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 سيره امام حسن؟ع؟
در سياست

پانزدهــم مــاه مبــارک رمضــان مصــادف بــا والدت 
بــا ســعادت دومیــن امــام شــیعیان، حضــرت امــام حســن 
گرامــی  را  مســعود  میــاد  ایــن  اســت.  مجتبــی)ع(، 
خانــدان  ارادتمنــدان  همــه  محضــر  بــه  و  می داریــم 
امامــت و رســالت تبریــک و تهنیــت عــرض می کنیــم. 
بــا  بیعــت  و  پــدر  شــهادت  از  پــس  مجتبــی)ع(  امــام 
روز  هفــت  و  مــاه  هفــت  یــا  شــش  مــدت  بــه   مــردم 
کارگــزاران حکومتــی  کشــور اســامی را بــا ابقــاء والیــان و 

کردنــد. پــدر اداره 
کوتــاه  دوره  در  روز  آن  مجموعــه  فکــری  اوضــاع 
دنیاپرســتی  سســت ایمانی،  آشــفته حالی،   ایشــان 
تن آســایى  می گویــد  تاریــخ  بــود.  دغلــکاری  و 
ک بــازى  تجمل گرایــى و دنیاطلبــی جــاى مجاهــدت، پا

بــود... گرفتــه  را  ساده زیســتی  و  زهــد 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کرد: کيميای وطن بررسی 

صنایع دستی و اشتغال
صفحه 3

این جنایات در عزم ملت ایران
خللی ایجاد نمی کند 

بــا  همــدردی  ابــراز  ضمــن  پیامــی  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
خانواده هــای  شــهدای حادثــه تروریســتی تهــران فرمودنــد: نتیجه  

قطعــی این هــا، چیــزی جز افزایــش نفــرت از دولت های آمریکا 
ــان در منطقــه، همچــون ســعودی نیســت... و عوامــل آن

 در  جلسه شورای مدیریت پسماند
 شهرداری اصفهان مطرح شد:

 اصفهان 1400 
شهری بدون پسماند

صفحه 3

یک می گوییم ت امام حسن مجت�ب ؟ع؟ را ت�ب والدت با سعادت کریم اهل بیت ح�ض

در صفحه سیاست )2( بخوانید

نگاهی به معضل حاشيه نشينی

در حاشیه
صفحه 11

که در ليست انتظار عضو  حکایت بیمارانی 
جان می بازند

| شمارش معکوس برای 
کودک  صفحه 6 زنده ماندن ۵ 

مدیر کل حفاظت محيط  زیست استان اصفهان 
کرد: ح  مطر

 | ضرورت احيای 
گاوخونی  صفحه 4 تاالب 

نگاهی به بازار نقل و انتقاالت ليگ برتر

| باشو به خانه آبی ها رفت صفحه 9

نماینده ولی فقيه در استان اصفهان:

| چرا باید در یونسکو برای ما 
برنامه نوشته شود؟  صفحه 2

گوینده رادیو حسين شفيعی، 
کيميای وطن: گفت وگو با  در 

 | تئاتر رادیویی را 
ارزشمند می دانم صفحه 10

 | حضور 2 ميليون گردشگر 
در نياسر، مسئوالن را غافلگير کرد 

صفحه 4

اخبار روز

 از حرکت استراتژیک سپاه پاسداران 
تا پوسیدگی تشکیالتی آمریکا

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کیمیای وطن گفت وگو با  روایت نمایندگان اصفهان از حادثه تروریستی مجلس شورای اسالمی در 

صاحبان محترم مشاغل نوبت اول

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری می باشد.

پایان  تا  مالیاتی  اظهارنامه  تسلیم  به  مشاغل  صاحبان  شدن  مکلف  به  توجه  با 

خردادماه هرسال، به استناد ماده 100 قانون مالیات های مستقیم: صاحبان مشاغلی 

که اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر نمایند، براساس ماده 101 قانون 

مالیات های مستقیم از معافیت ساالنه موضوع این قانون بهره مند خواهند شد؛ 

تا سقف  تسلیم کنند  موقع  به  را  مالیاتی سال 95 خود  اظهارنامه  افرادی که  لذا 

156.000.000 ریال از درآمدشان معاف از مالیات خواهد بود.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 45076

کرد:  معاون وزیر نيرو در آیین افتتاح پروژه های آب و فاضالب استان اصفهان عنوان 

۲۰ قرارداد بزرگ با مشارکت بخش خصوصی
در کشور اجرایی می شود

سامانه دوم آبرسانی اصفهان، اولویت وزارت نيرو است
ح به عنوان پدافند غيرعامل نگاه می کنيم به این طر

صفحه  12 دی
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یادداشت
به قلم سردبیر

 حقیقت محبت 
از نگاه امام رضا)ع(

محبــت در حقیقــت ایجــاد علقــه و پیونــد بــا عمــل 
ــودش را  ــت خ ــد محب ــر بخواه ــان اگ ــت. انس اس
ــد  ــود را همانن ــد خ ــد، می بای ــان کن ــری بی ــه دیگ ب
ــد و از  ــق نمای ــات او را تخل ــازد و صف ــوب س محب
هرچــه او بیــزار اســت، دوری ورزد و هــر صفــت و کار 
ــه جــا آورد. از همیــن  ــوب را ب خــوب از منظــر محب
ــت  ــی، محبوبی ــی اله ــه اخالق ــق ب ــه تخل  روســت ک
ــن  ــود. بنابرای ــب می ش ــدا را موج ــه خ ــرب ب و تق
ــی  ــه مدع ــی ک ــود کس ــد ب ــن خواه ــی دروغی مدع
ــی اســت و در عمــل برخــالف رضــا  ــت محبوب محب

و خشــنودی او رفتــار می کنــد. 
ــت اهــل بیــت)ع(  ــا مدعــی محب ــر کســی واقع اگ
اســت، چگونــه می توانــد رفتــار ضــد اخالقــی خــود 
را توجیــه کنــد و آنچــه را موجــب ناخشــنودی آنــان 

اســت، بــه جــا آورد؟ 
بــه  بیــان حقیقــت محبــت  امــام رضــا)ع( در 
کســانی  رفتــار  و  می کننــد  اشــاره  نکتــه  ایــن 
خــالف  ولــی  هســتند،  محبــت  مدعــی  را کــه 
محبــوب عمــل می کننــد، نادرســت می داننــد و 
ــح و االجتهــاد  ــد: »التدعــوا العمــل الصال می فرماین
ــکاال علــی حــب آل محمــد علیهــم  ــاده ات فــی العب
الســالم و ال تدعــو حــب آل محمــد علیهــم الســالم 
المرهــم اتــکاال علــی العبــاده فانــه ال یقبــل احدهمــا 

دون االخــر«
ــتی آل  ــکای دوس ــه ات ــک را ب ــال نی ــادا اعم  »مب
ــادا دوســتی  ــد و مب ــا کنی محمــد علیهم الســالم ره
اعمــال  اتــکای  بــه  را  آل محمــد علیهم الســالم 
ــن  ــدام از ای ــرا هیچ ک ــد؛ زی ــت بدهی ــح از دس صال

دو، بــه تنهایــی پذیرفتــه نمی شــود.«
ــار ســنجش در  ــه شــد اخــالق معی ــه گفت ــان ک چن
دنیــا و آخــرت اســت. اگــر کســی اخــالق نداشــته 
ــدارد. از همیــن رو امــام رضــا)ع(  باشــد، چیــزی ن
می فرماینــد: »پنــج صفــت اســت کــه در هــر کــس 
ــرای او  ــا و آخــرت ب ــزی را از دنی ــد چی نباشــد، امی
نداشــته باشــید: 1- کســی کــه در نهــادش اعتمــاد 
ــی،  ــرم نیاب ــتش ک ــه در سرش ــی ک ــی، 2- کس نبین
3- کســی کــه در آفرینشــش اســتواری نبینــی، 
4-کســی کــه در نفســش نجابــت نیابــی، 5-کســی 

کــه از خدایــش نترســد.«
می فرماینــد:  دیگــر  جایــی  در  حضــرت)ع(  آن 
»انســان نمی توانــد از برخــی افــراد بــه ســبب 
ــدی  ــوی ب ــق و خ ــا خل ــبت ها ی ــت و مناس موقعی
کــه بــدان تربیــت شــده، انتظــار امــر خیــری داشــته 

ــد.« باش
ــل راحــه-  ــد: »لیــس لبخی  آن حضــرت می فرماین
ــذه- وال لملــوک وفــاء- وال لکــذوب  و ال لحســود ل

مــروه«
ــل را آسایشــی نیســت و حســود را خوشــی   »بخی
 و لذتــی نیســت و پادشــاهان را وفایــی نیســت 
ــس از  ــی نیســت. پ ــروت و مردانگ ــو را م و دروغگ
ایــن دســته افــراد نمی تــوان انتظــار خیــر و خوبــی 

ــود.«  ــدوار ب ــا امی ــت و بدان ه داش
ایــن مســئله گاه بــه ســبب همــان موقعیــت شــغلی 
چــون پادشــاهی ایجــاد می شــود؛ زیــرا ملــوک 
نمی تواننــد بــه وعــده ای کــه می دهنــد، وفــادار 
باشــند و در نهایــت پیمان شــکنی کــرده و برخــالف 
ــاداری از ایشــان  ــد و وف ــده خــود عمــل می کنن وع
انتظــار نمــی رود. گاه دیگــر بــه ســبب همــان عــادت 
ــوان  ــو نمی ت ــه از دروغگ ــت ک ــت اس ــق زش ــه خل ب
انتظــار مــروت و مردانگــی داشــت؛ زیــرا هرگــز قــول 
ــن رو صــدق و  ــگ نیســت و از ای ــش هماهن و فعل

ــت. ــار داش ــوان از او انتظ ــی را نمی ت صداقت

نماز جمعه
امام جمعه شهرکرد:

هدف دشمن، گرفتن روحیه انقالبی 
و جهاد از مردم است

در  نکونــام  محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــا تبریــک والدت  خطبه هــای نمــاز جمعــه دیــروز شــهرکرد ب
ــار داشــت: برخــی از مســئله  ــی)ع( اظه امــام حســن مجتب

ــد. ــت می کنن ــتفاده نادرس ــن اس ــام حس ــح ام صل
ــا  وی افــزود: شــرایط آن زمــان ایجــاب می کــرد کــه امــام ب
دشــمنانش صلــح کنــد کــه آن صلــح بــرای اســالم کاری کــرد 

کــه بــه قیــام امــام حســین)ع( انجامیــد.
نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکه 
ــه همــان میــزان  صلــح امــام حســن)ع( در بقــای اســالم ب
ــود،  ــر ب ــت، موث ــش داش ــین)ع( نق ــام حس ــام ام ــه قی ک
ــد مذاکــره  ــد همیشــه بای خاطرنشــان کــرد: برخــی می گوین

و صلــح کــرد، نخیــر بایــد شــرایط را دیــد. 
وی عنــوان کــرد: شــرایط زمــان امــام حســن)ع( خــاص بــود 
ــروردگار  ــل پ ــه فض ــم و ب ــرایطی را نداری ــن ش ــا چنی ــه م ک
ــمن  ــر دش ــینی در براب ــه حس ــا روحی ــال ب ــول 38 س در ط
ــاه آمــدن در  ایســتاده ایم و شــرایط امــروز مــا، لبخنــد و کوت
برابــر دشــمن نیســت. خطیــب جمعــه شــهرکرد تصریــح کرد: 
بایــد شــرایط زمــان امــام حســن)ع( را به درســتی بشناســیم 
ــان سوء اســتفاده  ــام در آن زم ــح ام ــم و از صل ــل کنی و تحلی
ــا  ــاری ب ــه در چهارمحــال و بختی ــی فقی ــده ول ــم. نماین نکنی
اشــاره ســخنان مقــام معظــم رهبــری در دو ســخنرانی اخیــر 
گفــت: مقــام معظــم رهبــری در مرقــد امــام خمینــی)ره( و 
روز چهارشــنبه در جمــع دانشــجویان، ســخنان مهمــی را بیــان 
کردنــد. نکونــام بیــان کــرد: بــه فرمایــش ایشــان انقــالب یک 
ــا یــک تحــول محــض سیاســی  تحــول عمیــق اســت و تنه
ــه صــادرات  ــه زمین نیســت؛ بلکــه تحــول فرهنگــی اســت ک

فرهنــگ را بــه جــای واردات فرهنــگ فراهــم کــرد. 
ــمن  ــدف دش ــه ه ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــه ش ــب جمع خطی
ــزود:  ــت، اف ــردم اس ــاد از م ــی و جه ــه انقالب ــن روحی گرفت
انقــالب، چالــش بــا نظــام ســلطه و اســتکبار اســت. وی بــا 
ــرور و حمــالت تروریســتی چنــد روز  ــه 17 شــهید ت اشــاره ب
ــه ای از حمــالت تروریســتی  ــا نمون ــن تنه ــت: ای گذشــته گف
بعــد از ســال ها امنیــت در کشــور بــود. مــا در دهــه 60 
مــدام بــا ایــن حــوادث مواجــه بودیــم. نماینــده ولــی فقیــه 
در چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: هــدف دشــمن 
ــم  ــور و حاک ــی در کش ــگ روان ــاد جن ــا ایج ــن توطئه ه از ای
ــا  ــدام از این ه ــچ ک ــه هی ــت ک ــه اس ــرس در جامع ــردن ت ک

ــدارد. تســنیم ــری ن اث

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 سیره امام حسن)ع( 
در سیاست

بــه خاموشــى  رو  تقــوا  و  فضلیــت  و شــعله 
 . مى رفــت

امــام مجتبــى)ع( بالفاصلــه پــس از شــروع 
رژیــم  ســاختن  نابــود  بــراى  حکومــت،  کار 
اقــدام  معاویــه،  ضدانســانى  و  غیراســالمى 
فرمودنــد و لشــکرى  را کــه پــدر بزرگوارشــان 
ــد  ــرده بودن ــاده ک ــم شــام آم ــا رژی ــرد ب ــراى نب ب
بــراى جنــگ ســازماندهی کردنــد؛ امــا ایــن 
ارتــش سســت اراده و پراکنــده کــه اصــال روحیــه 
ــه  ــته اداى فریض ــز شایس ــت، هرگ ــى نداش جنگ

ــود.  ــاد نب جه
و سســتى  ســویى  از  خــوارج   کارشــکنى هاى 
و بى ارادگــى گــروه غارتگــرى کــه مطیــع محــض 
ــر  ــوى دیگ ــد، از س ــود بودن ــل خ ــاى قبای رؤس
ارتــش حضــرت امــام حســن)ع( را از درون پــوک 

ــود. و متالشــى ســاخته ب
ــان لشــکر  ــا چن ــار ب ــه ناچ ــام ب ــال ام ــر ح در ه
بیــرون  کوفــه  از  بى روحیــه ای  و  بى ســامان 
آمدنــد؛ در اقــدام اول، حکـَـم کنــدى را بــه مقابلــه 
ــده  ــن فرمان ــى ای ــتادند؛ ول ــه فرس ــکر معاوی لش
خائــن بــا دریافــت پانصــد هــزار درهــم، بــه 
ــکر دوم را  ــگاه  لش ــت. آن ــمن پیوس ــکر دش لش
ــرد  ــه نب ــرادى ب ــردار م ــک س ــى ی ــه فرمانده ب
ــه، او را  ــول معاوی ــه هاى پ ــا کیس ــتادند؛ ام فرس
ــد.  ــیطان ش ــپاه ش ــلیم س ــت و تس ــم فریف ه

امــام  بــود کــه  ایــن  صحنــه  دردناک تریــن 
پســرعموى پــدرش، عبیــدهللا ابــن عبــاس، را کــه 
در زمــان علــى)ع( والــى یمــن بــود و ســپاهیان 
ــالش را در  ــد خردس ــه، دو فرزن ــوار معاوی خونخ
ــران  ــپاهى گ ــا س ــد، ب ــته بودن ــادر کش ــان م دام
ــر  ــز در براب ــتادند. او نی ــه فرس ــگ معاوی ــه جن ب
ــى  ــى یک ــده فرمانده ــم و وع ــون دره ــک میلی ی
از والیــات شــام، شــبانه بــه اردوگاه معاویــه 

ــت.  پیوس
ــم  ــتون پنج ــات س ــى و تبلیغ ــاى پى درپ خیانت ه
ــه  ــان معاوی ــاى جاسوس ــمن و نفاق  افکنى ه دش
آن چنــان آثــار ســوء خــود را ظاهــر ســاخت 
کــه لشــکریان امــام حســن)ع( حاضــر بــه 
اردوگاه  بلکــه  هیــچ،  نمى شــدند کــه  جنــگ 
ــه دادن  ــی توطئ ــد و حت ــارت بردن ــه غ ــام را ب ام
ــن  ــت. در ای ــه شــکل گرف ــه معاوی آن حضــرت ب
ــه  ــه ب ــه معاوی ــه نام ــود ک ــاک ب ــت خطرن موقعی
ــل  ــه فرماندهــان قبای ــام حســن)ع( رســید ک  ام
ــن  ــلیم م ــود را تس ــه خ ــپاهت هم ــران س و س
کردنــد و امــام)ع( کامــال از بى وفایــى و نابــکارى 
ارتــش کوفــه آگاه شــدند. در ایــن نامــه، معاویــه 
ــح  ــى)ع( تقاضــاى صل از حضــرت حســن مجتب

کــرده بــود. 
در چنیــن شــرایطى کــه جــان و هســته مقاومــت 
نابــودى اســت، سیاســت ســالم و  در خطــر 
معقــول اقتضــا مى کــرد کــه بــا امضــاى قــرارداد 
ــود  ــگان خ ــده از تربیت یافت ــود و آن ع ــح، خ صل
ــد و در  ــات دهن ــى نج ــودى قطع ــر ناب را از خط
انتظــار روزى باشــند کــه زمینــه مناســب تری 

ــد.  ــم آی فراه
ــن  ــان از ای ــت، نش ــاله امام ــی دوره 250س بررس
اســت کــه طالیى تریــن دوره حاکمیــت دیــن، 
ــت  ــدت خالف ــاه م ــه م ــال و ن ــار س ــان چه هم
امیرالمؤمنیــن)ع( و شــش یــا هفــت مــاه خــالف 
ــى  ــه کوتاه ــا هم ــه ب ــت ک ــن)ع( اس ــام حس  ام
و دردســرها و موانعــى کــه الزمــه یــک حکومــت 
ــانى  ــاى انس ــال روش ه ــا اعم ــت، ب ــى اس  انقالب
و عدالــت مطلــق و رعایــت ابعــاد گوناگــون اســالم 
 در جامعــه، همــراه بــا قاطعیــت و صراحــت 
نمونــه  و  دوره درخشــیده  ایــن  در  و جرئــت، 
نظام هــاى  و  حکومت هــا  بــراى  کــه  بــوده 
 اجتماعــى بشــر و در قــرون بعــد الگــو بــوده 

است. 
ــه  ــاى نیم ــام حســن)ع( کاره ــح ام ــس از صل پ
مخفــى و برنامه هایــى کــه هدفــش، تــالش 
ــر  ــدان پیامب ــه خان ــدرت ب ــدن ق ــراى بازگردان ب
در فرصت هــاى مناســب بــود، آغــاز شــد؛ از 
انجــام  مهمــى کــه  بســیار  اقدامــات  جملــه 
و  و ســر  اندیشــه شــیعى  گرفــت گســترش 
ــدى  ــته و باورمن ــع پیوس ــه جم ــامان دادن ب س
بــود کــه اکنــون بــر اثــر ســلطه ظالمانــه خلفــاى 
امــوى و فشــارى کــه بــر آنــان وارد مى آمــد، 
مى توانســت از تحــرک بیشــترى برخــوردار باشــد. 
در عیــن حــال جمــع آورى نیروهــاى اصیــل 
و مطمئــن شــیعى و حراســت آنــان از گزنــد 
دســتگاه  شــیعى  ضــد  بى امــان  توطئه هــاى 
امــوى و گســترش تفکــر اصیــل اســالمى در دایــره  
 محــدود ولــى پــر عمــق، جــذب نیروهــاى بالقــوه 
ــه  ــدام ب ــه جمــع شــیعیان، اق ــان ب ــزودن آن و اف
موقــع و مناســبى بــود بــراى نابــودی نظــام 
ــام  ــاختن نظ ــن س ــه و جایگزی ــى بنى امی جاهل
صحیــح اســالمى. اســتراتژى امــام حســن)ع( و 
ــراى آن  ــح را ب ــرش صل ــه پذی ــى ک ــن علت آخری
همیــن  مى ســاخت،  اجتناب ناپذیــر  حضــرت 

ــود. ب
بــه نظــر می آیــد نخســتین ســنگ بناى تشــکیالت 
سیاســى شــیعه، در همــان دوره صلــح امــام 

ــد. ــذاری ش حســن)ع( پایه گ
دســت  بــه  تاریخــى  مطالعــات  مجمــوع  از 
مى آیــد کــه بــرای امــام حســن مجتبــى)ع( 
زمینــه جنــگ رویــاروى علیــه حاکمیت نامشــروع 
نبــوده اســت؛  و اســتبدادى معاویــه، میســر 
ــى و در  ــت سیاس ــک فعالی ــوب ی ــا در چارچ ام
ــالمى  ــت اس ــدت حکوم ــداف بلندم ــتاى اه راس
ــرده  ــزى ک ــى را پى ری ــارزه پنهان ــک مب اســاس ی
 و شــیعه را بــه صــورت یــک جمــع متشــکل 
ــادوام  ــى ب ــازره مکتب ــک مب ــراى ی ــدار ب و هدف
ــدى ســپردند. ــه نســل هاى بع ــد و ب ــظ کردن حف

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

مختلــف  بخش هــای  در  کــه  همان طــور 
بــه  گوناگــون  رســانه های  در  و  خبــری 
ــه  ــنبه دو حادث ــورد، روز چهارش ــم می خ چش
تروریســتی در مجلــس شــورای اســالمی 
ــام  ــل)ره( انج ــام راح ــرت ام ــد حض و مرق
 شــد کــه بــا هوشــیاری نیروهــای ســپاه 
و ارتــش و امنیتــی، ایــن حــوادث پایــان 
یافــت و تروریســت ها دســتگیر شــدند و 
ــه،  ــس از حادث ــا پ ــت رســیدند. ام ــه هالک ب
نماینــدگان اصفهــان در مجلــس شــورای 
ــه ای داشــتند.  اســالمی موضع گیــری قاطعان

 اگر شهدای مدافع حرم نبودند، 
باید هر روز شاهد این نوع عملیات در 

کشور می بودیم
حمیدرضــا فوالدگــر گفــت: در همیــن روزهــا 
شــاهد بودیــم کــه ترامــپ بــه منطقــه ســفر 
و بــه طــور علنــی از عربســتان حمایــت کــرد. 
ایــن حمــالت در راســتای همیــن برنامه ریــزی 
ــام و  ــه ای آن انج ــدان منطق ــکا و متح آمری
ــد  ــوری مانن ــچ کش ــه هی ــد ک ــخص ش مش
ــن  ــه ای ــوده و ب ــم نب ــی تروریس ــران قربان ای
ــه  ــرده ک ــه نک ــم مقابل ــا تروریس ــت ب جدی
ــده  ــر عه ــه را ب ــما حادث ــش رس ــم داع دیدی
ــات را انجــام داده  گرفــت. کســی ایــن عملی
کــه مــورد پشــتیبانی عربســتان بــوده و 
ــده اند. ــد ش ــتان متول ــود عربس ــا از خ این ه

ادامــه داد: در کشــور  فوالدگــر همچنیــن 
مســائلی بــه کار بــرده شــد کــه بایــد در 
ــیم و  ــته باش ــل داش ــی تعام ــائل جهان مس
ــر  ــع حــرم زی ــدس شــهدای مداف ــاع مق دف
ســوال رفــت؛ امــا اگــر شــهدای مدافــع 
حــرم نبودنــد، بایــد هــر روز شــاهد ایــن نــوع 
عملیــات در کشــور می بودیــم؛ در صورتــی 
کــه ایــن عملیــات پــس از چنــد ســال انجــام 

ــد. ش

 عملیاتی کور که بسیار 
ناجوانمردانه و بزدالنه بود

ــردم  ــده م ــر نماین ــدی، دیگ ــی عاب حیدرعل
اصفهــان در مجلــس بــه کیمیــای وطــن 
ــود  ــات کــور ب ــن اتفــاق یــک عملی گفــت: ای
و صرفــا بــه دلیــل نمایــش موجودیــت 
ــه  ــه و بزدالن ــیار ناجوانمردان ــان و بس خودش

ــود.  ب
و  امنیتــی  نیروهــای  افــزود:  عابــدی 
همچنیــن  و  عمــل  خــوب  خیلــی  ناجــا 
را  عملیــات  و  کــرده  مقاومــت  جانانــه 
بــدون فــوت وقــت شــروع کردنــد و در 
ــان  ــه پای ــن، آن را ب ــان ممک ــن زم  کوتاه تری

رساندند.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: مــا بایــد از 
قدردانــی  زمــان  امــام  ســربازان گمنــام 
ــی ملــت  ــه دلیــل آرامــش روان بکنیــم کــه ب
بدانیــم  بایــد  نمی دهــد.  را  گزارش هایــی 
کــه صدهــا تیــم تروریســتی خنثــی شــد. از 
ــای  ــم از توره ــم، دو تی ــا تی ــن صده ــن ای بی
ــه  ــه را ب ــن صحن ــد و ای ــور کردن ــی عب امنیت

ــد. ــود آوردن وج
 پایمردی در تداوم اهداف نظام

انتخابــات  از  پــس  حســن کامــران کــه 
بــه  دوره  ایــن  در  به تازگــی  میــان دوره ای 
مجلــس راه پیــدا کــرد، ضمــن محکــوم 
داشــت:  اذعــان  حادثــه  ایــن  کــردن 
شــهید  حادثــه  ایــن  در  کــه  پاســداری 

ــه  ــرا ک ــرد؛ چ ــتراتژیک ک ــک کار اس ــد ی  ش
وی  بــا شــّم اطالعاتــی خــود درب نماینــدگان 
ســمت  بــه  تروریســت ها  و  می بنــدد  را 
گمــراه  و  می رونــد  کارمنــدان  طبقــات 

. ند می شــو
وی تصریــح کــرد: ایــن حــوادث در مقایســه 
ــا امنیــت کل کشــور و ثباتــی کــه در کشــور  ب
ایــران حاکــم اســت، قطعــا نمی توانــد خللــی 
در اعتقــادات مــردم و پایمــردی در تــداوم 

ــد. ــام وارد کن ــداف نظ اه
 اتحاد و وحدت کلمه بین همه 

مسئوالن کشور
دو  حادثــه  ایــن  در  حاجی دلیگانــی کــه 
ــر خــود را از دســت داد،  ــان دفت ــر از کارکن نف
ــد مــردم مــا را  گفــت: اســتکبار کــه نمی توان
ــی کــه محــل  ــه آنجای ــد، ب ــا بصیــرت ببینی ب
می بــرد  یــورش  اســت،  مــردم   مراجعــه 
و فکــر می کنــد کــه کار خاصــی را انجــام داده 
اســت. بــا ایــن حرکتــی کــه انجــام دادنــد، در 
واقــع بســیاری از درب هــا را بــه ســوی ملــت 

ــودند. ایران بازگش
یکــی  خاطرنشــان کــرد:  حاجی دلیگانــی 
از درب هــا ایــن بودنــد کــه ملــت ایــران 
ــرم را  ــان ح ــش مدافع ــته نق ــش از گذش بی
آنــان  ایثارگری هــای  قــدردان  و   دانســت 

شد.
ایــن نماینــده تصریــح کــرد: درس دیگــر ایــن 
ــه  ــن هم ــه بی ــه، اتحــاد و وحــدت کلم حادث

ــارزه  ــودن راه مب ــرای پیم ــور ب ــئوالن کش مس
بــا تروریســم بــود کــه متحدتــر و هم صداتــر 

همــه موضــع گرفتنــد.
حادثــه  ایــن  حاجی دلیگانــی  بــه گفتــه 
ــد  ــه 60 باش ــوادث ده ــداد ح ــد امت می توان
ــه  ــارزه و مقابل ــم مب ــا ه ــا این ه ــد ب ــه بای ک
ــا  ــالب ی ــرای نســل ســوم انق ــر ب شــود و اگ
نســل چهــارم مفهــوم نبــود کــه تروریســت در 
دهــه 60 چــه کــرده، در ایــن روز یــک صحنــه 

ــد. ــته ش ــش گذاش ــه نمای از آن ب

و  میمــه  و  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده 
برخــوار بــا اشــاره بــه شــهادت کارکنــان 
دو  داشــت:  ابــراز  هــم  نمایندگــی  دفتــر 
ــن  ــر م ــه در دفت ــزان ک ــن عزی ــر از بهتری نف
ــا کمــال  ــراد ب ــن اف ــد شــهید شــدند. ای بودن
خلــوص و تمــام انگیــزه کار مــردم را پیگیــری 

می کردنــد و بــه نظــر مــن جــز شــهادت مــزد 
ــود. ــا نب ــته آن ه ــری شایس دیگ

 سقوط آل سعود و پوسیدگی 
تشکیالتی آمریکا

ســالک  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــروزی  ــاره گفــت: از پی کاشــانی هــم در این ب
ــوری  ــروز، جمه ــه ام ــا ب ــالمی ت ــالب اس انق
ــتکبار در  ــای اس ــی جریان ه ــالمی قربان اس
قالــب جنــگ تحمیلــی، کودتــای نوژه، تــرور و 
ســایر اشــکال ماننــد قراردادهــای بین المللــی 
نــرم  جنــگ  در  همچنیــن  و   2030  مثــل 

بود.
ــوردار  ــا برخ ــور م ــروز کش ــه داد: ام وی ادام
اســت کــه در عمــق هــزار کیلومتــری بــا 
ســران داعــش می جنگــد. امــروز اقتــدار 
جمهــوری اســالمی در بحــث ســوریه و عــراق 
و یمــن و ســایر نقــاط، بــر دشــمنان مــا 
روشــن اســت. بــدون در نظــر گرفتــن ایــران 
ــی  ــد تصمیم ــی نمی توانن ــادالت جهان در مع

ــد.  بگیرن
ــل روز  ــان داشــت: مث ــان اذع ســالک در پای
ــکیالتی  ــیدگی تش ــعود و پوس ــقوط آل س س
آمریــکا را دیــر یــا زود شــاهد هســتیم و 
ــا بیــداری پاســخ ایــن جنایــات را  ملت هــا ب

می دهنــد.
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــدگان 
شــورای اســالمی، همگــی یــک  صــدا و 
متحــد ضمــن عــرض تبریــک و تســلیت 
ــوادث  ــن ح ــهدای ای ــزز ش ــواده مع ــه خان ب
تروریســتی و محکــوم کــردن ایــن اتفاقــات، 
ایــن  بــه هیچ وجــه  بودنــد کــه  معتقــد 
اقدامــات در امنیــت کشــور مــا تأثیرگــذار نبود؛ 
ــی را  ــی و دفاع ــئوالن امنیت ــه مس ــه هم بلک
ــا  ــریع تر ب ــتر و س ــه بیش ــرد ک ــر ک مصمم ت
ایــن پدیده هــا برخــورد بکننــد و ریشــه آن هــا 
را بخشــکانند و مبــارزه ســنگین و جــدی بــا 

این هــا انجــام بدهنــد.

روایت نمایندگان اصفهان از حادثه تروریستی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با کیمیای وطن؛

 از حرکت استراتژیک سپاه پاسداران 
تا پوسیدگی تشکیالتی آمریکا

ادامه از صفحه اول

ــا  ــی ب ــه ای در پیام ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــهدای  ــای ش ــا خانواده ه ــدردی ب ــراز هم اب
حادثــه تروریســتی تهــران فرمودنــد: نتیجــه  
افزایــش  جــز  چیــزی  این هــا،  قطعــی 
نفــرت از دولت هــای آمریــکا و عوامــل آنــان 

ــت. ــعودی نیس ــون س ــه، همچ در منطق
ــه  تروریســتی در روز دوازدهــم  در پــی حادث
مــاه مبــارک رمضــان در تهــران کــه بــه 
از  جمعــی  شــدن  زخمــی  و  شــهادت 
ــت هللا  ــرت آی ــد، حض ــردم روزه دار انجامی م

ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب خامن
پیــام تســلیتی صــادر کردنــد. 

ــن  ــه ای ــر معظــم انقــالب ب ــام رهب ــن پی مت
شــرح اســت:

به نام خداوند مهربان
مــاه  دوازدهــم  روز  تروریســتی  حادثــه  
مبــارک رمضــان در مرقــد امــام راحــل و در 
مجلــس شــورای اســالمی، کــه بــه شــهادت 
تعــدادی از عزیــزان روزه دار و زخمــی شــدن 
جمــع بیشــتری انجامیــد، نشــانه  آشــکاری 

از کینــه و دشــمنی خباثت آلــود مــزدوران 
ــا هــر  ــا ملــت شــریف ایــران و ب اســتکبار ب
آنچــه مربــوط بــه انقــالب و نظــام اســالمی و 

ــت. ــأن آن اس ــد عظیم الش ــر فقی رهب
ــت  ــی از خباث ــه حاک ــات ک ــه جنای این گون
و  مباشــران  حقــارت  حــال  عیــن  در  و 
نیــز آمــران و مســببان آن اســت، بســی 
ــت  ــزم مل ــه در ع ــت ک ــر از آن اس کوچک ت

ــد. ــاد کن ــی ایج ــران خلل ای
جــز  چیــزی  این هــا،  قطعــی  نتیجــه  

افزایــش نفــرت از دولت هــای آمریــکا و 
ــان در منطقــه همچــون ســعودی  عوامــل آن
ــزم  ــا ع ــد و ب ــران، متح ــت ای ــت. مل نیس
راســخ بــه پیــش خواهــد رفــت؛ ان شــاءهللا.

گرامــی  را  حادثــه  ایــن  شــهیدان  یــاد 
ــک  ــان تبری ــای آن ــه خانواده ه ــی دارم و ب م
بهبــود  و  می کنــم  عــرض  تســلیت  و 
مجروحــان و آســیب دیدگان را از خداونــد 

می کنــم.  مســألت  متعــال 
سید علی خامنه ای

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی حادثه تروریستی در تهران

این جنایات در عزم ملت ایران، خللی ایجاد نمی کند

،،
خیلــی  ناجــا  و  امنیتــی  نیروهــای 
جانانــه  همچنیــن  و  عمــل  خــوب 
را  عملیــات  و  کــرده  مقاومــت 
بــدون فــوت وقــت شــروع کردنــد و 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن، آن را 

بــه پایــان رســاندند

پیدا و پنهان حوادث تروریستی 
تهران به روایت سردار سالمی:

ایران، مدفن تروریست ها 
خواهد شد

ســردار حســین ســالمی، جانشــین فرمانــده 
کل ســپاه پاســداران بــه تشــریح مقابلــه بــا 
حادثــه تروریســتی روز چهارشــنبه در تهــران 
ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــردار س ــت. س پرداخ
آنچــه در ایــن حادثــه توســط نیروهــای 
تســلط،  نشــان دهنده  دیدیــم،  امنیتــی 
آمادگــی و ایمــان آن هــا بــود، اظهــار داشــت: 

آنچــه نیروهــای مــا در مقابلــه بــا ایــن اقــدام 
کــه بــه قــول رهبــری شــبیه ترقه بــازی بــود، 
انجــام دادنــد، شــوق انگیز و شایســته تقدیــر 
ــی  ــزرگ سیاس ــی ب ــک ناکام ــه ی ــت ک اس
ــت  ــه ثب ــران ب ــمنان ای ــرای دش ــر را ب دیگ
ــه  ــن حادث ــزود: ای ــالمی اف ــردار س رساند.س
ــک طــرح سیاســی  ــه ازای ی در حقیقــت ماب
ــود و  ــی می ش ــاض طراح ــه در ری ــت ک اس
و  اســرائیل  آمریــکا،  مشــترک  محصــول 
رژیــم ســعودی اســت کــه می خواســتند 
اقتــدار ایــران را بــه دلیــل شکســت های 
ــا  ــد؛ ام ــکار کنن ــد، ان ــه خورده ان ــددی ک متع

رزمنــدگان مــا نشــان دادنــد کــه مدفــن 
تروریســت ها خواهــد شــد.  

وی اظهــار داشــت: همان طــور کــه می دانیــد 
ــه از درب  ــض مراجع ــه مح ــت ها ب تروریس
ــونت  ــا خش ــس ب ــی مجل ــات مردم مراجع
تمــام و بــه رگبــار بســتن حاضــران، یکــی از 
ــه شــهادت رســاندند؛  نیروهــای پاســدار را ب
حفاظــت  وظیفــه  کــه  پاســدارانی  امــا 
ایــن  بالفاصلــه  داشــتند،  را  مجلــس  از 
کردنــد.  جــدا  مــردم  از  را  تروریســت ها 
جانشــین فرمانــده کل ســپاه اظهــار داشــت: 
از  بــه دنبــال گروگانگیــری  تروریســت ها 

کارمنــدان و مــردم بودنــد کــه رفتار شــجاعانه 
ــا  ــدام آن ه ــع از اق ــا، مان ــاع م ــردم بی دف م
شــد. ســردار ســالمی تصریــح کــرد: مجموعه 
ایــن اقدامــات یــک کار بســیار ســخت و 
ــت  ــا می بایس ــای م ــود و نیروه ــده ب پیچی
یــک عملیــات تمیــز، تاکتیکــی و مینیاتــوری 
را اجــرا می کردنــد تــا مطمئــن شــویم همــه 
ــادی پاک ســازی  ــا از وجــود مــردم ع اتاق ه
شــده و بــرای همیــن بایــد بــا دقــت و 
حوصلــه عمــل می شــد. وی خاطرنشــان 
کــرد: همــه می دانیــم کــه آمریــکا، اســرائیل، 
رژیــم ســعودی، بعضــی دولت هــای مرتجــع 

منطقــه و برخــی از اروپایی هــا می خواســتند 
بــا یــک ائتــالف، جبهــه مقاومــت را بشــکنند 
و ایــران را در تنگنــا قــرار دهنــد؛ امــا دیدیــم 
کــه سیاســت ها و رفتــار آن هــا در ســوریه بــا 

ــود. ــراه ب شکســت هم
و  شکســت ها  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
رجزخوانی هــا و عربده کشــی ها، بایــد یــک 
مابــه ازا داشــته باشــد؛ چــرا کــه ایــران ابتــکار 
عمــل را در میادیــن سیاســی خارج از کشــور 
ایــن مــا هســتیم  بــه دســت گرفتــه و 
تعییــن   را  منطقــه  تحــوالت  مســیر  کــه 

فــارس می کنیــم. 

امنیت ملی
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ــان در  ــه اصفه ــام  جمع ــه در اســتان و ام ــی  فقی ــده ول نماین
خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
مــاه رمضــان، مضمــار بــرای خلــق اســت، گفــت: مــاه مبــارک 
رمضــان، مــاه مســابقه اســت. بنــدگان خــوب خــدا مســابقه را 
بــا اطاعــت از خــدا شــروع می کننــد تــا بــه رضــوان و رضایــت 

الهــی دســت یابنــد. 
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد بــا اشــاره بــه فرمایــش 
مــوالی متقیــان کــه فرمودنــد برخــی فقــط گرســنگی و 
تشــنگی مــاه مبــارک رمضــان را می چشــند و بهــره دیگــری 
از آن نمی برنــد، اظهــار کــرد: بایــد خــود را همــواره در محضــر 
ــره  ــوب به ــم خ ــارک و عظی ــاه مب ــن م ــم و از ای ــدا بدانی خ
ــی  ــه کس ــان چ ــاه، مهم ــن م ــد در ای ــان باش ــم. یادم ببری

ــم. ــام دهی ــتی انج ــه  درس ــتیم و آداب آن را ب هس
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
حادثــه تروریســتی روزهــای گذشــته کــه در تهــران بــه وقــوع 
ــالمی  ــت اس ــه ام ــه هم ــت را ب ــن جنای ــت: ای ــت، گف  پیوس
و به ویــژه خانــواده شــهدای ایــن حادثــه تلــخ تســلیت عــرض 

می کنیــم؛ کشــور مــا از امنیــت خوبــی برخــوردار اســت. 
البتــه کشــورهایی هــم کــه خــود را کشــورهای مجهــز 
اتفــاق  تروریســتی  حــوادث  درونشــان  می داننــد 
ــدا،  ــف خ ــل لط ــه دلی ــالمی ب ــران اس ــا در ای ــد؛ ام می افت
ــی،  ــای امنیت ــیاری نیروه ــج(، هوش ــام زمان)ع ــت ام عنای
 نظامــی و انتظامــی رخــداد ایــن حــوادث بســیار ناچیــز

 است.
برخــی  انتخابــات  روزهــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

ــان  ــد، خاطرنش ــرح ش ــی مط ــزه بی دین ــا م ــخنرانی ها ب س
ــه  ــد در جبه ــا می رون ــه می شــد چــرا نیروهــای م ــرد: گفت ک
مقاومــت بــا ســلفی های تکفیــری  می جنگنــد؛ خــوب شــما 

ــد. ــره کنی ــا مذاک ــا آن ه ــد ب بروی
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــه در اس ــی  فقی ــده ول نماین
ــای  ــدس و صحنه ه ــاع مق ــال دف ــت س ــا در هش ــت م مل
ــت:  ــیده اند، گف ــان کش ــه رخ جهانی ــان را ب ــر شجاعتش دیگ
ــز  ــمن هرگ ــدات دش ــران از تهدی ــالمی ای ــت اس ــردم ام م
ــالد  ــه می ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــت هللا طباطبایی ن ــند. آی نمی هراس
مجتبــی)ع(،  حســن  امــام  اهل بیــت،  کریــم  بابرکــت 
ــدان  ــام نیازمن ــام و اطع ــرام ایت ــه اک ــرد: هفت خاطرنشــان ک
ــاد  ــه ی ــس ب ــود. پ ــاز می ش ــان آغ ــالد ایش ــا می ــان ب همزم
ــتگیری  ــران دس ــدا از دیگ ــای خ ــرای رض ــید و ب ــا باش آن ه
کنیــد. وی بــا اشــاره بــه ســند 2030 گفــت: فــردی می گویــد 
گزارش هــا را اشــتباه بــه ایشــان داده انــد؛ بنــده بــا شــناختی 
 کــه از ایشــان دارم، ندیده ایــم رهبــر معظــم انقــالب کار 
و صحبتــی را بــدون تحقیــق انجــام دهنــد؛ ایشــان بــا لبخنــد 
پاســخ آن را دادنــد و گفتنــد گــزارش صحیــح بــه مــا رســیده 
ــرا  ــت: چ ــان گف ــتان اصفه ــه در اس ــده ولی فقی ــت. نماین اس
ــرت  ــرآن و کالم عت ــتی ق ــناد باالدس ــه اس ــا ک ــور م در کش
 وجــود دارد، بایــد در یونســکو بــرای مــا برنامــه نوشــته

 شود.
رهبــری  وقتــی  تصریــح کــرد:  طباطبایی نــژاد  آیــت هللا 
ــام                    ــی آن را انج ــد کس ــط می کن ــد، غل ــع می کنن کاری را من

نیــوز صاحــب  دهــد. 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

چرا باید در یونسکو برای ما برنامه نوشته شود؟
ــات، در حاشــیه مراســم روز گذشــته  ــر اطالع ــوی، وزی عل
 وداع بــا شــهدای تــرور گفــت:  مــا در دو روز گذشــته 
ــا  ــم و آن ه ــت ها را زدی ــاق رد تروریس ــن اتف ــس از ای و پ
را شناســایی کردیــم. عقبــه تیــم تروریســتی را شناســایی 
 کردیــم و اکنــون افــراد متعــددی از آن هــا شناســایی 
و دســتگیر شــدند و محلــی کــه در آن بــا هــم هم پیمــان 
شــده بودنــد و فیلــم آن را مــردم در فضــای مجــازی 
دیدنــد، شناســایی شــد و تعــدادی از نفــرات آن هــا هنــوز 
ــزات  ــدند و تجهی ــتگیر ش ــه دس ــتند ک ــور داش ــا حض  آنج
ــرده  ــاده ک ــه آم ــاری ک ــد انفج ــره و کمربن ــواد منفج و م
ــام  ــار نیروهــای اطالعــات و ســربازان گمن ــد در اختی بودن
ــه  ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــه اس ــرار گرفت ــج( ق ــام زمان)ع ام
بــه اینکــه ایــن عملیــات در میانــه راه اســت و بایــد 
ــام  ــام ام ــربازان گمن ــا س ــد ت ــوم بمان ــات آن مکت جزئی
ــس  ــد، پ ــه بزنن ــداف ضرب ــن اه ــه آخری ــج( ب زمان)ع
ــردم  ــالع م ــه اط ــل را ب ــات کام ــات اطالع ــان عملی  از پای

می رسانیم. 
مــردم مطمئــن باشــند فرزنــدان آن هــا بیدارنــد و اجــازه 

ــد. ــه ســادگی آســیب ببین ــا ب ــت آن ه ــد امنی نمی دهن
وزارت اطالعــات روز گذشــته در اطالعیــه ای از دســتگیری 
ــر داد.  ــش خب ــی داع ــک وهاب ــر گروه ــر از عناص 41 نف
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: در پــی سلســله عملیــات 
خانواده هــای  همــکاری  بــا  و  اطالعاتــی  پیچیــده 
ــت ها  ــدادی از تروریس ــالمی، تع ــران اس ــه ای ــد ب عالقه من
ــی  ــان غرب ــتان، آذربایج ــاه، کردس ــتان های کرمانش در اس

ــش  ــی داع ــک وهاب ــر گروه ــر از عناص ــران و 41 نف و ته
ــرپل های  ــن س ــی و همچنی ــای عملیات ــکل از تیم ه متش
اســناد  مقادیــری  همــراه  بــه  تدارکاتــی  و   ارتباطــی 
ــل از هــر  ــات تروریســتی قب ــزات عملی و مــدارک و تجهی

ــه اقــدام دســتگیر شــدند. گون
ایــن وزارتخانــه در اطالعیــه دیگــری اعــالم کــرد: بــه 
ادامــه  در  می رســاند  ایــران  شــریف  ملــت  آگاهــی 
ــردن  ــاک ک ــدف پ ــا ه ــی ب ــرنخ های اطالعات ــری س پیگی
ــای تروریســت ها، ســربازان  ــوث بقای میهــن اســالمی از ل
ــی ســپاه پاســداران  ــا همراه ــج( ب ــام زمان)ع ــام ام گمن
انقــالب اســالمی و نیــروی انتظامــی موفــق شــدند دیگــر 
عناصــر تروریســت مرتبــط بــا اقــدام تروریســتی 12 
 رمضــان را قبــل از هــر گونــه اقــدام، شناســایی و دســتگیر 

کنند.
ــات  ــن عملی ــد: در ای ــوان ش ــه عن ــن اطالعی ــه ای در ادام
ــواد پیش ســازه  بمــب،  ــی ســالح، م ــب توجه ــداد جال تع
ــی  ــدارک جعل ــی و م ــایل ارتباط ــاری، وس ــد انفج کمربن
کشــف شــد. همچنیــن چنــد خانــه امــن تروریســت های 
ــری در شــمال غــرب کشــور شناســایی و  ــی - تکفی وهاب

پاک ســازی شــد.  
وزارت اطالعــات در ایــن اطالعیــه اعــالم کــرد: رونــد 
ــه  ــته ب ــکاران وابس ــن جنایت ــی ای ــر فرمانده ــب مق تعقی
ــا  ــا در آن ســوی مرزه ــه ای آن ه ــاب منطق اســتکبار و اذن
ــه  ــا ب ــات متعاقب ــن عملی ــم ای ــج مه ــه نتای ــه دارد ک ادام
اطــالع ملــت شــریف و شــهیدپرور ایــران خواهــد رســید.

