ــم  ــا دریافتی ــد: »م ــاره می گوی ــارک، در این ب ــاگ دانم کپنه
افــراد دارای میــزان زیــاد و کــم کلســترول HDL بــا ریســک 
بیشــتر بستری شــدن در بیمارســتان بــه دلیــل بیمــاری 

ــه رو هســتند.« ــی روب عفون
ــا  وی در ادامــه می افزایــد: »همچنیــن ایــن گــروه از افــراد ب
ــی مواجــه  ــاد مــرگ ناشــی از بیماری هــای عفون ریســک زی

هســتند.«
ــر را  ــزار نف ــای ۱۰۰ ه ــق داده ه ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
 HDL ــد ــددی نشــان داده ان ــات متع ــد. مطالع بررســی کردن
ــل  ــیب پذیری در مقاب ــی و آس ــتم ایمن ــت سیس ــرای اهمی ب

ــت. ــم اس ــی مه ــای عفون ــه بیماری ه ــال ب ابت
ــان  ــا نش ــای م ــد: »یافته ه ــه می افزای ــتگارد در ادام نوردس
می دهــد در آینــده تحقیــق دربــاره نقــش و عملکرد کلســترول 
HDL نبایــد فقــط متمرکــز بــر بیمــاری قلبی عروقــی باشــد؛ 
ــر  ــاره ســایر بیماری هــا نظی ــر نقــش HDL درب ــد ب بلکــه بای

ــی هــم توجــه شــود.« بیماری هــای عفون

   سبک زندگی
راهکارهایی برای آماده سازی 

محیطی سرشار از یاد اهل بیت
بــرای برقــراری و تعمیــق ارتباطــات بــا اهــل بیت علیهم الســالم 
ــود  ــی وج ــای گوناگون ــج(، راهکاره ــام زمان)ع ــژه ام و به وی
ــر  ــور مؤث ــر ظه ــد در ام ــا می توانن ــا نه تنه ــن راهکاره دارد. ای
باشــند، بلکــه در تشــکیل یــک خانــواده مهــدوی و بــه صــورت 
کلی تــر جامعــه مهــدوی اثر گــذار خواهنــد بــود. برخــی مــوارد 
ــا ظرفیت هــای معنــوی و  ــا متناســب ب پیشــنهاد می شــود ت

ــه شــوند. ــه کار گرفت ــدی ب عالقه من
۱. آمــوزش و عــادت دادن فرزنــدان بــه اینکــه در هــر کار 

خیــری رضایــت امــام زمان)عــج( را در نظــر بگیرنــد.
۲. نصب تابلوی شریف صلوات بر محمد و آل محمد

۳. شــروع غــذا بــا نــام خــدا و یــاد امــام زمان)عــج( و دعــای 
ج فر

۴. نصــب تابلوهایــی از ســخنان معصومیــن )علیهم الســالم( 
و به ویــژه امــام عصــر )عــج(

۵. خوانــدن اشــعار یــا نصــب تابلوهایــی کــه حــاوی اشــعاری 
در مــدح امــام زمان)عــج( اســت.

۶. حفــظ و تــالوت دعاهــای مربــوط بــه آن حضرت و تشــویق 
فرزنــدان بــه تــالوت آنها

۷. اســتفاده از ســاعت دیــواری کــه در آن بــه نحــوی از امــام 
زمان)عــج( یــاد شــده اســت.

۸. نصــب صنــدوق صدقــات درخانــه و صدقــه دادن روزانــه 
بــرای ســالمتی امــام زمــان )عــج(

عوامل مؤثر بر سالمت روانی خانواده
ــادی در رشــد بهنجــار سیســتم  ــل زی ــی عوام ــور کل ــه ط ب
خانــواده و ســالمت روانــی اعضــای آن، دخالــت دارد کــه در 

ــود. ــاره می ش ــا اش ــن آنه ــی از مهم تری ــه بعض ــر ب زی
1. وجود قواعد و مقررات روشن در خانواده

توســط  خــاص  مقــررات  و  قواعــد  تدویــن  و  ایجــاد 
سرپرســتان خانــواده بــرای حفــظ ارزش هــا، نیازهــا و 
ــری  ــی، ام ــم اجتماع ــک و مه ــد کوچ ــن واح ــداف ای اه
ــاد  ــث ایج ــدی باع ــن قواع ــود چنی ــت. وج ــروری اس ض
هماهنگــی بیــن اعضــای خانــواده در جهــت ارتقــای 
ــروز ناهنجاری هــا  ســالمت روانــی آنهــا خواهــد شــد و از ب
ــد  ــن قواع ــه ای ــرد. البت ــری خواهــد ک ــا جلوگی و کجروی ه
نبایــد خشــک و غیرقابــل انعطــاف و خشــن باشــد و بایــد 
بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه در بعضــی مــوارد متناســب بــا 