وزیر اطالعات در حاشیه مراسم روز گذشته وداع با شهدای ترور خبر داد:

شناسایی و دستگیری گسترده داعشی ها در کشور



کوتاه از اقتصاد
بررسی طرح بیمه یک  ماهه 

خودروهای صفرکیلومتر
طــرح بیمه نامــه یــک ماهــه خودروهــای صفرکیلومتــر 
شــرکت های  دســتورکار  در  شــماره گذاری،  محــض  بــه 
ــردی  ــیون راهب ــر کمیس ــه اخی ــت. در جلس ــرار گرف ــه ق بیم
بیمه نامــه  صــدور  نحــوه  ایــران،  بیمه گــران  ســندیکای 
ــرکت  ــط ش ــر توس ــای صفرکیلومت ــث خودروه ــخص ثال ش
بیمــه ایــران و نحــوه تعامــل ایــن شــرکت بــه عنــوان راهبــر 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــه م ــرکت های بیم ــایر ش ــا س ب
ــه  ــرر شــد طرحــی ب ــن مق ــن جلســه همچنی ــت. در ای گرف
ــه شــورای عمومــی  ــن و ب ــوق تدوی ــوان مکمــل طــرح ف عن
ســندیکا پیشــنهاد شــود. بنــا بــر ایــن طــرح، تمــام 
ــرای  ــه محــض شــماره گذاری ب ــر ب ــای صفرکیلومت خودروه
مــدت یــک مــاه تحــت پوشــش بیمــه شــخص ثالــث قــرار 
ــداران خــودرو  ــد. ایــن اقــدام باعــث می شــود خری می گیرن
ــر  ــد نظ ــه م ــرکت های بیم ــه ش ــند ب ــته باش ــت داش فرص
مراجعــه و بیمه نامــه شــخص ثالــث یــک ســاله خریــداری 

ــد. بانــک نیــوز کنن

وزارت راه و ترابری احیا می شود
ــوان »اصــاح  ــا عن ــر اســاس الیحــه پیشــنهادی دولــت ب ب
بخشــی از ســاختار دولــت«، وزارت راه و ترابــری هــم ماننــد 
وزارت بازرگانــی احیــا می شــود و دوبــاره وزارتخانه هــای 
ــد  ــوند. چن ــدا می ش ــر ج ــری از یکدیگ ــکن و راه و تراب مس
ــوان اصــاح بخشــی  ــا عن ــت الیحــه ای را ب روز پیــش، دول
ــم  ــامی تقدی ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت ب ــاختار دول از س
ــی  ــک بعض ــنهاد تفکی ــت پیش ــه دول ــن الیح ــرد. در ای ک
وزارتخانه هــای فعلــی و تشــکیل چنــد وزارتخانــه و ســازمان 
ــاره  ــکیل دوب ــه آن تش ــه از جمل ــرده ک ــرح ک ــد را مط جدی
وزارت راه و ترابــری اســت. در ایــن زمینــه در مــاده 2 الیحــه 
ــت  ــه از ســوی معاون ــت ک اصــاح بخشــی از ســاختار دول
ــه  ــی ب ــای روحان ــا امض ــوری و ب ــت جمه ــی ریاس پارلمان
مجلــس شــورای اســامی تقدیــم شــده، آمــده اســت: »بــه 
ــف و ایجــاد یکپارچگــی و انســجام در  منظــور تمرکــز وظای
حــوزه راه و حمــل و نقــل بــا تفکیــک اهــداف، ماموریت هــا 
و وظایــف مربــوط بــه امــور راه و حمــل و نقــل از وزارت راه و 
شهرســازی، وزارت راه و ترابــری تشــکیل می شــود.« ایســنا

 وضعیت بازار طال 
در هفته ای که گذشت

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهــران ضمــن بیــان وضعیــت 
بــازار ســکه و طــا در هفتــه گذشــته از افزایــش قیمــت 
جهانــی طــا خبــر داد. محمــد کشــتی آرای اظهــار کــرد: 
هفتــه گذشــته قیمــت جهانــی طــا ماننــد دو هفتــه قبــل در 
حالــت صعــودی قــرار داشــت. در بــازار داخلــی برخــاف رونــد 
افزایشــی نــرخ طــا در بازارهــای جهانــی، کاهــش قیمــت ارز 
و افزایــش ارزش ریــال باعــث شــد کــه قیمــت طــا و ســکه 
هم پــای قیمــت جهانــی افزایــش پیــدا نکنــد و تــا حــدودی 

هــم کاهــش یابــد. اتحادیــه طــا

اخبار استان
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان:
تفکیک وزارتخانه ها برخالف اصل 

کوچک سازی دولت است
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
گفــت: ادغــام وزارتخانه هــا بــا هــدف کوچک ســازی 
دولــت انجــام شــد و تفکیــک آن هــا برخــاف اصــل 
کوچک ســازی دولــت اســت. عبدالوهــاب ســهل آبادی 
ــا وزارت  ــا بیــان اینکــه ادغــام وزارت صنعــت و معــدن ب ب
ــی از ابتــدا نبایــد اجرایــی می شــد، اظهــار داشــت:  بازرگان
ــگ  ــرکت های هلدین ــه ش ــر دو وزارتخان ــه ه در زیرمجموع
بزرگــی مشــغول بــه فعالیــت بودنــد کــه بــا ادغــام 
ــا  ــدند. وی ب ــیاری ش ــکات بس ــار مش ــا دچ وزارتخانه ه
ــا  ــراز تأســف از اینکــه ادغــام وزارت صنعــت و معــدن ب اب
وزارت بازرگانــی بــدون بررســی جوانــب الزم عملیاتی شــد، 
افــزود: اکنــون نیــز تفکیــک ایــن وزارتخانه هــا تکــرار همــان 
ــه پــس از گذشــت  اشــتباه اســت؛ زیــرا ســاختار وزارتخان
ــده اند.  ــاماندهی ش ــور س ــه و ام ــکل گرفت ــال ش ــد س چن
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: بــر هــم زدن ایــن بدنــه و از ابتــدا ســاختار جدید 
تعریــف کــردن، مســتلزم هزینه هــای بســیاری بــرای 
دولــت و پیکــره اقتصــادی کشــور اســت. وی بیان داشــت: 
دولــت در حال حاضــر برنامه ریــزی و هدف گذاری هایــی 
در حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت انجــام داده کــه ایــن 
برنامه هــا در قالــب ســاختار کنونــی تعریــف شــده اســت. 
ســهل آبادی تاکیــد کــرد: رفــع مشــکات کنونــی مســتلزم 
ایجــاد دو معاونــت پرقــدرت در بخــش صنعــت و بازرگانــی 
ــا نیســت. ایمنــا ــک وزارتخانه ه ــه تفکی ــازی ب اســت و نی

 توزیع بیش از ۴ هزار تُن 
برنج و شکر در بازار اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
اصفهــان گفــت: کمیتــه تنظیــم بــازار مجــوز توزیــع یــک 
هــزار و ۷۴۹ ُتــن برنــج و 3 هــزار و 2۱۱ ُتــن شــکر را در 
بازارهــای اســتان اصفهــان صــادر کــرد. رضــا نیک نــداف 
 بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: ایــن میــزان برنــج 
و شــکر بــه منظــور تنظیــم بــازار در مــاه مبــارک 
ــره ای،  ــزرگ زنجی ــگاه های ب ــق فروش ــان و از طری رمض
اتحادیه هــای شــرکت تعاونــی مصــرف و اشــخاص 
حقیقــی در ایــن اســتان عرضــه می شــود. وی بــا بیــان 
اینکــه شــکر بــا قیمــت هــر کیلــو 2 هــزار و ۵2۰ تومــان 
و برنــج ســفید وارداتــی بــه قیمــت هــر کیلــو 2 هــزار و 
ــرد،  ــرار می گی ــع ق ــن توزی ــار عاملی ــان در اختی ۴۰۰ توم
ــا  ــن کاال را ب ــد ای ــز موظفن ــع نی ــن توزی ــزود: عاملی اف
قیمــت مصــوب تنظیــم بــازار در اختیــار مصرف کننــدگان 
ــات  ــه و خدم ــرکت غل ــل ش ــر عام ــد. مدی ــرار دهن ق
ــد ۹ هــزار  ــان همچنیــن از خری ــی اســتان اصفه بازرگان
ُتــن گنــدم از کشــاورزان ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: 
ــا آماده ســازی ۶۰ مرکــز خریــد ایــن شــرکت تاکنــون  ب
۹ هــزار تــن گنــدم بــه ارزش تقریبــی ۱۱ میلیــارد و ۷۰۰ 
میلیــون تومــان از کشــاورزان اســتان اصفهــان خریداری 

ــت. خبــر فارســی ــده اس ش
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امســال، بــا عنوان ســال »اقتصــاد مقاومتی 
شــده  نامگــذاری  اشــتغال«  و  تولیــد   و 
 و در روز صنایــع دســتی بســیار مناســب

دســتی  صنایــع  بــا  ارتبــاط  در   اســت 
ــد  ــی را می توان ــش مهم ــه نق ــتغال ک و اش

ــی داشــته باشــیم. ــد، بیان ایفــا کن
ظرفیت هــای  و  اســتعدادها  بررســی   
ایجــاد اشــتغال در اقتصــاد شــهر و روســتا 
یکــی  مختلــف  مناطــق  خانواده هــای  و 
از مبرم تریــن وظایــف دولــت در شــرایط 
کنونــی اســت. ایــن مســئله به ویــژه در 
نواحــی محــروم و روســتایی و در عیــن 
حــال بهره منــد از تــوان بالقــوه اجتماعــی و 
اقتصــادی و فرهنگــی از اولویــت بیشــتری 

ــت. ــوردار اس برخ
 اهمیت صنایع دستی

شــکی نیســت کــه یکــی از افتخــارات هــر 
ــع بومــی و دســتی  ملــت و کشــوری، صنای
ــت  ــن صنع ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــور اس  آن کش
و بــه عبارتــی ایــن هنرصنعــت بی بدیــل 
ــلیقه،  ــر، س ــل ذوق و هن ــب حاص و بی رقی
ابتــکار و خاقیــت هنرمنــدان و صنعتگــران 
ــنن  ــه آداب، س ــه صبوران ــت ک ــزی اس عزی
و رســوم و در یــک کام پیــام فرهنگــی 
تولیدی شــان  محصــوالت  در  را  نســل ها 

متجلــی کــرده و از آن پاســداری می کننــد. 
در  دیگــری کــه  ارزنــده  ویژگی هــای  از 
ــوان  ــع موجــود اســت، می ت ــه صنای این گون
بــه ملــی بــودن، غیروابســته بــودن، قابلیــت 
ایجــاد و توســعه در کلیــه مناطــق شــهری، 
از  بی نیــازی  عشــایری،  و  روســتایی 
کارشناســان خارجــی، دسترســی آســان بــه 
مــواد اولیــه و ابزار کار مختصــر و ارزان، ارزش 
افــزوده بــاال، بی نیــازی از ســرمایه گذاری 
گردشــگری،  صنعــت  بسترســاز  زیــاد، 
زیســت محیطی،  مخــرب  آثــار  نداشــتن 
ــدرت اشــتغال زایی  ــل، ق ــد مکم ایجــاد درآم
و  مســئوالن  بــر  لــذا  اشــاره کــرد.  و...  
دســت اندرکاران اســت کــه بــا عزمــی جــدی 
 زمینــه رشــد و اعتــای ایــن صنعــت را آمــاده 

کنند.

 صنایع دستی، اصلی ترین سند 
هویت تاریخی

اصلی تریــن  دســتی،  صنایــع  واقــع  در   
ــرا  ــت؛ چ ــی ملت هاس ــت تاریخ ــند هوی س
ــت.  ــی ماس ــراث فرهنگ ــی از می ــه بخش ک
نســل امــروزی مــا بایــد بدانــد کــه از 
چــه پشــتوانه فنــی، تکنیکــی و هنــری 
ــود را در  ــی خ ــه راحت ــا ب ــوده ت ــوردار ب برخ
ــه  ــازد و دل ب ــا نب ــه فرهنگــی غربی ه هجم
ــیر  ــدد و اس ــان نبن ــوده آن ــای بیه ارزش ه

نشــود.  ازخودبیگانگــی  پدیــده 
بیســتم خــرداد هــر ســال مصــادف بــا 
دهــم ژوئــن، بــه نــام »روز جهانــی صنایــع 
دســتی« در ایــران نامگــذاری شــده اســت 
ــرورش  ــه پ ــش ب ــش از پی ــه را بی ــا توج ت
در  و شــکوفایی خاقیت هــا  اســتعدادها 
زمینــه صنایــع دســتی و بومــی کشــور 

ــازد. ــوف س معط
 توجه ویژه به صنایع دستی

بدیهــی اســت توجــه ویــژه بــه صنایــع 
پیشــگیری  موجــب  طرفــی  از  دســتی 
و  شــهرها  بــه  بی رویــه  مهاجرت هــای 
شــهری  حاشیه نشــینی  از  جلوگیــری 
شــده و زندگــی ســاده در روســتا را مانــدگار 
ــت  ــتاییان حمای ــر روس ــرا اگ ــد؛ زی می کن
خشکســالی  دوران  ایــن  در  و  شــوند 
ــه شــکوفا شــود  ــع دســتی هــر منطق صنای

ــکاری  ــع بی ــرای رف ــرت ب ــه مهاج ــازی ب نی
و درآمــد بــرای گــذران زندگــی نیســت؛ 
چنانچــه ویژگی هــای بــارز و انکارناپذیــر 
شــده کــه  باعــث  صنعــت  هنــر  ایــن 
تمامــی کشــورها، چــه کشــورهای در حــال 
ــر  ــرفته ناگزی ــورهای پیش ــا کش ــعه ی توس
از لحــاظ کــردن نقــش ایــن صنعــت در 
خــود  اقتصادی اجتماعــی   برنامه هــای 

باشند. 
ــع  ــعه صنای ــد و توس ــا رش ــت ب ــد اس امی

دســتی، گام هــای موثــری در جهــت ایجــاد 
فرصت هــای شــغلی برداشــته شــود تــا 
ــود را از  ــی خ ــگاه واقع ــت جای ــن صنع ای
ــی و  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــات اقتص جه
ــد  ــات رش ــد و موجب ــدا کن ــتغال زایی پی اش
و توســعه اقتصــادی فراهــم شــود و در پــی 
ــگری  ــت گردش ــترش صنع ــاهد گس آن ش
دیدنــی  مناطــق  در  خارجــی  و  داخلــی 
ــرک  ــی و تح ــور و درآمدزای ــتایی کش روس

ــیم. ــی باش ــادی خوب اقتص

کیمیای وطن بررسی کرد:

صنایع دستی و اشتغال

ــه  ــه آیین نام ــی از تهی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
ــت  ــا ماهی ــای ب ــرای کاره ــت« ب ــدت موق ــر م ــن »حداکث تعیی
ــون  ــاده ۷ قان ــک م ــره ی ــرای تبص ــتای اج ــتمر در راس غیرمس
ــد  ــات جدی ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــیریان ب ــد مش ــرداد. احم کار خب
ــروی کار گفــت:  ــرای ایجــاد امنیــت شــغلی نی ــه ب ــن وزارتخان ای
ــط کار  ــت رواب ــی معاون ــای اصل ــی از برنامه ه ــوع یک ــن موض ای

ــت.  ــری اس ــال پیگی ــت در ح ــا جدی ــه ب ــت ک ــه اس وزارتخان
ــاده ۷  ــک م ــط کار، از اجــرای تبصــره ی ــم رواب ــور تنظی وی در ام
قانــون کار کــه طــی حــدود 2۷ ســال گذشــته از تصویــب قانــون 
ــر داد و گفــت: یکــی از ایــن برنامه هــا در  ــده، خب کار معطــل مان
راســتای تأمیــن امنیــت شــغلی نیــرو، اجــرای ایــن تبصــره اســت 
کــه یــک اقــدام مثبــت در ایــن زمینــه خواهــد بــود. وی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه برنامه هــای جدیــدی در حــوزه ایجــاد امنیــت شــغلی 
نیــروی کار در وزارت کار آغــاز شــده، گفــت: قــرار اســت در همیــن 

ــی  ــرکای اجتماع ــور ش ــا حض ــه جانبه ب ــه س ــک جلس ــتا ی راس
برگــزار شــود تــا نظــر گروه هــای کارگــری، کارفرمایــی و دولــت بــه 

صــورت مشــترک مــورد بررســی قــرار گیــرد.
 مشــیریان بــا بیــان اینکــه موضــوع ســاماندهی قراردادهــای کار 
ــت  ــزود: امنی ــت، اف ــی اس ــدون و دائم ــه م ــک برنام ــد ی نیازمن
ــد  ــه بای ــی خــاص نیســت؛ بلک ــک دوره زمان شــغلی مختــص ی
ــه جانبه گرایی  ــل س ــت اص ــا رعای ــترک ب ــات مش ــب جلس در قال
آسیب شناســی و اقدامــات ریشــه ای انجــام شــود. ضمــن اینکــه 
ــاح  ــد اص ــدف نیازمن ــن ه ــق ای ــی از تحق ــب توجه ــش جال بخ
 قانــون کار اســت کــه در ایــن زمینــه مقدمــات بازگشــت و 
اصــاح الیحــه فراهــم شــده اســت. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه آیــا الیحــه اصــاح قانــون کار بــه دولــت بازگشــت داده شــد 
ــت.  ــده اس ــف ش ــه متوق ــن الیح ــی ای ــت: بررس ــر، گف ــا خی ی
ــد بازگشــت آن در حــال انجــام اســت. مهــر ضمــن اینکــه فرآین

ــه  ــب شناس ــذ و نص ــنامه، اخ ــت شناس ــی ثب ــتورکار اجرای دس
کاالهــای کشــاورزی در نامــه ای از ســوی رئیــس ســتاد پایــش 
ــزارش وزارت  ــه گ ــد. ب ــاغ ش ــاورزی اب ــوالت کش ــاق محص قاچ
ــی  ــر مهرفــرد، معــاون توســعه بازرگان جهــاد کشــاورزی، علی اکب
ــتاد  ــس س ــاورزی و رئی ــاد کش ــاورزی وزارت جه ــع کش و صنای
پایــش قاچــاق محصــوالت کشــاورزی، در نامــه ای خطــاب 
بــه مدیــران و رؤســای ســازمان های تابعــه و اســتانی ایــن 
 وزارت و همچنیــن رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی کشــور، دســتورکار اجرایــی ثبــت شناســنامه، اخــذ 
ــاغ  ــاورزی را اب ــی کش ــروه کاالی ــرای گ ــه کاال ب ــب شناس و نص
ــف  ــه تکالی ــت ب ــا عنای ــده: ب ــه آم ــن نام ــی از ای ــرد. در بخش ک
اجرایــی مــاده ۱3 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، دســتورکار 
ــاغ  ــدام الزم اب ــرای اق ــای کشــاورزی ب ــوق درخصــوص کااله ف
می شــود. رئیــس ســتاد پایــش قاچــاق محصــوالت کشــاورزی 

در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای ایــن دســتورکار بــرای 
ــخ  ۱۶2 کاالی کشــاورزی )فهرســت پیوســت دســتورکار( از تاری
اول تیرمــاه ۱3۹۶ و بــرای کاالهــای وارداتــی از اول آبان مــاه 
ــد  ــت، تاکی ــی اس ــدی الزام ــای تولی ــرای کااله ــاری ب ــال ج س
می کنــد: مطابــق مــاده ۸ دســتورکار، دســتگاه های مجوزدهنــده 
ــد در زمــان صــدور مجوزهــای واردات، صــادرات، تولیــد و  مکلفن

ــد. ــر اســاس شناســه کاال اقــدام کنن ترانزیــت ب
 مهرفــرد در ادامــه ایــن نامــه خاطرنشــان کــرده: مطابق مــاده ۱3 
دســتورکار از ثبــت ســفارش و ترخیــص اقــام فهرســت اعامــی 
ــن  ــد. بنابرای ــد ش ــری خواه ــده جلوگی ــت اعام ش ــد از مهل بع
ــدگان  ــدگان و تولیدکنن ــه تشــکل های واردکنن ــه کلی الزم اســت ب
ــد  ــال در رون ــاد اخت ــا از ایج ــرد ت ــورت گی ــانی الزم ص اطاع رس
ــود. وزارت  ــگیری ش ــور پیش ــوالت مزب ــی محص ــاری بازرگان ج

کشــاورزی جهــاد 

دستور جدید برای حذف ۱۶۲ کاالی قاچاق کشاورزیخبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

،،
بدیهــی اســت توجــه ویــژه بــه صنایع 
دســتی از طرفــی موجــب پیشــگیری 
مهاجرت هــای بی رویــه بــه شــهرها و 
جلوگیــری از حاشیه نشــینی شــهری 
شــده و زندگــی ســاده در روســتا را 

مانــدگار می کنــد
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ســازمان  مدیریــت  شــورای  جلســه  کیمیای وطن

شــهردار  حضــور  بــا  اصفهــان  شــهرداری  پســماند 
اصفهــان برگــزار و گزارشــی از تفریــغ بودجــه ســال ۹۵ 

این سازمان ارائه و تصویب شد.
شــهردار اصفهــان در جلســه شــورای مدیریــت ســازمان 
پســماند شــهرداری اصفهــان گفــت: ســال ۹۴ مدیریــت 
اســتراتژی پســماند شــهرداری اصفهــان به گونــه ای 
ــه شــهری  ــان ب ــا ســال ۱۴۰۰، اصفه طراحی شــده کــه ت

بــدون دفــع پســماند تبدیــل شــود.
مهــدی جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال اســتفاده 
ــنجی  ــه امکان س ــی پای ــرارداد طراح ــم، ق از روش  هاض
ــی در  ــرکت دانمارک ــک ش ــا ی ــان ب ــهر اصفه ــه ش اولی
ابتــدای ســال ۹۴ منعقــد شــد، اذعــان داشــت: ســازمان 
مدیریــت پســماند بــا برگــزاری کمیتــه فنــی تخصصــی 
ــتادان  ــوت از اس ــا دع ــم ب ــاوری  هاض ــا فن ــه ب در رابط
دانشــگاه اســناد و مــدارک پایــه را مــورد بررســی قــرار 
ــق  هاضــم  ــای موف ــواع کارخانه ه ــه ان ــه مطالع داده و ب

موجــود در دنیــا پرداختــه اســت.

ــی  ــت پســماند مبتن ــرد: بررســی مدیری ــح ک وی تصری
بــر رویکــرد توســعه پایــدار، بررســی وضعیــت موجــود، 
به روزرســانی آمــاری، بررســی ســابقه کارخانه هــای 
 هاضــم موفــق در دنیــا، بررســی انــواع روش هــای 
موجــود مدیریــت مــواد آلــی پســماند شــهری، معرفــی 
و ارزیابــی 2۱ شــرکت برتــر فعــال در حــوزه  هاضــم 
بــا خــوراک پســماند شــهری و بررســی و معرفــی 
انجام شــده  اقدامــات  از  تصمیم گیــری  معیارهــای 
در حــوزه پســماند اســت. گفتنــی اســت در اوایــل 
اســفندماه ۹۵ نیــز نشســت ویــژه ای بــه  منظــور معرفــی 
ــوازی  ــم بی ه ــای  هاض ــی فناوری ه ــنهادهای نهای پیش
ــا  ــان ب ــت پســماند شــهرداری اصفه در ســازمان مدیری

ــت. ــده اس ــزار ش ــی برگ ــرکت های خارج ــور ش حض
همچنیــن دســتاوردهایی ماننــد تولیــد بــرق از کل 
ــاالنه  ــد س ــان، تولی ــهر اصفه ــماند ش ــی پس ــش آل بخ
ــا کیفیــت مرغــوب، کاهــش  ــی ب 2۴ هــزار تــن کــود آل
ــون  ــزان 23 میلی ــه می ــی ب ــرف گاز طبیع ــاالنه مص س
ــرای  ــتقیم ب ــم و مس ــتغال زایی دائ ــب، اش ــر مکع مت

۱۵ نفــر و غیرمســتقیم بــرای ۱۰۰ نفــر، کاهــش ســاالنه 
33 هــزار تــن دفــع پســماند و کاهــش ســاالنه 2۰ هــزار 
ــای  ــام پروژه ه ــه انج ــن نتیج ــید کرب ــن گاز دی اکس ت
دانش محــور در زمینــه پــردازش پســماند اســت کــه در 

ــن نشســت مطــرح شــد. ای
ــه  ــماند در زمین ــازمان پس ــزارش س ــت گ ــن نشس در ای
فعالیتــش در بخش هــای مختلــف ماننــد اســتقرار  
ــوخت  ــوخت RDF )س ــد س ــوازی و تولی ــم بی ه هاض

ــد. ــه ش ــماند( ارائ ــده از پس مشتق ش
ــه  ــرفته ب ــزاری پیش ــه نرم اف ــی ب ــزار مال ــر نرم اف تغیی
 نحــوی  کــه یکپارچگــی اطاعــات مالــی را بیشــتر کــرده 
ــری  ــده در گذشــته جلوگی ــه وجــود آم و از اشــکاالت ب
کارکنــان  بــرای  خدمــت  جبــران  طــرح  می کنــد، 
ــه  منظــور ارتقــای ســطح  ســازمان مدیریــت پســماند ب
ــی  ــای خاک ــده شــدن الگون ه ــدان، برچی ــوق کارمن حق
ــی، پاک ســازی  ــدم الیروب ــال ع ــس از ۱۰ س شــیرابه پ
ســال های  از  پــس  انقــاب  صحــرای  نایلون هــای 
ایــن  پراکندگــی  از  بــه  منظــور جلوگیــری  طوالنــی 
ــر  ــتگاه ترن ــک دس ــدازی ی ــه، راه ان ــا در منطق نایلون ه
جدیــد )زیــرو روکننــده کــود( بــا همــکاری یــک شــرکت 
دانش بنیــان بــا ظرفیــت 3۰ هــزار متــر مکعــب در مــاه 
ــد کــود باکیفیــت  ــرای تولی ــزات اساســی ب کــه از تجهی
و کاهــش شــیرابه اســت، کاهــش زمــان اورهــال روی 
خطــوط از ۱۰ روز بــه 2 روز، راه انــدازی و افتتــاح دو 
ــا ســرمایه گذاری یــک میلیــارد  خــط صنایــع تبدیلــی ب
تومانــی بخــش خصوصــی ظــرف دو هفتــه آینــده، 
اقدامــات  ســایر  در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان ماننــد 
 هاضــم بی هــوازی زباله ســوزهای پزشــکی و ســایر 
ــه در  ــود ک ــی ب ــه گزارش های ــی، از جمل ــع تبدیل صنای
جلســه شــورای ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
مخــازن  عــدد   ۵ خریــد  شــد.  مطــرح  اصفهــان 
زیرزمینــی پســماند از شــرکت صاحــب فنــاوری و 
اســتفاده در یکــی از مناطــق شــهر بــه  صــورت پایلــوت 
ــورای  ــه ش ــده در جلس ــوارد مطرح ش ــر م ــه دیگ از جمل
ــود. ــان ب ــهرداری اصفه ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری س
همچنیــن در ایــن نشســت، عنــوان شــد بــرای رســیدن 
ــان  ــهر اصفه ــماند ش ــح پس ــت صحی ــده مدیری ــه ای ب
تحقیقاتــی در ســال ۹۰ در زمینــه انــواع روش هــای 
انتقــال، جمــع آوری، ذخیره ســازی و پــردازش پســماند 
شــهری انجــام  شــده کــه نتایــج آن در یــک مجموعــه ۶ 

جلــدی منتشــر شــده اســت.
کلیــت بودجــه در بخــش عملیاتــی ایــن ســازمان نیــز 
ــق ۸۵  ــا تحق ــان و ب ــارد توم ــر 2۴ میلی ــغ  ب ــی بال مبلغ

ــوان شــد. درصــدی عن
 کنترل آالیندگی ها به کمک سوخت 

مشتق شده از پسماند
در اصفهــان روزانــه بیــش از ۵۰۰ تــن پســماند غیــر آلــی 

ــه  ــد ب ــادی دارد و می توان ــه ارزش زی ــن می شــود ک دف
ــا  ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــرژی م ــع ان ــوان منب  عن
مدیریــت اصولــی می تــوان عــاوه بــر مدیریــت انــرژی 
از مشــکات زیســت محیطی ناشــی از آن جلوگیــری 

کــرد.
ــر  ــل در نظ ــن معض ــرای ای ــوان ب ــه می ت ــکاری ک راه
گرفــت تولیــد ســوخت RDF اســت کــه در صنایــع 
ــه ای در  ــرد. جلس ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــیمان م س
ــده از  ــوخت مشتق ش ــد س ــاره تولی ــوص درب ــن خص ای
ــیمان  ــای س ــرف آن در کارخانه ه ــماند RDF و مص پس
ــه کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی  کــه منجــر ب
از جملــه گاز می شــود، بــا حضــور مدیــر عامــل ســازمان 
ــن از  ــد ت ــور و چن ــوخت کش ــرف س ــازی مص بهینه س
همــکاران وی، شــهردار اصفهــان، معــاون خدمــات 
شــهری شــهرداری اصفهــان، نماینــده ســیمان شــهرکرد 

ــزار شــد. ــل ســیمان اردســتان برگ ــر عام و مدی
 تولید RDF و تزریق آن در کوره سیمان، نیاز 

به مصرف آب ندارد
ــد  ــرد: تولی ــار ک ــه اظه ــن جلس ــان در ای ــهردار اصفه ش
ــه مصــرف  ــاز ب ــوره ســیمان نی ــق آن در ک RDF و تزری
ــرای  ــر ب ــای دیگ ــه در روش ه ــی  ک ــدارد؛ در صورت آب ن
مصــرف  بســیاری  آب  نیــروگاه،  در  انــرژی  تولیــد 
ــان  ــی اصفه ــرایط کم آب ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک می ش

ــد. ــاب می آی ــه  حس ــدی ب ــی ج معضل
ــن  ــت محیطی ای ــی زیس ــه آالیندگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــر اس ــا کمت ــر روش ه ــا دیگ ــه ب ــد در مقایس فرآین

اســتان های  و  اصفهــان  اســتان  در  تصریــح کــرد: 
ــود  ــادی وج ــیار زی ــیمان بس ــای س ــراف، کارخانه ه اط
دارد کــه بــا هزینــه انتقــال انــدک RDF، میــزان مصــرف 
گاز و انــرژی در آن هــا بــه میــزان جالــب  توجهــی 

کاهــش پیــدا می کنــد.
مهــدی جمالی نــژاد افــزود: پیــرو انتخــاب RDF در 
ســال ۹۵، مذاکراتــی بــا ســیمان شــهرکرد انجام گرفتــه 
کــه نتیجــه آن عقــد تفاهم نامــه ای بــه  منظــور اســتفاده 
از چیــزی در حــدود 2۰۰ تــن RDF تولیــدی شــهر 

ــود. ــوره ســیمان شــهرکرد ب ــان در ک اصفه
وی بــا بیــان اینکــه در شــهریورماه ســال ۹۵ بــه  منظــور 
کارخانه هــای  از  بازدیدهایــی  نتایــج،  جمع بنــدی 
ــه  ــور ک ــرد: همان ط ــد ک ــه، تأکی ــورت گرفت ــی ص آلمان
و  تولیــد  زمینــه  در  پیشــرو  ایــن کشــور  می دانیــد 
مصــرف RDF در صنعــت ســیمان اســت و بــرای بیــش 
از ۶۰ درصــد انــرژی واحدهــای ســیمان ایــن کشــور، از 

ــود. ــتفاده می ش ــن اس ــوخت جایگزی ــن س ای
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در کنــار ســیمان 
شــهرکرد مذاکــرات بــا ســیمان اردســتان نیــز در مراحــل 
ــرای  ــرای اج ــم ب ــرد: امیدواری ــه ک ــت، اضاف ــی اس نهای
حمایت هــای  کشــور  در  پروژه هــا  این گونــه  تــداوم 
بیشــتری در دســتور کار قــرار بگیــرد؛ چــرا کــه در غیــر 
ــد  ــود نخواه ــروژه وج ــرای پ ــکان اج ــورت ام ــن ص ای
داشــت. یادمــان باشــد زمیــن، امانتــی اســت در دســت 
ــل داده  ــدگان تحوی ــه آین ــظ آن ب ــا حف ــد ب ــه بای ــا ک م

شــود.

 تولید سوخت RDF، راهی برای کاهش 
آالیندگی و کاهش مصرف آب

ــهرداری  ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــل س ــر عام مدی
اصفهــان نیــز دربــاره برگــزاری ایــن نشســت و بــا 
بیــان اینکــه مذاکــرات بســیار خوبــی بــا ســازمان 
بهینه ســازی مصــرف ســوخت انجــام شــد، اظهــار کــرد: 
ــد  ــت از تولی ــت حمای ــن ســازمان دســتورکاری را جه ای
ســوخت مشتق شــده از پســماند RDF و مصــرف آن در 

دارد. ســیمان  کارخانه هــای 
وی بــا بیــان اینکــه مذاکــرات مفصــل و بســیار خوبــی در 
ایــن زمینــه صــورت گرفــت و راه حل هــای آن مشــخص 
شــد، اضافــه کــرد: تدویــن دســتورکار ها و قوانیــن 
مشتق شــده  ســوخت  تولیــد  موضــوع  از  حمایتــی 
ســیمان  کارخانه هــای  در  آن  مصــرف  و  پســماند  از 
می توانــد در ســال های آتــی، زمینــه را بــرای نحــوه 

ــد. ــه کن ــور نهادین ــماند در کش ــت پس مدیری
مزایــای  بــه  اشــاره  بــا  کمیلــی  امیرحســین 
بخــش  تأکیــد کــرد:  طــرح  ایــن  زیســت محیطی 
ریجکــت پســماند کــه دفــن می شــود آلودگی هــای 
هزینه هــای  و  زیــاد  آب  مصــرف  زیســت محیطی، 
بســیاری دارد. بهتریــن راه بــرای جایگزینــی و مدیریــت 
صحیــح درخصــوص ریجکت هــا ایــن اســت کــه از 
آن هــا ســوخت مشتق شــده از پســماند تهیــه کــرده و در 
ــا  ــه ای ب ــه دغدغ ــدون هیچ گون ــیمان، ب ــای س کارخانه ه
ــرل  ــا کنت ــرف آب و ب ــدون مص ــدک، ب ــرمایه گذاری ان س

آالیندگی هــا آن هــا را مصــرف کنیــم.

در جلسه شورای مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح شد:

اصفهان ۱400، شهری بدون پسماند

عکاس: رضا سلطانی نجف آبادی  ||  کیمیای وطن



هشتبهشت
حضور 2 میلیون گردشگر در نیاسر 

مسئوالن را غافلگیر کرد  
شــهردار نیاســر گفــت: از نــوروز امســال  کیمیای وطن
طبیعــی  جاذبه هــای  از  میلیــون گردشــگر   2 تاکنــون 

تاریخی و گردشگری این شهر دیدن کردند.

ــی شــهرداری نیاســر، ســبحان  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــهر  ــگران از ش ــمگیر گردش ــتقبال چش ــت اس ــری عل نظ
ــی دانســت  ــات رســانه ای و تلویزیون ســبز نیاســر را تبلیغ
و افــزود: ایــن حضــور، مســئوالن ایــن شــهر به ویــژه 
ــی و  ــروی انتظام ــک، نی ــرح ترافی ــتاد ط ــهرداری، س ش

ــرد. ــر ک ــس راه را غافلگی پلی
 وی تصریــح کــرد: بیشــتر مســافران و گردشــگران از 
ــی  ــاغ تاریخ ــار، ب ــه آبش ــهر از جمل ــن ش ــای ای جاذبه ه
تــاالر، غــار رئیــس، کوشــک صفــوی، چارتاقــی و چشــمه 
اســکندریه، آســیاب آبــی و حمــام صفــوی دیــدن کردنــد.
بــه گفتــه وی در ایــن مــدت افــزون بــر 500 هــزار نفــر در 

ــد. ــی شــهر نیاســر اســکان یافته ان ــز اقامت مراک
نظــری افــزود: ایــن اقامتگاه هــا شــامل هتــل ، ســوئیت های 
اقامتــی، کمــپ  پارک هــای  مــدارس،  شــهر،  ســطح 

ــت.  ــر اس ــهر نیاس ــتان های ش ــگری و بوس گردش
ــوروزی در  ــای ن ــکیل کمیته ه ــا تش ــر ب ــهرداری نیاس ش
روزهــای گالبگیــری و همچنیــن ســتاد طــرح ترافیــک در 
داخــل شــهرداری بــا حضــور مدیــران واحدهــای مربوطــه 
بــرای ارائــه هــر چــه بهتــر خدمــات بــه مســافران اهتمــام 

ــد. ویــژه ورزیدن

 امضای تفاهم نامه همکاری 
 برای افزایش کارایی 

موتورخانه های اصفهان 
 تفاهم نامــه همــکاری بــرای افزایــش کارایــی موتورخانه های 
اســتان اصفهــان بیــن شــرکت بهینه ســازی مصــرف 
ــان، اداره کل راه و شهرســازی  ســوخت، اســتانداری اصفه
ــن  ــاختمان ای ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــرکت گاز و س ش

ــد شــد.  اســتان منعق
ــد  ــور متعه ــای مزب ــه، طرف ه ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ب
شــدند در زمینــه اجــرای راهکارهــای بهینه ســازی مصــرف 
انــرژی در موتورخانه هــای ســاختمان های اداری، عمومــی 
ــورد  ــکونی م ــاختمان های مس ــن س ــی و همچنی و خدمات

تقاضــا بــا یکدیگــر همــکاری کننــد.
ــی از شــرایط ســاختمان های اداری، ارگان هــا،  ــی کل ارزیاب
متقاضــی،  مســکونی  ســاختمان های  و  موسســات 
ــاختمان های اداری،  ــرژی و آب در س ــرف ان ــش مص کاه
و  مســکونی  ســاختمان های  و  موسســات  ارگان هــا، 
ــش  ــی از کاه ــت محیطی ناش ــای زیس ــش آالینده ه کاه
مصــرف گاز در ایــن ســاختمان ها، از اهــداف اجــرای ایــن 

ــت. ــده اس ــالم ش ــه اع تفاهم نام
کارایــی  افزایــش  بــرای  همــکاری  تفاهم نامــه 
موتورخانه هــای اصفهــان بــه امضــای علــی وکیلــی مدیــر 
عامــل شــرکت بهینه ســازی مصــرف ســوخت، رســول 
علــوی  اصفهــان، ســید مصطفــی  اســتاندار  زرگرپــور 
ــاب رئیــس ســازمان نظــام  ــی زهت ــر شــرکت گاز، عل مدی
مهندســی ســاختمان و حجــت هللا غالمــی مدیــر کل راه و 

شهرســازی اســتان اصفهــان رســید. ایرنــا

 آغاز کشت ذرت علوفه ای 
در اصفهان

اراضــی  از  کشــت ذرت علوفــه ای در 18 هــزار هکتــار 
کشــاورزی اســتان اصفهــان آغــاز شــد.

اصفهــان گفــت:  اســتان  علوفــه  و  نباتــات  مســئول 
کشــت ایــن محصــول بــرای مصــرف بیــش از 90 درصــد 

دامداری هــای اســتان آغــاز شــده اســت. 
ــود  ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــهرابی ب ــاهپور س ش
یــک میلیــون و 118هــزار تــن ذرت علوفــه از مــزارع اســتان 
برداشــت شــود، افــزود: شهرســتان های اصفهــان، برخــوار، 
اردســتان و گلپایــگان، از بزرگ تریــن مراکــز تــو لیــد علوفــه 

در اســتان اصفهــان هســتند. 
ــا اواخــر  وی زمــان کشــت ذرت در اراضــی کشــاورزی را ت
تیرمــاه اعــالم کــرد و گفــت: بــه دلیــل آمــار بــاالی مراکــز 
ــار  ــش از ســه تاچه ــاله بی ــه س ــداری در اســتان، هم دام
ــی کشــور  ــز از اســتان های جنوب ــن ذرت علوفــه نی هــزار ت

وارد اصفهــان می شــود. خبرگــزاری صداوســیما

 تکمیل سنگفرش فاز اول 
چهارباغ عباسی 

 مدیــر منطقــه ۳ شــهرداری اصفهــان گفــت: ســنگفرش فــاز 
اول چهاربــاغ عباســی از میــدان امــام حســین)ع( تــا خیابان 

شــیخ بهایــی تکمیــل شــد.
حســین کارگــر افــزود: عملیــات اجرایــی ســنگفرش چهاربــاغ 
ــون  ــارد و ۷00 میلی ــار 2 میلی ــا اعتب ــاز  و ب ــی در ۴ ف عباس

ــود.  ــرا می ش ــان اج توم
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــه ۳ ش ــر منطق مدی
عملیــات اجرایــی ســنگفرش فــاز دوم ضلــع شــرقی چهاربــاغ 
ــادگاه  ــان آم ــا خیاب ــی ت ــیخ بهای ــان ش ــز از خیاب ــی نی عباس
ــوم  ــاز س ــه داد: ف ــود، ادام ــی می ش ــک اجرای ــده نزدی در آین
پــروژه نیــز در محــور غــرب چهاربــاغ عباســی از میــدان امــام 
حســین)ع( تــا شــیخ بهایــی پــس از تکمیــل فــاز دوم ایــن 

ــود. ــام می ش ــروژه انج پ
ــیخ  ــز از ش ــارم نی ــاز چه ــنگفرش ف ــرد: س ــوان ک ــر عن کارگ
بهایــی تــا خیابــان آمــادگاه پــس از تکمیــل ســنگفرش فــاز 

ــود. ــی می ش ــی اجرای ــاغ عباس ــوم چهارب س

ــتان  ــت اس ــط  زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــل  ــال قب ــد س ــورها چن ــت: کش ــان گف اصفه
در پاریــس گــرد هــم آمدنــد تــا در رابطــه 
ــا  ــد؛ ام ــی بگیرن ــه ای تصمیمات ــر گلخان ــا اث ب
ــوان یکــی از  ــه عن ــکا ب ــت خودخــواه آمری دول
ــه ای  بزرگ تریــن تولیدکننــدگان گازهــای گلخان
ــع خــود  ــه نف ــرد و ب ــل نک ــد عم ــن تعه ــه ای ب

ایــن فعالیــت را ادامــه داد.
حمیــد ظهرابــی ظهــر دیــروز در ســخنرانی 
پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
اصفهــان بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه 
محیــط  زیســت اظهــار کــرد: بایــد همــه بــا هــم 
محیطــی ســالم را بــرای فرزنــدان خــود ایجــاد 

ــم. ــداری کنی و از آن نگه
وی افــزود: همــه بــا هــم بایــد تــالش کنیــم تــا 
ــن  ــم؛ در همی ــم کنی ــرل و ک ــا را کنت آلودگی ه
راســتا نیــز معاهداتــی بیــن کشــورهای جهــان 
در رابطــه بــا محیــط  زیســت بــه انجــام رســید 
ــدت  ــه م ــت ب ــط  زیس ــه، محی ــه از 16 هفت ک
یــک هفتــه در هــر ســال در ایــران گرامــی 

داشــته می شــود.
ــش  ــم و افزای ــر اقلی ــه داد: تغیی ــی ادام ظهراب
حــرارت کــره زمیــن، مشــکلی اساســی اســت 
ــتیم.  ــه هس ــا آن مواج ــر ب ــال حاض ــه در ح ک
ــط   ــا از محی ــر بهره برداری ه ــم در اث ــر اقلی تغیی
ــای  ــد گازه ــالم و تولی ــه روش ناس ــت ب زیس
گلخانــه ای ایــن مشــکل را بــه وجــود مــی  آورد.

وی بیــان کــرد: کشــورها چنــد ســال قبــل 
در پاریــس گــرد هــم آمدنــد تــا در رابطــه 
ــا  ــد؛ ام ــی بگیرن ــه ای تصمیمات ــر گلخان ــا اث ب
ــوان یکــی از  ــه  عن ــکا ب ــت خودخــواه آمری دول
ــه ای  بزرگ تریــن تولیدکننــدگان گازهــای گلخان
ــع خــود  ــه نف ــرد و ب ــل نک ــد عم ــن تعه ــه ای ب

ــه داد. ــت را ادام ــن فعالی ای
ــتان  ــت اس ــط  زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــران  ــور ای ــرد: در کش ــان ک ــان خاطرنش اصفه
ــم  ــادی را داری ــتی زی ــط  زیس ــکالت محی مش
کــه بایــد در جهــت رفــع ایــن مشــکالت تــالش 
ــه   ــده رود ب ــه زاین کنیــم. جــاری شــدن رودخان
صــورت فصلــی، بــه دلیــل بهره بــرداری بیــش 

 از حــد، تغییــر اقلیــم و بی توجهــی بــه محیــط  
ــوده اســت. زیســت ب

و مصــارف  منابــع  بایــد  اضافــه کــرد:  وی 
ــم  ــا هــم یکســان کنی ــده رود را ب ــه زاین رودخان
تــا ایــن رودخانــه زنــده بمانــد. همــه مــا بایــد 
بخشــی از مطالبــات خــود را کنــار بگذاریــم تــا 

ــود. ــرف ش ــه برط ــن رابط ــکالت در ای مش
ــاال و چــه  ــی گفــت: کشــاورزان چــه در ب ظهراب
ــه  ــود را در رابط ــق خ ــد ح ــت، بای در پائین دس
ــکل  ــا مش ــد ت ــش دهن ــده رود کاه ــا آب زاین ب
ــل  ــت محیطی ح ــکالت زیس ــده رود و مش زاین
باعــث  زاینــده رود  احیــای  طبیعتــا  شــود. 
احیــای تــاالب گاوخونــی و شــرق اســتان 

ــد. ــد ش ــان خواه اصفه
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم مهــار کانون هــای 
ایجــاد غبــار در اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــون  ــزار کان ــون و 100 ه ــک  میلی ــه ی ــک ب نزدی
ایجــاد غبــار در اســتان اصفهــان داریــم و یکــی 
از راه هــای مهــار آن هــا، احیــای زاینــده رود 

ــت. اس
ــتان  ــت اس ــط  زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
اصفهــان گفــت: در صــورت نبــود آب در تــاالب 
گاوخونــی در آینــده بــا معضــل پخــش فلــزات 

مواجــه می شــویم؛ چــرا  در هــوا  ســنگین 
کــه بــه گــرد و غبــار می چســبند و پخــش 
انســان و  بــرای  فلــزات  ایــن  و  می شــوند 

ــت. ــر اس ــت مض ــط  زیس محی

وی بــا بیــان اینکــه تــالش بــرای احیــای 
ســالمت  تضمیــن  دلیــل  بــه  زاینــده رود 
ایــران اســت، ادامــه  فرزنــدان و آینــدگان 
ــاالب  ــان ت ــا ذی نفع ــددی ب داد: جلســات متع
گاوخونــی از جملــه کارشناســان در چهارمحال و 
بختیــاری تشــکیل شــد و برنامــه ای بــا عنــوان 
»برنامــه جامــع تــاالب بین المللــی گاوخونــی« 

ــرای  ــی ب ــیار خوب ــج بس ــه نتای ــد ک ــاد ش ایج
ــت. ــته اس ــده رود داش ــای زاین احی

ــته 108 روز  ــال گذش ــرد: س ــار ک ــی اظه ظهراب
ــان داشــتیم کــه عــدد  ســالم در اســتان اصفه
بســیار نگران کننــده ای اســت. کارخانه هایــی 
ــای  ــتند و گازه ــود داش ــهر وج ــیه ش در حاش
ســنگین و بــدی را بــه هــوای اصفهــان تزریــق 
می کردنــد کــه بــا ایــن کارخانه هــا برخــورد 
جــدی و از آن روز تــا بــه  حــال آلودگــی هــوای 

ــا نصــف شــد. ــان تقریب اصفه
ــق برآوردهــا  ــای ســال 95 طب ــزود: انته وی اف
و آمارهــا، 29۴ روز هــوای ســالم داشــتیم کــه 
نســبت بــه ســال 92 ایــن تعــداد روز، افزایــش 
داشــته؛ امــا همچنــان بایــد بــرای حفاظــت از 

ــم. ــه دهی ــا را ادام ــط  زیســت تالش ه محی
ــتان  ــت اس ــط  زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــه  ــذر علوف ــه ن ــاره ب ــا اش ــان ب ــان در پای اصفه
گفــت: در زمــان تحــت  فشــاری تأمیــن علوفــه 
ــذر  ــوان ن ــت عن ــی تح ــان اقدام ــردم اصفه م
ــرای  ــی را ب ــد و علوفه های ــام دادن ــه انج علوف
جلوگیــری از نابــودی حیــات  وحــش نــذر 
ــرای  ــته ای ب ــا و شایس ــدام بج ــه اق ــد ک کردن

ــود. فــارس ــت ب ــط  زیس محی

مدیر کل حفاظت محیط  زیست استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت احیای تاالب گاوخونی

 مدیــر حــوزه هنــری اصفهــان گفــت: بــه دلیــل وســعت ســینما 
ســاحل و پیش بینــی بــرای 5 ســالن پردیــس، کار زیــاد اســت 
و احتمــال دارد یــک ســال زمــان بــرای ایــن بازســازی صــورت 

بگیــرد.
 مهــدی احمدی فــر بــا اشــاره بــه تبدیــل ســینما ســاحل 
ــود کار بازســازی و  ــرار ب ــار داشــت: ق ــه پردیــس اظه ــان ب اصفه
تبدیــل ســینما ســاحل اصفهــان بــه پردیــس در خردادمــاه کلنگ 
بخــورد. در حــال حاضــر ایــن پــروژه مراحــل اداری خــود را طــی 

ــد. ــاق بیفت ــن اتف ــان خــرداد ای ــا پای ــم ت ــد و امیدواری می کن
 وی افــزود: بــه محــض آمــاده شــدن نقشــه، بازســازی را شــروع 
می کنیــم. اعتبــارات پیش بینــی شــده، امــا چــون زمــان در ایــن 
پــروژه نقــش دارد، بــه طــور قطــع مشــخص نیســت کــه هزینــه 

کل بازســازی چقــدر می شــود.

مدیــر حــوزه هنــری اصفهــان بیــان کــرد: بــا شــهرداری و شــورای 
شــهر هماننــد همکاری هایــی کــه بــرای پردیــس خانــواده 
ــرای پردیــس ســاحل نیــز توافقاتــی صــورت گرفتــه  داشــتند، ب
و قــرارداد آن در شــرف امضاســت و مبلــغ خوبــی را بــرای ایــن 

کار در نظــر گرفته انــد.
ــی  ــاحل و پیش بین ــینما س ــعت س ــل وس ــه دلی ــت: ب وی گف
ــاد اســت و احتمــال دارد یــک  ــرای 5 ســالن پردیــس، کار زی ب

ــرد. ــن بازســازی صــورت بگی ــرای ای ــان ب ســال زم
احمدی فــر بــا اشــاره بــه ســایر ســینماهایی کــه هنــوز بــه حــوزه 
ــه، 22  ــینما اندیش ــرد: س ــح ک ــده اند، تصری ــذار نش ــری واگ هن
ــر  ــا منتظ ــد و م ــی دارن ــکالت قضای ــوز مش ــران هن ــن و ای بهم
ــذاری  ــض واگ ــه مح ــود؛ ب ــام ش ــل آن انج ــا مراح ــتیم ت هس

ــم.  ــازی می کنی ــه بازس ــدام ب اق

ــتان  ــان اس ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــر کان مدی
اصفهــان گفــت: ۴0 فعالیــت بــرای برنامه هــای تابســتان 
ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــری اصفه ــرورش فک ــون پ کان
ایــن فعالیت هــا در ۳ بخــش فرهنگــی، هنــری و ادبــی ارائــه 

می شــود.
 مهــدی قربانــی دربــاره برنامه هــای تابســتان کانــون پــرورش 
فکــری اصفهــان در تابســتان اظهــار داشــت: امســال نیــز کانــون 
پــرورش فکــری اســتان کــه متولــی حــوزه کــودک و نوجــوان 
ــه؛  ــر گرفت ــان در نظ ــز اصفه ــرای مراک ــت را ب ــت، ۴0 فعالی اس
عمــده فعالیت هــا در ۳ بخــش فرهنگــی، هنــری و ادبــی 
ــاب و  ــی کت ــش فرهنگ ــزود: در بخ ــرد. وی اف ــورت می پذی ص
کتابخوانــی، معرفــی شــخصیت ها، معرفــی ســرزمین، معرفــی 
ــت و  ــای خالقی ــی، کارگاه ه ــی، قصه گوی ــی و دین ــان مل قهرمان

داستان نویســی در بخــش هنــری موســیقی، نقاشــی، طراحــی، 
انیمیشــن رباتیــک، پویانمایــی، نقــد فیلــم و در بخــش ادبــی 
ــا داســتان های  برپایــی کارگاه هــای فعالیــت ادبــی، آشــنایی ب
ــعر، از  ــن ش ــعر و انجم ــب ش ــی، ش ــد ادب ــای نق ــن کاره که

جملــه اقدامــات در ســه بخــش مختلــف هســتند.
وی ادامــه داد: بــه طــور ویــژه نیــز در دو موضــوع فعالیت هــای 
دینــی و مذهبــی ســرمایه گذاری کــرده و دو اقــدام را پیگیــری 
ــی و  ــای قرآن ــاز و قصه ه ــم نم ــا مفاهی ــنایی ب ــم؛ آش می کنی

جلســات دربــاره آن دو موضــوع دینــی و مذهبــی.
ــه  ــب 6 رتب ــاهد کس ــته ش ــال گذش ــرد: در س ــان ک ــی بی قربان
بودیــم  هنــری  و مســائل  نقاشــی  زمینــه  در  بین المللــی 
بــوده شهرســتان ها  بــرای  افتخــارات  ایــن  اغلــب   کــه 

 است. تسنیم

معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
تعــداد کــودکان کار ســال گذشــته ۳۴9 نفــر و در ســال قبــل 
از آن 15۷ نفــر بــود کــه افزایــش 120 درصــدی را نشــان 

می دهــد.
مرضیــه فرشــاد اظهــار داشــت: در ســال 9۴ تعــداد کــودکان 
کار شــامل 128 پســر و 28 دختــر بــود و ایــن تعــداد پارســال 

بــه ۳05 پســر و ۴۴  دختــر رســید.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش تعــداد دختــران کار حساســیت 
ــزود: در ســال 9۴، ۳8 درصــد  ــد، اف بیشــتری ایجــاد می کن
ــد؛ امــا  ــاع خارجــی بودن ــی و 62 درصــد اتب کــودکان کار ایران
پارســال، ۳9 درصــد ایــن کــودکان ایرانــی و 61 درصــد اتبــاع 

خارجــی بودنــد.
معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهــان 

 بــا ابــراز نگرانــی از افزایــش آمــار کــودکان کار ایرانــی
ــه کــودکان ترحــم  ــران نســبت ب خاطرنشــان کــرد: مــردم ای
و دستفروشــی  در حــال کار  را  وقتــی کودکــی  و  دارنــد 
ــا کمــک  ــه آن ه ــد و ب ــرار می گیرن ــر ق ــد، تحــت تاثی می بینن
ــودکان کار  ــداد ک ــش تع ــر افزای ــی ب ــن دلیل ــد و همی می کنن

ــت. ــی اس ایران
ــه  ــودکان کار توســط شــهرداری ب ــه ک ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
بهزیســتی ارجــاع داده می شــوند و مــا نیــز ایــن کــودکان را در 
 مرکــز کــودکان خیابانــی ســاماندهی می کنیــم و می پذیریــم

ــوند و  ــایی می ش ــودکان شناس ــن ک ــای ای ــزود: خانواده ه اف
ــان را داشــته باشــند  در صورتی کــه صالحیــت نگهــداری از آن
ــت  ــودکان بدسرپرس ــده و ک ــا بازگردان ــون خانواده ه ــه کان ب

ــل می شــوند. تســنیم ــواده منتق ــز شــبه خان ــه مراک هــم ب

ــا بیــان اینکــه بــرای  مدیــر کل زندان هــای اســتان اصفهــان ب
ســاخت زنــدان جدیــد اصفهــان، نیازمنــد ۳50 میلیــارد تومــان 
اعتبــار هســتیم، گفــت: اعتباراتــی کــه بــه ایــن طــرح تخصیص 

ــز اســت. ــد، ناچی می یاب
اســدهللا گرجــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه زنــدان فعلــی اصفهــان 
ــدان  ــن زن ــد ای ــن رو بای ــار داشــت: از ای فرســوده اســت، اظه
یــا بازســازی شــده یــا اینکــه بــا بهره بــرداری از زنــدان جدیــد 

ســاماندهی شــود.
وی درخصــوص آخریــن وضعیــت زنــدان جدیــد اصفهــان نیــز 
ابــراز داشــت: ایــن زنــدان در زمینــی بــه مســاحت 80 هکتــار 

و در محــدوده خــارج شــهر اصفهــان جانمایــی شــده اســت.
ــا  ــان ب ــی اســتان اصفه ــات تامین ــا و اقدام ــر کل زندان ه مدی
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــات زیرســاختی م ــون امکان ــان اینکــه تاکن بی

ــزود:  ــن شــده، اف ــان تامی ــد اصفه ــدان جدی ــرداری از زن بهره ب
مطالعــات بهره بــرداری از ایــن پــروژه نیــز انجــام شــده اســت 
ــن  ــی ای ــات اجرای ــار، عملی ــدن اعتب ــن نش ــل تامی ــه دلی و ب

پــروژه آغــاز نشــده اســت.
ــان  ــد اصفه ــدان جدی ــاخت زن ــرای س ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــراز داشــت:  ــار هســتیم، اب ــان اعتب ــارد توم ــد ۳50 میلی نیازمن
ــد، بســیار  ــروژه تخصیــص می یاب ــن پ ــرای ای ــی کــه ب اعتبارات

ــز اســت. ناچی
ــه  ــدان فعلــی اصفهــان ب گرجــی زاده درخصــوص واگــذاری زن
ــدان  ــه ای کــه از فــروش زن شــهرداری نیــز اضافــه کــرد: هزین
ــه  ــن هزین ــا ای ــوان ب ــت و نمی ت ــز اس ــود، ناچی ــن می ش تامی
زنــدان جدیــد را ســاخت و بایــد راه هــای دیگــری بــرای تامیــن 

ایــن اعتبــار دنبــال شــود. مهــر

مدیر حوزه هنری اصفهان:

آغاز بازسازی پردیس سینمایی ساحل اصفهان
معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۲۰ درصدی کودکان کار در اصفهان

  کسب ۶ رتبه بین المللی توسط کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

 بهره برداری از زندان جدید اصفهان 
۳۵۰میلیارد تومان اعتبار می خواهد

،،
در  آب  نداشــتن  وجــود  صــورت  در 
تــاالب گاوخونــی در آینــده بــا معضــل 
پخــش فلــزات ســنگین در هــوا مواجــه 
بــه گــرد و غبــار  می شــویم؛ چــرا کــه 
می چســبند و پخــش می شــوند و ایــن 
فلــزات بــرای انســان و محیــط  زیســت 

مضــر اســت

کتاب »ابوعلی کجاست؟« 
منتشر شد

فرمانده مدافع حرمی که تکفیری ها در 
جست وجوی او بودند

زندگینامــه  کتــاب  عنــوان  کجاســت؟«،  »ابوعلــی 
بــه  معــروف  عطایــی  مرتضــی  شــهید  خود گفتــه 
ــه  ــارف و ب ــر نشــر مع ــه توســط دفت ــی« اســت ک »ابوعل
ــده  ــر ش ــی منتش ــه فرهنگ ــات جبه ــر مطالع ــت دفت هم
اســت.تحقیق ایــن کتــاب را کــه نخســتین کتــاب از 
ــفاهی  ــخ ش ــوان »تاری ــت عن ــای تح ــه کتاب ه مجموع
جبهــه مقاومــت انقــالب اســالمی« اســت، محمدمهــدی 
رحیمــی و تدویــن آن را نویــد نــوروزی انجــام داده اســت.

ــه  ــر زندگینام ــزون ب ــه ای اف ــاب 1۴۴ صفح ــن کت در ای
خودگفتــه شــهید مرتضــی عطایــی، شــعرهای ایــن شــهید 
و عکس هایــی از دوران حیــات و حضــور او در جبهــه 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــز ب مقاومــت نی

»ابوعلــی  می خوانیــم:  کتــاب  ایــن  مقدمــه  در 
کجاســت؟«؛ ایــن ســؤال را ســه دســته می پرســند:

دســته اول داعشــی ها و فتنه گــران تکفیــری هســتند 
کــه در عملیــات بصر الحریــر، عکــس شــاخص فاطمیــون 
دستشــان بــود و دربــه در بــه دنبــال ابوعلــی می گشــتند. 
ــی  ــیدند »ابوعل ــرا می پرس ــرس از اس ــا ت ــدام ب ــا م آن ه

کجاســت؟«
ــمن  ــد دش ــره و لبخن ــه مذاک ــتگان ب ــته دوم دلبس دس
او متعجب انــد  امثــال  ابوعلــی و  از رزم  هســتند کــه 
تــوان  باشــد، کل  این هــا  بــه  تمســخر.  حــال  در   و 
ــا  ــا را تنه ــد و ابوعلی ه ــل می کنن ــور را تعطی ــی کش دفاع

رنــد. می گذا
دســته ســوم بــا افســوس و آرزو می خواهنــد کــه ماننــد 
ابوعلــی، روزی خــور آســتان الهــی شــوند و جاودانــه 

ــد! بمانن
ســاعت  ده   حاصــل  کجاســت؟«،  »ابوعلــی  کتــاب 
ــدگان  ــی(، از رزمن ــی )ابوعل ــی عطای ــا مرتض ــو ب گفت وگ
لشــکر فاطمیــون، اســت. ایــن مصاحبه هــا در مــرداد  95 

در شــهر مشــهد ضبــط شــد تــا در کتــاب خاطــرات شــهید 
ــهادت  ــا ش ــا ب ــود؛ ام ــتفاده ش ــدرزاده اس ــی ص مصطف

ــد.  ــم نش ــت فراه ــن فرص ــان، ای ایش
در بخــش دیگــری از ایــن کتــاب آمــده: در عملیــات بصــر 
ــج نفــر از  ــه نفــر اســیر گرفــت کــه پن ــر دشــمن ن الحری
ــاه  ــر دیگــر در م ــار نف ــه شــهادت رســاند و چه آن هــا را ب
رمضــان ســال 95 بــا اســرای مســلحین معاوضــه شــدند؛ 
یکــی از ایــن اســرا حیــدر محمــدی بــود. مســلحین موقــع 
اســارتش عکــس شــاخص فاطمیــون را بــه او نشــان داده 
و گفتــه بودنــد: »ابوعلــی کجاســت؟« می گفــت: »ابوعلــی 
دیگــر بــه منطقــه نــرو؛ اگــر رفتــی اســیر نشــو کــه برایــت 

ــد!« ــه ها دارن نقش
ــع  ــد توزی ــاب را از واح ــن کت ــد ای ــدان می توانن عالقه من
دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــالب اســالمی یــا بــا 
ــایت  ــق س ــا از طری ــماره 091990۳82۷0 ی ــا ش ــاس ب تم
ــر  ــزی نش ــر مرک ــا دفت ــاب ketabroom.ir ی ــوق کت پات
ــاب  ــوق کت ــگاه های پات ــق فروش ــا از طری ــم ی ــارف ق مع
و دیگــر مراکــز توزیــع محصــوالت فرهنگــی تهیــه کننــد.

از کارآفرینــان حــوزه صنایــع دســتی در مناطــق 
ــدان  ــراه هنرمن ــه هم ــان ب ــتان اصفه ــتایی اس روس
تزئینــات وابســته بــه معمــاری و خادمــان میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان بــه مناســبت روز جهانــی 
ــع  ــاون صنای ــل می شــود. مع ــع دســتی تجلی صنای
 دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان گفت: در مراســمی که 
20 خــرداد در اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار می شــود، 
 از فعــاالن صنایــع دســتی کــه در مناطــق روســتایی 
ــت کم  ــرای دس ــته اند ب ــعه یافته توانس ــر توس و کمت
ــد،  ــتغال زایی کنن ــوزه اش ــن ح ــر در ای ــا 50 نف 15 ت
بــه همــراه تعــدادی از هنرمنــدان تزئینــات وابســته 

بــه معمــاری و خادمــان میــراث فرهنگــی، تجلیــل 
ــن  ــزود: همچنی ــر جعفرصالحــی اف می شــود. جعف
روســتایی  مناطــق  دســتی  صنایــع  نمایشــگاه 
ــزار  ــم برگ ــن مراس ــیه ای ــان در حاش ــتان اصفه اس
ــرد  ــرار گی ــتقبال ق ــورد اس ــه م ــود و چنانچ می ش
ــه«  ــالن »نقش خان ــه در س ــک هفت ــدت ی ــه م ب
ــار  ــی از آث ــد. وی رونمای ــد ش ــا خواه ــان برپ اصفه
قلمزنــی یکــی از هنرمنــدان ایــن رشــته را از دیگــر 
ــرد و گفــت:  برنامه هــای مراســم یادشــده اعــالم ک
ایــن اثــر هنــری تابلــوی قلمزنــی بــا عنــوان »صلــح 
ــا  ــان ب ــق آن، همزم ــه کار خل ــت ک ــتی« اس و دوس
برگــزاری هجدهمیــن اجــالس شــورای جهانــی 

ــود. ــاز شــده ب ــع دســتی آغ صنای
 معــاون صنایــع دســتی بــا اشــاره بــه اینکــه 
تجلیــل از بازرســی اتــاق اصنــاف اصفهــان از دیگــر 
ادامــه داد:   بــود،  ایــن روز خواهــد  برنامه هــای 
تجلیــل از مدیــران ادارات میــراث فرهنگــی، صنایــع 
مبارکــه،  شهرســتان های  و گردشــگری  دســتی 
ــد و  ــوزش، تولی ــه آم ــه در زمین ــن ک ــان و نائی کاش
صــادرات صنایــع دســتی فعالیــت چشــمگیری 
تقدیــم گواهــی کیفیــت  همچنیــن  داشــته اند، 
کارگاه هــای تولیــدی کــه از ســوی معاونــت صنایــع 
دســتی و هنرهــای ســنتی کشــور صــادر شــده، بــه 
2۴ تــن از هنرمنــدان صنایــع دســتی اســتان از 

دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات اجرایــی احــداث 
شــهرک صنایــع دســتی شــهرضا کــه ســال گذشــته 
ــت:  ــود، گف ــاز می ش ــال آغ ــد، امس ــی ش کلنگ زن
ــوان  ــه عن ــان ب ــهر کاش ــز ش ــال نی ــه دوم امس نیم
شــهر ملــی نســاجی و روســتای مهرگــرد ســمیرم به 
عنــوان روســتای ملــی »بافته هــای داری« معرفــی 

خواهنــد شــد.
ــع  ــته صنای ــه  9 رش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب  صالح
بــه  موفــق  گذشــته  ســال  اصفهــان  دســتی 
دریافــت نشــان ملــی جغرافیــا شــد، افــزود: طــی 
هماهنگی هــای انجام شــده بــا صنــدوق انجمــن 
حامیــان کارآفرینــی صنایــع دســتی، ایــن صنــدوق 
از طرح هــای کارآفرینــی در ایــن حــوزه حمایــت 
ــود  ــای خ ــه صحبت ه ــد. وی در ادام ــی می کن مال
بــا اشــاره بــه اهمیــت بســته بندی در زمینه صــادرات 

و فــروش صنایــع دســتی گفــت: تاکنــون اقدامــات 
مناســبی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت؛ امــا 
ــای  ــد فعالیت ه ــوالت، بای ــوع محص ــل تن ــه دلی ب
ــدم  ــود. معتق ــام ش ــه انج ــن زمین ــتری در ای بیش
ــد  ــع دســتی بای ــی صنای ــای ســطح کیف ــرای ارتق ب
ــم.  ــاری کنی ــوالت را اجب ــن محص ــته بندی ای بس

وی بــدون اشــاره بــه میــزان صــادرات صنایــع 
دســتی اصفهــان اظهــار کــرد: صنایــع دســتی 
ــوزه  ــورهای ح ــه کش ــون ب ــان هم اکن ــتان اصفه اس
ــتان  ــیا و هندوس ــرق آس ــا، ش ــارس، اروپ ــج ف خلی
ــعه  ــی توس ــزود: در پ ــی اف ــود. صالح ــادر می ش ص
هنرمنــدان  کشــورمان،  بین المللــی  ارتباطــات 
صنایــع دســتی اصفهــان طــی ســه ســال گذشــته بــا 
ــد ــورگ، هلن  شــرکت در نمایشــگاه های ســن پترزب
ــود را  ــری خ ــوالت هن ــتان محص ــا و هندوس ایتالی

ــد. ایرنــا عرضــه کردن
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و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس   
گردشــگری شهرســتان آران و بیــدگل گفــت: بانــد حفــاری 
غیرمجــاز آثــار باســتانی در منطقــه تاریخــی »حــوزه« 
ــرات ایــن شهرســتان منهــدم شــد و اعضــای  بخــش کوی

ــدند.  ــتگیر ش ــد دس ــن بان ای
اینکــه هرگونــه حفــاری  بیــان  بــا   جــواد صدیقیــان 
ــوع  ــی ممن ــیای تاریخ ــه اش ــتیابی ب ــرای دس و کاوش ب
همــراه  افــزود:  می شــود،  محســوب  جــرم  و  اســت 
ــتگاه  ــد، دو دس ــن بان ــو ای ــده عض ــر دستگیرش ــا ۷ نف ب
موتورســیکلت توقیــف شــد و متهمــان جهــت ســیر مراحل 
ــل داده  ــتان تحوی ــی شهرس ــروی انتظام ــه نی ــی ب قانون

ــدند. ش
ــازات  ــون مج ــاده 562 قان ــق م ــزود: مطاب ــان اف  صدیقی
اســالمی هــر گونــه حفــاری و کاوش بــه قصــد بــه 
ــوع اســت  ــی ممن ــوال تاریخــی و فرهنگ دســت آوردن ام
و متهمــان بــه شــش مــاه تــا ســه ســال حبــس محکــوم 
ــراث  ــع ســازمان می ــه نف می شــوند و اشــیا کشف شــده ب
فرهنگــی کشــور و تجهیــزات حفــاری بــه نفــع دولــت ضبط 
ــن و  ــاری در اماک ــه حف ــه داد: چنانچ ــود. وی ادام می ش
محوطه هــای تاریخــی کــه در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت 
رســیده یــا بقــاع متبرکــه و اماکــن مســکونی انجــام شــود 
عــالوه بــر ضبــط اشــیای کشف شــده و تجهیــزات حفــاری 
متهمــان بــه حداکثــر مجــازات محکــوم خواهنــد شــد. ایرنــا

پس از 33 سال نشانه هایی از 
 افزایش جمعیت پلنگ ایرانی 

به دست آمد
ــت: در  ــن گف ــت نائی ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــده  ــای نصب ش ــق دوربین ه ــری از طری ــت تصاوی ــی ثب پ
ــال  ــس از ۳۳ س ــاد، پ ــده عباس آب ــه حفاظت ش در منطق
ــن  ــی در ای ــگ ایران ــت پلن ــش جمعی نشــانه هایی از افزای

منطقــه بــه دســت آمــد.  

بازبینــی  از  پــس  به تازگــی  اکبــری گفــت:  حســین 
خــاص  نواحــی  در  نصب شــده  تلــه ای  دوربین هــای 
ــده  ــه حفاظت ش ــی منطق ــای اصل ــتگاهی و کریدوره زیس
ــی رویــت  ــد از پلنــگ ایران ــر جدی ــد تصوی ــاد، چن عباس آب

شــد.
وی افــزود: بررســی دقیــق و تحلیــل خال هــای بــدن 
ــازه  ــر گرفته شــده نشــان می دهــد در ب پلنگ هــا در تصاوی
ــوی  ــگ از جل ــالده پلن ــه، دســت کم ســه ق ــی 9 ماه زمان
دوربین هــا عبــور کرده انــد کــه ایــن نشــانه ای بســیار مهــم 
ــس از  ــا پ ــت پلنگ ه ــای جمعی ــرای احی ــش ب و امیدبخ

۳۳ ســال در ایــن منطقــه اســت.
وی تاکیــد کــرد: ثبــت تصاویــر متعــدد به ویــژه در روز کــه 
مبیــن افزایــش جمعیــت پلنــگ ایرانــی در پناهــگاه حیات 
ــد  ــه اســت، بی تردی ــس از ســه ده ــاد پ وحــش عباس آب
یــک موفقیــت علمــی و حفاظتــی بــزرگ محســوب 

می شــود.
ــا  ــاد ب ــش عباس آب ــات وح ــگاه حی ــت پناه ــی اس گفتن
از هشــت  پنــج گونــه گربه ســان  دســت کم  داشــتن 
مهم تریــن  از  یکــی  ایــران،  در  فعلــی  گربه ســان 
ــان  ــران و جه ــانان در ای ــواده گربه س ــت بوم های خان زیس

می شــود.  محســوب 
هم اکنــون در ایــن منطقــه، پلنــگ ایرانــی، یوزپلنــگ 
ایرانــی، کاراکال، گربــه شــنی و گربــه وحشــی حضــور دارد 
ــاد اســت.  ــز در آن زی ــاالس نی ــه پ و احتمــال حضــور گرب

خبرگــزاری صداوســیما

کشف قاچاق میلیاردی اسباب بازی 
در نائین  

ــاق در  ــباب بازی قاچ ــال اس ــون ری ــارد و 500 میلی 2 میلی
ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید شــرافت نائیــن کشــف 

شــد.
ســرهنگ صــادق کاظــم زاد، فرمانــده انتظامــی نائیــن 
گفــت: مأمــوران مســتقر در ایســتگاه شــهید شــرافت 
هنــگام بازرســی از یــک دســتگاه کامیــون کشــنده کــه از 
بنــدر عبــاس عــازم تهــران بــود، 2 میلیــارد و 500 میلیــون 

ــد. ــف کردن ــاق را کش ــال کاالی قاچ ری
وی افــزود: پــس از بررســی و مــدارک کامیــون بــا حضــور 
نماینــده گمــرک مســتقر در گلــوگاه، بــار تریلر بررســی شــد 
و راننــده بــه همــراه کاال بــا پرونــده بــرای مراحــل قانونی به 

پلیــس آگاهــی تحویــل داده شــد. 
ــور  ــا عب ــن ب ــرافت نائی ــهید ش ــوگاه ش ــه داد: گل وی ادام
ــی  ــودرو در روز، مکان ــتگاه خ ــزار دس ــا ۷ ه ــش از 5 ت بی
بــرای کنتــرل و جلوگیــری از انتقــال مــواد مخــدر، قاچــاق 
کاال و ارز، حمــل و انتقــال انــواع ســالح و مهمــات، کاالهای 

ضــد فرهنگــی و دیگــر اقــالم غیرمجــاز اســت. ایرنــا

استفاده از اپلیکیشن ردیاب بیمار 
در مواقع بحرانی

  معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
ــا  ــاب بیمــار ب اصفهــان گفــت: اســتفاده از اپلیکیشــن ردی
ــان  ــوه در اصفه ــوادث انب ــان در ح ــی مصدوم ــدف ردیاب ه

ــه اجــرا درآمــد. ب
داریــوش کریمــی افــزود: ایــن نرم افــزار بــا فــرض 
ــات  ــتر ارتباط ــر بس ــی ب ــاخت های ارتباط ــب زیرس تخری

ماهــواره ای طراحــی شــده اســت.  
وی تصریــح کــرد: ایــن نرم افــزار فعــال مراحــل آزمایشــی 
خــود را طــی می کنــد و در مرحلــه اجــرای آزمایشــی ایــن 
نرم افــزار، رئیــس دانشــکده اطالع رســانی دانشــگاه علــوم 
ــداد  ــان و جمعــی از کارشناســان حــوزه ام  پزشــکی اصفه
و نجــات جمعیــت هــالل احمــر اســتان و دانشــگاه علــوم 

پزشــکی و دانشــجویان حضــور داشــتند.

 همزمان با روز جهانی صنایع دستی

تجلیل از کارآفرینان حوزه صنایع دستی در مناطق روستایی اصفهان
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رخداد
تخریب دیوار 100 ساله سپهساالر 

تنکابن
  رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری تنکابــن از تخریــب غیرقانونــی دیــوار 

100 ســاله سپهســاالر ایــن شــهر خبــر داد.
بــه  قدیمــی موســوم  دیــوار  تخریــب  پــی  در   
»دیــوار سپهســاالر« در شهرســتان تنکابــن، اداره 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان های تنکابــن و عبــاس   آبــاد، بــا واکنــش 
ــاغ  ــی ب ــوار قدیم ــب دی ــوع، تخری ــن موض ــه ای ب
ــت. ــون دانس ــاف قان ــن خ ــاالر را در تنکاب سپهس

نــادر ســحرخیز بــا اشــاره بــه اینکــه مقصــران اصلــی 
ــون پاســخگو باشــند،  ــر قان ایــن عمــل بایــد در براب
گفــت: پــس از اطــاع از تخریــب غیرقانونــی دیــوار 
قدیمــی بــاغ سپهســاالر توســط پیمانــکار پــروژه در 
دســت احــداث آدینــه، بافاصلــه مراتــب بــه صــورت 
ــر امــام جمعــه مطــرح  ــا دادســتان و دفت ــی ب تلفن
ــن  ــان ای ــه متخلف ــم شــکوائیه، علی ــا تنظی شــد و ب

حادثــه اقــدام شــد.
ــاالر  ــوار سپهس ــاره دی ــه درب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مســتندنگاری الزم صــورت گرفتــه و مســئوالن و 
ــا توجــه بــه نقشــه  کارشناســان میــراث فرهنگــی ب
ــر  ــن اث ــت ای ــازی و مرم ــه بازس ــادر ب ــود ق موج
ــه در  ــه کار رفت ــح ب ــت: مصال تاریخــی هســتند، گف
ــک  ــش از ی ــه بی ــود ک ــوار از گل و آهــک ب ــن دی ای
ــوز در انتظــار صــدور مجــوز  قــرن قدمــت دارد و هن

ــتیم. ایســنا ــازی آن هس ــت و بازس ــت مرم جه

 آتش سوزی انبار نگهداری پارچه 
در کاشان مهار شد

روابــط عمومــی ســازمان  مدیــر  کیمیای وطن
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کاشــان 
از مهــار آتش ســوزی در یــک انبــار نگهــداری پارچــه 

در این شهر خبر داد.
ــان  ــانی کاش ــی آتش نش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ایــن آتش ســوزی  کــرد:  اظهــار  فدایــی  روح هللا 
ســامانه  بــه  خردادمــاه  هفــده   11:28 ســاعت 
ــه  ــه بافاصل ــد ک ــام ش ــانی اع ــازمان آتش نش س
تیم هــای عملیاتــی ایــن ســازمان بــه محــل حادثــه 

ــدند. ــزام ش اع
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آتش ســوزی در یــک انبــار 
نگهــداری پارچــه در شــهرک صنعتــی راونــد کاشــان 
ــودرو  ــار آن 6 خ ــرای مه ــت: ب ــت، گف رخ داده اس
از چهــار  اطفــای حریــق آتش نشــانی  ســنگین 
ــوزی  ــدند. آتش س ــزام ش ــل اع ــه مح ــتگاه ب ایس
کنتــرل شــده و آتش نشــانان در حــال برطــرف 
بــه  آن  ســرایت  از  جلوگیــری  و  خطــر  کــردن 

کارخانه هــای مجــاور هســتند.

 8هکتار از باغ های محالت 
در آتش سوخت

 رئیــس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شهرســتان محــات گفــت: بیــش از 8 هکتــار 
ــه  ــان طعم ــور همزم ــه ط ــات ب ــای مح از باغ ه

ــق شــد. حری
محمــود فلفلــی گفــت: مقــارن ســاعت 12.30 
ــوزی  ــره آتش س ــن فق ــوع چندی ــروز، وق ــر دی ظه
بــه مرکــز 125 آتش نشــانی اطــاع داده شــد 
کــه عوامــل دو ایســتگاه ســریع بــه محــل اعــزام 
ــش  ــا گســترده تر شــدن شــعله های آت شــدند و ب
از نیروهــای خدمــات شــهری شــهرداری محــات 

ــم. ــک کردی ــت خاموشــی درخواســت کم جه
وی علــت حادثــه را خشــک بــودن درختــان و 
نکــردن  رســیدگی  و  هــرز خشــک  علف هــای 
علی رغــم  افــزود:  و  کــرد  عنــوان  مالــکان 
ــی  ــفانه کم توجه ــازمان متاس ــن س ــای ای اخطاره
بــه جمــع آوری و هــرس درختــان خشــک شــده و 
نیــز گرمــی هــوا باعــث بــروز این چنیــن حوادثــی 

اســت. ایســنا

اسیدپاشی به 16 نفر در تهران 
مــردی کــه 17خردادمــاه در پــارک فداییــان اســام 
شــهر تهــران بــه 16 نفــر اســید پاشــیده بــود 

ــد. ــتگیر ش دس
ــاه   ــب 17خردادم ــیکلت در ش ــب موتورس ــک راک ی
ــران اســید  ــان اســام ته ــوار فدائی ــه 16 نفــر در بل ب
ــت  ــار مصدومی ــراد دچ ــن اف ــه ای ــود ک ــیده ب پاش

ــدند. ش
ــرای  ــت دادس ــهریاری، سرپرس ــد ش ــی محم قاض
امــور جنایــی تهــران، در این بــاره اظهــار کــرد: شــب 
گذشــته میــان  یــک مــرد ۴0 ســاله و اعضــای یــک 
خانــواده در پــارک فدائیــان اســام درگیــری لفظــی 

رخ می دهــد. 
ــارک  ــواده حاضــر در پ ــت خان ــا مخالف ــرد ب ــن م ای
ــا  ــان آن ه ــدیدی می ــث ش ــود و بح ــه می ش مواج
ــاله  ــرد ۴0 س ــاق، م ــن اتف ــس از ای ــرد. پ در می گی
متهــم بــه اسیدپاشــی بــه منــزل خــود بازمی گــردد 
و بــا یــک دبــه اســید بــه پــارک مــی رود و فــارغ از 
ــش هســتند، شــروع  ــرادی در مقابل ــه اف ــه چ اینک

ــد. ــی می کن ــه اسیدپاش ب
ــرد در  ــن ف ــه ای ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
همــان محــل دســتگیر شــده و اعتــراف کــرده گفــت: 
ــان جراحــت ســطحی برداشــته اند و حــال  مصدوم

عمومــی آن هــا خــوب گــزارش شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: ایــن موضــوع یــک موضــوع کامــا 

شــخصی بــوده اســت. ایمنــا

ســرمایه گذاران بــا ســرمایه گذاری در خوانســار 
ــده و از  ــاف ش ــون کار مع ــی قان ــون مالیات از قان

تســهیات کم بهــره برخــوردار می شــوند.
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون  اداره کار،  رئیــس 
خوانســار بــا بیــان اینکــه جلوگیــری از بروکراســی 
و  گردشــگری  توســعه  بــرای  راهــی  اداری 
ــش  ــت: همای ــت، گف ــتان اس ــادی شهرس اقتص
ریاضیــات دانشــگاه  ســوی  از  شــو«   »ایــده 
کامپیوتــر و پیــام نــور خوانســار 1۴ تیرمــاه برگــزار 
اجرایــی  دســتگاه های  همچنیــن  می شــود. 
و فعــاالن اقتصــادی بــا اســتقبال از همایــش 
»ایــده شــو« می  تواننــد از ایــن فرصــت اســتفاده 
کننــد؛ همچنیــن کمــک شــایانی در تســریع اخــذ 
مجــوز و امتیــاز در راه انــدازی ایــن مرکز از شــهرک 

ــت. ــار اس ــورد انتظ ــان م ــی اصفه علمی تحقیقات
حبیب الــه فرهمنــد تأکیــد کــرد: اســتقبال و 
ــی و خارجــی ســبب  رغبــت ســرمایه گذاران داخل
ــدار  ــتغال پای ــتان در اش ــعه شهرس ــد و توس  رش
ــرای  ــب ب ــت مناس ــک فرص ــوده و ی ــدگار ب و مان
جهــت  بــه  ســرمایه گذاری  در  ســرمایه گذاران 
 معــاف شــدن از قانــون مالیاتــی و قانــون کار 
و طوالنی مــدت  تســهیات کم بهــره  و گرفتــن 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــا تأکی ــه ب ــت ک اس

از ســوی دولــت بــه شــرکت های دانش بنیــان 
می شــود. داده  اختصــاص 

وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه بحــث جهانــی 
ــی  ــه جهان ــرم جامع ــاز مب ــتغال و نی ــدن اش ش
علمــی  جنبــه  کــه  پایــدار  شــغل های  بایــد 
ــت،  ــت: اداره صنع ــان داش ــود، بی ــاد ش دارد، ایج
ــعه  ــال در توس ــارت و اداره کار، دو ب ــدن و تج مع

اشــتغال زایی شهرســتان هســتند.