ــد. ــر کن ــا، تغیی ــرایط اعض ش
 2. افزایش توان خانواده در برابر فشارها و 

بحران های زندگی
ــق  ــی از طری ــای زندگ ــا بحران ه ــواده ب ــه خان ــوان مقابل ت
تقســیم قــدرت، یکپارچگــی خانــواده و حمایت و پشــتیبانی 
اعضــای خانــواده از یکدیگــر، افزایــش می یابــد. چنانچــه در 
ــواده درمانــی ســاختاری، ایــن عقیــده وجــود دارد کــه  خان
آنچــه یــک خانــواده بهنجــار را از خانــواده نابهنجــار متمایــز 
ــک  ــود ی ــه وج ــت، بلک ــکالت نیس ــدان مش ــد، فق می کن
ــرای حــل مشــکالت اســت.  ســاختار نیرومنــد و کارآمــد ب

   خانواده

زندگیامروز پنجشنبه 30 فروردین ماه 1397 - سال چهارم - شماره 688 روزنامه
دریچه

 مردم کره شمالی مراسم روز خورشید را برگزار کردند؛ این روز 
مصادف با سالروز تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار این کشور و 

پدربزرگ رهبر فعلی، است.

 با شدت گرفتن جنگ داخلی در جمهوری دموکراتیک کنگو حتی 
کودکان خردسال نیز از این وحشیگری ها در امان نیستند.

تصویری از وقوع طوفان در یزد 

  مراسم رژه »روز ارتش« با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور 
برگزار شد. عکس: مهر 

زندگی در شهر جنگ زده »دوما« در »غوطه شرقی« سوریه 
که به تازگی نیروهای دولتی موفق شده اند پیکارجویان 

تروریست را از آن بیرون برانند. 

مهندسی در حال ساخت یک ربات غول پیکر در ژاپن 
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گفت عربستان، آماده اعزام نیرو به سوریه کاریکاتور - عادل الجبیر    
در قالب »ائتالف مبارزه با داعش« است!
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امامعلیعلیهالسالممیفرمایند:
الوالَِدیِنأکَبُرَفریَضٍة ِبرُّ

نیکیبهپدرومادر،بزرگترینفریضهاست.

حدیث روز

میزان الحکمه، ح ۲۲۶۷۳

   ترفندهای خانه داری
۱ ـ همــه  جعبه هــا و قوطی هــای کبریــت را دور نریزیــد. 
بعضــی از آن هــا را کــه رنــگ و ظاهــر زیباتــری دارنــد، انتخاب 
ــذ  ــس کاغ ــرد، کلیپ ــوزن ته گ ــداری س ــرای نگه ــا ب و از آن ه
ــن  ــه ای ــد. ب ــتفاده کنی ــت اس ــک و درش ــای کوچ و دکمه ه
ترتیــب می توانیــد بــدون صــرف هزینــه صاحــب یــک قوطــی 

کوچــک از وســایل ریــز و کوچــک خیاطــی شــوید. 
۲ ـ می توانیــد  از جعبــه دســتمال کاغذی تــان بــرای نگهــداری 
ــه ای  ــه  گون ــد و کیســه ها را ب ــه اســتفاده کنی کیســه های زبال
در آن قــرار دهیــد کــه ماننــد زمانــی کــه از دســتمال کاغــذی 
اســتفاده می کردیــد، بتوانیــد از شــیار روی جعبــه، کیســه ها را 
بیــرون بکشــید. بــه ایــن ترتیــب ظاهــری زیبــا بــه مجموعه ای 
ــا  ــد از آن ه ــد و می توانی ــود می دهی ــه خ ــه های زبال از کیس

روی کابینــت یــا درون آن نگهــداری کنیــد. 
۳ ـ اســتوانه  مقوایــی درون دســتمال کاغــذی و کاغــذ 
دستشــویی، یکــی از بهتریــن گزینه هــا بــرای نگهــداری 
کلیپس هــا و کش هــای ســر شماســت. بــا کمــک ایــن 
ــس  ــداری کلیپ ــای نگه ــد جعبه ه ــی از خری ــتوانه مقوای اس
و کــش بی نیــاز می شــوید. می توانیــد ایــن اســتوانه ها را 
بــا ســلیقه خــود رنــگ کنیــد و از آن هــا روی میــز آرایشــتان 

ــد. ــره بری به
۴ـ بــرای  برداشــتن اثــر پایــه مبــل و میــز روی فــرش، یــک 
تکــه مکعبــی یــخ در آن محــل قــرار دهیــد. شــب تــا صبــح 
ــل  ــر پوشــش کام ــد. اگ ــرل کنی ــح محــل را کنت ــر و صب صب
ــاال بکشــید.  ــه آرامــی نخ هــای باقی مانــده را ب ــود، ب نشــده ب