 ایجاد مشاغل جدید با طرح های 
اشتغال زایی

فرهمنــد بــا اشــاره بــه احصــای مشــکات و 

بهره بــرداری مشــاغل طرح هــای اشــتغال زایی 
شهرســتان خوانســار تأکیــد کــرد: شــهرداری 
خوانســار جانمایــی و طراحی بــرای ایجــاد بازارچه 
مشــاغل خانگــی را در ســه ماهــه دوم ســال  
تســریع بخشــید تــا در راســتای رونــق اقتصــادی 
در اختیــار فعــاالن اقتصــادی در بخــش مشــاغل 

ــرد. ــرار گی ــرد ق ــاغل خ ــی و  مش خانگ
ــال 95  ــماری س ــج سرش ــه نتای ــاره ب ــا اش وی ب
در شهرســتان خوانســار گفــت: در شهرســتان 
ــزار  ــب 10 ه ــر در قال ــزار و ۴9 نف خوانســار 33 ه
و 923 خانــوار ســاکن هســتند کــه از ایــن تعــداد 
16 هــزار و ۴۴6 نفــر مــرد و 16 هــزار و 603 نفــر 

ــتند. زن هس
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون  اداره کار،  رئیــس 
ــار 21  ــهر خوانس ــه در ش ــان اینک ــا بی ــار ب خوانس
هــزار و 883 نفــر در قالــب 7 هــزار و 99 خانــوار 
ســاکن هســتند کــه از ایــن تعــداد 10 هــزار و 68۴ 
نفــر مــرد و 11 هــزار و 199 نفــر زن هســتند، ادامــه 
داد: در روســتاهای شهرســتان 11 هــزار و 166 نفــر 
در قالــب 3 هــزار و 831 خانــوار ســاکن هســتند 
کــه از ایــن تعــداد 5 هــزار و 762 مــرد و 5 هــزار 
و ۴0۴ نفــر زن هســتند؛ جمعیــت غیرســاکن 

شهرســتان صفــر اعــام شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف و محــور فعالیــت 
جمعیــت  شــدن  اضافــه  اشــتغال،  کارگــروه 
ــه  ــت ک ــتان اس ــکاری در شهرس ــع بی ــال و رف فع
ــق چرخــه اقتصــادی  ــروی انســانی فعــال رون  نی
و افزایــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی را بــه همراه 
ــال  ــت فع ــته جمعی ــار گذش ــزود: در آم دارد، اف
ــاش  ــا  ت ــه ب ــوده ک ــدد ب ــتان 38 درص شهرس
ــون  ــید؛ چ ــد رس ــد خواه ــه ۴00 درص ــروه ب کارگ
ــکاری  ــش بی ــاد  و کاه ــگفتی در اقتص ــر ش تأثی

شهرســتان دارد.
  تسهیالت مشاغل خانگی برای کارآفرینان

فرهمنــد بــا بیــان اینکــه تســهیات مشــاغل 
خانگــی 5 میلیــون تومــان بــا ســود ۴ درصــد بــا 
ــان قــرار  ــار کارآفرین بازدهــی ســه ســاله در اختی
 می گیــرد، گفــت: بایــد مرکــز آمــوزش فنــی 
را  مهارت آمــوزی  طــرح  ســهمیه  حرفــه ای  و 
ــوزان  ــا کارآم ــد ت ــش دهن ــوزان افزای ــرای کارآم ب

ــا حضــور  ــی را در کارگاه ب 50 درصــد طــرح مهارت
ــد. ــز فراگیرن ــر در مرک ــن ناظ کارآفری

اینکــه بــر اســاس تحقیقــات  بــا بیــان  وی 
مهــارت  فاقــد  بیــکاران  درصــد   70 وزرات کار 
ــده،  ــتقبال نش ــز اس ــوزی نی ــوده و از مهارت آم ب
ــتغال  ــه اش ــو در زمین ــرح تکاپ ــت: ط ــان داش بی
جوانــان متناســب بــا مزیــت هــر شهرســتان 
اجــرا می شــود کــه مزیــت خوانســار گردشــگری 
اســت. رئیــس اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
یــا کارورزی  طــرح کاج  داد:  ادامــه  خوانســار 
بــه زودی  دانش آموختــگان  اشــتغال  بــرای 
ــل کارگاه  ــه در مح ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــرا می ش اج
کارورزی آمــوزش داده می شــود؛ خوشــبختانه 
ــس در  ــم مجل ــدگان دوره ده ــب نماین ــا تصوی ب
قانــون برنامــه ششــم توســعه، یک ســوم حقــوق 
ماهانــه بــه کارورزان در محیــط کار اختصــاص داده 

فــارس می شــود. 

 بسته تشویقی مسئوالن خوانسار:   

 ارائه تسهیالت کم بهره 
و معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران 

ــا وجــود تمــام  ــان گفــت: ب ــر کل دامپزشــکی اســتان اصفه مدی
کمبودهــا، توانســتیم بــا اســتفاده از اعتبــارات اســتانی و ســازمان 
دامپزشــکی کشــور، 7 هــزار لیتــر ســم بــرای جلوگیــری از انتشــار 
ــم  ــداری کنی ــا خری ــن دام ه ــو در بی ــه کنگ ــب کریم ــروس ت وی
کــه ایــن میــزان در بیــن شهرســتان های اصفهــان تقســیم 
شــد؛ قطعــا ایــن مقــدار ســم کل اســتان را کفــاف نخواهــد داد، 
ــزان ســم، دســت کم  ــن می ــا اســتفاده از ای ــم ب ــا ســعی داری ام
ــا  ــدی ب ــهرام موح ــم. ش ــی کنی ــاری را سم پاش ــای بیم کانون ه
ــامی  ــوراهای اس ــاران، ش ــم دهی ــت داری ــه درخواس ــان اینک بی
ــدام  ــی اق ــم و سم پاش ــد س ــرای خری ــداران ب ــتاها و دام روس
ــان کاس هــای  ــرای قصاب ــد، افــزود: در تمــام کشــتارگاه ها ب کنن
آموزشــی گذاشــته شــد و پیام هــای بهداشــتی را حتــی بــه 
آمــوزش و پــرورش بــرای تمــام مــدارس ســطح اســتان اصفهــان 

ابــاغ کردیــم. وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 10 هــزار بروشــور بــرای 
آگاهــی مــردم از بیمــاری تــب کنگــو توســط دامپزشــکی توزیــع 
شــده، افــزود: مــردم بایــد گوشــت شــترمرغ و قرمــز را بــه مــدت 
2۴ ســاعت در یخچــال نگهــداری کننــد و دقــت داشــته باشــند که 
ایــن اقــدام فقــط بــه وســیله یخچــال صــورت بگیــرد و نــه فریزر. 
موحــدی در ادامــه بــا بیــان اینکــه درجــه حــرارت هنــگام پخــت و 
پــز باعــث از بیــن رفتــن ویــروس می شــود، عنــوان کــرد: پــس 
ــه وســیله دســتکش گوشــت ها  ــن اقــدام ترجیحــا مــردم ب از ای
ــد  ــد. وی تأکی ــا را مصــرف کنن ــس از آن، آن ه ــد و پ را خــرد کنن
ــن  ــام و همچنی ــر خ ــرف جگ ــد از مص ــا بای ــردم حتم ــرد: م ک
می شــوند کشــتار  غیرمجــاز  طــور  بــه  گوشــت هایی کــه   از 
خــودداری کننــد و بــه هیــچ عنــوان دام را خودشــان فعــا ذبــح 

نکننــد. فــارس

فرمانــدار شــهرکرد گفــت: 6 میلیــارد و 300  کیمیای وطن

ــرب شــهرکرد  ــه غ ــای منطق ــه پروژه ه ــار ب ــان اعتب ــون توم میلی
اختصــاص یافــت. بــه نقــل از روابــط عمومــی فرمانــداری 
شــهرکرد، حمیــد ملک پــور اظهــار کــرد: 6 میلیــارد و 300 میلیــون 
تومــان اعتبــار بــه پروژه هــای منطقــه غــرب شــهرکرد، محله هــای 
چالشــتر، مهدیــه و اشــکفتک اختصــاص یافــت. وی بــا اشــاره 
بــه وجــود محرومیــت در ایــن منطقــه افــزود: ایــن میــزان اعتبار 
ورزش  پزشــکی،  علــوم  شــهرداری،  حــوزه  پروژه هــای   در 
و جوانــان، آمــوزش و پــرورش و ســایر دســتگاه ها هزینــه 
می شــود. فرمانــدار شــهرکرد بــا اشــاره بــه ایجــاد طــرح پیــاده راه 
در مرکــز شــهرکرد بیــان کــرد: طــرح پیــاده راه از چهــارراه بــازار تــا 
فلکــه آبــی شــهرکرد ارائــه شــده کــه در صــورت تصویــب، تــردد 
خــودرو در ایــن مســیر ممنــوع و تنهــا بــرای رفــت و آمــد عابــران 

ــرح  ــن ط ــب ای ــورت تصوی ــه داد: در ص ــور ادام ــت. ملک پ اس
ــان  فضاســازی مناســب اجــرا و چیدمــان شــهری در ایــن خیاب
تغییــر می کنــد. وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بــازار 
بــه ســمت شــمال شــهرکرد در  امــروز  مرکــزی شــهرکرد 
خیابان هــای کاشــانی، دوازده محــرم و ولیعصــر شــمالی منتقــل 
شــده و بــازار در بافــت مرکــزی کارایــی خــود را از دســت داده، در 
صــورت تصویــب ایــن مصوبــه، تغییــرات خوبــی در بافــت 

مرکزی شهرکرد ایجاد می شود.
ــد  ــردن و کارآم ــدار ک ــتای پای ــت: در راس ــهرکرد گف ــدار ش فرمان
ــت  ــان فعالی ــرور زم ــه م ــه ب ــود ک ــهری موج ــای ش ــردن فض ک
خــود را از دســت داده و فرســوده می شــود در ســتاد بازآفرینــی 
ــن  ــور، ای ــی کش ــل بازآفرین ــار از مح ــن اعتب ــا تأمی ــهری ب ش

فضاهــا تغییــر می کننــد و بازســازی می شــوند.

ــاره  ــا اش ــزد ب ــتان ی ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــتان  ــت شهرس ــزد و هف ــی در ی ــوم قرآن ــگاه عل ــی نمایش برپای
ــن  ــی ای ــی و جنب ــای اصل ــریح برنامه ه ــه تش ــتان، ب ــر اس دیگ

ــت.   ــگاه پرداخ نمایش
ــگاه  ــه کار نمایش ــاز ب ــه آغ ــاره ب ــا اش ــن ب ــی ندوش ــی غیاث عل
علــوم قرآنــی یــزد از 17 خردادمــاه در محــل حســینیه صاحــب 
الزمان)عــج( محمودآبــاد یــزد، اظهــار کــرد: ایــن نمایشــگاه بــه 
مــدت 10 روز تــا 26 تیرمــاه از ســاعت 21 تــا 1 بامــداد، پذیــرای 

ــود. عمــوم مــردم خواهــد ب
ــی  ــوم قرآن ــا برگــزاری نمایشــگاه عل ــزود: همزمــان ب ــی اف غیاث
در مرکــز اســتان، بــه جــز در شهرســتان های مهریــز و تفــت، در 
ســایر شهرســتان های اســتان چنیــن نمایشــگاهی برپــا خواهــد 

شــد.

وی ادامــه داد: در نمایشــگاه علــوم قرآنــی یــزد 3 هــزار عنــوان 
ــای 10  ــا تخفیف ه ــی ب ــزار قرآن ــوان نرم اف ــزار عن ــاب و یک ه کت
تــا 50 درصــدی بــه عاقه منــدان عرضــه خواهــد شــد. همچنیــن  
ــی  ــن قرآن ــا مضامی ــتان ب ــدان اس ــار هنرمن ــگاهی از آث نمایش
 نمایشــگاه عفــاف و حجــاب، موسســات قرآنــی، بخــش کــودک 
ــنویس و  ــش خوش ــی، بخ ــخ قرآن ــگاه نس ــوان،  نمایش و نوج

ــد. ــد ش ــر خواه ــز دای ــرآن و ... نی ــت ق کتاب
ــا  ــد ب ــرآن مجی ــد ق ــزار جل ــع دو ه ــه توزی ــا اشــاره ب ــی ب  غیاث
ــت مســاجد مناطــق محــروم سراســر اســتان، از ســاخت  اولوی
ــان ــارک رمض ــاه مب ــه م ــرام ب ــا احت ــه ب ــی در رابط ــم کوتاه  فیل
تجلیــل از 10 فعــال قرآنــی اســتان و همچنیــن رونمایــی از یکــی 
از کتــب علــوم قرآنــی همزمــان بــا برپایــی ایــن نمایشــگاه خبــر 

داد. ایســنا

ــان  ــارد توم ــاری 200 میلی ــال ج ــت: در س ــان گف ــتاندار کرم اس
تســهیات اشــتغال و خودکفایــی در اســتان کرمــان قابــل 
ــا شــاهد توســعه خوداشــتغالی و توانمنــدی  پرداخــت اســت ت
هرچــه بیشــتر مــردم باشــیم. علیرضــا رزم حســینی اظهــار کــرد: 
یکــی از اهــداف اصلــی اقتصــاد مقاومتــی، ایجــاد شــغل مبتنــی 
بــر کارآفرینــی و خوداشــتغالی اســت و از آنجــا کــه امــکان ایجاد 
شــغل در دســتگاه های دولتــی وجــود نــدارد، بایــد بــه توســعه 
اشــتغال و خودکفایــی، توجــه الزم انجــام شــود. وی افــزود: در 
ــی  ــتغالی و خودکفای ــگ خوداش ــدن فرهن ــه ش ــورت نهادین  ص
ــود  ــه دنبــال شــغل های دولتــی نخواهنــد ب  در جامعــه، افــراد ب
و مبتنــی بــر توانمندی هــا و عاقه مندی هــای خــود نســبت بــه 
ــد. رزم حســینی سیاســت  ــدام می کنن ــدار اق ــد پای ایجــاد درآم
ــی  ــامی را مبتن ــوری اس ــام جمه ــد و نظ ــر و امی ــت تدبی دول

بــر توســعه خوداشــتغالی و کارآفرینــی دانســت و تصریــح 
 کــرد: در ســال جــاری 200 میلیــارد تومــان تســهیات اشــتغال 
و خودکفایــی در اســتان کرمــان قابــل پرداخــت اســت تــا شــاهد 
توســعه خوداشــتغالی و توانمنــدی هرچــه بیشــتر مردم باشــیم.

وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری بــا عنــوان »اقتصــاد 
ــداد در  ــه ام ــرد: کمیت ــوان ک ــد« عن ــتغال و تولی ــی، اش مقاومت
ســنوات گذشــته و امســال توانســته در راســتای ایجــاد اشــتغال 

کارهــای اساســی انجــام دهــد.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اجــرای ایــده مناطــق هشــتگانه 
ــان  ــای اقتصــادی اســتان کرم ــرد: معین ه ــار ک اقتصــادی اظه
نیــز در راســتای توســعه خوداشــتغالی و ایجــاد مشــاغل 
خــرد کارهــای بزرگــی را انجــام داده انــد و در ایــن زمینــه 
برنامه ریزی هــای خوبــی نیــز انجــام شــده اســت. تســنیم

،،
اســتقبال و رغبــت ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی ســبب رشــد و 
در  خوانســار  شهرســتان  توســعه 
بــوده  مانــدگار  و  پایــدار  اشــتغال 

اســت

استانها

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان:

سم پاشی کانون های بیماری تب کنگو
مدیر کل ارشاد استان یزد:

4هزار عنوان کتاب و نرم افزار قرآنی در نمایشگاه یزد

 اختصاص بیش از 6 میلیارد تومان 
به منطقه غرب شهرکرد

استاندار کرمان اعالم کرد:

پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت خوداشتغالی

رودبارک، آخرین رگه های 
 جنگل های هیرکانی 

در شمال شهرستان مهدی شهر
رودبــارک، یکــی از روســتاها و مناطــق ملــی 
در  مهدی شــهر  شهرســتان  گردشــگری 
اســتان ســمنان اســت و در آن می تــوان 
ــی را  ــای هیرکان ــای جنگل ه ــن رگه ه آخری

ــت. ــمنان یاف ــتان س در اس
65 کیلومتــری  فاصلــه  در  روســتا  ایــن 
دارد.  قــرار  مهدی شــهر  شــرقی  شــمال 
رودبــارک از دو بخــش رودبــارک بــاال و 
رودبــارک پاییــن تشــکیل  شــده اســت. 
منطقــه رودبــارک از مناطــق ملی گردشــگری 
در  کــه  اســت  مهدی شــهر  شهرســتان 
دارد. قــرار  پــرور  حفاظت شــده  منطقــه 

ایــن روســتا در ســال 1385 دارای 35 نفــر 
جمعیــت بــوده اســت. 

منطقــه رودبــارک، کوهســتانی و پوشــیده از 
جنگل هــای هیرکانــی اســت و در فصــول 
بــرف  از  پوشــیده  عمدتــا  ســال،   ســرد 

است.
موقعیــت جغرافیایــی رودبــارک موجــب 
ــی  ــا و دیدن ــق زیب ــی از مناط ــا یک ــده ت ش
ــا و وحشــی باشــد  ــا پوشــش گیاهــی زیب ب
کــه مناظــر زیبایــی را بــرای مســافران و 
ــی آورد. ــم م ــتان فراه ــن اس ــگران ای گردش

رودبــارک در شــمال شــرقی اســتان ســمنان 
ــه ای  ــرار دارد؛ به گون ــدران ق ــیه مازن و حاش
از ســمت  منطقــه جنگلــی  کــه شــروع 
اســتان ســمنان قســمت عمــده از آن از 
منطقــه  و  می شــود  شــروع  رودبــارک 
ــک  ــوا خن ــار ه کوهســتانی اســت و در بهــ
همــراه بــا بارندگــی و در تابســتان نیــز هــوا 
خنــک و در پاییــز سرماســت و در زمســتان 
بــرف می بــارد و حتــی ارتفــاع بــرف بــه 

حــدود 1.5متــر می رســد.
بــرج  شــامل  رودبــارک  تاریخــی  آثــار 
ایــن  می شــود کــه  رودبــارک  دیوخانــه 
ــس از  ــی پ ــه دوران تاریخ ــوط ب ــرج  مرب ب
اســام اســت کــه در روســتای رودبــارک در 
ــمنان  ــتان س ــهر در اس ــتان مهدی ش شهرس

ــده.   ــع  ش واق
تپه هــای معــروف ایــن منطقــه شــامل 
دین تپه دشــتی و دیــــن تپـــه ســـرم است 
کــه از مهم تریــن تپه هــای تاریخــی بــه 

ــی رود.   ــمار م ش
آفینجیمــه، ســلیلم، ســرمرو  آبشــارهای 
ــرت دره، تنگــه، )حوضچــه  فاش فاشــی، عی
بــزرگ آب بــه ارتفــاع بیــش از یــک و نیــم 
متــر معــروف بــه غــارزن(، خرَلکتــه فــاش 
فاشــی )آبشــار( و کاج بــور فــاش فاشــی از 
جاذبه هــای طبیعــی ایــن منطقــه بــه شــمار 

می رونــد.   

#  میراث _ طبیعی 

روزنه
مهارت ساخت قندچین در ندوشن 

ثبت ملی شد 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان یــزد اعــام کــرد: مهــارت ســاخت ســنتی قندچیــن 
ــوری  ــداری ف ــد پاس ــی نیازمن ــت مل ــن در فهرس در ندوش

کشــور بــه  ثبــت رســید. 

ــه آهنگــری در بیشــتر  ــزدی افــزود: حرف  فاطمــه دانش ی
ــزد، تاریخچــه ای بســیار  ــه در ی ــران از جمل اســتان های ای
ــوان یکــی از حرفه هــای  ــه عن ــی دارد و در گذشــته ب طوالن
 مهــم و شــاخص در نواحــی مهریــز، ندوشــن، عقــدا 
بــه شــمار  روســتای ســخوید  و  اردکان، خضرآبــاد  و 

اســت.  می آمــده 
ــن  ــه در بی ــتان گرچ ــه اس ــه دیرین ــن حرف ــزود: ای وی اف
 مردمــان ایــن دیــار ســال ها دوام یافتــه و هنــوز هــم کــم 
و بیــش بــه حیــات خویــش ادامــه می دهــد، امــا 
رفته رفتــه بــا تحــوالت جدیــد و مــدرن، از رونــق آن کاســته 

ــت.  ــده اس ش
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان یــزد تصریــح کــرد: در 
ــا  ــد، عمدت ــال بودن ــری فع ــای آهنگ ــه کارگاه  ه ــته ک گذش
وســایل مــورد نیــاز کشــاورزان، نانوایــان، قالی بافــان 
ــورد  ــایل م ــواع وس ــدان و ان ــداران، نعل بن ــان، باغ زیلوباف
ــارت  ــن وســایل عب ــد کــه ای ــه می کردن ــازل را تهی ــاز من نی
ــر  ــی، انب ــگ، قیچ ــو، کلن ــکن، چاق ــا قندش ــن ی از قندچی
ــوب  ــرخ خرمنک ــک(، چ ــای آهنی)دیس ــیر، پره  ه شمش
ــدی ســتوران، چفــت، حلقــه و  ــرای نعل بن نعــل و میــخ ب

ــود.  ــل و ... ب ــد، قف ــخ در، کلی می
ــق بررســی های  ــه طب ــان اینک ــا بی ــام مســئول ب ــن مق ای
انجام شــده، از 33 کارگاه ســنتی آهنگــری در اســتان 
ــد  ــه تولی ــر ب ــر کارگاه دو نف ــت و در ه ــال اس 5 کارگاه فع
مصنوعــات از قبیــل انــواع چاقــو، قیچــی، کارد، قندچیــن 
قپــان و ... اشــتغال دارنــد، گفــت: قند چین ســازی، یکــی 
ــه در  ــت ک ــنتی اس ــری س ــه آهنگ ــوط ب ــاغل مرب از مش
ــر و ســخوید شهرســتان  ــن نی ــه ندوشــن و همچنی منطق

ــر اســت .خبــر فارســی  ــزد دای ــت اســتان ی تف

 2میلیارد ریال اعتبار 
 برای ساخت گنبد مسجد 

شهرک منظریه  شهرکرد
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از اختصــاص 2 میلیــارد 
ــه 36  ــجد محل ــد مس ــب گنب ــاخت و نص ــرای س ــال ب ری

ــر داد. ــه شــهرکرد خب شــهرک منظری
  قاســم ســلیمانی دشــتکی از اختصــاص 2 میلیــارد ریــال 
بــرای ســاخت و نصــب گنبــد مســجد محلــه 36 شــهرک 
منظریــه شــهرکرد خبــر داد و گفــت: بــرای احــداث مســجد 
ــر 25  ــهرهای زی ــر ش ــکن مه ــایت های مس ــی س در تمام
هــزار نفــر اســتان و تحــت پوشــش بنیــاد مســکن انقــاب 

اســامی نیــز، 20 میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت.
ــن  ــون از ای ــازی تاکن ــر راه و شهرس ــزود: وزی ــتاندار اف اس
مســکن  ســایت های  مســجد  احــداث  بــرای  مبلــغ 
داده  اختصــاص  شــلمزار  و  فرادنبــه  لــردگان،   مهــر 

است.
ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: معرفــی مســاجد الگــو 
و برتــر هــر شهرســتان، نقــش مهمــی در پویایــی و فعالــی 
مســاجد دیگــر  اســتان دارد. بــه منظــور تأمیــن نیــاز اعتبار 
مــورد نیــاز بــرای احــداث مســجد در بقیــه شــهرهای زیــر 
ــاب  ــکن انق ــاد مس ــش بنی ــت پوش ــر تح ــزار نف 25 ه
ــی انجــام  اســامی، رایزنی هــا و پیگیری هــا در ســطح مل

می شــود. ایســنا

 برگزاری اعتکاف ماه رمضان 
در مسجد جمکران 

مدیــر مســجد مقــام و شبســتان های مســجد مقــدس 
جمکــران گفــت: اعتــکاف مــاه رمضــان بــرای نخســتین 

بــار در ایــن مــکان مقــدس اجرایــی می شــود.
ــان اینکــه  ــا بی حجت االســام یاســین حســین آبادی ب
ــم  ــار در ق ــتین ب ــرای نخس ــان ب ــاه رمض ــکاف م اعت
ــان در  ــاه رمض ــکاف م ــزود:  اعت ــود، اف ــی می ش اجرای
ــرادران اســت و اعتــکاف در  ــژه ب ایــن مســجد تنهــا وی
ــزار می شــود. ــاه رمضــان برگ ــای 27، 28 و 29 م روزه

اطاع رســانی  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در   وی 
و ثبت نــام در روزهــای آینــده از طریــق وب ســایت 
 jamkaran.ir ــه آدرس ــران ب ــدس جمک ــجد مق مس

انجــام می شــود.

کلینیک دندانپزشکی شهرستان بن 
افتتاح شد

فرمانــدار بــن گفــت: کلینیــک دندانپزشــکی شهرســتان بن 
بــا حضــور جمعــی از مســئوالن در شهرســتان بــن افتتــاح 

 . شد
ایــن کلینیــک بــا اعتبــار 700 میلیــون ریــال و اشــتغال زایی 
ــماره دو  ــامت ش ــع س ــات جام ــز خدم ــر در مرک ــه نف س

شــهربن افتتــاح شــد.
خدمــات  ایــن کلینیــک  در  اکبریــان گفــت:  کمــال 
دندانپزشــکی از جملــه ترمیــم، پرکــردن، جرم گیــری 

می شــود.  ارائــه  معاینــه  و  فلورایدتراپــی 
اکبریــان گفــت: کلینیــک دندانپزشــکی ایــن شهرســتان در 
راســتای طــرح تحــول ســامت دهــان و دنــدان راه انــدازی 
شــده و خدمــات مختلــف دندانپزشــکی را بــه ســه گــروه 
زنــان بــاردار و شــیرده و کــودکان زیــر 12 ســال بــه صــورت 

ــه می دهــد.   ــگان ارائ رای
وی ادامــه داد: طــرح تحــول نظــام ســامت، یکــی از 
ــر افزایــش ســطح  ــود کــه عــاوه ب مهم تریــن اقداماتــی ب
ســامت عمومــی جامعــه، موجــب دسترســی آســان 
ــردم از  ــی م ــذف نگران ــی و ح ــات درمان ــه خدم ــردم ب م

هزینه هــای درمانــی شــد. 
وی گفــت: اجــرای ایــن طــرح از موفق تریــن برنامه هــای 
عملیاتــی دولــت یازدهــم در حــوزه درمــان و ســامت 
جامعــه اســت کــه خدمــات بی نظیــری در حــوزه بهداشــت 

و درمــان بــه مــردم ارائــه کــرده اســت. 

بــه کمــک  اشــاره  بــا  اصفهــان   شــهردار 
دیــه  ســتاد  بــه  تومانــی  350میلیــون 
ــان  ــتان اصفه ــد اس ــم غیرعم ــان جرائ زندانی
از زمینه ســازی اشــتغال و توانمنــدی زنــان 

داد.  خبــر  خانــوار  سرپرســت 
ــژاد گفــت: در ســال  گذشــته  ــدی جمالی ن مه
350 میلیــون تومــان بــه ســتاد دیــه زندانیــان 
اصفهــان کمــک  اســتان  جرائــم غیرعمــد 
شــد کــه همیــن مبلــغ امســال نیــز از ســوی 
ــدا  ــتاد اه ــن س ــه ای ــهرداری ب ــه ش مجموع
می شــود. وی ادامــه داد: نــگاه شــهرداری 
ــور در  ــاز و حض ــاخت و س ــا س ــان، تنه اصفه
عرصه هــای عمرانــی نیســت و در همین راســتا 

در ســال های اخیــر در حوزه هــای مختلــف 
فرهنگــی و اجتماعــی حضــور چشــمگیری 
ــه آن هــا توانمندســازی  داشــته اســت؛ از جمل
زنــان سرپرســت خانــوار اســت کــه بــه وســیله 
15گانــه  مناطــق  فرهنگــی  معاونت هــای 
شــهرداری اصفهــان انجــام می گیــرد و زمینــه 

اشــتغال آن هــا را فراهــم می کنــد.
منزلــت  کارت هــای  ارائــه  افــزود:  وی 
شــهروندی نیــز خدمــت دیگــری از ســوی 
مدیریــت شــهری اصفهــان اســت کــه بــه 
ــدا  ــالمندان اه ــوالن و س ــد، معل ــراد نیازمن اف
ــت  ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــود.جمالی نژاد ب می ش
زیــاد خیریه هــا در اصفهــان ادامــه داد: صدهــا 

خیریــه در اصفهــان مشــغول فعالیــت هســتند 
ــازی  ــا بسترس ــرده ب ــعی ک ــهرداری س ــه ش ک
مناســب، زمینــه خدمت رســانی بیشــتر آن هــا 

ــد.  ــم کن را  فراه
ــوح  ــه ل ــان برنام ــت در پای ــر اس ــایان ذک ش
ســپاس و هدیــه ای بــه شــهردار اصفهــان داده 
شــد کــه او ایــن هدیــه را بــه کــودک اصفهانــی 
خّیــر کوچکــی کــه گوشــواره های خــود را بــرای 
کمــک بــه آزادســازی زندانیــان غیرعمــد اهــدا 

کــرده بــود، تقدیــم کــرد. 
 اختصاص زمین برای ستاد دیه 

اصفهان 
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان نیــز 

ــان  ــه زندانی ــک ب ــت: کم ــه گف ــن برنام در ای
جرائــم غیرعمــد، ســنت حســنه ای اســت 
کــه در سراســر اســتان برگــزار شــده تــا 
ــم  ــراد ک ــن اف ــای ای ــدری از درده ــم ق  بتوانی

کنیم.
ــته  ــال گذش ــرد: در س ــار ک ــی اظه ــا امین   رض
ــهر    ــامی ش ــورای اس ــای ش ــک اعض ــا کم ب
ــان  ــه زندانی ــتاد دی ــکان س ــرای م ــی ب زمین
ــرار داده  ــان ق ــتان اصفه ــد اس ــم غیرعم جرائ
شــد کــه از معافیــت پرداخــت هزینــه پروانــه 

ــت.  ــوردار اس ــاختمان برخ س
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان عنوان 
کــرد: شــوراهای اســامی برگرفتــه از دل مــردم 
هســتند و وظایــف و رویکــردی اجتماعــی 
دارنــد کــه بایــد بــه افزایــش کیفیــت زندگــی 

شــهروندان منجــر شــود. ایمنــا

مدیران شهری اصفهان از کمک به زندانیان جرائم غیرعمد گفتند 

کمک ۳۵۰میلیون تومانی شهرداری اصفهان به ستاد دیه 



ــه آمــار  ــا اشــاره ب ــون نجفــی زاده ب ــر کتای دکت
مــرگ مغــزی در کشــور گفــت: ســاالنه بیــن 5 
تــا 7 هــزار نفــر در ایــران دچــار مــرگ مغــزی 
ــن تعــداد،  می شــوند و حــدود 5۰ درصــد از ای
یعنــی بــه طــور میانگیــن نزدیــک بــه ۳۰۰۰ نفر 
از افــراد مــرگ مغــزی، قابلیــت اهــدای عضــو 
را دارنــد. در عیــن حــال هــر فــرد مــرگ مغزی 
می توانــد یــک تــا هشــت ارگان را بــه بیمــاران 
اهــدا کنــد و بــا ایــن کار جــان یــک تــا هشــت 
ــر  ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــات ده ــر را نج نف
ــرد  ــر ف ــم از ه ــرض کنی ــن ف ــور میانگی ــه ط ب
مــرگ مغــزی ســه ارگان بــرای بیمــاران پیونــد 
ــا اهــدای  ــوان ســاالنه ب می شــود، یعنــی می ت
ــاران  ــر از بیم ــزار نف ــان ۱۰ ه ــزار ارگان، ج ۱۰ ه
نیازمنــد پیونــد عضــو را از مــرگ نجــات داد. 

وی افــزود: از طرفــی ســاالنه ۸۰۰ تــا ۱۰۰۰ نفــر 
ــدای  ــه اه ــه مرحل ــزی ب ــرگ مغ ــراد م از اف
ــا  ــراد ب ــن اف ــر از ای عضــو می رســند و ۲۰۰۰ نف
اعضای شــان زیــر خــاک می رونــد. حــال اگــر 
در نظــر بگیریــم کــه ســه ارگان ایــن افــراد هــم 
ــال ۶۰۰۰  ــی در س ــت؛ یعن ــتفاده اس ــل اس قاب

ــود.  ــپاری می ش ــد، خاکس ــل پیون ارگان قاب
ــن  ــد از ای ــر 5۰ درص ــه اگ ــرد ک ــه ک ــد توج بای
تعــداد بــه بیمــاران نیازمنــد پیونــد برســد 
دیگــر هیــچ بیمــار نیازمنــد پیونــدی در صــف 
انتظــار فــوت نمی کنــد؛ یعنــی اگــر مــا بتوانیــم 
ســاالنه ۲۰۰۰ نفــر از افــراد مــرگ مغــزی را بــه 
اهــدا برســانیم، دیگــر در ایــران هیچ کــس بــه 
دلیــل نرســیدن عضــو پیونــدی از بیــن نخواهد 

رفــت. 
همیــن االن ۱۰ بیمــار نیازمنــد پیونــد قلــب 
ــا  ــد؛ ام ــرار دارن ــس ق ــد اورژان در لیســت پیون

اهداکننــده ای پیــدا نمی شــود.
کــرد:  اظهــار  حــال  عیــن  در  نجفــی زاده 
ــد  همچنیــن در حــال حاضــر 5 کــودک نیازمن
پیونــد اورژانــس هســتند. متاســفانه شــاهدیم 
کــه دائمــا یــک نفــر از میــان ایــن افــراد کــه 
نیازمنــد پیونــد اورژانــس هســتند، فــوت 
ــت  ــا وضعی ــری ب ــرد دیگ ــاره ف ــد و دوب می کن
اضافــه  لیســت  بــه  اورژانســی  خیلــی 

 . د می شــو
مدیــر عامــل انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان با 

ــک  ــن حــوزه ی ــد در ای ــا بای ــان اینکــه واقع بی
همــت جمعــی ایجــاد شــود،  گفــت: در وهلــه 
اول امیدواریــم امســال بتوانیــم اقدامــی انجام 
دهیــم تــا میــزان مــوارد مــرگ مغــزی کاهــش 
ــه  ــم ک ــد می کن ــز تاکی ــه دوم نی ــد. در مرتب یاب
ــور  ــن کش ــی در ای ــر کس ــا اگ ــم ت کاری کنی
ــر  ــش زی ــد، اعضای ــزی ش ــرگ مغ ــار م دچ
خــاک نــرود و بتوانــد اعضایــش را بــه بیمــاران 
نیازمنــد اهــدا کنــد تــا بیمــار نیازمنــد پیونــد در 

زجــر بیمــاری نباشــد.
نجفــی زاده بــا بیــان اینکــه بــرای انجــام اهدای 
ــرای انجــام  ــر و ب ــا ۸۰ نف عضــو،   حــدود 7۰ ت
هــر عمــل پیونــد حــدود ۸۰ تــا ۱۰۰ نفــر درگیــر 
ــر  ــال اگ ــوان مث ــه عن ــه داد: ب ــتند، ادام هس
ــده ای داشــته باشــیم کــه 5 ارگانــش  اهداکنن
قابــل اهــدا باشــد، 5۰۰ تــا ۶۰۰ نفــر بایــد 
 تــاش کننــد تــا ایــن کار بــزرگ بــه ســرانجام              

برسد. 
 هنرمندان برای اهدای عضو 

فرهنگ سازی کنند
وی بــا اشــاره بــه لــزوم فرهنگ ســازی در 
زمینــه اهــدای عضــو گفــت: بایــد توجــه کــرد 

ــرای  ــی ب ــی کاف ــی توانای ــای درمان ــه تیم ه ک
کــه  نمی داننــد  و  ندارنــد  فرهنگ ســازی 
چگونــه بایــد بــرای مــردم فرهنگ ســازی 

ــد.  ــام دهن ــو را انج ــدای عض اه

فرهنگ ســاز  ارگان هــای  زمینــه  ایــن  در 
می تواننــد  کــه  هســتند  هنرمنــدان  و 
فرهنگ ســازی کننــد و باعــث شــوند کــه همــه 
ــدای  ــوع اه ــی از موض ــدازه کاف ــه ان ــردم ب م
عضــو مطلــع شــوند؛ بــه طــوری کــه کشــور مــا 
ــد کشــور اســپانیا  ــی برســد مانن ــه جای هــم ب

ــه اهــدای عضــو پیشــرو اســت و  کــه در زمین
مــردم کامــا بــا مقولــه اهــدای عضــو آشــنایی 

ــد.  دارن
ــی  ــن اتفاق ــا هــم، چنی ــدوارم در کشــور م امی
ــردی  ــی ف ــه وقت ــد ک ــور نباش ــد و این ط بیفت
تــازه  دچــار مــرگ مغــزی می شــود، مــا 
ــی  ــات علم ــواده اش اطاع ــه خان ــم ب بخواهی

ــم. ــه دهی ارائ
 خلق زندگی از مرگ

ــو  ــدای عض ــه در اه ــان اینک ــا بی ــی زاده ب نجف
از نهایــت مــرگ، نهایــت زندگــی آفریــده 
ــام  ــا اع ــه داد: گاهــی خانواه ه می شــود، ادام
ــر می کنیــم شــاید یــک  ــد کــه مــا صب می کنن
معجــزه رخ دهــد و عزیزمــان بــه هــوش آیــد؛   
ــن  ــزه ای ــه معج ــم ک ــا می گویی ــه آن ه ــا ب م
ــود و  ــد ش ــرد بلن ــه ف ــه در آن لحظ ــت ک نیس
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــزه ای ــه معج ــرود؛ بلک راه ب
ــان ها  ــه انس ــه ب ــی ک ــا توان ــد و ب اذن خداون
ــده  ــی آفری ــک زندگ ــرگ، ی ــرده، از م ــا ک عط
ــا  ــو، تلخی ه ــدای عض ــن اه ــود. بنابرای می ش
را                  خــودش  مخصــوص  شــیرینی های  و 

ــنا دارد. ایس

حکایت بیمارانی که در لیست انتظار عضو، جان می بازند

 شمارش معکوس 
برای زنده ماندن ۵ کودک

دکتــر شــینیچی یوشــی مــورا، متخصــص مغــز و اعصــاب 
می گویــد: صفــات خــاص، شــرایط و عــادات گوناگــون می تواننــد 
خطــر بــروز ســکته مغــزی یــا حملــه ایســکمی گــذرا را افزایــش 
دهنــد. ایــن صفــات، شــرایط و عــادات بــه  عنــوان عامــل خطــر 
شــناخته شــده اســت. هــر چــه عوامــل خطــر بیشــتری داشــته 
باشــید، احتمــال ســکته مغــزی در شــما بیشــتر اســت؛ در حالــی 
ــار  ــد فش ــر مانن ــل، خط ــی عوام ــرل بعض ــا کنت ــوان ب ــه می ت ک
خــون و ســیگار، ایــن احتمــال را تــا حــدود زیــادی کاهــش داد. 
ــوان  ــه ســن و جنــس را نمی ت امــا بعضــی عوامــل دیگــر از جمل
کنتــرل کــرد. عوامــل خطــر عمــده بــرای ســکته مغــزی عبارتنــد 
ــرای ســکته  ــی ب ــاال، خطــر اصل ــاال: فشــارخون ب از: فشــارخون ب
مغــزی اســت. فشــار خــون مــداوم بیــش از ۱4۰ بــر 9۰میلیمتــر 
ــا  ــت ی ــه دیاب ــا ب ــر مبت ــد. اگ ــاک باش ــد خطرن ــوه، می توان جی
ــد بیــش از ۱۳۰  ــه باشــید، فشــار خــون نبای بیمــاری مزمــن کلی

بــر ۸۰ میلیمتــر جیــوه باشــد. دیابــت: در بیمــاری دیابــت بــدن به 
انــدازه کافــی انســولین نمی ســازد. انســولین، هورمونــی اســت کــه 
کمــک می کنــد قنــد خــون بــه ســلول های بــدن برســد. بیمــاری 
ــایی  ــی، نارس ــب، کاردیومیوپات ــر قل ــروق کرون ــاری ع ــی: بیم قلب
ــه شــدن  ــث لخت ــد باع ــزی می توان ــی و فیبریاســیون دهلی قلب
خــون و درنتیجــه ســکته مغــزی شــود. مصــرف ســیگار: مصــرف 
ــی آســیب برســاند و فشــار  ــه رگ هــای خون ــد ب ســیگار می توان
خــون را بــاال ببــرد. مصــرف ســیگار می تواند میــزان اکســیژن الزم 
بــه بافت هــای بــدن را کاهــش دهــد. گفتنــی اســت قــرار گرفتــن 
در معــرض دود ســیگار هــم می توانــد بــه عــروق خونــی آســیب 
برســاند. ســن و جنــس: بــا افزایــش ســن، خطــر ســکته مغــزی 
نیــز بیشــتر می شــود. در ســنین باالتــر مــردان بیــش از زنــان بــه 
ســکته مغــزی دچــار می شــوند؛ بــا ایــن حــال زنــان بــا احتمــال 

ــد. الــو دکتــر ــر ســکته مغــزی می میرن ــر اث بیشــتری ب

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــط دانش ــت محی ــروه بهداش ــر گ مدی
داخــل  حلیــم  و  آش  فــروش  تاکیــد کــرد:  اصفهــان 
ــی  ــای صنف ــن واحده ــت و ای ــوع اس ــت فودی ها ممن فس
بــه هیــچ عنــوان حــق تولیــد و عرضــه آش و حلیــم را 
ندارنــد. مهــدی رفیعــی تصریــح کــرد: هــر نــوع غذایــی کــه 
در مراکــز مختلــف تهیــه و تولیــد غــذا، پخــت و پــز و  عرضــه 
 می شــود، بایــد تابــع قانــون و مقــررات صنفــی و بهداشــتی 

باشد.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکه در کمیســیون نظــارت و 
رســته های شــغلی، مأموریــت هــر واحــد صنفــی مشــخص 
ــه هــر واحــد  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــا ب و تعریف شــده اســت، م

صنفــی اجــازه تهیــه ســایر مــواد غذایــی را نخواهیــم داد.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــط دانش ــت محی ــروه بهداش ــر گ مدی

اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه فــروش آش و حلیــم داخــل 
فســت فودی ها ممنــوع اســت، افــزود: ایــن واحدهــای 
صنفــی بــه هیــچ عنــوان حــق تولیــد و عرضــه آش و حلیــم 

ــد.  را ندارن
ــه  رفیعــی از مــردم خواســت بــرای خریــد آش یــا حلیــم ب
مراکــز مجــاز از جملــه واحدهــای کبابــی و بریانــی مراجعــه 
کــرده و دقــت داشــته باشــند ایــن مراکــز نــکات بهداشــتی را 

حتــی هنــگام عرضــه رعایــت کننــد. 
وی اظهــار کــرد: چنانچــه خانواده هــا هنــگام خریــد غذاهــای  
ــواردی از  ــم م ــا حلی ــژه آش ی ــار به وی ــان افط ــاده در زم آم
ــق  ــب را از طری ــد مرات ــد، می توانن ــاهده کردن ــف را مش تخل
ــا  ــد ت ــزارش کنن ــت گ ــامانه ۱9۰ وزارت بهداش ــا س ــاس ب تم

مــورد پیگیــری قــرار گیــرد. ایمنــا

ــای  ــی باوره ــفانه بعض ــرد: متاس ــار ک ــی اظه ــا چوپان رؤی
ــاف  ــر روی ن ــا ب ــه خانواده ه ــده ک ــب ش ــت موج نادرس
ــن  ــه ای ــد ک ــرار دهن ــن ق ــا روغ ــکل  ی ــر، ال ــوزادان خمی ن

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــوزاد را ب ــامت ن ــدام، س اق
ایــن فــوق  تخصــص نــوزادان افــزود: قــرار دادن مــوارد فوق 
ــر  ــود و زودت ــری در بهب ــا تاثی ــوزاد، نه تنه ــاف ن ــر روی ن ب
ــا  ــوزاد را ب ــی ن ــه در مواقع ــدارد، بلک ــاف ن ــد ن ــادن بن افت

ــد. ــه می کن ــکل مواج مش
چوپانــی تاکیــد کــرد: چنانچــه بنــد نــاف بــه طــور 
ــدا  ــاس پی ــی تم ــا آلودگ ــا ب ــود ی ــده ش ــتی کن غیربهداش

کنــد، منجــر بــه عفونــت نــاف می شــود.
ــزی اطــرف آن  ــاف، قرم ــورم و ســفت شــدن  دور ن وی ت
ترشــح از بنــد نــاف و بــوی بــد نــاف را از مهم تریــن عائــم 
ابتــای نــوزاد بــه عفونــت نــاف دانســت و گفــت: در صــورت 

بــروز عائــم فــوق، به ویــژه اگــر همــراه بــا بیحالــی و تــب 
باشــد، احتمــال عفونــت شــدید بنــد نــاف وجــود دارد کــه 
چنیــن نــوزادی بایــد آنتی بیوتیــک وریــدی دریافــت کنــد.

چوپانــی بــا اشــاره بــه اینکــه عفونت نــاف بیماری ای اســت 
کــه بایــد جدی گرفتــه شــود و در مــواردی نیازمند بســتری 
نــوزاد در بیمارســتان اســت، تصریــح کــرد: خانواده هــا بایــد 
ــت  ــوزاد رعای ــاف ن ــت از ن ــتی را در مراقب ــائل بهداش مس
کننــد، نــاف را دســتکاری نکننــد و پــس از اســتحمام نــوزاد 

نــاف او را خشــک و تمیــز کننــد.
ایــن فــوق  تخصــص نــوزادان خاطرنشــان کــرد: بنــد نــاف 
ــد؛  ــوزاد می افت ــد ن ــس از تول ــا ۲۰ روز پ ــج ت ــوال پن معم
ــد ایــن امــر اتفــاق  ــا یک مــاه پــس از تول بنابرایــن اگــر ت
نیفتــد، بهتــر اســت بــه پزشــک متخصــص مراجعــه       

ــود. ایســنا ش

محمدحســن انتظــاری بــا اشــاره بــه اینکــه روزه داری بــا رژیــم 
ــار  ــی دارد، اظه ــب  توجه ــمی جال ــد جس ــب فوای ــی مناس غذای
ــه خــوب در مــاه رمضــان  کــرد: اولیــن شــرط روزه داری و تغذی

خــوردن ســحری اســت. 
دانشــیار گــروه تغذیــه بالینــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
افــزود: روزه داری بــرای بیمارانــی کــه فشــار خــون بــاال، چربــی 
خــون بــاال یــا اضافــه وزن دارنــد، نه تنهــا مشــکلی ایجــاد 
نمی کنــد، بلکــه مقــدار زیــادی از مشکاتشــان را حــل می کنــد؛ 
بعضــی شــرایط بــرای روزه گرفتــن وجــود دارد؛ شــرط نخســت 
ــی  ــوه کاف ــد می ــحر بای ــده س ــت و در وع ــحری اس ــوردن س خ
خــورده شــود و از غذاهــای پرگوشــت، بســیار تنــد، سرخ شــده و 
بــا ادویــه زیــاد پرهیــز شــود؛ زیــرا ایــن امــر باعــث می شــود در 

طــول روز کمتــر تشــنه شــویم.

ــا  ــواع برنج ه ــود ان ــه می ش ــرد: توصی ــان ک ــاری خاطرنش انتظ
ــو، کلــم پلــو، هویــج   ــواع عــدس پل ــو، ان بــه صــورت ســبزی پل
پلــو و لوبیــا پلــو طبــخ شــود؛ زیــرا ایــن افزودنی هــا بــر ارزش 
غذایــی برنــج می افزایــد و منجــر می شــود کــه در زمــان 
روزه داری دیرتــر گرســنه و حتــی تشــنه شــویم. وی ادامــه داد: 
بهتــر اســت در وعــده ســحری قهــوه یــا چــای کم رنــگ باشــد. 
چــای و یــا قهــوه به ویــژه اگــر پررنــگ باشــد، علی رغــم اینکــه 
مایــع هســتند، باعــث دفــع آب بــدن می شــوند. نوشــیدن 
شــربت های غلیــظ در وعــده ســحری نیــز علی رغــم مایــع 
بودنشــان، آب بــدن را دفــع و موجــب افــت قنــد خون می شــود. 
انتظــاری درخصــوص وعــده افطاری گفــت: بهتر اســت روزه داران 
بــا یــک غــذای یــا نوشــیدنی گــرم و ســبک ماننــد شــیر و خرمــا 

چــای نبــات یــا ســوپ و فرنــی افطــار کننــد. ایســنا

عفونت بند ناف نوزادان را جدی بگیریدچه کسانی در معرض خطر سکته مغزی هستند؟

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

فروش آش و حلیم در فست فودی ها ممنوع است
رئیس دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

رژیم غذایی مناسب هنگام روزه داری

،،
 ۲۰۰۰ ســاالنه  بتوانیــم  مــا  اگــر   
بــه  را  مغــزی  مــرگ  افــراد  از  نفــر 
ایــران  در  دیگــر  برســانیم،  اهــدا 
نرســیدن  دلیــل  بــه  هیچ کــس 
نخواهــد  بیــن  از  پیونــدی  عضــو 

رفــت. 

اثربخش ترین روش سنتی درمان سریع 
تب خال

محمــد عبداللهــی نیک آبــادی، پژوهشــگر طــب اســامی، درخصــوص 
راه هــای جلوگیــری از تب خــال بیــان کــرد: تب خــال، یــک بیمــاری 
ویروســی واگیــردار اســت و از طریــق روبوســی بــا فــرد مبتــا 
اســتفاده از حولــه، تیــغ و ظــرف غــذای مشــترک بــا فــردی کــه دچار 

ــد. ــه افــراد دیگــر ســرایت می کن ایــن ضایعــه اســت، ب
ــیمپلکس  ــس س ــروس هرپ ــه داد: وی ــادی ادام ــی نیک آب عبدالله
کــه عامــل ایجــاد تب خــال در صــورت اســت، بــه صــورت نهفتــه در 
ســلول های عصبــی وجــود دارد و ممکــن اســت دوبــاره بــه صــورت 
ــه در  ــود ک ــاد ش ــه آن ایج ــک ب ــا نزدی ــل ی ــان مح ــی در هم عفون
ایــن صــورت ممکــن اســت در محــل قبلــی، احســاس خــارش یــا 

ــد. برآمدگــی کنی
ــرآب  ــاول پ ــک ت ــال ی ــت: تب خ ــنتی گف ــب س ــگر ط ــن پژوهش ای
ــول  ــا ۱۰ روز ط ــن 7 ت ــوال بی ــه معم ــت ک ــگ اس ــک و قرمزرن کوچ
ــا وجــود اینکــه  ــه ذکــر اســت ب ــا برطــرف شــود و الزم ب می کشــد ت

ــد. ــده باش ــد آزاردهن ــت، می توان ــم نیس ــه وخی ــن ضایع ای

ــا  ــراف لب ه ــوال در اط ــال معم ــه تب خ ــه اینک ــاره ب ــن اش وی ضم
ــار  ــروز تب خــال در کن ــر امــکان ب ــزود: عــاوه ب ایجــاد می شــود، اف
لب هــا احتمــال بــه وجــود آمــدن آن روی ســوراخ های بینــی، چانــه 

و انگشــتان دســت وجــود دارد.
ایــن پژوهشــگر طــب اســامی اظهــار داشــت: مصــرف روغــن نعنــا 
بــه دو صــورت خوراکــی و موضعــی، در جلوگیــری از رشــد تب خــال 
ــه  ــه ب ــاه بادرنجبوی ــاره گی ــوان از عص ــن می ت ــت و همچنی ــر اس مؤث

صــورت موضعــی نیــز بــرای درمــان ایــن ضایعــه بهــره بــرد.
ــاره  ــا عص ــال ب ــداوم تب خ ــوی م ــادی شست وش ــی نیک آب عبدالله
یــا جوشــانده ریشــه جعفــری را یکــی از را ه هــای مؤثــر بــرای درمــان 

ایــن ضایعــه دانســت.
وی عنــوان کــرد: بــرگ زیتــون نیــز می توانــد تاثیــر بســیار زیــادی در 

کاهــش درد و التهــاب ناشــی از ابتــا بــه تب خــال داشــته باشــد.
ــن در  ــرار گرفت ــدید و ق ــترس ش ــردن، اس ــب ک ــد: ت ــادآور ش وی ی
ــد  ــدید و رش ــث تش ــد باع ــید می توان ــور خورش ــتقیم ن ــرض مس مع
تب خــال شــود. عبداللهــی نیک آبــادی ابــراز داشــت: تب خــال 
ــوان از  ــا می ت ــا انجــام اقدامــات فــوق تنه ــدارد و ب درمــان قطعــی ن

ــرد. بهداشــت نیــوز ــری ک ــد آن جلوگی رش

 ســید حســن عابــدی، فــوق تخصــص گــوارش 
و کبــد، گفــت: روزه گرفتــن موجــب بــروز بیمــاری و 

زخــم معــده نمی شــود. 
ــی  ــار کــرد: روزه داری اصول ــدی اظه سیدحســن عاب
کــه بــا کاهــش مصــرف غــذا همــراه اســت، نتایجــی 
ــره، کــم شــدن  ــد کــم شــدن چربی هــای ذخی مانن
ــال شــدن  ــی خــون و کلســترول و فع ــزان چرب می
سیســتم ایمنــی بــدن را بــه دنبــال دارد.  وی گفــت: 
در زمــان روزه داری، بــا ایجــاد گرســنگی، بــدن بــرای 
تامیــن ســوخت و ســاز خــود بــه ســمت اســتفاده 
آن هــا  تجمــع  ذخیره شــده کــه  چربی هــای  از 
مضــر اســت، پیــش مــی رود و از بیــن رفتــن ایــن 

ــدن دارد. ــامت ب ــی در س ــش مهم ــا، نق چربی ه
 ایــن فــوق تخصــص گــوارش و کبــد تصریــح کــرد: 

ــرای  ــارک رمضــان ب ــی روزه گرفتــن در مــاه مب زمان
ــدن مفیــد اســت کــه فــرد طــی مــدت روزه  داری  ب
ــنه  ــورت گرس ــد و در ص ــاس کن ــنگی را احس گرس
ــوخت و  ــرای س ــی ب ــر چرب ــدن از ذخای ــدن، ب ش
ســاز اســتفاده می کنــد. عابــدی افــزود: برخــی 
از گرســنگی در طــول  بــرای پیشــگیری  افــراد 
ــول  ــذا را در ط ــدت روزه داری، حجــم بســیاری غ م
فاصلــه افطــار تــا ســحر مصــرف می کننــد کــه 
ایــن مســئله موجــب می شــود روزه  نتوانــد کمکــی 
ــاره  ــا اش ــد.  وی ب ــا کن ــوارش آن ه ــتگاه گ ــه دس ب
ــد  ــی می توان ــواد غذای ــه مصــرف حجــم م ــه اینک ب
ــدن  ــوارش ب ــتگاه گ ــف و دس ــای مختل ــه ارگان ه ب
ــد، خاطرنشــان کــرد:  ــد آســیب وارد کن ــه کب از جمل
ــه می شــود افــراد در مــاه رمضــان از مصــرف  توصی

ــزان  ــری خــودداری و می غذاهــای پرحجــم و پرکال
مصــرف غــذای خــود را متناســب انتخــاب کننــد و 
ــول روزه داری گرســنگی را  ــدن در ط ــد ب ــازه دهن اج

ــد. ــه کن تجرب
ــتقیم  ــه مس ــوری رابط ــه تئ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
روزه داری و ایجــاد زخــم معــده امــری اثبات نشــده 
ــک  ــدازه ی ــه ان ــت: گرســنگی پیوســته ب اســت، گف
ایجــاد  عامــل  نمی توانــد  معمولــی  روزه داری 
ــده و  ــم مع ــروز زخ ــب ب ــا موج ــد ی ــاری باش بیم
اثنــی عشــر شــود.  وی اظهــار کــرد: روزه داری بــرای 
ــتگاه  ــای دس ــار بیماری ه ــه دچ ــرادی ک ــام اف تم
در  نــدارد.  یکســانی  نتیجــه  هســتند،  گــوارش 
ــن  ــت روزه گرفت ــن اس ــه ممک ــور ک ــع همان ط واق
ــرای برخــی  ــه نشــود، ب ــراد توصی ــه گروهــی از اف ب
ــا  ــه مبت ــرادی ک ــد. اف ــد باش ــد مفی ــر می توان دیگ
ــد زخم هــای  ــال گوارشــی مانن ــه بیماری هــای فع ب

فعــال اثنــی عشــر و معــده هســتند، بهتــر اســت بــر 
ــد  ــی روزه نگیرن ــج مدت اســاس نظــر پزشــک معال
ــا  ــدی ب ــاری طــی شــود. عاب ــاد بیم ــه ح ــا مرحل ت
ــاف  ــر برخ ــی عش ــای اثن ــه زخم ه ــه اینک ــاره ب اش
زخم هــای معــده بــا گرســنگی بدتــر می شــود، 
ــی  ــم اثن ــار زخ ــه دچ ــی ک ــه بیماران ــرد: ب ــار ک اظه
عشــر هســتند و پزشــک ایــن مســئله را تائیــد کــرده 
ــود  ــت و بهب ــال اس ــان فع ــم بیماری ش ــوز ه و هن

ــد. ــم روزه نگیرن ــه می کنی ــده، توصی ــل نش حاص
 وی گفــت: ریفاکــس، یکــی از بیماری هــای شــایع 
گوارشــی اســت کــه تغذیــه و چگونگــی غــذا خــوردن 
ــادی  ــذارد. در شــرایط ع ــر آن می گ ــادی ب ــر زی تاثی
ــم  ــود حج ــه می ش ــوع توصی ــن ن ــاران ای ــه بیم ب
غــذای مصرفی شــان را کاهــش دهنــد و تعــداد 
وعده هــا را بیشــتر کننــد؛ امــا در مــاه رمضــان 
چنیــن چیــزی امکان پذیــر نیســت و تنظیــم کــردن 

آن دشــوار اســت.
ــان  ــد خاطرنش ــوارش و کب ــص گ ــوق تخص ــن ف  ای
ــخت  ــی س ــرایط، کم ــن ش ــردن ای ــرل ک ــرد: کنت ک
ــده  ــوردن وع ــس از خ ــود پ ــه می ش ــت. توصی اس
ســحر نخوابیــد یــا اگــر می خواهیــد حتمــا بخوابیــد 
و اســتراحت کنیــد، در حالــت نیمه نشســته باشــید. 
همچنیــن مایعــات مــورد نیــاز خــوب اســت کــه در 
فاصلــه میــان افطــار تــا ســحر بنوشــید، نــه اینکــه 
ــد. ــام دهی ــل را انج ــن عم ــحر ای ــگام س ــط هن فق
ــه ســندرم  ــرادی ک ــه اف ــه اینک ــا اشــاره ب ــدی ب عاب
ــان  ــه نفعش ــد، روزه داری ب ــر دارن روده تحریک پذی
اســت، افــزود: ایــن افــراد زمانــی کــه غــذا مصــرف 
می کننــد، شــرایط بدتــری دارنــد و بــه همیــن 
دلیــل روزه داری بــرای ایــن بیمــاران منعــی نــدارد. 
پــس آن هــا می تواننــد بــر اســاس تشــخیص 

ــد. ایســنا ــک روزه بگیرن پزش

# طب  _ سنتی
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روزه داری موجب زخم معده نمی شود

کوتاه اخبار 
نکات بهداشتی برای آن هایی که 

دندان مصنوعی دارند
افــرادی کــه از دنــدان مصنوعــی اســتفاده می کننــد 
بیــش از دیگــران در معــرض ابتــا بــه بیماری هــای 
قارچــی و عفونــی دهــان قــرار دارنــد. بــرای مقابلــه 
ــواب  ــگام خ ــت هن ــر اس ــا، بهت ــن عارضه ه ــا ای ب
ــون  ــد؛ چ ــرون بیاورن ــود را بی ــی خ ــدان مصنوع دن
ــه  ــا ب ــر ابت ــرض خط ــورت در مع ــن ص ــر ای در غی

ــد گرفــت. ــرار خواهن ــه ق ذات الری
پژوهشــگران در یــک مطالعــه تــازه نشــان داده انــد 
افــرادی کــه دندانشــان را در حیــن خــواب در دهــان 
باقــی می گذارنــد، در مقایســه بــا افــرادی کــه 
ــرض  ــد، در مع ــارج می کنن ــواب آن را خ ــل از خ قب
بــه ذات الریــه قــرار  ابتــا  از  باالتــری   ریســک 

دارند. 
ــدان  ــه ســامت بهداشــت دهــان و دن ــی ب بی توجه
از عوامــل اصلــی خطرســاز بــرای ابتــا بــه ذات الریــه 

ک در میــان ســالمندان اســت. نمنــا

بهترین میوه رقیق کننده خون
کیــوی ماننــد قــرص آســپرین موجــب رقیــق 
شــدن خــون می شــود و از ایجــاد پــاک در خــون 

می کنــد. جلوگیــری 
کیــوی دارای مقادیــر زیــادی آنزیــم حل کننــده 
پتاســیم بــه نــام پاپاییــن اســت کــه از نظــر تجــاری 
ــال  ــوده و احتم ــد ب ــردن گوشــت مفی ــرم ک ــرای ن ب

ــرژی زا باشــد. ــراد آل ــرای برخــی اف دارد ب
ــر  ــه ب ــی ک ــت کاهندگ ــل خاصی ــه دلی ــوه ب ــن می ای
خــون  غلظــت  از  دارد،  تری گلیســیرید  ســطح 
ــواع  ــروز ان ــروق و ب ــدن ع ــگ ش ــد و از تن می کاه

می کنــد. جلوگیــری  ســکته ها 
 ویتامیــن ث کیــوی، یــک منبــع غنــی از ویتامیــن 
بــه طــوری کــه ویتامیــن ث آن دو  ث اســت؛ 
ــات  ــال اســت. تحقیق ــن در پرتق ــن ویتامی ــر ای براب
نشــان داده کــه مصــرف یــک کیــوی در روز کافــی               

ــامتی ــت. س اس

از فواید آب کاکتوس چه می دانید؟
بــه گفتــه کارشناســان تغذیــه، ترکیــب عصــاره 
ــکر  ــل از نیش ــی حاص ــد طبیع ــوس، آب، قن  کاکت
و  پاک ســازی  موجــب  طبیعــی  آب لیمــوی  و 
بعضــی  بــروز  از  و  می شــود  بــدن  ســم زدایی 
تباهــی  بیماری هــای دژنراســیون کــه موجــب 
ــد.  ــگیری می کن ــود، پیش ــدن می ش ــلول های ب س
همچنیــن ترکیــب خوبــی بــرای پوســت بــوده و بــه 

حفــظ ظاهــر ســالم آن کمــک می کنــد.
وجــود  دلیــل  بــه  کاکتــوس  آب  خــواص 
تائوریــن  اســت.  آن  در  »تائوریــن«  مــاده 
اســیدآمینه ای اســت کــه بــه طــور طبیعــی در 
عنــوان  بــه  مــاده  می شــود.این  تولیــد  بــدن 
یــک آنتی اکســیدان قــوی عمــل کــرده و بــه 
بافــت  دفــع رادیکال هــای آزاد و رفــع آســیب 

غ ســیمر می کنــد.  کمــک  ماهیچــه ای 

تغذیه
  نگهبان های سالمت 

قلب و عروق شما
ــی  ــاده غذای ــد م ــما چن ــه ش ــم ب ــروز می خواهی ام
ــال  ــه دنب ــما را ب ــروق ش ــب و ع ــامت قل ــه س ک
ــا  ــراه م ــه هم ــس در ادام ــم؛ پ ــی کنی ــد، معرف دارن

ــید. باش
۱- گیاهان تازه

ــای  ــه ج ــر ب ــان معط ــما از گیاه ــه ش ــی ک هنگام
نمــک و چربــی در غذاهــای خــود اضافــه می کنیــد، 
ــامت  ــرای س ــالم ب ــم س ــک رژی ــما ی ــع ش در واق
ــان  ــد. گیاه ــاب کرده ای ــود انتخ ــروق خ ــب و ع قل
بــدون اســتفاده از مــواد مضــر می تواننــد طعــم 

ــد. ــه کنن ــذا اضاف ــه غ ــی ب مطبوع
۲- لوبیا سیاه و سفید

ــذی  ــواد مغ ــته ای از م ــفید، دس ــیاه و س ــا س لوبی
ــوالت،  ــتند. ف ــروق هس ــب و ع ــامت قل ــرای س ب
ــش  ــه کاه ــد ب ــم می توان ــیدان ها و منیزی آنتی اکس
ــا  ــود در آن ه ــر موج ــد. فیب ــک کن ــون کم ــار خ فش
کمــک می کنــد تــا هــر دو ســطح کلســترول و قنــد 
ــش ســطح  ــرای افزای ــرل شــود. ب خــون شــما کنت
تقویتــی ســوپ و ســاالد می توانیــد بــه آن هــا لوبیــا 

اضافــه کنیــد.
۳- ماهی قزل آال یا سالمون: سوپرماده 

غذایی
ــرای ســامت  ــگا ۳ ب ــی سرشــار از ام ماهــی، غذای
ــالمی  ــی س ــگا ۳، چرب ــت. ام ــروق اس ــب و ع قل
اســت کــه ممکــن اســت خطــر ابتــا بــه اختــاالت 

ــد.  ــب و فشــار خــون را کاهــش ده ــم قل ریت
ــیرید را  ــت تری گلیس ــن اس ــن ممک ــا همچنی آن ه
ــن  ــد. انجم ــدود کنن ــاب را مح ــن آورده و الته پایی
ــر  ــا دیگ ــزل آال ی ــی ق ــده ماه ــکا دو وع ــب آمری قل
ــد. ــه می کن ــه را توصی ــی در هفت ــای روغن ماهی ه

۴- ماهی تن امگا ۳
ماهــی تــن اغلــب ارزان تــر از ماهــی قــزل آال و دارای 

ــت.  امگا ۳ اس
 ۳ امــگا  دارای  ســفید(  تــن  )ماهــی  آلباکــور 
ــن  ــه گونه هــای دیگــر ماهــی ت بیشــتری نســبت ب

ــت.  اس
ســعی کنیــد از ماهــی تــن بــا ســس گوجه فرنگــی 
ــای  ــد. ماهی ه ــه کنی ــاب تهی ــتیک کب ــو، اس و لیم
دیگــر سرشــار از امــگا ۳، ماهــی خال مخالــی، 
و  ســاردین  دریاچــه ای،  قــزل آالی  شــاه ماهی، 

ــتند. ــی هس ــی کول ماه
۵- روغن زیتون

روغــن زیتــون، چربــی ســالم ساخته شــده از زیتــون 
ــه سرشــار از آنتی اکســیدان  شکسته شــده اســت ک

بــرای ســامت قلــب و عــروق اســت.
ــما را  ــی ش ــروق خون ــد ع ــون می توان ــن زیت  روغ

ــد.  ــت کن محافظ
هنگامــی کــه روغــن زیتــون جایگزیــن چربی هــای 
می توانــد  می شــود،  )ماننــد کــره(  اشباع شــده 
ــد.  ــک کن ــون کم ــترول خ ــطح کلس ــم س ــه تنظی ب

ســامانه

زیبایی
 رازهای ارزان قیمت 

برای داشتن لبخندی جذاب
ــه طــرز  ــدی جــذاب در بخشــی ب داشــتن لبخن
دندان هــا  از  الزم  مراقبت هــای  و  خندیــدن 
مربــوط می شــود. البتــه بایــد بدانیــد کــه فقــط 
ــا  ــیرینتان را ب ــد ش ــد لبخن ــن می توانی ــا تمری ب
اعتمادبه نفــس در معــرض نمایــش قــرار دهیــد. 
ــردن و  ــفید ک ــرای س ــم ب ــی ه ــه روش های البت
دارد؛  وجــود  دندان هایتــان  شــدن  جذاب تــر 
امــا خودتــان را بیــش از حــد گرفتــار ایــن مــوارد 
دندان های تــان  و  دهــان  بــه  زدن  صدمــه  و 

ــد. نکنی
 روش های داشتن لبخندی زیبا و 

جذاب
۱- اعتماد به نفس خود را باال ببرید

ــه داشــتن  ــازی ب ــا نی ــد کامــل، لزوم یــک لبخن
ــاص  ــی خ ــا لب های ــوودی ی ــی  هالی دندان های
نــدارد. توجــه مــردم بیشــتر بــه مــواردی اســت 
کــه باعــث لبخنــد شــما می شــود تــا خــود نحــوه 
خندیدنتــان. بنابرایــن لبخنــدی دلنشــین اســت 
 کــه بــه دیگــران احســاس شــادی، گشــاده رویی 
و آرامــش بدهــد. پــس لبخندتــان را از دیگــران 

ــد. ــا اعتمادبه نفــس بخندی ــد و ب ــغ نکنی دری
۲- مقابل آیینه تمرین آرامش کنید

ــد و عضــات صــورت  ــرار بگیری ــه ق ــل آیین  مقاب
و شــانه خــود را شــل کنیــد. اگــر اســترس 
ــود را  ــانی خ ــا و پیش ــی گونه ه ــه آرام ــد، ب داری
ماســاژ دهیــد. ســپس، فک هــای خــود را چنــد 

ــد. ــل کنی ــض و ش ــار منقب ب
۳- به چیزهای خوب فکر کنید

ــت.  ــد اس ــوع لبخن ــن ن ــی، بهتری ــده واقع خن
ــا  ــزه ی ــرات بام ــه خاط ــد ب ــعی کنی ــن س بنابرای
ــا دوســتان  ــده داری کــه به تازگــی ب اتفاقــات خن
خــود تجربــه کرده ایــد، فکــر کنیــد تــا لبخنــد بــر 

ــدد. ــان نقــش ببن لبانت
۴- به چشمان خود توجه کنید

ــد  یکــی از تفاوت هــای کلیــدی بیــن یــک لبخن
واقعــی و یــک خنــده دروغیــن، چشــم ها و 
ــراف  ــای اط ــه در ماهیچه ه ــت ک ــی اس تغییرات
هنــگام  کنیــد  ســعی  می دهــد.  رخ  آن هــا 
ــد  ــاز کنی ــی ب ــود را کم ــم های خ ــدن چش خندی

ــد.  ــاال ببری ــی ب ــان را کم و ابروهایت
۵- لبخند رسمی را تمرین کنید

لبخنــد رســمی مناســب محیط هــای رســمی 
ماننــد مدرســه، دانشــگاه یــا محیــط کار اســت. 
در ایــن مکان هــا بهتــر اســت کــه لبخنــدی 

ــید. ــته باش ــار داش باوق
در ایــن نــوع لبخنــد ســعی کنیــد همیشــه 
دندان هــای ردیــف بــاال و پاییــن را بــا هــم 

جفــت کنیــد.
ببندیــد  را  لب های تــان  می توانیــد  همچنیــن 
ــی از  ــا کم ــد ت ــاز نگهداری ــورت نیمه ب ــه ص ــا ب ی

ک نمنــا معلــوم شــود.  دندان های تــان 

خانواده
 بازی هایی برای مقابله با 

کمرویی کودکان
کمرویــی بــه حالتــی اطــاق می شــود کــه کــودک در 
ــار  ــد، دچ ــط جدی ــان و محی ــا اطرافی ــاط ب ــراری ارتب برق
ــودکان کمــرو معمــوال در موقعیت هــای  مشــکل اســت. ک
متعــددی ماننــد میهمانی هــا، مدرســه و محیط هایــی 
ــتند.  ــکاتی هس ــار مش ــد، دچ ــود کنن ــراز وج ــد اب ــه بای ک
کمرویــی در کــودکان، امــری طبیعــی اســت؛ امــا اگــر ایــن 
خصلــت مانــع رشــد شــخصیتی کــودک شــود مشکل ســاز 
می شــود. شــما می توانیــد بــا بازی هایــی، هــم او را 
ســرگرم کنیــد، هــم تجربــه نقش هــای اجتماعــی مختلــف 
را بــه او بدهیــد و هــم مهارت هــای اجتماعــی و ابــراز 
وجــود را در او پــرورش دهیــد. مــا در اینجــا نمونه هایــی از 

ــم. ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــا را ب ــن بازی ه ای
 تئاتر خیالی

یــک  فرزندتــان  بــا  و  بپوشــید  ویــژه ای  لباس هــای 
ــد.  ــرا کنی ــی اج ــاچیان خیال ــل تماش ــش را در مقاب نمای
عنــوان  بــه  را  او  عروســک های  می توانیــد  حتــی 
ــازی  ــا ب ــرای آن ه ــد و ب ــه ای بچینی ــاچیان در گوش تماش
ــه ای  ــرای عروســک ها روی صحن ــا ب ــد ی و ســخنرانی کنی

خیالــی، آواز بخوانیــد.
 معلم بازی

ــه را در  ــود و آنچ ــما ش ــم ش ــد معل ــان بخواهی از فرزندت
کاس یــاد گرفتــه، بــه شــما یــاد بدهــد. یــا از او بخواهیــد 
ــتند  ــم هس ــی ه ــای تنبل ــه بچه ه ــک هایش ک ــه عروس ب
درس بدهــد. خواهیــد دیــد کــه او بــا تصــور کــردن 
خــودش در موقعیتــی قدرتمنــد و اثرگــذار، اعتمادبه نفــس 

ــد. ــدا می کن ــتری پی بیش
 بازی مصاحبه 

ــا  ــد و ب ــان بگیری ــوی فرزندت ــی جل یــک میکروفــن خیال
ــگ لباســش، آب  ــاره رن ــد. نظــر او را درب ــه کنی  او مصاحب
تــا  و  بپرســید  مــورد عاقــه اش و…  غــذای  هــوا،  و 

کنیــد.  طوالنــی  را  مصاحبــه  ایــن  می توانیــد 
ــده اش را  ــر و عقی ــراز نظ ــم اب ــان ه ــن کار فرزندت ــا ای ب
ــل جمعیــت  ــد و هــم صحبــت کــردن مقاب تمریــن می کن

را یــاد می گیــرد.
 ضبط صدا

بــا فرزندتــان حــرف بزنیــد یــا کتــاب بخوانیــد، می توانیــد 
حتــی نمایشــنامه ای را اجــرا کنیــد و در همیــن حــال 
ــا تلفــن همــراه ضبــط کنیــد و بعــدا گــوش  صدایتــان را ب

ــد.  دهی
 اجرای پانتومیم

ــرای  ــا اج ــد و ب ــاب کنی ــوم را انتخ ــا مفه ــه ی ــک کلم ی
پانتومیــم ســعی کنیــد آن را بــه دیگــران بفهمانیــد. 
از کودکتــان بخواهیــد بــا حــرکات دســت ها و بــدن 
ــوزد  ــن کار، او می آم ــا ای ــد. ب ــال ده ــوم را انتق ــن مفه ای
 کــه از بدنــش بــرای برقــراری ارتبــاط اســتفاده کنــد 
ــاد  ــدن ی ــان ب ــت زب ــرای تقوی ــی را ب ــای کاف و مهارت ه

ســامتی می گیــرد. 
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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 

ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی مــی شــود درصورت روز آگه

ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی ــه صدورس ب

ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری باشــند مــی توانن

ــت اســناد  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م

و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 

مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

چهــارم  هیــأت   1394/09/29-45505 شــماره  1.رای 

ــه شناســنامه شــماره 18  ــدی زارع چاوشــی ب ــای مه آق

کدملــی 1290197393 صــادره فرزنــد حیــدر نســبت بــه 

ــه  ــه ب چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خان

مســاحت 163/33 مترمربــع از پــالک شــماره  287 

فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب صفحــه 187 

دفتــر 345 مالــک یــک ســهم مشــاع از پــالک مذکــور 

مــی باشــد

چهــارم  هیــأت  2.رای شــماره 1394/09/29-45504 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــد نص ــم ناهی خان

ــین  ــد حس ــادره فرزن ــی 1284713474 ص 1589 کدمل

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

خانــه بــه مســاحت 163/33 مترمربــع از پــالک شــماره  

287 فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــه موجــب  ــه ب ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل 14 حــوزه ثب

صفحــه 13 دفتــر 331 مالــک نیــم ســهم مشــاع از 

ــد ــی باش ــور م ــالک مذک پ

ســوم  هیــأت   1395/05/20-11787 شــماره  3.رای 

خانــم عــزت رحمانــی بــه شناســنامه شــماره 506 

کدملــی 1287709850 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 137.07مترمربــع 

ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 67 اصل ــالک ش از پ

ــان مــع الواســطه از  ــت ملــک غــرب اصفه 14 حــوزه ثب

ــی کشــانی حــاج عل

ســوم  هیــأت   1395/05/20-11764 شــماره  4.رای 

خانــم عــزت رحمانــی بــه شناســنامه شــماره 506 

کدملــی 1287709850 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 8.26 مترمربــع 

پــالک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از حــاج 

ــی کشــانی عل

ــای  ــأت اول  اق ــماره 17001-1395/06/27 هی 5.رای ش

ــی  ــه شناســنامه شــماره  1649 کدمل ــی ب علیرضــا جوان

1283040931  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســینعلی 

نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  

بــه مســاحت 326/57  مترمربــع از پــالک شــماره 

ــان بخــش  ــی واقــع در اصفه 307/1  فرعــی از 25  اصل

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازســند 145013-

ــان ــه 7 اصفه 79/6/10 دفترخان

ــم  ــأت اول خان ــماره 17002-1395/06/27 هی 6.رای ش

صالحــه صلوتــی بــه شناســنامه شــماره  46159 کدملــی 

1280349778  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس نســبت 

ــه  ــه  ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ب

ــماره 307/1   ــالک ش ــع از پ ــاحت  326/57 مترمرب مس

فرعــی از 25  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــان ازســند 79/6/10-145013  ــت ملــک غــرب  اصفه ثب

ــه 7 اصفهــان دفترخان

ــم  ــأت اول خان 7.رای شــماره 19928-1395/07/26 هی

ــی  ــماره 24  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری  ب ــه جعف فاطم

1290261997  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین نســبت 

ــه  ــم مشــاع از ششــدانگ یکبابخان ــگ ونی ــک دان ــه ی ب

بــه مســاحت 188/70  مترمربــع از پــالک شــماره 234  

فرعــی از 16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــه 300  ــت صفح ــان ازموردثب ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر 587 امــالک دفت

اول  هیــأت   1395/07/26-19927 شــماره  8.رای 

اقــای محمدرضــا جعفــری ولدانــی  بــه شناســنامه 

ــان   ــادره اصفه ــی 1285694171  ص ــماره 555  کدمل ش

فرزنــد قدمعلــی نســبت بــه چهاردانــگ ونیــم مشــاع از 

ــع  ــه مســاحت 188/70  مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان

ــع در  ــی واق ــی از 16  اصل ــماره 234  فرع ــالک ش از پ

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ــالک ــر 587 ام ــه 297و300 دفت ــت صفح ازموردثب

ــای  ــأت دوم آق ــماره 21643-1395/08/11 هی 9.رای ش

محمــد رضــا خــدادادی بــه شناســنامه شــماره 264 

کدملــی 5499366373 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد 

ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــین در  شش ــرزا حس می

ــالک شــماره    28   ــع پ ــه مســاحت   121/50  مترمرب ب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش   14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــی 271  ــه 268 ال ــت    صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

ــال حســینعلی ــد کرب ــک رســمی رضــا فرزن ــر از مال دفت

ــای  ــأت اول آق 10.رای شــماره 25861-1395/09/30 هی

اصغــر اســحق یــان بــه شناســنامه شــماره 740 کدملــی 

1284483797 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبــاس در  

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  35.18 

مترمربــع پــالک شــماره 539  فرعــی از 16 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 270و 312 دفتــر 221 و 424 امــالک

اول  هیــأت   1395/09/28-25657 شــماره  11.رای 

ــماره 89  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــمیان ف ــی هاش ــای عل آق

ــدی  ــد مه ــان فرزن ــی 1285569660 صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  175.50  متــر 

ــی واقــع در  ــع پــالک شــماره 191  فرعــی از 19 اصل مرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــت حســین جیهان مالکی

12.رای شــماره 24667-1395/09/16  آقــای عبــاس 

ــی 1290311102   ــه شناســنامه شــماره 3 کدمل قاســمی ب

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــا  شش ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه ص

بــه مســاحت 103.75  فوقانــی مســکونی  و  مغــازه 

مترمربــع از پــالک شــماره  80 فرعــی از40  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــوق  از ســند شــماره 74267 مــورخ  ــک رســمی ف ازمال

ــان ــه 108 اصفه 93/11/15 دفترخان

13.رای شــماره 23283-1395/09/02 هیــأت چهــارم 

ــماره   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی حیات ــرا دیلم ــم زه خان

ــید  ــد س ــادان فرزن ــادره آب ــی 1819781550  ص 3 کدمل

حیــدر          ششــدانگ یــک بــاب  خانــه بــه مســاحت  

ــی از  40  ــماره  219 فرع ــالک ش ــع از پ 229.15 مترمرب

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

غــرب اصفهــان کــه بموجــب  ســند شــماره 29181 مــورخ 

بانــک  رهــن  در  اصفهــان   183 دفترخانــه   92/8/12

ــرار دارد ــکن ق مس

14.رای شــماره 27300-1395/10/13 هیــأت دوم آقــای 

533 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  الری  حمیــد 

6219382145 صــادره  فریــدن  فرزنــد قنبــر علــی 

ــه مســاحت 89.41  ــاب ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ ی

مترمربــع پــالک شــماره  2763 فرعــی از 18 اصلــی 

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

ــر 72 و صفحــه  ــت صفحــه 559 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

ــالک ــر 612 ام 119 دفت

دوم  هیــأت   1395/10/14-27339 شــماره  15.رای 

خانــم ســکینه قاســمی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 

ــی در 2   ــد غالمعل ــادگان فرزن ــادره چ 4623033066 ص

ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب دان

ــی  ــماره 85/1 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت  184 مترمرب مس

ــی  ــل شــده اســت  از 27 اصل ــه 1910 فرعــی تبدی ــه ب ک

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

ــی ــلطانی آفاران ــینعلی س ــت حس ــان از مالکی اصفه

16.رای شــماره 27338-1395/10/14 هیــأت دوم آقــای 

ــه شناســنامه شــماره  ــه دواشــی بردشــاهی ب ــض ال فی

فرزنــد  چــادگان  صــادره   4622871750 17 کدملــی 

عبدالرحیــم در 4 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 

ســاختمان بــه مســاحت  184 مترمربــع پــالک شــماره 

ــت   ــده اس ــل ش ــی تبدی ــه 1910 فرع ــه ب ــی ک 85/1 فرع

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  ــی واقــع در اصفه از 27 اصل

ــان از مالکیــت حســینعلی ســلطانی  ملــک غــرب اصفه

ــی آفاران

17.رای شــماره 30750-1395/11/24 هیــأت اول آقــای 

مصطفــی خســروی دهقــی بــه شناســنامه شــماره 

4805 کدملــی 1090565208 صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

ــه چهــار  دانــگ مشــاع ازششــدانگ  حســین  نســبت ب

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 157.20 مترمربــع پــالک 

ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق شــماره 28 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت غالمعلــی رفیعــی 

آفارانــی

18.رای شــماره 30751-1395/11/24 هیــأت اول خانــم 

کبــری آهنگــری دهقــی بــه شناســنامه شــماره 3 

ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 5569970142 ص کدمل

ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــه دو دان ــر   نســبت ب اکب

بــاب خانــه بــه مســاحت 157.20 مترمربــع پــالک 

ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق شــماره 28 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت غالمعلــی رفیعــی 

ــی آفاران

چهــارم  هیــأت   1395/11/09-29531 شــماره  19.رای 

خانــم مهیــن براتــی    بــه شناســنامه شــماره 907  

کدملــی 1284496041  صــادره اصفهــان   فرزنــد مهــدی  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  62.32 

ــع  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــادی ــرام آب ــوروز زارع به ــمی ن ــک رس ازمال

20.رای شــماره 29651-1395/11/11 هیــأت ســوم آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 11859  ــی ب ــدی ســلطانی رنان مه

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1283227924 ص کدمل

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  شش قدمعل

ــی از 19  ــماره    1030  فرع ــالک ش ــع از پ 186  مترمرب

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــه رحیمــی ــک رســمی نعمــت ال ــان ازمال غــرب اصفه

ســوم  هیــأت   1395/10/13-27319 شــماره  21.رای 

آقــای بهمــن صادقــی هســینجه بــه شناســنامه شــماره  

4  کدملــی 1092014012  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ از ششــدانگ ی حســین  دو دان

مســاحت 271.12 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 31 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســین ســلیمی 

ــی بابوکان

ســوم  هیــأت   1395/10/13-27318 شــماره  22.رای 

بــه شناســنامه شــماره 1148         آقــای رضــا صادقــی 

کدملــی 1285756614         صــادره اصفهــان       فرزنــد 

نظرعلــی        دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه         بــه مســاحت  271.12      مترمربــع از 

پــالک شــماره فرعــی از  31    اصلــی واقــع در اصفهــان 

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

ــی ــلیمی بابوکان ــین س ــمی    حس رس

هیــأت ســوم  23.رای شــماره 1395/10/13-27317 

ــه شناســنامه شــماره 1634  ــی  ب ــای مرتضــی صادق آق

کدملــی 1285822102 صــادره اصفهــان فرزنــد نظــر 

ــه  ــاب خان علــی  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت 271.12 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 31 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســین ســلیمی 

ــی بابوکان

ســوم   هیــأت   1395/10/13-27315 شــماره  24.رای 

آقــای بهمــن صادقــی هســتینجه بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  آبــاد  نجــف  1092014012 صــادره  4 کدملــی 

حســین دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه 

بــه مســاحت  72.94 مترمربــع از پــالک شــماره   576   

فرعــی از   31   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــین  ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــی ســلیمی بابوکان

ســوم  هیــأت   1395/10/13-27314 شــماره  25.رای 

بــه شناســنامه شــماره 1148         آقــای رضــا صادقــی 

اصفهــان        صــادره          1285756614 کدملــی   

فرزنــد نظرعلــی        دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ 

ــع  ــاحت 72.94       مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی

ــع  ــی واق از پــالک شــماره   576   فرعــی از   31   اصل

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــلیمی بابوکان ــین س ــمی   حس ــک رس ازمال

ســوم  هیــأت   1395/10/13-27316 شــماره  26.رای 

آقــای مرتضــی صادقــی هســتینجه  بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1285822102 ص ــماره 1634 کدمل ش

ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــی دو دان ــد نظرعل فرزن

ــالک  ــع از پ ــاحت  72.94 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ب

شــماره 576 فرعــی از  31 اصلــی واقــع در اصفهــان 

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

ــی ــلیمی بابوکان ــین س ــمی حس رس

ســوم  هیــأت   1395/11/20-30461 شــماره  27.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــم بتــول هدایــت کلیشــادی ب خان

ــد  ــان  فرزن ــی 1285582901  صــادره اصفه 1414  کدمل

ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــه  نس عزیزال

ــع از  ــاحت  182.13 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــالک ش پ

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

رســمی عبدالــه ســلطانی  ثبــت صفحــه 268 الــی 271 

ــالک ــر 54 ام دفت

ســوم  هیــأت   1395/11/20-30462 شــماره  28.رای 

آقــای محمــد باهــران  بــه شناســنامه شــماره 476  

کدملــی 1285504615  صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیف 

الــه  نســبت بــه  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک 

ــالک  ــع از پ ــاحت  182.13 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

ــر  ــی 271 دفت ــه 268 ال ــت صفح ــلطانی ثب ــه س عبدال

ــالک 54 ام

ســوم  هیــأت   1395/11/20-30456 شــماره  29.رای 

آقــای  بهــروز شــمگانی مشــهدی   بــه شناســنامه 

شــماره 1863  کدملــی 5759398131  صــادره داران  

ــاب  ــک ب ــگ ازششــدانگ ی ــی  ســه دان ــد حیدرعل فرزن

خانــه  بــه مســاحت  126.70 مترمربــع از پــالک شــماره 

فرعــی از 66 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــین  ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــری ناص

ســوم  هیــأت   1395/11/20-30458 شــماره  30.رای 

خانــم هاجــر ابراهیمــی مندرجانــی بــه شناســنامه 

شــماره 5  کدملــی 5759652753  صــادره فریــدن  

فرزنــد محمــد  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت  126.70 مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 66 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســین ناصــری

ســوم  هیــأت   1395/11/19-30375 شــماره  31.رای 

آقــای ســید مجیــد میرمعصومــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290205434 کدملــی   6

ابوالقاســم  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 

51 مترمربــع از پــالک شــماره    3281  فرعــی از 18  

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــاهمرادی ــد ش ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ســوم  هیــأت   1395/11/20-30460 شــماره  32.رای 

آقــای ســید مجیــد میرمعصومــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290205434 کدملــی   6

ابوالقاســم  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  

50.10 مترمربــع از پــالک شــماره    3281  فرعــی از 18 

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــاهمرادی ــد ش ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ســوم   هیــأت   1395/11/27-31020 شــماره  33.رای 

ــه شناســنامه شــماره 244   ــان   ب آقــای اســماعیل مانی

ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290467803  ص کدمل

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  ازشش رحی

196.25  مترمربــع از پــالک شــماره   1358  فرعــی از 18 

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 164  

ــالک ــر 426  ام دفت

34.رای شــماره 31037-1395/11/27 هیــأت ســوم  

آقــای علیرضــا رضائــی ســودانی   بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290165904 40 کدملــی 

ــه مســاحت   ــاب مغــازه  ب ــی  ازششــدانگ یــک ب براتعل

21.16 مترمربــع از پــالک شــماره  37  فرعــی از 34 

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــی ــی رضای ــی ب ــک رســمی ب ــان ازمال ــرب اصفه غ

35.رای شــماره 30441-1395/11/20 هیــأت دوم  آقای 

ســیدمحمد حســینی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 172 

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290437777 ص کدمل

ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــین شش سیدمحمدحس

ــالک شــماره    1220   ــع پ ــه مســاحت    144  مترمرب ب

فرعــی از   18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

ــه  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت جمیل

ــق ســامانه امــالک ــی طب احمــدی رنان

اول  هیــأت   1395/12/22-33481 شــماره  36.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــت نصراصفهان ــم عصم خان

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1289963002 90 کدملــی 

محمــد علــی چهــل و هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه 

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 400.10 مترمرب ــه مس ــی ب اعیان

405فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

اول  هیــأت   1395/12/22-33483 شــماره  37.رای 

خانــم بهنــاز حنانــی بــه شناســنامه شــماره 17597 

ــرج  ــد ای ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1292885610 ص کدمل

هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 400.10 

مترمربــع پــالک شــماره 405فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

طبــق ســامانه امــالک

اول  هیــأت   1395/12/22-33484 شــماره  38.رای 

خانــم مریــم نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 1937 

کدملــی 1284780181 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــد 

هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 400.10 

مترمربــع پــالک شــماره 405فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

طبــق ســامانه امــالک

اول  هیــأت   1395/12/22-33485 شــماره  39.رای 

خانــم زهــرا اســحاقیان درچــه بــه شناســنامه شــماره 74 

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین ــی 1141956845 ص کدمل

رضــا هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 

ــی  ــع پــالک شــماره 405فرعــی از 5 اصل 400.10 مترمرب

ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

اول  هیــأت   1395/12/18-33216 شــماره  40.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر صادق ــد جعف ــای محم آق

3727 کدملــی 1282995677 صــادره  اصفهــان فرزنــد 

ــک  ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی حســینعلی در ســه دان

ــالک  ــع پ ــاحت  175/65 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره 509  فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

اســماعیل تقــی یــار مــورد ثبــت صفحــات 251 الــی 255 

ــالک ــر 79 ام دفت

41.رای شــماره 33215-1395/12/18 هیــأت اول خانــم 

ــی  ــماره 734 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــودرزی ب ــم گ مری

1285947381 صــادره اصفهــان  فرزنــد منصــور در   

ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت  175/65 مترمربــع پــالک شــماره 509  فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 19 اصل

ــار  ــی ی ــت اســماعیل تق ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

مــورد ثبــت صفحــات 251 الــی 255 دفتــر 79 امــالک

اول  هیــأت   1395/12/11-32423 شــماره  42.رای 

آقــای عبــاس زمانــی بــه شناســنامه شــماره 734 

ــین  ــد حس ــران فرزن ــادره ته ــی 0047461675 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب نمایشــگاه اتومبیــل بــه مســاحت 

ــی  ــماره 2446 و 2447فرع ــالک ش ــع پ 146.80مترمرب

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

ملــک غــرب اصفهــان پــالک 18/2446 مــورد ثبــت 

امــالک و پــالک  صفحــات 521 و 524 دفتــر 1070 

18/2447 مــورد ثبــت صفحــات 284 و 281 دفتــر 1079 

ــالک ام

اول  هیــأت   1395/12/15-32924 شــماره  43.رای 

آقــای محمدحســین باقــری بــه شناســنامه شــماره 25 

کدملــی 1285744391 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

در  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 33 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره  67 اصل ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــادی ســید اســداله حســینی عاشــق آب

44.رای شــماره 32651-1395/12/14 هیــأت اول خانــم 

معصومــه احمدیــان بــه شناســنامه شــماره 122 کدملــی 

ــی در    ــد محمدعل ــان فرزن ــادره اصفه 1284739082 ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 105مترمربــع 

پــالک شــماره 2552فرعــی از 18  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت  ــورد ثب ــی م ــکی زاده رنان ــی کوش ــت رجبعل از مالکی

ــالک ــر 448 ام ــه 484 دفت صفح

اول  هیــأت   1395/12/15-32926 شــماره  45.رای 

خانــم فاطمــه فتحــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 503 

ــه  ــد یدال ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290664331 ص کدمل

ــاب مغــازه و زمیــن محصــور متصلــه  ششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت 207 مترمربــع پــالک شــماره 1359 فرعــی 

از 18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین شــریفی 

ــالک ــر 350 ام ــت صفحــه 109 دفت ــورد ثب ــی م رنان

46.رای شــماره 32866-1395/12/15 هیــأت اول آقــای 

علــی شــیرهء جونــی بــه شناســنامه شــماره 1700 کدملــی 

ــه در   ــت ال ــد نعم ــان فرزن ــادره  اصفه 1283040115 ص

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

ــی  ــماره 916 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 216.50مترمرب مس

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 16 اصل

ــی  ــم رضائ ــت ابوالقاس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 65 امــالک ــت صفحــه 374 دفت ــورد ثب م

اول  هیــأت   1395/12/15-32865 شــماره  47.رای 

خانــم زهــره حســینی بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 

8780 کدملــی 1140650335 صــادره خمینــی شــهر 

ــر در  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ  ــد ســید اکب فرزن

ــه بــه مســاحت 216.50مترمربــع پــالک  یــک بــاب خان

از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان  شــماره 916 فرعــی 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی مــورد ثبــت صفحــه 374 دفتــر 65  ابوالقاســم رضائ

ــالک ام

48.رای شــماره 32417-1395/12/11 هیــأت اول آقــای 

ــماره 346  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی عامل مرتض

کدملــی 1289985669 صــادره اصفهــان فرزنــد عطــاء در  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 107مترمربــع 

پــالک شــماره 1125فرعــی از 17اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

حســن و علــی اکبــر احمــدی رنانــی

اول  هیــأت   1395/12/14-32645 شــماره  49.رای 

آقــای مهــدی مســتاجران بــه شناســنامه شــماره 1356 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1283430258 کدملــی 

غالمرضــا در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

68 مترمربــع پــالک شــماره  34 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــودانی ــی س ــین آقارضائ ــت عبدالحس مالکی

50.رای شــماره 33012-1395/12/16 هیــأت چهــارم  

ــماره 67  ــنامه ش ــه شناس ــزاده  ب ــا ع علی ــای علیرض آق

ــا   ــد رض ــرد  فرزن ــادره بروج ــی 4132049175  ص کدمل

ــاحت  149.42  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع از پــالک شــماره    3285  فرعــی از 18 اصلــی 

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

ــالک ــر 67 ام ــه 323 دفت ــت صفح ــان ثب اصفه

51.رای شــماره 33099-1395/12/17 هیــأت چهــارم 

آقــای غالمرضــا نامــدار بــه شناســنامه شــماره 21 کدملــی 

ششــدانگ  فریــدون  فرزنــد  صــادره   6219742516

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 176.22 مترمربــع قســمتی 

ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 28 اصل ــالک ش از پ

ــان مــع الواســطه از  ــت ملــک غــرب اصفه 14 حــوزه ثب

ــدی ــد نورمحم ــک رســمی احم مال

ــارم  ــأت چه 52.رای شــماره 33547-1395/12/23 هی

آقــای ســید محمــد علــی میرمعصومــی    بــه شناســنامه 

شــماره 1477  کدملــی 1284643069  صــادره اصفهــان  

ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــم  س ــید کری ــد س فرزن

ــاختمان  ــرورش گل و س ــد و پ ــل تولی ــاب مح ــک ب ی

متصلــه  بــه مســاحت 208.80مترمربــع از پــالک شــماره   

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 35 اصل 21  فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  

صغــری بیگــم ســادات میررمضانــی ثبــت صفحــه 246 

ــر 170 امــالک دفت

ــارم  53.رای شــماره 33546-1395/12/23 هیــأت چه

آقــای ســید ابوالقاســم میرمعصومــی کرمــی    بــه 

شناســنامه شــماره 47689  کدملــی 1280364475  

صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیدکریم  ســه دانــگ مشــاع 

ــرورش گل و  ــد و پ ــل تولی ــاب مح ــک ب ــدانگ ی ازشش

ــع از  ــه مســاحت  208.80 مترمرب ــه  ب ســاختمان متصل

پــالک شــماره    21  فرعــی از 35 اصلــی واقــع در 

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

ــی   ــادات میررمضان ــم س ــری بیگ ــمی صغ ــک رس ازمال

ــالک ــر 170 ام ــه 246 دفت ــت صفح ثب

ــارم  ــأت چه ــماره 32897-1395/12/15 هی 54.رای ش

ــه شناســنامه شــماره  ــی  ب آقــای جــواد مظاهــری بودان

20  کدملــی 5499878552  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

علــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  153 

مترمربــع از پــالک شــماره    2608  فرعــی از 18 اصلــی 

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

اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره  20213 

ــه 135 اصفهــان مــورخ 89/10/16 دفترخان

55.رای شــماره 32906-1395/12/15 هیــأت چهــارم 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 12کدمل آقــای اصغــر دواتگــر ب

1290349827 صــادره لمجیــر  فرزنــد اکبــر  ســه دانــگ 

ــه مســاحت   ــاب کارواش  ب ــک ب مشــاع ازششــدانگ ی

425.61 مترمربــع از پــالک شــماره 452     فرعــی از 40 

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی اکبــر دواتگــر

56.رای شــماره 32907-1395/12/15 هیــأت چهــارم 

ــه شناســنامه شــماره 1276   آقــای محمــد دواتگــری   ب

ــر  ــد اکب ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290478104  ص کدمل

ســه دانــگ  ازششــدانگ یــک بــاب کارواش  بــه 

مســاحت  425.61 مترمربــع از پــالک شــماره 452 

ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 40 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی اکبــر 

ــر دواتگ

ــم  ــأت دوم خان ــماره 468-1396/01/08  هی 57.رای ش

ــماره 20  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــرام آب ــره زارع به طاه

ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290097811 ص کدمل

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

ــع پــالک شــماره    68   اصلــی واقــع در  176   مترمرب

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــادی ــرام آب ــین زارع به ــت محمدحس از مالکی

58.رای شــماره 469-1396/01/08 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 14  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــرادی ط ــا م عبدالرض

کدملــی 1111336865 صــادره فالورجــان فرزنــد حســین 

در   ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه بــه مســاحت   10/89   

ــی  ــع پــالک شــماره    313  فرعــی از  25  اصل مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت فاطــم پورعجــم   مــورد ثبــت    

ــی ــر 5 فرع صفحــه 559 دفت

59.رای شــماره 472-1396/01/08 هیــأت دوم آقــای 

شــماره  شناســنامه  بــه  طــادی  ســلیمانی  حســین 

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1284565661 ص 1005 کدمل

ــاب  ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب لطــف ال

ســاختمان کارگاه بــه مســاحت   109/31   مترمربــع 

پــالک شــماره  333    فرعــی از  35  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 289 ام ــه 390 و 392 دفت ــت    صفح ــورد ثب م

60.رای شــماره 471-1396/01/08 هیــأت دوم خانــم 

ــی  ــماره 2166 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــام ب ــس مهن نرگ

1288273185 صــادره اصفهــان  فرزنــد کمــال ســه 

ــاختمان  ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش دان

کارگاه   بــه مســاحت   109/31   مترمربــع پــالک شــماره  

333    فرعــی از  35  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    

ــالک ــر 289 ام ــه 390 و 392 دفت صفح

دوم  هیــأت   1395/12/24-33729 شــماره  61.رای 

ــی  ــماره 1 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــدا هاش ــم ن خان

0559494556 صــادره خمیــن فرزنــد محمدحســین در  

0.5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

مســاحت  295.50 مترمربــع پــالک شــماره  655 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 16 اصل

ــت صفحــه 438 و 411  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 717 امــالک دفت

دوم  هیــأت   1395/12/24-33730 شــماره  62.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــه رضائ ــم فاطم خان

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283041596 ص 1584 کدمل

نعمــت الــه در 3 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

ســاختمان بــه مســاحت  295.50 مترمربــع پــالک 

شــماره  655 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــالک ــر 717 ام ــه 438 و 411 دفت صفح

دوم  هیــأت   1395/12/24-33731 شــماره  63.رای 

ــه شناســنامه شــماره 15  ــی ب ــی برزان آقــای احمــد رضائ

کدملــی 1290024650 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در 

2.5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

مســاحت  295.50 مترمربــع پــالک شــماره  655 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 16 اصل

ــه 438 و 411  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 717 امــالک دفت

64.رای شــماره 68-1396/01/05 هیــأت ســوم آقــای 

ــی  ــماره 90 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــر  ب ــزدان مه ــر ی ناص

ابوالقاســم   فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1287833144

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  

ــی از 4  ــماره   89   فرع ــالک ش ــع از پ 386.15 مترمرب

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

ــماره   ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

و  اصفهــان    7 دفترخانــه  مــورخ 73/11/27   127410

49492 مــورخ 77/11/27 دفترخانــه 98 اصفهــان

65.رای شــماره 67-1396/01/05 هیــأت ســوم خانــم 

نســرین کدخدائــی الیادرانــی به شناســنامه شــماره 1968 

کدملــی 1284717267 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی  

ــه بــه مســاحت   ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خان

386.15 مترمربــع از پــالک شــماره   89  فرعــی از 4 

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

ــماره  ــند ش ــوق از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

و  اصفهــان   7 دفترخانــه   73/11/27 مــورخ   127410

49492 مــورخ 77/11/27 دفترخانــه 98 اصفهــان

66.رای شــماره 80-1396/01/05 هیــأت ســوم آقــای 

بــه شناســنامه شــماره 10704   نــوروزی   الــه  فتــح 

ــد احمــد   کدملــی 1283214814  صــادره اصفهــان  فرزن

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 25.20 

ــی  ــع از پــالک شــماره   3052 فــرعی از 18 اصل مترمرب

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

ــهرابی ــه س ــمی فاطم ــک رس ــان ازمال اصفه

67.رای شــماره 32475-1395/12/12 هیــأت ســوم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــیخی داران ــره ش ــم زه خان

ــد  ــدن  فرزن ــادره فری ــی 1159553343  ص 83  کدمل

علــی اصغــر  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 126.20 مترمربــع از پــالک شــماره   658   

ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 40 اصل

ــک رســمی حســن و  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــوری زاده ــین غف حس

68.رای شــماره 32476-1395/12/12 هیــأت ســوم 

ــماره 1032  ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــد کیقب ــای مجی آق

کدملــی 1141109913  صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 

ــه بــه  حســین  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خان

مســاحت  126.20 مترمربــع از پــالک شــماره  658  

ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 40 اصل

ــک رســمی حســن و  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــوری زاده ــین غف حس

ســوم  هیــأت   1395/12/12-32526 شــماره  69.رای 

آقــای محمدرضــا شــفائی فروشــانی بــه شناســنامه 

شــماره 1060 کدملــی 1285496401 صــادره اصفهــان 

فرزنــد رضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از 28 اصل ــماره فرع ــالک ش ــع از پ 212.20مترمرب

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

ــک رســمی رضــا برندگــی  ثبــت صفحــه  ــان ازمال اصفه

ــالک ــر  54 ام ــی 271  دفت 268 ال

ســوم  هیــأت   1396/01/21-1552 شــماره  70.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــفی رجان ــاس یوس ــای عب آق

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 5658915546  ص 142 کدمل

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  ازشش حس

157.82مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 68 اصلــی 

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

اصفهــان ازمالــک رســمی مهــری الهیجــان ثبــت صفحــه 

ــالک ــر 378 ام 85 دفت

71.رای شــماره 1984-1396/01/28 هیــأت ســوم خانــم 

زینــب الســادات اعتصامــی  بــه شناســنامه شــماره 

ــان   ــی 1271935521  صــادره اصفه 1271935521 کدمل

ــدانگ  ــاع  ازشش ــه مش ــد 4/51 حب ــید مجی ــد س فرزن

یــک بــاب مغــازه و انبــاری  بــه مســاحت  215.50 

ــی  ــی از 36 اصل ــماره  738 فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

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

اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 67988 

ــان ــه 108 اصفه ــورخ 92/5/28 دفترخان م

ســوم  هیــأت   1396/01/28-1982 شــماره  72.رای 

خانــم ربابــه مالئــی  بــه شناســنامه شــماره 3  کدملــی 

ابراهیــم    فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1289923256

67/49 حبــه مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه 

و انبــاری  بــه مســاحت  215.50 مترمربــع از پــالک 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 36 اصل ــماره  738 فرع ش

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

رســمی فــوق  از ســند شــماره 67988 مــورخ 92/5/28 

دفترخانــه 108 اصفهــان

چهــارم  هیــأت   1396/01/21-1657 شــماره  73.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــری  ب ــی لمجی ــرا ترک ــم زه خان

578  کدملــی 1283464470  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

محمدعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 

184.77 مترمربــع از پــالک شــماره    371 فرعــی از 40 

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــی ترکــی ــک رســمی محمدعل ــان ازمال غــرب اصفه

74.رای شــماره 1607-1396/01/21 هیــأت چهــارم آقــای 

حســین ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 61202 

ــاس   ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1281036951 ص کدمل

ــاحت 149.37  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش

ــی واقــع  ــع از پــالک شــماره   فرعــی از 28 اصل مترمرب

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــه 248  ــت صفح ــی  ثب ــم مزروع ــمی رحی ــک رس ازمال

دفتــر 107 امــالک

چهــارم  هیــأت   1396/01/28-1994 شــماره  75.رای 

خانــم خدیجــه ابراهیمــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 

2097 کدملــی 1282952110 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاس  ازشش عب

218.5  مترمربــع از پــالک شــماره  16 فرعــی از 27 

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حــاج حســین رضائــی

چهــارم  هیــأت   1396/01/28-1989 شــماره  76.رای 

شــماره  شناســنامه  بــه  راد  رئیســی  مریــم  خانــم 

ــران   ــادره ته ــی 4570126464  ص 4570126464  کدمل

فرزنــد باقــر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 

107 مترمربــع از پــالک شــماره    2482  فرعــی از 

18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی خســرو صفــری 

ــری لمجی

چهــارم   هیــأت   1396/01/21-1572 شــماره  77.رای 

آقــای علــی رضــا حقیقــی زاده ســبدانی  بــه شناســنامه 

ــان   ــادره اصفه ــی 1283281171  ص ــماره 1965 کدمل ش

فرزنــد حیــدر  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

226.29 مترمربــع از پــالک شــماره   23 فرعــی از 155 

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

ــی زاده  ــین حقیق ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

مارچینــی

چهــارم  هیــأت   1396/01/21-1610 شــماره  78.رای 

ــه شناســنامه شــماره 478   ــه مکارمــی  ب ــی ال ــای ول آق

کدملــی 1199025003  صــادره شــهرضا  فرزنــد امــان 

ــه مســاحت 254  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــه  ازششــدانگ ی ال

ــی  ــی از 40 اصل ــماره   676 فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

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

ــیان ــر عباس ــمی اکب ــک رس ــان ازمال اصفه

چهــارم  هیــأت   1396/01/21-1577 شــماره  79.رای 

آقــای امرالــه افشــار   بــه شناســنامه شــماره 11707  

ــی  ــد ول ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283226405  ص کدمل

ــاحت 172  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه  ازشش ال

ــع از پــالک شــماره فرعــی از 31 اصلــی واقــع در  مترمرب

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

ــی ــن ابراهیم ــمی حس ــک رس ازمال

چهــارم  هیــأت   1396/01/30-2254 شــماره  80.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرادی رنان ــی م ــای مجتب آق

اصفهــان  1270632310 صادره  1270632310 کدملــی 

بــه  بــاب خانــه   فرزنــد علــی  ازششــدانگ یــک 

مســاحت 195 مترمربــع از پــالک شــماره  3309 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 18 اصل

ــم  ــد کری ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک ــر 73 ام ــه 293 دفت ــت صفح ــهرابی ثب س

81.رای شــماره 1589-1394/02/01 هیــأت دوم خانــم 

ــماره  2304  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــرزا باقری ــم می مری

فرزنــد  اصفهــان   کدملــی   1288926405  صــادره 

امیــن الــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــالک  ــع از پ ــاحت  197/50  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س

شــماره  54  فرعــی از 6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 

ــالک ــر 866 ام 407 دفت

ــای  ــأت دوم اق ــماره 1588-1394/02/01 هی 82.رای ش

بــه شناســنامه شــماره  585  ســیدمحمد میرحــاج 

کدملــی   1288796153  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

سیدایازنســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــالک  ــع از پ ــاحت  197/50  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س

شــماره  54  فرعــی از 6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 

ــالک ــر 687 ام 53 دفت

83.رای شــماره 2217-1396/01/30 هیــأت اول آقــای 

مهــدی جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 1709 

کدملــی 1283454939 صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلــی 

ــاحت 16.25  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی در  شش

مترمربــع پــالک شــماره 313فرعــی از 25 اصلــی واقع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت فاطمــه پورعجــم مــورد ثبــت صفحــه 559 دفتر  

5 فرعــی امــالک

ــای  ــأت اول آق ــماره 2249-1396/01/30 هی 84.رای ش

ــی  ــماره 1858 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــیران ب ــرزاد ش ف

جعفرقلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285824156

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه 

اعیانــی آن بــه مســاحت 130.05 مترمربــع پــالک شــماره 

282فرعــی از 11 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــود و 

علــی شــیرانی مــورد ثبــت صفحــات 373 و 376 دفتــر 

ــالک 528 ام

اول  هیــأت   1396/01/28-1973 شــماره  85.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 250 کدمل ــوی ب ــره نب ــم نی خان

1290740429 صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید محمــد 

ــاب    ــی در  یــک دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب عل

ســاختمان تجــاری مســکونی بــا قیــد بــه اینکــه منافــع 

ــدر  ــی پ ــد عل ــید محم ــه س ــق ب ــات  متعل ــادام الحی م

متقاضــی مــی باشــد   بــه مســاحت  187/40    مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  18  اصل ــالک شــماره    3715  فرع پ

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 340 ام ــه 179 دفت ــت   صفح ــورد ثب م

86.رای شــماره 1974-1396/01/28 هیــأت اول آقــای 

ســید مجتبــی نبــوی بــه شناســنامه شــماره 2569 

ــید  ــد س ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1293152080 ص کدمل

محمــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان تجــاری مســکونی بــا قیــد بــه اینکــه 

منافــع مــادام الحیــات  متعلــق بــه ســید محمــد علــی 

پــدر متقاضــی مــی باشــد   بــه مســاحت  187/40    

مترمربــع پــالک شــماره    3715  فرعــی از  18  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــالک ــر 340 ام ــت   صفحــه 179 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

ــم  ــأت اول خان ــماره 1975-1396/01/28 هی 87.رای ش

منیــره نبــوی بــه شناســنامه شــماره 13124 کدملــی 

ــد  ــید محم ــد س ــان  فرزن ــادره اصفه 1283243040 ص

ــاب    ــی در  یــک دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب عل

ســاختمان تجــاری مســکونی بــا قیــد بــه اینکــه منافــع 

ــدر  ــی پ ــد عل ــید محم ــه س ــق ب ــات  متعل ــادام الحی م

متقاضــی مــی باشــد   بــه مســاحت  187/40    مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  18  اصل ــالک شــماره    3715  فرع پ

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 340 امــالک ــت   صفحــه 179 دفت ــورد ثب م

اول  هیــأت   1396/01/28-1976 شــماره  88.رای 

خانــم زهــرا الســادات نبــوی بــه شناســنامه شــماره 

1272123774 کدملــی 1272123774 صــادره اصفهــان  

ــاع از    ــگ مش ــک دان ــی در  ی ــد عل ــید محم ــد س فرزن

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان تجــاری مســکونی بــا 

قیــد بــه اینکــه منافــع مــادام الحیــات  متعلــق بــه ســید 

ــه مســاحت   محمــد علــی پــدر متقاضــی مــی باشــد   ب

ــی از   ــماره    3715  فرع ــالک ش ــع پ 187/40    مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 18  اصل

ــر  ــت   صفحــه 179 دفت ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه مل

ــالک 340 ام

ــای  ــأت اول آق ــماره 2482-1396/02/03 هی 89.رای ش

بــه شناســنامه شــماره 147  رنانــی  قلعــه  محمــود 

کدملــی 1290045836 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

ــاحت 85.95  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی در  شش

ــع  ــی واق ــی از 36 اصل ــماره 75فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت زیــن الدیــن نجفــی و محمــد نجفــی و 

ــی زاده ــن نجف محمدحس

90.رای شــماره 2503-1396/02/03 هیــأت اول خانــم 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــر معصوم ــادات می ــر الس فخ

ــان  ــادره  اصفه ــی 1283367351 ص ــماره 490 کدمل ش

فرزنــد ســید حبیــب در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــالک شــماره 226فرع ــع پ مســاحت 145.95 مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 22 اصل

ــر  ــه 365 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک 836 ام

ــای  ــأت دوم آق ــماره 2564-1396/02/04 هی 91.رای ش

حجــت الــه عســگری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 685 

کدملــی 1290827710 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 

رمضــان در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 

ــی  ــی از 18اصل ــالک شــماره 760 فرع ــع پ 200.5 مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــی ــان از مالکیــت رحیــم عســگری  رنان اصفه

ــم  ــأت دوم خان ــماره 2568-1396/02/04 هی 92.رای ش

ــی  ــماره 9 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه نصرآزادان فرزان

در   رمضــان  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290262152

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 287.23 

مترمربــع پــالک شــماره 462 فرعــی از 15 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 167 و 164 دفتــر 49 اصفهــان بنــام 

ــی ــان گورتان ــم مهرعلی ــی و هاش متقاض

ادامه در صفحه 8
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ــأت دوم   ــماره 2581-1396/02/04 هی 93.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی زهران ــن کاظم ــای حس آق
شــماره 37 کدملــی 1290127042 صــادره خمینــی 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاس در  شش ــد عب ــهر فرزن ش
ســاختمان بــه مســاحت 224.10 مترمربــع پــاک 
شــماره 255فرعــی از 6 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مــورد ثبــت صفحــه 70 دفتــر 285 امــاک
هیــأت   1396/02/04-2586 شــماره  94.رای 
ــه  ــی ب ــکری رنان ــی عس ــه عل ــم فاطم دوم خان
شــماره 84 کدملــی 1290114595  شناســنامه 
ــگ  ــه دان ــدی در س ــد مه ــان  فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــاب ســاختمان ب ــک ب مشــاع از  ششــدانگ ی
مســاحت 170.75 مترمربــع پــاک شــماره 3076 
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســهمی 
براتعلــی ورثــه غامعلــی دهنــوی رنانــی  صفحــه 

ــاک ــر 333 ام 63 دفت
هیــأت   1396/02/04-2587 شــماره  95.رای 
دوم خانــم ربابــه ســلیمانی رنانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1283124548 1460 کدملــی  شــماره 
اصفهــان  فرزنــد اســماعیل در  ســه دانــگ مشــاع 
از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــماره 3076 فرع ــاک ش ــع پ 170.75 مترمرب
از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــی  ــهمی براتعل ــان از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ورثــه غامعلــی دهنــوی رنانــی  صفحــه 63 دفتــر 

ــاک 333 ام
96.رای شــماره 1969-1396/01/28 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه  ــدری قهفرخــی ب ــم حی ــم مری خان
صــادره   1285806506 کدملــی   80 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد محمــد در  ســه دانــگ مشــاع از   
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
84/35   مترمربــع پــاک شــماره  120    فرعــی 
از 40   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــان  از مالکیــت محمــد  ثبــت ملــک غــرب اصفه

لــری لمجیــری
ــأت دوم  ــماره 1968-1396/01/28 هی 97.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــودانی ب ــی س ــم رضائ ــم اعظ خان
صــادره    1293190608 کدملــی   217 شــماره 
ــگ  ــه دان ــم در   س ــد رحی ــهر فرزن ــی ش خمین
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   84/35   مترمربــع پاک شــماره  120    
ــش   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 40   اصل فرع
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــری ــری لمجی محمــد ل
ــأت دوم  ــماره 1936-1396/01/28 هی 98.رای ش
ــه شناســنامه  ــه ب آقــای اصغــر محمــدی ســه پل
شــماره 27959 کدملــی 1280276150 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد حســن در    ششــدانگ یک باب   
ــع  ــه مســاحت  280/40    مترمرب ســاختمان   ب
پــاک شــماره   288   فرعــی از  1  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــند 42118  ــوق س ــمی ف ــک رس ــان  از مال اصفه

ــان ــه 95 اصفه ــورخ 1362/7/27 دفترخان م
99.رای شــماره 1929-1396/01/28 هیــأت دوم 
خانــم عصمــت ســلطانی آفارانــی بــه شناســنامه 
شــماره 16 کدملــی 1290396191 صــادره خمینــی 
شــهر  فرزنــد محمدعلــی در  ســه دانــگ مشــاع از   
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــی  ــماره  28اصل ــاک ش ــع پ 233/79    مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمدعلــی ســلطانی

هیــأت   1396/01/28-1928 شــماره  100.رای 
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــی ف ــد جمال ــای مجی دوم آق
ــادره  ــی 1286734355 ص ــماره 2478 کدمل ش
اصفهــان  فرزنــد علــی در   ســه دانــگ مشــاع از   
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــی  ــماره  28اصل ــاک ش ــع پ 233/79    مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمدعلــی ســلطانی

ــأت دوم  ــماره 1934-1396/01/28 هی 101.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــان زران ــه قدیری ــای عبدال آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1290116709 ص ــماره 9 کدمل ش
فرزنــد عباســعلی در   ششــدانگ یــک بــاب   
ــع  ــه مســاحت   216/22   مترمرب ســاختمان   ب
ــع  ــی واق ــاک شــماره   9   فرعــی از  39  اصل پ
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حســین نصــر آزادانــی  مــورد 

ــاک ــر 429 ام ــت صفحــه 416 دفت ثب
هیــأت   1396/01/28-1985 شــماره  102.رای 
ــه شناســنامه  اول خانــم عفــت حاجــی رنانــی ب
صــادره   1290045445 کدملــی   108 شــماره 
ــاب    ــک ب ــی ششــدانگ ی ــد براتعل ــان فرزن اصفه
خانــه    بــه مســاحت   195/40   مترمربــع پــاک 
ــع در  ــی واق شــماره   3308   فرعــی از 18   اصل
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش  14  ح اصفه
ــر 1122 ــه 275 دفت ــت  صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــأت اول  ــماره 1997-1396/01/28 هی 103.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــدری رنان ــد حی ــای محم آق
 1271769948 کدملــی   1271769948 شــماره 
ــد عبــاس در    ششــدانگ  صــادره اصفهــان فرزن
بــه مســاحت  221/15     مغــازه  بــاب    یــک 
ــی از  18   ــاک شــماره    3308  فرع ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 126 

ــر 636 دفت
ــأت دوم  ــماره 1699-1396/01/23 هی 104.رای ش
آقــای محمــد عباســی بــه شناســنامه شــماره 30 
ــد  ــدان فرزن ــادره هم ــی 6479840992 ص کدمل
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــر شش اکب
ــماره   67   ــاک ش ــع پ ــاحت    120  مترمرب مس
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رمضانعلــی 

ــی نســاجپور اصفهان
ــأت دوم   ــماره 1926-1396/01/27 هی 105.رای ش
آقــای عباســعلی قاســمی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــی 1290106169 صــادره اصفه 14 کدمل
صفــر ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه 
ــماره 48  ــاک ش ــع پ ــاحت 184/20 مترمرب مس
فرعــی از 21 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســهم االرث 

ــی ســودانی  ــا رضای ــری آق متقاضــی از پ
ــأت دوم  ــماره 1703-1396/01/23 هی 106.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــنیزجانی ب ــین گش ــای غامحس آق
صــادره   6339481035 880 کدملــی  شــماره 
ــاع از   ــگ مش ــف در  4 دان ــد لطی ــهرکرد فرزن ش
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
59/70    مترمربــع پــاک شــماره    68   اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت ســید حســن رضــوی 

بهــرام آبــادی فرزنــد ســید حســین
ــأت دوم   ــماره 1702-1396/01/23 هی 107.رای ش
آقــای داریــوش گشــنیزجانی بــه شناســنامه 
صــادره   6339793241 کدملــی   16 شــماره 
ــاع از   ــگ مش ــف در 2 دان ــد لطی ــهرکرد فرزن ش
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
59/70    مترمربــع پــاک شــماره    68   اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت ســید حســن رضــوی 

ــد ســید حســین ــادی فرزن ــرام آب به
108.رای شــماره 2528-1396/02/04 هیــأت دوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی داوودی ب ــای امامقل آق
1662 کدملــی 1159365873 صــادره  فریــدن 
فرزنــد روزعلــی ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 119.70 مترمربــع پــاک شــماره 67 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حــاج اســماعیل 

امینــی عاشــق آبــادی
109.رای شــماره 2553-1396/02/04 هیــأت دوم 
آقــای ســید ابوالفضــل میــر معصومــی کرمــی بــه 
شناســنامه شــماره 13 کدملــی 1290838437 
صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد ســید مرتضــی در  
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــع پــاک شــماره 183 فرعــی از 35  133 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند شــماره 
ــه 112 اصفهــان  71927 مــورخ 92/11/14 دفترخان

طبــق ســامانه امــاک
ــأت دوم  ــماره 2562-1396/02/04 هی 110.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــلطانی رنان ــه س ــم صدیق خان
شــماره 11778 کدملــی 1283227118 صــادره 
ششــدانگ  در   ابوالقاســم  فرزنــد  اصفهــان 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــک ب قســمتی از ی
فرعــی   714 شــماره  پــاک  مترمربــع   96.9
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از18اصل
ــه  ــت رباب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
عاملــی مــورد ثبــت صفحــه 2 دفتــر 507 امــاک

هیــأت   1396/01/30-2181 شــماره  111.رای 

ــه  ــی ب ــی جورتان ــاج عنایت ــم ح ــم مری اول خان
شناســنامه شــماره 34 کدملــی 1290381976 
صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی در  ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان قدیمــی  بــه مســاحت 270.35 
مترمربــع پــاک شــماره 417فرعــی از 15 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــق  ــوق طب ــمی ف ــک رس ــان  از مال ــرب اصفه غ

ــاک ــامانه ام س
112.رای شــماره 2311-1396/01/31 هیــأت اول 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــلیمانی ب ــرج س ــای ف آق
72 کدملــی 1159809186 صــادره فریــدن فرزنــد 
ــگ مشــاع از  ششــدانگ  ــار  دان درویشــعلی چه
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 122.78 
مترمربــع پــاک شــماره 515 فرعــی از 27اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدحســین خنــدان 

ــاک ــر 434 ام ــه 307 دفت ــت صفح ــورد ثب م
ــأت اول  ــماره 2312-1396/01/31 هی 113.رای ش
خانــم همینــه بختیــاری به شناســنامه شــماره 31 
کدملــی 5759758187 صــادره چــادگان  فرزنــد 
رحمــن دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 122.78 مترمربــع پاک 
شــماره 515 فرعــی از 27اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــت  ــورد ثب ــدان م ــین خن ــت محمدحس از مالکی

صفحــه 307 دفتــر 434 امــاک
ــأت اول  ــماره 2226-1396/01/30 هی 114.رای ش
آقــای علــی آقائــی بــه شناســنامه شــماره 11 
کدملــی 5759728857 صــادره چــادگان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در شش مهدیقل
ــاک شــماره 68  ــع پ مســاحت 288.68 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن مهــری 

ــوی دهن
ــأت اول  ــماره 2230-1396/01/30 هی 115.رای ش
ــه شناســنامه  ــی ب ــری بلطاق ــای اســد جهانگی آق
شــماره 1469 کدملــی 6219346238 صــادره 
فریــدن فرزنــد محمــد در  ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 160.70 مترمربــع پــاک 
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق شــماره 67 اصل
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــات ــم بی ابراهی
116.رای شــماره 2001-1396/01/28 هیــأت اول 
آقــای محســن کیقبــادی لمجیــری به شناســنامه 
شــماره 2 کدملــی 1290137684 صــادره خمینــی 
ــاب     ــد محمــد در    ششــدانگ یــک ب شــهر فرزن
مغــازه    بــه مســاحت    27/22  مترمربــع پــاک 
ــع در  ــی واق ــی از  40  اصل ــماره 464     فرع ش
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش  14  ح اصفه
اصفهــان از مالکیــت محمــود کیقبــادی لمجیــری 

صفحــه 385 دفتــر 98 امــاک
ــأت اول  117.رای شــماره 2274-1396/01/31 هی
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی جوهان ــین وران ــای حس آق
صــادره   1287855466 242 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد عبــد الصمــد در  ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 50 مترمربــع 
پــاک شــماره  66 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــاک ــر 963 ام ــه 296 دفت ــت صفح ــورد ثب م
هیــأت   1396/02/03-2440 شــماره  118.رای 
اول آقــای امیررضــا جــان نثــاری الدانــی بــه 
شناســنامه شــماره 1541 کدملــی 1283454408 
ــدانگ  ــد در  شش ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 43.83 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 13 اصل ــماره 452 فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
از  مالکیــت  اصفهــان مقــدار 21 متــر مربــع 
محمدرضــا ســخائی الدانــی و مابقــی از مالکیــت 
متقاضــی از ســند 4756 مــورخ 1389/11/18 

ــان ــه 371 اصفه دفترخان
119.رای شــماره 2185-1396/01/30 هیــأت اول 
خانــم زهــره طاهــری نــژاد بــه شناســنامه شــماره 
1670 کدملــی 1285639189 صــادره اصفهــان 
فرزنــد رجبعلــی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 127.90 مترمرب ــه مس ب
2534فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــت  ــورد ثب ــی م ــی ماهران ــرزا عل ــت می از مالکی

ــاک ــر 450 ام ــه 447 دفت صفح
ــأت اول  ــماره 2277-1396/01/31 هی 120.رای ش

ــه شناســنامه  آقــای عبــاس اکبــری عســگرانی ب
صــادره   1285646118 کدملــی   567 شــماره 
ــاب  ــی در  ششــدانگ یــک ب ــد عل ــان فرزن اصفه
ــاک  ــع پ ــاحت 133.50 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق شــماره 28 اصل
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح
ــأت اول  ــماره 2178-1396/01/30 هی 121.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوالدی ب ــین ف ــای حس آق
اصفهــان  صــادره   1287571271 1018 کدملــی 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن در  شش ــد حس فرزن
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 389.90 مترمرب ــه مس ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   6 از  331فرعــی 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
از مالــک رســمی فــوق طبــق ســند الکترونیکــی 
مالکیــت  از   بقیــه  و   139520302025003997
شــهرداری مــورد ثبــت صفحــات 565 و 196 و 

199 دفاتــر 814 و 811 امــاک
122.رای شــماره 1698-1396/01/23 هیــأت دوم 
آقــای مرتضــی اکبــری کجوســنگی بــه شناســنامه 
شــماره 1601 کدملــی 0492405719 صــادره ری 
فرزنــد حســن در    ششــدانگ یــک بــاب    مغازه 
بــه مســاحت   34/37   مترمربــع پــاک شــماره    
28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــت اســداله  ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

رضائــی
ــأت اول   123.رای شــماره 2177-1396/01/30 هی
ــه  آقــای محمــد صــادق محمــد بیگــی دهقــی ب
ــی 1092336842  ــماره 308 کدمل ــنامه ش شناس
در   نوروزعلــی  فرزنــد  آبــاد  نجــف  صــادره  
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی از 16  ــماره 108فرع ــاک ش ــع پ 90.20 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــاک ــامانه ام ــق س ــان طب ــرب اصفه ــک غ مل
ــأت اول   ــماره 2291-1396/01/31 هی 124.رای ش
آقــای بهــزاد بابائــی ســودانی بــه شناســنامه 
صــادره    1290412642 کدملــی   23 شــماره 
خمینــی شــهر فرزنــد عبدالوهــاب در  ششــدانگ 
یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 162.75 مترمربــع 
پــاک شــماره  34 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــدس رضائ ــت اق مالکی
ــأت اول  ــماره 1999-1396/01/28 هی 125.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 849  ــم نغمــه قاصــد ب خان
کدملــی 1818497220 صــادره آبــادان  فرزنــد 
غــام حســین ششــدانگ یــک بــاب    خانــه    به 
ــماره    ــاک ش ــع پ ــاحت  147/83   مترمرب مس
68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســین 
هامانــی مــورد ثبــت صفحــه 93 دفتــر 48 اماک

ــأت اول  ــماره 2184-1396/01/30 هی 126.رای ش
آقــای عبــاس صادقــی نیــا بــه شناســنامه شــماره 
195 کدملــی 1290075050 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــاک شــماره 3408فرعــی از  ــع پ 212.70 مترمرب
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 18 اصل
ــوق  ــت ف ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

مــورد ثبــت صفحــه 157 دفتــر 77 امــاک
هیــأت   1396/01/30-2267 شــماره  127.رای 
اول خانــم مریــم نصــری بــه شناســنامه شــماره 
صــادره    1270102885 کدملــی   1270102885
اصفهــان فرزنــد غامحســین در  ســه دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 
122.40 مترمربــع پــاک شــماره 1099فرعــی از 15 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــاک  ــر ام ــب دفت ــان بموج ــرب اصفه ــک غ مل

الکترونیکــی شــماره  139520302025002140
ــأت اول  ــماره 2266-1396/01/30 هی 128.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــاری ب ــان نث ــی ج ــای محمدعل آق
 1130047938 کدملــی   1130047938 شــماره 
ــه  ــد در   س ــد احم ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ص
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 122.40 مترمرب ــه مس ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   15 از  1099فرعــی 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
الکترونیکــی شــماره   بموجــب دفتــر امــاک 

139520302025002141
هیــأت   1396/01/30-2188 شــماره  129.رای 
اول خانــم محبوبــه جــان نثــاری الدانــی بــه 
شناســنامه شــماره 33 کدملــی 1293212679 

صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد رضــا در  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 146.82 مترمربــع 
پــاک شــماره 565فرعــی از 13 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 11 دفتــر 931 امــاک

130.رای شــماره 2290-1396/01/31 هیــأت اول 
آقــای علــی نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 
3379 کدملــی 1282781103 صــادره اصفهــان 
فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 243.49 مترمرب ب
53 فرعــی از 30 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــورخ 74/11/23  ــند 42505 م ــماره س ــوق بش ف

ــه 91 اصفهــان دفترخان
هیــأت   1396/02/03-2449 شــماره  131.رای 
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــل آخون ــای ابوالفض اول  آق
ــی 1091976058 صــادره نجــف  شــماره 47 کدمل
ــاب  ــه در  ششــدانگ یــک ب ــد ولــی ال ــاد فرزن آب
ســاختمان بــه مســاحت 205.20 مترمربــع پــاک 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 31 اصل ش
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی ــد ســلیمی بابوکان حــاج احم
132.رای شــماره 2458-1396/02/03 هیــأت اول 
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــاری علویج ــه قنده ــم رقی خان
شــماره 103 کدملــی 1091852936 صــادره نجــف 
ــاب  ــی در  ششــدانگ یــک ب ــد فتحعل ــاد فرزن آب
خانــه بــه مســاحت 119.77 مترمربــع پــاک 
شــماره 750 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــورد  ــه  م ــان علویج ــینعلی قنبری ــت حس مالکی

ــاک ــر 329 ام ــت صفحــه 124 دفت ثب
133.رای شــماره 2157-1396/01/29 هیــأت اول 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــره انتظ ــم طاه خان
آبــادان  صــادره   1819428567 1872 کدملــی 
ــه  ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــن شش ــد حس فرزن
ــماره      ــاک ش ــع پ ــاحت     276 مترمرب ــه مس ب
337 فرعــی از   7 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش  14  ح
از مالــک رســمی فــوق ســند 146694 مــورخ 

1380/3/28 دفترخانــه 7 اصفهــان
ــأت اول  ــماره 2026-1396/01/29 هی 134.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــبدانی ب ــان س ــا قانعی ــای رض آق
شــماره 8 کدملــی 1290242208 صــادره اصفهــان 
فرزنــد براتعلــی ششــدانگ یــک باب   ســاختمان 
مغــازه بــا طبقــه فوقانــی آن  )پــاک 40/141 
ــه مســاحت    ــی ( ب ــه اعیان باســتثنای بهــای ثمنی
84   مترمربــع پــاک شــماره   140 و 141   فرعــی 
از  40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان )پــاک 40/141 بنــام 
مالــک رســمی فــوق و پــاک 40/140 بنــام مالک 
ــق ســامانه  ــری طب رســمی رضــا عســگری لمجی

امــاک(
هیــأت  شــماره 1396/02/17-3738  135.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا ماران ــم لی دوم خان
ــی  ــادره  خمین ــی 1282998803 ص 3930 کدمل
ــاب    ــک ب ــد مرتضــی در  ششــدانگ ی شــهر فرزن
ســاختمان بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی   به 
ــاک شــماره   135    ــع پ مســاحت  100    مترمرب
فرعــی از  27   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مقــدار 80 
متــر مربــع از مالکیــت فضــل الــه صادقــی برزانی 
صفحــه 170 دفتــر 453 امــاک و مقــدار 20 
ــی  ــع از مالکیــت شــوکت صادقــی برزان ــر مرب مت

ــاک ــر 453  ام صفحــه 176 دفت
هیــأت   1396/02/17-3735 شــماره  136.رای 
دوم آقــای عبدالرحیــم جعفــری ولدانــی بــه 
 1290153231 کدملــی   10 شــماره  شناســنامه 
ــدانگ  ــد در شش ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــاحت   356    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
ــی از 36    ــماره 276      فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدحســن و 

ــذر ــین رهگ محمدحس
هیــأت   1396/02/20-4064 شــماره  137.رای 
ــه شناســنامه  ــی فردوســی ب دوم آقــای محمدعل
شــماره 8 کدملــی 0533691664 صــادره اراک 
فرزنــد حســن ششــدانگ یــک بــاب   خانــه   بــه 
ــماره    ــاک ش ــع پ ــاحت   322/40   مترمرب مس
68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عباســعلی 

ــد محمــد ــوی  فرزن محمــودی دهن
هیــأت   1396/02/17-3725 شــماره  138.رای 
دوم آقــای روزعلــی ملکــی بــه شناســنامه شــماره 
الیگــودرز  603 کدملــی 4170934059 صــادره 
ــاب   ســاختمان    ــک ب ــد نقــی ششــدانگ ی فرزن
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت  208    مترمرب ــه مس ب
32  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 49606 مــورخ 

ــان ــه 29 اصفه 1350/6/30 دفترخان
هیــأت   1396/02/26-4542 شــماره  139.رای 
دوم آقــای مرتضــی جــان نثــاری بــه شناســنامه 
ــد  ــادره فرزن ــی 1290607664 ص ــماره 10 کدمل ش
ــه  ــاختمان ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــد شش احم
مســاحت 179 مترمربــع پــاک شــماره 97 فرعــی 
از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ســند 93328 مــورخ 

1395/11/5
ــأت دوم  ــماره 1914-1396/01/27 هی 140.رای ش
آقــای سیدحســین احمــدی   بــه شناســنامه 
شــماره 6 کدملــی 5659626513 صــادره کوهپایــه 
فرزنــد ســیدعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 214.53 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 79 فرع ــاک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از ســند 131296 مــورخ 1393/10/28 
ــورخ  ــند 18272 م ــان و س ــه 160 اصفه دفترخان

1394/12/12 دفترخانــه 160 اصفهــان
هیــأت   1396/02/17-3723 شــماره  141.رای 
دوم آقــای میثــم نصرآزادانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1280398159 کدملــی   5092 شــماره 
اصفهــان فرزنــد ابراهیــم در ســه دانــگ مشــاع از  
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
200/74   مترمربــع پــاک شــماره  224    فرعــی 
از  24  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت   ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــاک ــر 540 ام ــه 197 دفت صفح
هیــأت   1396/02/17-3722 شــماره  142.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــزه نصرآزادان ــای حم دوم  آق
شــماره 1757 کدملــی 1282928538 صــادره  
اصفهــان فرزنــد ابراهیــم در ســه دانــگ مشــاع از  
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
200/74   مترمربــع پــاک شــماره  224    فرعــی 
از  24  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت   ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــاک ــر 540 ام ــه 197 دفت صفح
هیــأت  143.رای شــماره 1396/02/31-4834 
دوم خانــم منیــژه صادقــی برزانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1289965447 کدملــی   58 شــماره 
ــک  ــی در    ششــدانگ ی ــد قدمعل ــان فرزن اصفه
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  310    مترمربــع 
پــاک شــماره   88   فرعــی از  24  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر 162  ــت     صفحــه 168 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

ــه میــزان 310 متــر کســر شــود ( امــاک ) ب
هیــأت   1396/02/31-4846 شــماره  144.رای 
بــه  گورتانــی  مهرعلیــان  ســعید  آقــای  دوم 
 1290277540 12 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــدانگ  ــر در    شش ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  157.35    
ــی از   15  ــماره   287   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت      صفحــه 317 

ــاک ــر 49 ام دفت
هیــأت   1396/02/31-4845 شــماره  145.رای 
دوم آقــای علــی محققیــان بــه شناســنامه شــماره 
50 کدملــی 1290310556 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی شش تق
مســاحت   131.06   مترمربــع پــاک شــماره    
409  فرعــی از  15  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش  14  ح

ــر 432 ــه 103 دفت ــت صفح ــورد ثب م
هیــأت   1396/03/03-5187 شــماره  146.رای 
اول آقــای مجیــد مارانــی برزانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1285103629 2524 کدملــی  شــماره 
یــک  یدالــه در  ششــدانگ  اصفهــان فرزنــد 
بــاب مغــازه بــه مســاحت 20.20مترمربــع پــاک 
شــماره 968فرعــی از 26 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــت  ــورد ثب ــرفازه م ــیرانی س ــادگار ش ــت ی مالکی

ــاک ــر 430 ام ــه 473 ذفت صفح

هیــأت   1396/02/28-4654 شــماره  147.رای 
بــه  ســاری  دره  کاگوئــی  رضــا  آقــای  اول  
 6219751681 کدملــی   3 شــماره  شناســنامه 
ــک  ــه ششــدانگ ی ــد عبدال ــدن فرزن صــادره فری
بــاب خانــه بــه مســاحت 156.82مترمربــع پــاک 
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق شــماره 68 اصل
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
مهــری الهیجانیــان مــورد ثبــت صفحــه 85 دفتــر 

378 امــاک
148. رای شــماره 4676-1396/02/28 هیأت اول 
ــه شناســنامه  ــی ب ــد کاظمــی جروکان ــای حمی آق
صــادره   1141678217 کدملــی   271 شــماره 
ــدانگ  ــی در  شش ــد قدیرعل ــهر فرزن ــی ش خمین
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 257.30مترمربــع 
پــاک شــماره  44 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــت صفحــات  ــورد ثب ــاس کاظمــی م ــت عب مالکی

ــاک ــر 238 ام ــی 264 دفت 243 ال
149. رای شــماره 5212-1396/03/03 هیــأت اول 
ــه شناســنامه  ــی ب آقــای مهــدی کاظمــی جروکان
شــماره 1749 کدملــی 1284778304 صــادره 
اصفهــان فرزنــد قدیرعلــی ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 253.10مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 44 اصل ــماره فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــاس کاظم ــت عب مالکی
150.رای شــماره 4752-1396/02/30 هیــأت اول 
ــه شناســنامه شــماره  ــدوی ب ــای غامرضــا مه آق
45 کدملــی 5659794181 صــادره نائیــن فرزنــد 
حســین ششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 
224.10 مترمربــع پــاک شــماره  31 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حســین ابراهیمــی بابوکانــی

هیــأت   1396/03/09-5810 شــماره  151.رای 
چهــارم  آقــای احمــد رضــا فراســت به شناســنامه 
صــادره    1219678368 کدملــی   6 شــماره 
گلپایــگان فرزنــد عبدالباقــی در    ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت  88.50    مترمرب ــه ب ــاب    خان ب
ــی  ــی از  18  اصل ــماره    2484  فرع ــاک ش پ
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــر  ــت   صفحــه 27 دفت ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

ــاک 63 ام
هیــأت   1396/03/08-5658 شــماره  152.رای 
بــه  جونــی  جوانــی  حســین  آقــای  چهــارم 
شناســنامه شــماره 48 کدملــی 1290283583 
صــادره اصفهــان فرزنــد رحیــم  ســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
162.14 مترمربــع از پــاک شــماره 546   فرعــی 
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق از 25 اصل
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــورخ 90/12/12  ــماره  4736 م ــند ش ــوق  از س ف

ــان ــه 411 اصفه دفترخان
هیــأت   1396/03/08-5688 شــماره  153.رای 
بــه  جونــی   عســگری  زهــرا  خانــم  چهــارم 
ــی 1284951405   ــماره 1096 کدمل ــنامه ش شناس
ــگ  ــه دان ــا س ــد محمدرض ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش مش
مســاحت  162.14 مترمربــع از پــاک شــماره 
546   فرعــی از  25 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــماره 4736  ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس از مال

مــورخ 90/12/12 دفترخانــه 411 اصفهــان
آرای اصاحی

هیــأت   1395/11/27-30983 شــماره  رای   .1
اول آقــای جلیــل افضــل زاده بــه شناســنامه 
شــماره 44916 کدملــی 1280337168 صــادره 
ــک  ــد اســماعیل در   ششــدانگ ی ــان فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت  154.05 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 133  فرع ــاک ش پ
ملــک  ثبــت  حــوزه   14 بخــش  اصفهــان  در 
از مالکیــت رمضــان رضائــی  غــرب اصفهــان 

 برزانی
ــوق  ــات ف ــت اصاح ــا رعای ــی ب ــادره قبل آراء ص

ــند. ــرا میباش ــل اج قاب
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع

مالکیــت صادرخواهدشــد .
م الف 8400

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/03/20
تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/04/04

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــاک غــرب 
اصفهــان   

 علیرضا حیدری 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــش 3  ــاک بخ ــمتی از ام ــدود قس ــد ح ــون تحدی چ

ــور  ــدم حض ــت ع ــه عل ــدگل ب ــی آران و بی ــوزه ثبت ح

مالــک، تــا کنــون بــه عمــل نیامــده، لــذا بــا توجــه بــه 

دســتور اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 

ــاک  ــی ام ــدود اختصاص ــد ح ــل، تحدی ــن ذی مالکی

ــاعت 8  ــده در س ــن ش ــای تعیی ــخ ه ــوم در تاری مرق

صبــح شــروع و انجــام خواهــد شــد. و در صــورت 

ــه روز  ــدی ب ــات تحدی ــل عملی ــا روز تعطی ــادف ب مص

ــد.  ــد ش ــول خواه ــد موک بع

اماک بخش 3 آران وبیدگل

شــماره هــای فرعــی  از پــاک 1 اصلــی واقــع در 

ســرداریه

ــد محمــد  ــی فرزن ــای هــادی رحمان 446 فرعــی - آق

ــی  ــد عل ــی فرزن ــن بیدگل ــی رحم ــد تق ــای محم و آق

ــه  ــاری ب ــاب انب ــدانگ  یکب ــه( ، شش ــر )بالمناصف اکب

ــع  ــاحت 1484 مترمرب مس

شــماره هــای فرعــی از پــاک 3 اصلــی واقــع در معیــن 

د با آ

ــتکاربیدگلی  ــه کش ــمس ال ــای ش ــی - آق 2996 فرع

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــه ، شش ــد یدال فرزن

136.41 مترمربــع 

2997 فرعــی - خانــم اقــدس کشــتکاربیدگلی فرزنــد 

ــه مســاحت 200  ــه ب ــر ، ششــدانگ  یکبابخان علــی اکب

مترمربــع 

ــد  ــی فرزن 2998 فرعــی - آقــای ســید اکبرلحمیبیدگل

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــاس ، شش ــید عب س

135 مترمربــع 96/04/13

شــماره هــای فرعــی از پاکهــای اصلــی واقــع در 

اماکــن

های14و15و16فرعــی  شــماره  از  مجــزا  فرعــی   21

وقســمتی از مشــاعات مجــزا از پــاک 29 اصلــی 

- خانــم زهــرا دانشــور فرزنــد مســلم ، ششــدانگ  

یکبابخانــه بــه مســاحت 92 مترمربــع 

ــمتی  ــی وقس ــماره 3و1و4 فرع ــزا از ش ــی مج 10 فرع

از مشــاعات از پــاک 222 اصلــی - خانــم زهــره 

ششــدانگ    ، محمــود  فرزنــد  بیدگلــی  مســکینی 

ــع 96/04/14 ــه مســاحت 122.50 مترمرب ــه ب یکبابخان

ــای ســید  ــی - آق ــاک 249 اصل ــی مجــزا از پ 8 فرع

محمدرضــا طباطبایــی فرزنــد ســیدمرتضی ، ششــدانگ  

یکبابخانــه بــه مســاحت 140.97 مترمربــع شــماره 

ــاک 285  ــی از پ ــماره 12فرع ــزا از ش ــی مج 53 فرع

ــد ماشــا  ــه فرزن ــان طام ــد کبیری ــای احم ــی - آق اصل

الــه و خانــم فاطمــه محققیــان بیدگلــی فرزنــد محمــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــه( ، شش )بالمناصف

ــع  99.20 مترمرب

از شــماره 17 فرعــی وقســمتی  23 فرعــی مجــزا 

ازمشــاعات از پــاک 616 اصلــی - آقــای محســن 

ــه  ــدانگ  یکبابخان ــد ، شش ــی محم ــد عل ــی فرزن غائب

بــه مســاحت 174.20 مترمربــع 96/04/15

ــاک 972  ــی از پ ــماره 11 فرع ــزا از ش ــی مج 199 فرع

ــی  ــر حســین شــاهمیرزایی بیدگل ــای امی ــی - آق اصل

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــد ، شش ــد احم فرزن

402.50 مترمربــع 

ــاک 972  ــی از پ ــماره 11 فرع ــزا از ش ــی مج 200 فرع

ــید  ــد س ــوی فرزن ــادات عل ــم س ــم مری ــی - خان اصل

محمــد ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 111 

ــع  مترمرب

ــی -  ــاک 1442 اصل ــمتی از پ ــزا از قس ــی مج 7 فرع

ــدانگ   ــی ، شش ــد عل ــزای فرزن ــن روزاف ــای محس آق

یکبابخانــه بــه مســاحت 137.37 مترمربــع 96/04/17

شــماره هــای فرعــی از پــاک 2637 اصلــی واقــع در 

مســعودآباد

ــای  ــی - آق ــماره 1189 فرع ــزا از ش ــی مج 8585 فرع

علــی زریــن فرزنــد محمــد باقــر و خانــم زهــرا رزمــی 

، ششــدانگ   )بالمناصفــه(  فرزنــد محمــد  منــش 

ــع  ــاحت 143.45 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

8586 فرعــی مجــزا از شــماره 1190و1189 فرعــی - 

ــین ،  ــد حس ــی فرزن ــور آران ــینی پ ــرا حس ــم زه خان

ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 426.25 مترمربــع

ــای  ــی - آق ــماره 1032 فرع ــزا از ش ــی مج 8588 فرع

حســین مــرادی آرانــی  فرزنــد محمــود و خانــم 

ــه( ،  ــان )بالمناصف ــد رمض ــکرگذارآرانی فرزن ــیه ش آس

ششــدانگ  یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 115 مترمربــع 

96/04/18

ــع در  ــی واق ــاک 2640 اصل ــی از پ ــای فرع شــماره ه

ــت آران دش

ــم  ــی - خان ــماره 235 فرع ــزا از ش ــی مج 1826 فرع

ــد علــی خــان ، ششــدانگ   کبــری اســامی زاده  فرزن

ــع  ــاحت 165.82 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

ــای  ــی -  آق ــماره 288 فرع ــزا از ش ــی مج 1827 فرع

شــماره  فرزنــد حســن  آرانــی  دارچینــی  حســین 

شناســنامه 669 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 

159.25 مترمربــع شــماره هــای فرعــی از پــاک 2704 

ــه ــتجرد و غیاثی ــع در دس ــی واق اصل

362 فرعــی مجــزا از شــماره 253 فرعــی - آقــای 

ــدانگ   ــد  ، شش ــد محم ــرد فرزن ــایان ف ــن ش محس

یکبابخانــه بــه مســاحت 172 مترمربــع 96/04/19

بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن 

ــل  ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ اخط

حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 

مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

مجلــس تحدیــدی تــا 30 )ســی( روز پذیرفتــه خواهــد 

ــف 5/22/96/187 ــد.م ال ش

تاریخ انتشار:  96/03/20   

  رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

 عباس عباس زادگان

آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــی رضوی ــید مصطف ــا س آق

292/96از  بــه کاســه  دادخواســت  شــرح  بــه   21

ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ای

و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید علــی 

اصغــر رضویــان بــه شــماره شناســنامه 1407 در تاریــخ 

ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب 96/2/2 اقامت

ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1 – 

ســید مصطفــی رضویــان فرزنــد ســید علــی اصغــر بــه 

ــی  ــد ســید عل ــان فرزن ش ش 21 ، 2 – طاهــره رضوی

ــان  ــود رضوی ــید محم ــه ش ش 72 ، 3 – س ــر ب اصغ

فرزنــد ســید علــی اصغــر بــه ش ش 33 ، 4 – ســید 

ــه  ــد ســید علــی اصغــر ب ــان فرزن غیــاث الدیــن رضوی

ش ش 2408 ، 5 – ســید محمــد رضویــان فرزنــد 

ــه  ــه ش ش 2866 ، 6 – جمیل ــر ب ــی اصغ ــید عل س

ــه ش ش 54  ــر ب ــی اصغ ــید عل ــد س ــان فرزن رضوی

فرزنــدان متوفــی و الغیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات 

ــک  ــت و ی ــک نوب ــور را در ی ــی درخواســت مزب مقدمات

مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 

ــزد او باشــد از  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنام و ی

تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه

قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف کاشــان – 

فاطمــه حســین پــور

آگهی تحدید حدود اختصاصی
خانــه   یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 

بخــش  در  واقــع  اصلــی  از 7007  فرعــی   1 پــاک 

ــام   ــه ن ــی ب ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــان  ــی   در جری ــد بمانعل ــان فرزن ــی عبداللهی رمضانعل

ثبــت اســت و رای شــماره 139560302027009420  

ــاف  ــل اخت ــات ح ــرف هی ــورخ 1395/7/29  از ط م

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

ــت  ــد ســند رســمی مســتقر در ثب و ســاختمانهای فاق

ــه  ــبت ب ــان نس ــرق اصفه ــه ش ــاک منطق ــناد و ام اس

ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــده اس ــادر گردی ــوم ص ــک مرق مل

ــدود  ــد ح ــه تحدی اینک

اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک 

بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت 

و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود 

ملــک مرقــوم در تاریــخ 1396/4/19  روزدو شــنبه   

ــد  ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س

ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم

مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقرر در 

محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 

امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

ــه  ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح ــس تحدی صورتمجل

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 86 آئی ــق م ــد و طب ــد ش خواه

ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت 

ــدام و گواهــی طــرح  ــی اق ــه مراجــع ذیصــاح قضای ب

دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در 

ــی  ــده قانون ــا نماین ــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و ی غی

وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی 

ــه  ــن منطق ــه ای ــم دادخواســت را اخــذ و ب ــدم تقدی ع

ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــپس اداره ثب ــد س ــلیم نمای تس

اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه 

ــد داد.  خواه

تاریخ انتشار: 1396/3/20 

شماره :6717/ م الف 

هادیــزاده رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 

شــرق اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــک ب ــد حــدود ششــدانگ ی ــه تحدی ــا اینک نظــر ب

خانــه بــه مســاحت 729/50 متــر مربــع پــاک شــماره 

ــع در  ــی  واق 2768 فرعــی از 1279 فرعــی از 49  اصل

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه در اجــرای قانــون 

تعییــن تکلیــف و برابــر رای شــماره 421 هیــات مــورخ 

1395/06/07 در ســهم آقــای جــواد افــروز فرزنــد 

اســداله اســتقرار یافتــه  و در جریــان ثبــت اســت طبــق 

ــن  ــه  تعیی ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــره 13 قان تبص

ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــر طب ــف ب تکلی

ــورخ 1396/04/17  ــنبه م ــوم  در روز یکش ــاک مرق پ

ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 

آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 

اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 

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

ــون ثبــت از تاریــخ  ــق مــاده 20 قان ــا مجاوریــن مطاب ی

تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد.

 تاریخ انتشار : 96/3/20 

شــماره : 227/م الــف رضــا طویلــی رئیــس اداره ثبــت 

اســناد و امــاک قمصــر
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توپ و تور
جهانبخش:

 امیدوارم سال ها کی روش 
در ایران بماند

علیرضــا جهانبخــش، ســتاره ایرانــی شــاغل در لیــگ هلنــد 
ــم  ــرفت تی ــوری در پیش ــش مح ــی روش نق ــد: ک می گوی
ملــی ایــران داشــته اســت. تجربــه خــوب و بــاارزش او در 

ایــن امــر خیلــی بــه تیــم مــا کمــک کــرده اســت. 
ــازی  ــد ب ــا در چن ــی م ــم مل ــج تی ــه نتای ــما ب ــی ش وقت
گذشــته نــگاه کنیــد، می بینیــد کــه مــا چــه پیشــرفت هایی 
ــی  ــم مل ــور او در تی ــران از حض ــردم ای ــام م ــم. تم کرده ای
خوشــحال هســتند. بازیکنــان هــم رابطــه خیلــی خوبــی با 
او دارنــد؛ چــون او کار را بــرای مــا راحــت می کنــد. این هــا 
چیزهایــی اســت کــه باعــث شــده کــی روش متفاوت تــر از 

دیگــر مربیــان مــا در ایــران باشــد. 
ــدوارم  ــم و امی ــا او کار می کنی ــه ب ــحالیم ک ــی خوش خیل
ســال ها کــی روش را در تیــم ملــی نگــه داریــم. مــا 
ترکیــب جوانــی در اختیــار داریــم کــه البتــه چنــد بازیکــن 
ــران  ــده ای ــث ش ــن باع ــد و ای ــور دارن ــم حض ــه ه باتجرب
ــال آســیا باشــد. ایســنا ــر در فوتب ــای برت ــی از قدرت ه یک

دبیری موقتا در لیگ برتر فوتسال 
شرکت می کند

مالــک باشــگاه دبیــری تبریــز می گویــد واگــذاری ایــن تیــم 
ــر  ــگ برت ــم در لی ــن تی ــع ای ــا آن موق ــی ت ــه دارد؛ ول پروس

ــد.  ــرکت می کن ش
ــال  ــم فوتس ــت تی ــن وضعی ــاره آخری ــری درب ــین دبی افش
ــد از  ــت: بع ــر گف ــگ برت ــابقات لی ــور در مس ــری و حض دبی
جلســه آقــای تــاج و بــرادرم شــهرام دبیــری، مقــرر شــد در 
ــر عامــل  ــدی، مدی ــای حمی ــا آق ــا ب ــم. م لیــگ شــرکت کنی
شــرکت  هافمــن، هــم صحبــت کردیــم تــا تیــم را در اختیــار 

ــم. ــان بگذاری ایش
ــد  ــه نمی توان ــد ک ــام کردن ــدی اع ــای حمی ــزود: آق  وی اف
ــرر شــد  ــن اســاس مق ــر همی ــد. ب ــم داری کن ــاره تی ــه یکب ب
 مدیریــت تیــم و پیگیــری کارهــا بــرای جــذب بازیکــن 
و مربــی توســط پســرم فرزیــن صــورت گیــرد و آقــای 
حمیــدی هــم هزینه هــای تیــم را بدهنــد. ایــن شــرکت ســال 
گذشــته هــم بخشــی از هزینه هــای باشــگاه را پرداخــت 
کــرده بــود؛ ولــی امســال کا مســائل مالــی بــه ایــن شــرکت 

واگــذار می شــود. 
مالــک باشــگاه دبیــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
واگــذاری نهایــی تیــم چــه زمانــی صــورت می گیــرد، گفــت: 
ــن  ــا ای ــاز دارد. ب ــه زمــان نی ــن یــک پروســه اســت کــه ب ای
ــواداران  ــه شــرمنده ه ــی اســت ک حــال جــای شــکرش باق
ــت.  ــم داش ــور خواهی ــگ حض ــدیم و در لی ــان نش و بازیکن
دبیــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا واگــذاری باشــگاه 
ــج از  ــه تدری ــما ب ــت و ش ــی اس ــده قطع ــرکت یادش ــه ش ب
ــود  ــن ب ــا ای ــت: قصــد م ــد، گف ــار می روی ــگ فوتســال کن لی
کــه فصــل را این طــور اســتارت بزنیــم. اینکــه آیــا فصــل بعــد 
 تیــم دســت مــا باشــد یــا خیــر، بســتگی بــه شــرایطی دارد 
ــال  ــی در قب ــال چــه اقدامات ــم فدراســیون فوتب ــد ببینی و بای
ــر  ــائل دیگ ــا و مس ــا تیم ه ــورد ب ــوه برخ ــش، نح ــق پخ ح

ــد. گل ــال باش ــع فوتس ــه نف ــه ب ــد ک ــام می دهن انج

کوتاه اخبار 
جودو دیگر برای من تمام شد

جــودوکار المپیکــی ایــران پــس از کــوچ بــه تایلنــد و حضور 
در رشــته MMA از خداحافظــی همیشــگی بــا جــودو 
ــا جــودو زندگــی کــردم؛ امــا  ــر داد و گفــت: ســال ها ب خب
نخواســتم بیشــتر از ایــن جوانــی ام را در ایــن رشــته تلــف 
کنــم. محجــوب گفــت: بــا توجــه بــه بی تفاوتــی مســئوالن 
ــم را  ــدر ســال ها زحمت ــه ق ــن ک ــر م ــه ورزشــکارانی نظی ب
ندانســتند، بهتــر دیــدم کــه چهــار ســال دیگــر از عمــرم را 
ــی  ــه جای ــم و ب ــف نکن ــرای حضــور در المپیــک 2020 تل ب
بــروم کــه هــم درآمــد برایــم دارد و هــم بــه خواســته هایم 

ــد. ورزش 3 ــم را می دانن ــد و ارزش ــه می کنن توج

شانس مساوی چهار گزینه 
مربیگری ذوب آهن

مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن گفــت: هــر کــدام از چهــار 
ــتن  ــرای نشس ــد ب ــن، 2۵ درص ــت ذوب آه ــه هدای گزین
ــاره  ــعید آذری درب ــد. س ــانس دارن ــم ش ــت تی روی نیمک
ــرد:  ــار ک ــن اظه ــال ذوب آه ــم فوتب ــرمربی تی ــاب س انتخ
ســرمربی تیــم فوتبــال ذوب آهــن هفتــه آینــده مشــخص 
می شــود و اعضــای هیئت مدیــره در حــال آنالیــز گزینه هــا 
ــه  ــه اینکــه گفت ــری هســتند. وی در پاســخ ب و تصمیم گی
ــرای  ــن ب ــگاه ذوب آه ــره باش ــه هیئت مدی ــد جلس می ش
ــزار  ــه برگ ــن هفت ــر ای ــم آخ ــن تی ــرمربی ای ــاب س انتخ
ــودم و ایــن  ــزده ب می شــود، گفــت: مــن چنیــن حرفــی ن
ــره در  موضــوع را آقــای ناصــر یکــی از اعضــای هیئت مدی
ــه  ــان جلســه هفت ــود. زم ــرده ب ــه خــود مطــرح ک مصاحب
آینــده هــم مشــخص نیســت و هیئت مدیــره هــر زمانــی 
دربــاره  آذری  می رســیم.  خدمتشــان  اعــام کنــد،  را 
ــان  ــا هم ــزود: گزینه ه ــن اف ــت ذوب آه ــای هدای گزینه ه
چهــار نفــری هســتند کــه در رســانه ها از آن هــا نــام بــرده 

می شــود. ایمنــا

براتچی از صعود به فینال بازماند
بانــوی کمانــدار کشــورمان در نیمه نهایــی مســابقات جهانی 
ترکیــه شکســت خــورد و از رســیدن بــه فینــال بازمانــد. در 
دومیــن روز از مســابقات جهانــی تیرانــدازی بــا کمــان کــه 
ــرادی  ــد انف ــزاری اســت، در کامپون ــه در حــال برگ در ترکی
پریســا براتچــی بــه مصــاف حریفــان رفــت. پریســا 
ــل  ــروزی در دور اول، در دور دوم مقاب ــس از پی ــی پ براتچ
ــه  ــا نتیج ــت و ب ــرار گرف ــان ق ــور میزب ــداری از کش کمان
ــتم راه  ــه یک هش ــه مرحل ــد و ب ــروز ش ــر 138 پی 142 ب
یافــت. کمانــدار کشــورمان در ایــن مرحلــه مقابــل نماینــده 
ــه  ــر 142 ب ــه 144 ب ــا نتیج ــت و ب ــرار گرف ــه ق چین تایپ
ــدار  ــارم حریــف کمان ــه یک چه ــا در مرحل ــری رســید ت برت
آمریکایــی شــود. براتچــی در ایــن مرحلــه بــا نتیجــه 144 
بــر 140 پیــروز شــد و گام بــه نیمه نهایــی گذاشــت. وی در 
ــا نماینــده دانمــارک 147 بــر 141  ایــن مرحلــه در دیــدار ب

ــد. فــارس ــال بازمان ــه فین شکســت خــورد و از رســیدن ب
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بــا گذشــت هــر روز و هــر ســاعت بــازار نقــل 
و انتقــاالت لیــگ برتــر داغ تــر می شــود.

جــذب  بــرای  برتــری  لیــگ  تیم هــای 
ایــن روزهــا  بازیکنــان مــد نظرشــان در 
مبــارزه  مشــغول  دنــدان  و  چنــگ   بــا 

هستند. 
ــد  ــه بع ــزرگ ب ــاالت ب ــل و انتق ــر چــه نق اگ
ــده  ــول ش ــتان موک ــران و ازبکس ــدار ای از دی
ــم  ــه ه ــر دقیق ــازار ه ــن ب ــا در ای ــت، ام اس

دارد.  ارزش 
در گــزارش امــروز آخریــن اخبــار و شــایعات 
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــاالت لی ــل و انتق ــازار نق ب
ــا  ــانیم. ب ــما می رس ــاع ش ــه اط ــران را ب ای

مــا همــراه باشــید.
 باشوی کوچک به استقالل رسید

مهــدی قائــدی، ســتاره 17 ســاله لیــگ 
دســته اول فوتبــال کشــور، بــه تیم اســتقال 

ــت.  ــران پیوس ته
ــهری  ــوان بوش ــک ج ــدی،  هاف ــدی قائ مه
ســرعت  بــا  فصــل گذشــته  ایــران کــه 
 17 ســن  در  فوق العــاده اش  تکنیــک  و 
ــادی در  ــتریان زی ــد مش ــث ش ــالگی باع س
فوتبــال ایــران پیــدا کنــد، در نهایــت تصمیــم 
خــود را گرفــت و بــا اســتقال قــرارداد امضــا 

ــن  ــوان اولی ــه عن ــام خــود را ب ــا ن ــرد ت ک
ــد.  ــت کن ــم ثب ــن تی ــد ای خری

گفتــه می شــود او که پیشــنهاد وسوســه کننده ای 
از پرســپولیس داشــته ترجیــح داده بــه تیــم 

محبوبــش اســتقال بپیونــدد. 
ــند  ــحال باش ــد خوش ــتقالی ها می توانن اس
ــاده  ــن فوق الع ــک بازیک ــد ی ــل بع ــه فص ک
ــران در  ــوب ای ــرعتی را از جن ــی و س تکنیک

ــت. ــد داش ــار خواهن اختی

 بازگشت ویسی به خانه
ــته  ــل گذش ــرمربی فص ــی، س ــدهللا ویس عب
در  را  کابــوس واری  دوران  کــه  ســپاهان 
ــر  ــار دیگ ــت، ب ــر گذاش ــت س ــان پش اصفه
بــه تیــم اســتقال خوزســتان بازگشــت 

تــا هدایــت تیــم بی ســرو ســامان ایــن 
ــرد و آن را  ــده گی ــر عه ــوب را ب ــای جن روزه

بــه فوتبــال بازگردانــد. 
ــتقال  ــا اس ــی ب ــابقه قهرمان ــه س ــی ک ویس
ــدون شــک  ــه دارد، ب خوزســتان را در کارنام
ایــن فصــل هــم بــه دنبــال جــذب بازیکنــان 

ــود.  جــوان و ناشــناخته خواهــد ب
ــم  ــن تی ــاره او در ای ــور دوب ــم حض امیدواری
بــه  را  رونــق  دیگــر  بــار  دوست داشــتنی 

فوتبــال خوزســتان بازگردانــد.
 مهاجم سابق تیم ملی 

در سپیدرود
غامرضــا رضایــی، بازیکــن ســابق تیــم ملــی 
ــم ســپیدرود  ــه تی و باشــگاه پرســپولیس، ب

رشــت پیوســت. 
ــوش ســابقه حضــور در  ــن مهاجــم ملی پ ای
تیــم ملــی المپیــک و تیــم ملــی بزرگســال 
را دارد و در ۵0 بــازی ملــی، 11 گل بــرای تیــم 

ملــی بــه ثمــر رســانده اســت. 
ــان، حســین  ــاد صادقی ــی پــس از می رضای
ابراهیمــی، ایمــان صادقــی و میعــاد یزدانــی 
پنجمیــن بازیکــن تــازه وارد ســپیدرود در 

ــود. ــر خواهــد ب لیــگ برت
 روزهای سخت عالیشاه

امیــد عالیشــاه، بازیکــن تیــم تراکتورســازی 
بــا توجــه بــه مشــکات ایــن باشــگاه و 

ممنوعیــت خریــد بازیکــن، احتمــاال مجبــور 
ــوان در دســته اول  ــه تیــم مل ــود ب خواهــد ب

ــدد.  بپیون
ــا جــذب ســه  ــه گذشــته رســما ب ــا هفت فیف
بازیکــن آزاد توســط تراکتورســازی مخالفــت 

کــرده بــود.
 شایان مصلح بر سر دو راهی 

آبی و قرمز
شــایان مصلــح، مدافــع خــوب تیم ســپیدرود 
مــورد توجــه دو باشــگاه سرشــناس پایتخــت 

قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن بازیکــن فصــل موفقــی را در ســپیدرود 
ــت  ــل موفقی ــت و از دالی ــر گذاش ــت س پش
 ایــن تیــم در راه صعــود بــه لیــگ برتــر 

بود.
 سروش رفیعی، همچنان پا در هوا

تیــم  رفیعــی،  هافبــک خــاق  ســروش 

گســترش فــوالد، یکــی از شــاه ماهی های 
کــه  اســت  امســال  انتقــاالت  و  نقــل 
صیــدش  دنبــال  بــه  زیــادی  تیم هــای 

 . هســتند
البتــه گفتــه می شــود او مشــتریان پــر و 
ــن  ــا در آخری پاقرصــی هــم از قطــر دارد؛ ام
ــرده  ــوان ک ــی عن ــروش رفیع ــر س ــار نظ اظه
ــه  ــرای پیوســتن ب ــوز تصمیمــی ب اســت هن

ــت. ــه اس ــاص نگرفت ــی خ تیم
 گره کور زهیوی

ــتقال  ــابق اس ــم س ــوی، مهاج ــم زهی رحی
ــد  ــوپ می زن ــه در الشــحانیه ت خوزســتان ک
بــا مســئوالن فــوالد  علی رغــم گفت وگــو 
ــته  ــم نپیوس ــن تی ــه ای ــوز ب ــتان هن خوزس
دلخــوری  بــا  او  اســت. گفتــه می شــود 
ــوالد را  ــئوالن ف ــا مس ــترک ب ــت مش نشس

ــت. ــرده اس ــرک ک ت

نگاهی به بازار نقل و انتقاالت لیگ برتر

باشو به خانه آبی ها رفت

عربســتان در نهایــت مجبــور بــه عذرخواهــی از اقــدام نامتعارف 
و زشــت بازیکنــان ایــن کشــور برابــر اســترالیا شــد. بازیکنــان 
تیــم ملــی فوتبــال عربســتان در اقدامــی نامتعــارف در بــازی 
برابــر اســترالیا، اعتنایــی بــه احتــرام بــه حادثه دیــدگان 
ــن حمــات دو  ــدن نداشــتند. در ای حمــات تروریســتی در لن
ــتان  ــان عربس ــی بازیکن ــد؛ ول ــن رفتن ــز از بی ــترالیایی نی اس
تصمیــم گرفتنــد بــه جــای یــک دقیقــه ســکوت قبــل از بــازی 
بــه گــرم کــردن خودشــان بپردازنــد. پــس از انتقادات گســترده 
ــر فشــار  ــن کشــور زی ــن کار عربســتانی ها، در نهایــت ای ــه ای ب
ــار  ــت رفت ــی باب ــه عذرخواه ــور ب ــی، مجب ــکار عموم شــدید اف
ــال عربســتان  ــال خــود شــد. فدراســیون فوتب ــان فوتب بازیکن
ــان  ــت: بازیکن ــاق نوش ــن اتف ــاره ای ــه ای درب ــار بیانی ــا انتش ب
ــی  ــه بی احترام ــد هیچ گون ــتان قص ــال عربس ــی فوتب ــم مل تی

ــواده و  ــدگان حمــات تروریســتی و خان ــان و بازمان ــه قربانی ب
بســتگان آن هــا نداشــتند. فدراســیون فوتبــال عربســتان هــر 
گونــه اقــدام تروریســتی را بــه شــدت محکــوم می کنــد و بــار 
دیگــر بــه دولــت بریتانیــا و قربانیــان ایــن حادثــه تروریســتی 

ــد.  ــلیت می گوی تس
ــد  ــق ش ــترالیا موف ــم اس ــدار، تی ــن دی ــت در ای ــی اس گفتن
ــای  ــد. گل ه ــت ده ــتان را شکس ــر 2 عربس ــه 3 ب ــا نتیج ب
زردپوشــان را »تومــی یوریــک« در دقایــق 7 و 36 و »تــام 
راجیــک« در دقیقــه 64 بــه ثمــر رســاندند. گل هــای عربســتان 
را نیــز الدوســاری 23 و الســهاوی 47 بــه ثمــر رســاندند. بــا 
ایــن نتیجــه، 3 تیــم ژاپــن، عربســتان و اســترالیا 16 امتیــازی 
شــدند تــا کار بــرای صعــود مســتقیم دو تیــم بــه جــام جهانــی 

ــول شــود. ورزش 3 ــده موک ــازی آین ــه دو ب ب

مدافــع ســابق پرســپولیس بــرای پوشــیدن پیراهــن اســتقال 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــت؛ ول ــه رو اس ــدی روب ــد ج ــا تردی ب
از پیشــنهاد ایــن تیــم تــا حــدی اســتقبال کــرده اســت. 
ــه آرام  ــان و البت ــردن هوادارانش ــی ک ــرای راض ــتقالی ها ب اس
ــر العیــن قصــد  کــردن آن هــا پــس از شکســت ســنگین براب
ــته از  ــل گذش ــط فص ــه در اواس ــان را ک ــن رضایی ــد رامی دارن
ــوش  ــود، آبی پ ــده ب ــته ش ــار گذاش ــپولیس کن ــت پرس لیس
ــی از  ــه یک ــد ب ــی شــود، می توان ــر عمل ــه اگ ــی ک ــد؛ اتفاق کنن
جنجالی تریــن نقــل و انتقــاالت تاریــخ فوتبــال ایــران تبدیــل 
ــن  ــا ای ــان ت ــن اســت کــه رضایی ــب ای ــه جال بشــود. امــا نکت
ــان  ــتقال نش ــه اس ــتن ب ــه پیوس ــی ب ــچ واکنش ــه هی لحظ
ــرای پیوســتنش  ــر شــرایط ب ــه می شــود اگ ــی گفت ــداده؛ ول ن
ــا  ــد دارد ب ــود، قص ــم نش ــور فراه ــارج از کش ــال خ ــه فوتب ب

ــود  ــه می ش ــن گفت ــن بی ــد. در ای ــا کن ــرارداد امض ــتقال ق اس
ــت و  ــور اس ــارج از کش ــور در خ ــان حض ــی رضایی ــدف اصل ه
بــرای اینکــه فوتبالــش را در اروپــا ادامــه بدهــد، هیــچ شــرط 
مالــی نــدارد؛ امــا اگــر پیشــنهادی بــه دســتش نرســد، احتمال 
ــاد اســت.  ــد، بســیار زی ــا اســتقال قــرارداد امضــا کن اینکــه ب
البتــه طبــق قــرار قبلــی مذاکــرات اســتقال بــا رامیــن رضاییان 

ــود.  ــاز می ش ــما آغ ــتان رس ــا ازبکس ــازی ب ــد از ب بع
ــه هــم  ــا چــه حــد ب ــان و اســتقال ت ــن رضایی در اینکــه رامی
نزدیــک شــده اند، تردیدهــای بســیار زیــادی وجــود دارد؛ 
ــه باشــگاه  ــی شــدن شــرط و شــروطی ک ــد از علن ــژه بع به وی
پرســپولیس هنــگام صــدور رضایتنامــه ایــن بازیکــن بــرای او 
ــه  ــن ب ــا نرفت ــن شــرط ها، گوی ــی از ای ــه یک ــت ک ــر گرف در نظ

ــت. نــود ــتقال اس اس

،،
تیــم  بازیکــن  عالیشــاه،  امیــد 
تراکتورســازی بــا توجــه بــه مشــکالت 
خریــد  ممنوعیــت  و  باشــگاه  ایــن 
خواهــد  مجبــور  احتمــاال  بازیکــن، 
اول  دســته  در  ملــوان  تیــم  بــه   بــود 

بپیوندد

پس از فشار شدید افکار عمومی

عربستان مجبور به عذرخواهی شد
مدافع تیم ملی در چالش مهم ترین انتخاب فوتبالی

رضاییان بر سر دوراهی اروپا و استقالل

ورزش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــک ب ــد حــدود ششــدانگ ی ــه اینکــه تحدی نظــر ب

ســاختمان بــه مســاحت 238/90 متــر مربــع بــه شــماره 

2771 فرعــی از 49 اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه 

ثبتــی قمصــر کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام 

آقــای حســن باخــدا قمصــری فرزنــد امرالــه در جریــان 

ــه  ــی آن ب ــد حــدود قانون ــات تحدی ــت اســت و عملی ثب

ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت . این ــده اس ــل نیام عم

ــرده  ــق تقاضــای نامب ــت و طب ــون ثب ــاده 1۵ قان ــر م اخی

تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 

96/04/20 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 

ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد  ل ــد آم خواه

مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقرر در 

ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 

ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ی

ــه  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل تنظی

ــخ انتشــار : 1396/03/20  خواهــد شــد . تاری

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک قمصــر – رضــا 

طویلــی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاختمان   ــاب س ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ

چهــار طبقــه پــاک 3131 فرعــی از 11۵48 اصلــی    واقع 

در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه 

نــام زهــرا منصــوری نهچیــری فرزنــد حیــدر    در جریــان 

 139۵60302027009760 شــماره  رای  و  اســت  ثبــت 

مــورخ 139۵/8/۵  از طــرف هیــات حــل اختــاف 

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 

ــت  ــتقر در ثب ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س

ــه  ــبت ب ــان نس ــرق اصفه ــه ش ــاک منطق ــناد و ام اس

ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 

ــد حــدود  تحدی

ــوده اســت اینــک  ــی نب ــی فــوق قانون ــه پــاک اصل اولی

ــون ثبــت  ــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قان ــا ب بن

ــد حــدود  ــرده متقاضــی تحدی ــق تقاضــای نامب ــر طب و ب

ملــک مرقــوم در تاریــخ 96/4/22  روز پنــج  شــنبه   

ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 

ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم

مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 

ــان  ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض ــور یابن ــل حض مح

ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم  ــق مــاده 20 قان امــاک مطاب

صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 

معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجع 

ــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود  ــی اق ذیصــاح قضای

را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت 

متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد 

بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 

ــد  ــلیم نمای ــه تس ــن منطق ــه ای ــذ و ب ــت را اخ دادخواس

ــات  ــه اعتــراض عملی ــدون توجــه ب ســپس اداره ثبــت ب

ــد داد.  ــه خواه ــررات ادام ــت مق ــا رعای ــی را ب ثبت

تاریــخ انتشــار96/3/20  شــماره :7191 / م الف هادیــزاده 

ــرق  ــه ش ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــس اداره  ثب رئی

اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاک  ــه  پ ــاب خان ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی

3310 فرعــی از 7897 اصلــی    واقــع در بخــش ۵ 

ــد  ــام محم ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب

ــم  ــه بیگ ــمعلی و فاطم ــد قاس ــزوه فرزن ــی پ ــی امین عل

ــه  ــبت ب ــدام نس ــر ک ــن  ه ــید حس ــد س ــینی فرزن حس

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ    در جریــان ثبــت 

و   139۵60302027012779 شــماره  آرای   و  اســت 

139۵60302027012782 مــورخ 139۵/10/8  از طــرف 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــاف موض ــل اخت ــات ح هی

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک منطقــه شــرق 

اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت 

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج و ب

ــک  ــوده اســت این ــی نب ــوق قانون ــی ف ــاک اصل ــه پ اولی

ــت  ــون ثب ــر از مــاده 1۵ قان ــه دســتور قســمت اخی ــا ب بن

ــد حــدود  ــرده متقاضــی تحدی ــق تقاضــای نامب ــر طب و ب

ملــک مرقــوم در تاریــخ 96/4/21  روز چهــار  شــنبه   

ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 

ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم

مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 

ــان  ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض ــور یابن ــل حض مح

ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م امــاک مطاب

صورتمجلــس تحدیــد حــدود تا ســی روز پذیرفتــه خواهد 

شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض 

بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 

بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح 

قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن 

ــر اینصــورت متقاضــی  ــد در غی ــه نمای ــی ارائ ــه ثبت منطق

ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 

مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را 

اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت 

ــا رعایــت  ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ب ــدون توجــه ب ب

ــد داد.  ــه خواه ــررات ادام مق

تاریخ انتشار96/3/20  شماره :6776

ــاک  ــت اســناد و ام ــس اداره  ثب ــزاده رئی  / م الف هادی

منطقــه شــرق اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــد رجبعل ــی فرزن ــفیعی بوان ــاز ش ــم فرحن ــون خان چ

ــهاد  ــرگ استش ــلیم 2 ب ــا تس ــدانگ  ب ــه شش ــبت ب نس

ــت و امضــا شــهود رســما طــی شــماره  ــه هوی ــی ک محل

48676 مورخــه 96/3/2 گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 

ــان  رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  62 اصفه

ــزا  ــی مج ــاک 11383 فرع ــه پ ــدانگ خان ــت شش تمام

شــده از 1۵191/782 واقــع در بخــش ۵ ثبــت بــه شــماره 

چاپــی ۵32383 کــه در صفحــه ۵04 دفتــر 283 بــه نــام 

ــل شــماره  ــی ذی ــد رجبعل ــی فرزن ــاز  شــفیعی بوان فرحن

۵4429 ثبــت و ســند و صــادر و تســلیم گردیــده و طبــق 

گواهــی دفتــر امــاک  معاملــه دیگــری انجــام نشــده و 

در رهــن ووثیقــه نمــی باشــد.  بــه علــت جابجائــی ســند 

مالکیــت  مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند 

ــک  ــره ی ــق تبص ــت طب ــوده  اس ــی نم ــت  المثن مالکی

ــب   ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــی م اصاح

ــه  آگهــی  مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معامل

ــه  ــر شــده ( نســبت ب ــی ذک ــن آگه ــر از آنچــه در ای )غی

ــخ  ــزد خــود باشــد از تاری ــور ن ــا ســند مالکیــت مزب آن ی

ــه و  ــن اداره مراجع ــه ای ــاده روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای انتش

اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت 

و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت 

مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســتردد گــردد. 

اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت 

اعتــراض اصــل ســند ارایــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت 

ــد.  ــد ش ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص مرق

ــف شــماره : 76۵7/ م ال

شــرق  امــاک  اســنادو  ثبــت  منطقــه  رئیــس    

ه د یــزا د ن ها صفها ا

 آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(

شــماره آگهــی : 139603902004000020 تاریــخ آگهــی 

139304001013003342: پرونــده  شــماره   96/03/09

آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی 

ــن  ــتگاه زمی ــاب دس ــک ب ــگ ی ــش دان : 1282 940 ش

ــه  ــود و س ــد و ن ــماره چهارص ــاک ش ــا پ ــا و اعیان عرصت

ــد  ــزار و هفتص ــار ه ــاک چه ــده از پ ــزی ش ــی مج فرع

ــل و  ــصد و چه ــاحت شش ــه مس ــی ب ــه اصل ــود و س و ن

شــش مترمربــع واقــع در بخــش پنــج اصفهان بــه آدرس 

: اصفهــان- بلــوار شــیخ صــدوق جنوبــی - پشــت مبــل 

ــاک 4 و از کوچــه 1۵  اعظــم - از ســمت کوچــه 17 - پ

ــر  ــت آن در صفحــه ۵۵6 دفت ــه ســند مالکی ــاک 3 ک پ

ــت  ــل ثب ــی 0۵76488 ذی ــماره چاپ ــا ش ــاک ب 178 ام

ــا حــدود :  ــت و صــادر شــده اســت ب شــماره 22203 ثب

شــمااًل بطــول هفــده متــر بکوچــه هشــت متــری احداثــی 

از مــورد تفکیــک شــرقًا بطــول ســی و هشــت متــر 

بقطعــه چهــل و ســه تفکیکــی جنوبــًا بطــول هفــده متــر 

بخیابــان ده متــری احداثــی غربــًا بطــول ســی و هشــت 

متــر بقطعــه چهــل و پنجــم تفکیکــی )فواصــل خطــوط 

ــناس  ــر کارش ــق نظ ــه طب ــت( ک ــروض اس ــتقیم مف مس

ــر دو  ــی و از ه ــر شــمالی جنوب ــورد نظ ــاک م رســمی پ

کوچــه 17 و 1۵ راه دارد ) درب بــه ســاخت و درب بــه 

حیــاط( و بــا کاربــری ، مســکونی اســت. پــاک موقعیــت 

دسترســی مناســبی دارد و از دو ســمت نورگیــری خوبــی 

دارد. ســاختمان قدیمــی ، بــا قدمــت حــدود 3۵ ســاله که 

در ســه طبقــه کامــل بــا یــک زیــر زمیــن انبــاری کوچــک 

احــداث شــده ، در همکــف پارکینگهــای مســقف بعــاوه 

یــک واحــد مســکونی و در طبقــات بــاال هــم واحد هــای 

مســکونی مــی باشــند و هــم اکنــون در قســمتی از 

پــاک کودکانــی زیــر نظــر ســازمان بهزیســتی ، در حــال 

ــاک مــورد نظــر ، یــک  اســتفاده و ســکونت هســتند. پ

منــزل ویائــی مســکونی کــه طبــق مــدارک بــه مســاحت 

 1097 زیربنــای  مســاحت  و  مترمربــع   646 زمیــن 

مترمربــع و ســاخت طبقــات ۵6 درصــد مســاحت زمیــن 

مــی باشــد. اســکلت فلــزی ، نمــای بیــرون و حیــاط آجر 

ــف  ــگ، ک ــچ و رن ــه گ ــل بدن ــای داخ ــانتی ، نم ــه س س

موزائیــک، پنجــره آلومینیــوم و دربهــای داخلــی چوبــی ، 

بیرونیهــا فلزی ، آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی کاشــی 

ــر مــی باشــد. ایــن پــاک  ــا کول ســرامیک، ســرمایش ب

ــرق، گاز، آب و فاضــاب شــهری مــی  دارای انشــعابات ب

باشــد. ملکــی خانــم الهــه ذرخــش کــه طبــق ســند رهنــی 

دفترخانــه  مورخ1390/06/26تنظیمــی   19929 شــماره 

اســناد رســمی شــماره 746 تهــران در رهــن بانــک 

پارســیان واقــع مــی باشــد و طبــق اعــام بانــک تــا تاریــخ 

ــی  ــاعت 9 ال ــد از س ــی باش ــه م 1396/10/0۵ دارای بیم

12 روز شــنبه مــورخ 1396/04/10 در اداره اجــرای اســناد 

رســمی اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی 

ــی  ــذارده م ــده گ ــه مزای ــور ب ــان اله ــارراه اول خیاب - چه

شــود. مزایــده از مبلــغ پایــه هفتــاد و ســه میلیــارد ریــال 

ــه هرکــس خریــدار  )73/000/000/000 ریــال ( شــروع و ب

ــه  ــدًا فروخت ــنهادی نق ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــد ب باش

ــای  ــت بدهی ه ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش م

ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب مرب

ــده  ــورد مزای ــه م ــی ک حــق اشــتراک و مصــرف در صورت

ــوارض  ــی و ع ــز بدهی هــای مالیات ــا باشــد و نی دارای آنه

ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــره تاتاری ــهرداری و غی ش

قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنده 

ــده در صــورت  ــس از مزای ــه پ ــن آنک ــده اســت ضم مزای

وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از 

محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمنًا 

ــن  ــای وط ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــی در ی ــن آگه ای

چــاپ اصفهــان مــورخ 96/03/20 درج و منتشــر می گردد 

و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول می 

گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده چــک 

ــده در  ــه مزای ــغ پای ــه مبل ــران ب ــی ای ــی بانــک مل تضمین

ــراه  ــه هم ــان ب ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــه اداره اج وج

ــی  ــر الزام ــه کارت شناســایی معتب ــی و ارائ تقاضــای کتب

اســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا 

ــوص  ــش مخص ــی فی ــان روز ط ــت اداری هم ــان وق پای

در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــاک ســپرده نمایــد. / 

ــف  ــماره : 7668/م ال ش

اسدی رئیس اداره  اجرای اسناد رسمی اصفهان 

 آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(

آگهــی  تاریــخ   139603902004000018: آگهــی  شــماره 

139۵040020040000۵0: پرونــده  شــماره   1396/03/08:

ــی :  ــماره بایگان ــه ش ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه

9۵00126 1- شــش دانــگ اعیانــی آپارتمــان پــاک 

شــمال  دوم  طبقــه  در  واقــع  فرعــی   121۵1 شــماره 

عرصــه  روی  بــر  احداثــی  اصلــی   1۵182 از  شــرقی 

ــاعی  ــه مش ــه از عرص ــا قدرالحص ــاک 1۵182/2818 ب پ

و مشــاعات مربوطــه بــه مســاحت 96/63 مترمربــع 

ــراس اســت  ــع آن مســاحت ت کــه مقــدار 3/88 مترمرب

ــاک شــماره  ــاری پ ــی انب ــگ اعیان ــام شــش دان بانضم

ــاحت  ــه مس ــن ب ــه زیرزمی ــع در طبق ــی واق 4796 فرع

ــا حــق  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب ــع واق 4 مترمرب

اســتفاده از پارکینــگ مشــاعی 4773 فرعــی و از ســایر 

پارکینگ هــا حــق اســتفاده نــدارد 2 - شــش دانــگ 

یــک دســتگاه آپارتمــان پــاک شــماره 10329 فرعــی از 

144۵8 اصلــی واقــع در طبقــه اول جنوبــی بــه مســاحت 

آن  مترمربــع   24/80 مقــدار  کــه  مترمربــع   141/6۵

مســاحت تــراس و بالکــن اســت بانضمــام شــش دانــگ 

ــه  ــع در طبق ــی واق ــه 2 تفکیک ــقف قطع ــگ مس پارکین

ــه  ــدر الحص ــا ق ــاحت12/۵0مترمربع ب ــه مس ــف ب همک

از عرصــه مشــاعی و قدرالســهم از مشــاعات واقــع در 

بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه آدرس : 1- اصفهــان خیابــان 

کاوه میــدان برازنــده خیابــان برازنــده مجتمــع مســکونی 

ــان  ــک 2- اصفه ــد ی ــه دوم واح ــوک دی طبق ــاران بل به

خیابــان ربــاط اول خیابــان 20 متــری بهــار نبــش کوچــه 

مهــر مجتمــع مســکونی بهــار طبقــه اول واحــد جنوبــی که 

ســند مالکیــت آپارتمــان شــماره 1۵182/121۵1 در صفحــه 

ــا  ــت 24۵74 ب ــل شــماره ثب ــر 122 امــاک ذی 144 دفت

شــماره چاپــی 087910 الــف ســال 80 ثبــت و صادر شــده 

اســت و ســند مالکیــت آپارتمــان شــماره 144۵8/10329 

در صفحــه ۵63 دفتــر 383 ذیــل ثبــت شــماره 70969 و 

بــا شــماره چاپــی 1442۵6 ثبــت و صــادر شــده اســت . 

1- حــدود و مشــخصات شــش دانــگ آپارتمــان پــاک 

شــماره 1۵182/121۵1: شــمااًل در ۵ قســمت کــه قســمت 

ــول  ــه ط ــارم شــرقی اســت ب ــی و قســمت چه دوم غرب

3/6۵ متــر و یــک متــر و 4/86 متــر و یــک متــر و 4/04 

متــر پنجــره و دیــوار و دیــوار کوتــاه اســت بفضــای عرصــه 

ــت  ــره و دیواریس ــر پنج ــول 8 مت ــرقا 1- بط ــاعی ش مش

بــه بفضــای عرصــه مشــاعی 2- بطــول 40 ســانتی متــر 

ــًا  ــی جنوب ــان 4930 فرع ــا آپارتم ــت ب ــوار اشتراکیس دی

1- بطــول 2/91 متــر دیــوار اشــتراکی اســت بــا آپارتمــان 

4930 فرعــی 2- در ســه قســمت کــه قســمت اول غربــی 

و قســمت ســوم شــرقی اســت بطولهــای 92 ســانتی متــر 

و 2/1۵ متــر و 71 ســانتی متــر پنجــره و دیواریســت بــه 

نورگیــر مشــاعی 3- در دو قســمت کــه قســمت دوم 

ــر  ــانتی مت ــر و 21 س ــای 1/78 مت ــت بطوله ــرقی اس ش

ــول  ــور 4- بط ــان مذک ــا آپارتم ــترک ب ــت مش دیواریس

8۵ ســانتی متــر پنجــره و دیواریســت بنورگیــر مشــاعی 

۵- بطــول 1/66 متــر دیــوار اشــتراکی بــا آپارتمــان مذکــور 

ــی اســت  ــه قســمت دوم جنوب ــًا در ســه قســمت ک غرب

بطولهــای 1/68 متــر و 7۵ ســانتی متــر و 1/۵7 متــر 

ــه و  ــا راه پل ــوار اشــتراکی اســت ب درب اختصاصــی و دی

آسانســور مشــاعی 4792 فرعــی 2- در ســه قســمت کــه 

قســمت اول شــمالی و قســمت ســوم جنوبــی بطولهــای 

1/44 متــر و ۵۵ ســانتی متــر و 1/44 متــر پنجــره و 

دیواریســت بنورگیــر مشــاعی 3- در دو قســمت کــه 

ــر و 4/60  ــای 2/۵ مت ــی اســت بطوله قســمت اول جنوب

متــر دیواریســت اشــتراکی بــا راه پلــه و آسانســور مذکــور 

ــوار  ــر دی ــول 2/86 مت ــماال بط ــاری : ش ــدود انب دوم ح

ــی  ــاعی 4773 فرع ــگ مش ــا پارکین ــت ب ــتراکی اس اش

شــرقًا بطــول 40 ســانتی متــر دیواریســت اشــتراکی 

ــوار  ــا پارکینــگ 4773 فرعــی 2- بطــول یــک متــر دی ب

ــا راه پلــه و آسانســور مشــاعی 4792 فرعــی  اشــتراکی ب

ــاری  ــا انب ــتراکی ب ــوار اش ــر دی ــول 2/86 مت ــًا بط جنوب

ــی  ــر درب اختصاص ــول 1/40 مت ــًا بط ــی غرب 4797 فرع

ــگ مشــاعی 4773 فرعــی  ــا پارکین ــوار اشــتراکی ب و دی

حقــوق ارتفاقــی لــه و علیــه طبــق تملــک آپارتمانهاســت 

ــاک  ــان پ ــگ آپارتم ــش دان ــخصات ش ــدود و مش 2ح

شــماره 144۵8/10329 شــمااًل 1- بطــول 6/0۵ متــر درب 

و دیواریســت بــه راه پلــه و آسانســور مشــاعی 2- بطــول 

ــول  ــاعی 3- بط ــت مش ــه داک ــت ب ــر دیواریس 1/8۵ مت

ــاک  ــا آپارتمــان پ ــوار اشــتراکی اســت ب ــر دی 4/92 مت

ــاک  ــوار پ ــوار بدی ــر دی ــول 10/11 مت ــی بط 10328 فرع

649 فرعــی جنوبــًا 1- در ســه قســمت کــه قســمت دوم 

شــرقی اســت بطــول 1/2۵ متــر و 1/09 متــر و 10/40 

ــاط  ــای حی ــه فض ــت ب ــاه اس ــوار کوت ــوار و دی ــر دی مت

مشــاعی 2- در دو قســمت کــه قســمت اول غربــی اســت 

بطولهــای 1/1۵ متــر و 1/1۵ متــر دیــوار کوتــاه و دیــواری 

اســت بــه فضــای خیابــان غربــًا بطــول 10/20 متــر پنجــره 

و دیــوار و دیــوار کوتــاه و پنجــره و دیواریســت بــه فضــای 

خیابــان  حــدود پارکینــگ شــمااًل بطــول 2/۵0 متــر خــط 

مفروضــی اســت بــه پارکینــگ قطعــه یــک شــرقًا بطــول 

۵ متــر خــط مفــروض اســت بــه محوطــه مشــاعی 

پارکینــگ جنوبــًا بطــول 2/۵0 متــر خــط مفــروض اســت 

بــه محوطــه مشــاعی پارکینــگ غربــًا بطــول ۵ متــر خــط 

مفــروض اســت بــه محوطــه مشــاعی پارکینــگ کــه طبــق 

ــماره 1۵182/121۵1  ــاک ش ــمی پ ــناس رس ــر کارش نظ

ــه دوم  ــع در طبق ــکونی واق ــان مس ــتگاه آپارتم ــک دس ی

ــه  ــدی ب ــه 3۵ واح ــوک 9 طبق ــک بل ــرقی ی ــمال ش ش

مســاحت 96/63 مترمربــع بــه انضمــام انبــاری واقــع در 

زیرزمیــن بــه متــراژ 4 مترمربــع طبــق ســند با قدرالســهم 

ــا قدمــت حــدود  از عرصــه مشــاعی و ســایر مشــاعات ب

1۵ ســال مــی باشــد اســکلت مجموعــه بتــن آرمــه 

ــار  ــا چه ــر نم ــی آج ــای خارج ــوک نم ــه بل ــقف تیرچ س

ــه  ــی بدن ــش داخل ــی پوش ــا آلومینیم ــانتی پنجره ه س

گــچ رنــگ و کنتکــس پوشــش کــف ســرامیک دربهــای 

داخلــی چوبــی ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه بــا 

ــه کاشــی و ســرامیک کــف کابینــت فلــزی سیســتم  بدن

گرمایــش پکیــج و ســرمایش کولــر آبــی و اســپیلت 

ــان  ــر و آپارتم ــور دای ــرق و آسانس ــد آب گاز ب ــی باش م

دارای حــق اســتفاده از پارکینــگ مشــاعی مــی باشــد و 

پــاک شــماره 144۵8/10329 طبــق نظــر کارشــناس یک 

دســتگاه آپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه اول جنوبــی 

ــه مســاحت 141/6۵  ــوک 8 طبقــه 12 واحــدی ب یــک بل

مترمربــع بــه انضمــام پارکینــگ واقــع در طبقــه همکــف 

بــه متــراژ 12/۵0 مترمربــع طبــق ســند بــه قدرالســهم از 

ــدود  ــت ح ــه قدم ــاعات ب ــایر مش ــاعی و س ــه مش عرص

8 ســال مــی باشــد اســکلت مجموعــه بتــن آرمــه 

ســقف تیرچــه بلــوک نمــای خارجــی آجرنمــا ۵ ســانتی 

ــه  ــی بدن ــا آلومینیمــی دو جــداره پوشــش داخل پنجره ه

ــی  ــای داخل ــف ســرامیک دربه ــگ پوشــش ک ــچ و رن گ

بدنــه  بــا  بهداشــتی و آشــپزخانه  چوبــی ســرویس 

ــتم  ــت ام دی اف سیس ــف کابین ــرامیک ک ــی و س کاش

ــی  ــی م ــر آب ــور ســرمایش کول ــج و رادیات ــش پکی گرمای

ــه  ــد ک ــی باش ــر م ــور دای ــرق و آسانس ــد آب گاز و ب باش

شــش دانــگ پــاک شــماره 1۵182/12۵1 ملکــی آقــای 

منصــور بهارلوئــی و خانــم شــهناز عظیمــا نجــف آبــادی ) 

ــگ ( و شــش  ــه ســه دان ــدام نســبت ب بالســویه هــر ک

دانــگ پــاک شــماره 144۵8/10329 ملکــی خانــم 

طاهــره فروغــی مــی باشــد و طبــق ســند رهنــی شــماره 

166۵07 – 93/1/17 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 1۵ 

ــان  ــه اصفه ــک ســامان شــعبه خان ــان در رهــن بان اصفه

ــه  ــوارد وثیق ــک م ــام بان ــق اع ــد و طب ــی باش ــع م واق

ــد و از  ــی باش ــه م ــه نام ــخ 96/4/30 دارای بیم ــا تاری ت

ــورخ 96/4/13 در  ــنبه م ــه ش ــی 12 روز س ــاعت 9 ال س

ــان  ــع در خیاب ــان واق ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس اداره اج

ــه  ــپ ب ــمت چ ــارراه اول س ــرقی چه ــت ش ــت بهش هش

ــغ پایــه یــک  مزایــده گــذارده مــی شــود . مزایــده از مبل

میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال ) 1/۵00/000/000 ( ریــال 

جهــت پــاک شــماره 1۵182/121۵1 و از مبلــغ پایــه ســه 

میلیــارد و پانصــد و چهل میلیــون ریــال ) 3/۵40/000/000 

 144۵8/10329 شــماره  پــاک  جهــت   ) ریــال 

شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمت 

ــت  ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش ــه م ــنهادی فروخت پیش

ــم از  ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب پرداخــت بدهی ه

حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 

ــای  ــز بدهی ه ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ک

مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 

ــا نشــده  ــوم شــده ی اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معل

باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس 

از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت 

هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 

مســترد مــی گــردد ضمنــًا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در 

ــی وطــن چــاپ  ــه کیمیای روزنام

اصفهــان مــورخ 96/3/20 درج و منتشــر مــی گــردد و در 

ــی  ــول م ــد موک ــه روز بع ــده ب ــی روز مزای صــورت تعطیل

گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ 

پایــه مزایــده طــی چــک تضمین شــده بانــک ملــی ایران 

در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی بابــت پرونده کاســه 

فــوق بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی 

ــد کل  ــده بای ــده مزای ــًا برن ــت .ضمن ــی اس ــر الزام معتب

مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت

اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره 

ثبــت اســناد و امــاک ســپرده نمایــد. /

شماره :739۵/م الف 

ــناد  ــرا ی  اس ــس اداره اج ــی رئی ــدی اورگان ــانه اس افس

ــان  رســمی اصفه

 )) آگهی مزایده((

 شــعبه نهــم اجــرای احــکام در نظــر دارد جلســه مزایــده 

اجــرای  در   9 9۵0463ش  خصــوص کاســه  در  ای 

دســتور ضبــط وثیقــه، وثیقــه گــذار آقــای حســین 

ــی 11۵16/721  ــاک ثبت ــروش پ ــر ف ــی ب ــری مبن قیص

ــه راه  ــوم س ــتاق س ــان مش ــانی خیاب ــه نش ــش ۵ ب بخ

پنــارت کوچــه اکبریــان کوچــه امامــزاده نبــش بــن 

ــه شــرح کارشناســی ذیــل کــه مصــون از  بســت صفــا ب

تعــرض طرفیــن باقــی مانــده و اکنــون حســب گــزارش 

کانتــری در تصــرف حســین قیصــری مــی باشــد در روز 

ــح در  ــا 11 صب ــاعت 10 ت ــورخ 1396/4/3 از س ــنبه م ش

محــل ایــن اجــرا )اتــاق 30 طبقــه همکــف دادگســتری 

ــد  ــن خری ــذا طالبی ــد. ل ــزار نمای ــت( برگ ــهید نیکبخ ش

۵ روز قبــل از جلســه بــه نشــانی فــوق قــادر بــه 

ــدی 10  ــع نق ــا تودی ــا ب ــود، ت ــد ب ــک خواهن ــد از مل بازدی

ــد  ــده شــرکت نماین ــه در جلســه مزای درصــد قیمــت پای

 پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد

 بود.

هزینه هــای اجرایــی و نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار 

نظریــه  براســاس  مذکــور  ملــک  اســت.))اوصاف 

ــک  ــت از ی ــارت اس ــر عب ــورد نظ ــل م ــناس ((مح کارش

ــع  ــر مرب ــه محصــور دارای 191/۵6 مت ــن نیم ــه زمی قطع

عرصــه فاقــد اعیانــی مــی باشــدکه جمعــًا شــش دانــگ 

بالــغ بــر1/724/040/000 برابــر بــا یــک ملیــارد و هفتصــد 

ــی  ــال ارزیاب ــل هزارری ــون و چه ــار میلی ــت و چه و بیس

ــت. ــده اس گردی

شماره :82۵3/م الف 

خضری مدیر شعبه نهم اجرای احکام کیفری 



حرف و نقل

 فرشــته طائرپــور، رئیــس انجمــن کارفرمایــی 
نمی تواننــد  ایرانــی  و  ایــران  تهیه کننــدگان، گفــت: 
منشــأ طراحــی و اجــرای اقدامــات تروریســتی باشــند. 
تروریســم، مولــود نحســی اســت کــه در ســرزمین های 
ــده  ــا آم ــه دنی ــه ب ــر و کین ــت تکفی ــرز و بی هوی بی م
فرهنگ هــای  و  تمدن هــا  جغرافیــای  از  خــارج  و 

ــت. ــده اس ــز ش ــرده و تجهی ــد ک ــب، رش صلح طل
 علی اصغــر پورمحمــدی، مدیــر شــبکه ســه، دربــاره 
دلیــل تأخیــر در پخــش برنامــه »حــاال خورشــید« 
ــن شــبکه  ــن ای ــود روی آنت ــرار ب ــن ق ــش از ای ــه پی ک
بــرود، گفــت: یــک دلیــل، بیمــاری خــود رضــا رشــیدپور 
ــر  ــئله دیگ ــت و مس ــئله اس ــن مس ــه مهم تری ــود ک ب

ــی اســت. مشــکالت مال
 فیلــم کوتــاه »وقــت ناهــار« بــه کارگردانــی علیرضــا 
قاســمی کــه پیــش از این بــا حضــور در بخش مســابقه 
فیلــم کوتــاه »کــن« نامــزد دریافــت نخــل طــال بــود، در 
دومیــن حضــور بین المللــی خــود، در بخــش مســابقه 
بیست وســومین دوره جشــنواره »پالــم اســپرینگز« بــه 

نمایــش درخواهــد آمــد.
 جشــنواره فیلــم »ترانســیلوانیا«، فیلــم »تمــارض« 
ســاخته عبــد آبســت در بخــش مســابقه و »جاودانگی« 
ســاخته مهــدی فردقــادری در بخــش خارج از مســابقه 
بــه همــراه دو فیلــم »منــو خونــه ببــر« و »۷۶ دقیقــه 
و ۱۵ ثانیــه بــا عبــاس کیارســتمی« ســاخته ســیف هللا 
صمدیــان را در برنامــه بزرگداشــت عبــاس کیارســتمی 

بــه نمایــش خواهــد گذاشــت.
ــه زودی  ــدو« را ب ــش »اخککن ــل نمای ــادی عام   ه
ــش  ــا نمای ــاال ب ــد و احتم ــرا می کن ــهر اج ــر ش در تئات
جدیــدی هــم در جشــنواره آیینــی ســنتی حضــور 

ــت. ــد داش خواه
ــش و  ــاب »ش ــار کت ــر از انتش ــس فرحانی ف  نرج
ــالم  ــه حجت االس ــوع زندگینام ــا موض ــه« ب ــاه و ن پنج

ــر داد. ــک خب ــده نزدی ــدادادی در آین حســین خ
یــک ســال  بــه  نزدیــک  علی اکبــر صفی پــور   
ــی  ــری رودک ــی هن ــاد فرهنگ ــکان بنی ــه س ــت ک اس
را در دســت گرفتــه اســت؛ امــا حــاال زمزمه هایــی 
ــوش  ــه گ ــمت ب ــن س ــتعفای وی از ای ــر اس ــی ب  مبن

می رسد.
ــه  ــو ب ــر کام ــته آلب ــوء تفاهم« نوش ــش »س  نمای
کارگردانــی جــواد موالنیــا بــه زبــان فرانســوی در تئاتــر 

ــود. ــرا می ش ــاران اج ب
ــرای  ــی، ب ــردان تونس ــیش، کارگ ــف کش  عبداللطی
ــن  ــدش را تأمی ــم جدی ــای فیل ــد هزینه ه ــه بتوان اینک
کنــد، تصمیــم گرفتــه نخــل طالیــی را کــه از جشــنواره 
فیلــم کــن دریافــت کــرده اســت، بــه فــروش بگــذارد.
 ملیــکا شــریفی نیا گفــت: امــروزه بچه هــا بــا 
وجــود اینکــه در طــول روز درگیــر کالس هــای مختلــف 
بــا  را  خــود  وقــت  هســتند،  مدرســه  و  آموزشــی 
ــت  ــب نیس ــم مناس ــه گاه ه ــری ک ــای کامپیوت  بازی ه
می گذراننــد. بــا ایــن حســاب مــا بایــد تولیداتــی 
ــا دارا  ــر آموزشــی بــودن، ب داشــته باشــیم کــه عــالوه ب
ــان  ــان ســاده بی ــه زب ــی جــذاب و شــاد ب ــودن فضای ب

ــوند. ش
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رادیــو، یکــی از قدیمی تریــن رســانه های ایــران 
اســت؛ رســانه ای خاطره انگیــز کــه جایــگاه 
خوبــی در میــان مــردم به ویــژه نســل های 
گذشــته دارد. یکــی از شــبکه های رادیویــی 
ــگ اســت.  ــو فرهن ــا، رادی ــن روزه ــدار ای پرطرف
ایــن رادیــو بــه دلیــل برنامه هــای جــذاب 
ــان  ــان جوان ــژه در می ــی، به وی ــان فراوان مخاطب
ــم  ــه تصمی ــن بهان ــه همی ــدان دارد. ب و هنرمن
ــبکه  ــن ش ــدگان ای ــی از گوین ــا یک ــم ب گرفتی

رادیویــی بــه گفت وگــو بنشــینیم. 
ــرژی  ــد جــوان و پران حســین شــفیعی، هنرمن
ــدگان  ــان و گوین ــگان، مدرس ــی از صداپیش یک
می خوانیــد  آنچــه  اســت.  فرهنــگ  رادیــو 
حاصــل گفت وگــوی مــا بــا ایــن هنرمنــد جــوان 

ــت. اس
 از چه سالی وارد عرصه هنر شدید؟

ــر  ــه بازیگ ــود ک ــا ۷۶ ب ــال ۷۵ ی ــا از س تقریب
ــوزی  ــش دانش آم ــان در بخ ــر اصفه ــر تئات برت

شــدم و همیــن شــروع کار مــن بــود. بــه ســبب 
تشــویق  اســتادان، ســر از هنرســتان صداوســیما 
را  تئاتــر  همان جــا کار  از  درآوردم.  تهــران  در 
جدی تــر دنبــال کــردم. در ادامــه در ســریال 
مجیــد  بــه کارگردانــی  والدیــن«  »دردســر 
ــان  ــری و امکانی ــای مدی ــار آق ــی زاده در کن  وال
و بقیــه اســتادان بــازی کــردم و پــس از آن وارد 

حیطه صداپیشــگی شــدم.
 کار در رادیو و صداپیشگی را بیشتر 

از تئاتر و بازیگری دوست دارید؟
نــه؛ مــن بــه تئاتــر هــم عالقــه دارم؛ اتفاقــا تئاتر 
می دانــم؛  ارزشــمند  فوق العــاده  را  رادیویــی 
چــرا کــه بــدون زبــان بــدن و بــدون تصویــر باید 
ــم؛  ــال دهی ــب انتق ــه مخاط ــود را ب ــس خ ح
مثــل اینکــه بــرای تعــدادی نابینــا برنامــه 
ــخت تر  ــدار کار س ــان مق ــه هم ــد و ب ــرا کنی اج
صادق تــر  گفتــار  در  چــه  هــر  و  می شــود 
باشــید، حــس بیشــتری را بــه مخاطــب انتقــال 
می دهیــد. مــن نقش هــای مختلفــی را کــه 
تقلیــد  می بایســت  و  می گرفتــم  تئاتــر  در 

ــم  ــدم و ل ــویق ش ــم تش ــردم کم ک ــدا می ک ص
حنجــره ام دســتم آمــد و دیــدم چقــدر شــباهت 
دارد بــه گویندگــی و همیــن باعــث شــد کــه بــه 

ــو رو آورم. ــی و رادی گویندگ
 اولین اجرای صحنه خود را از کجا 

شروع کردید؟
 ســال 8۷ بــود کــه وارد جریــان اســتیج شــدم. 
ــدا  ــد ص ــرای کار و تقلی ــن  ب ــان از م در اصفه
ــنا  ــک آش ــا موزی ــس از آن ب ــد و پ ــوت ش دع
شــدم و کم کــم دوره هــای ســلفژ را دیــدم. 
حرفــه ای نیســتم، ولــی هــر جــا کــه خوانــده ام 
همــه می گوینــد درســت می خوانــی و پیشــنهاد 

ــم. ــه خوانندگــی کن دارم کــه شــروع ب
 هنر خود جایگاه هنرمند را که در 

کدام عرصه هنری فعالیت کند، تعیین 
می کند؛ به این موضوع اعتقاد دارید؟

دارم  اعتقــاد  مســئله  ایــن  بــه   صددرصــد 
بحــث  وارد  مــن  کــه  اســت  درســت  و 
ــا  ــر ب ــری و تئات ــی بازیگ ــدم، ول ــی ش گویندگ
ــت  ــوس اس ــت، مأن ــوز اس ــه هن ــوز ک ــن هن  م
 و در حــال حاضــر هــم در رادیــو تئاتــر کار 

می کنم.

 درباره فعالیت های خود توضیح 
دهید.

 جــزو معــدود اشــخاصی هســتم کــه توانایــی 
هــر کاری را بــا صــدای خــود دارم و کســی 
تاکنــون برنامه هــای مــن را ننوشــته اســت. 
منظــورم نویســنده اســت و تمــام اجراهــای من 
از 0 تــا ۱00 از ایــده تــا نوشــتن و اجــرا را خــودم 
طــرح و اجــرا می کنــم. حــدود ۱/۵ تــا 2 ســال 
اســت کــه پی درپــی برنامــه ای رادیویــی و 
ــاب«  ــرف حس ــه کالم ح ــام »ی ــه ن ــده را ب زن

ــر  ــه ه ــی ک ــی- اجتماع ــات مذهب ــا موضوع ب
کســی در زندگــی خــود بــا آن در ارتبــاط اســت، 
ــم و خــدا را شــکر مــورد اســتقبال  اجــرا می کن
مخاطبــان قــرار گرفتــه. ایــن برنامــه از ســاعت 

ــه دارد. ــا ۷:۱۵ ادام ۶:4۵ ت
اســت کــه  ســال  یــک  حــدود  همچنیــن 
مشــغول تدریــس در زمینه هــای گویندگــی 
ــری و اجــرا هســتم و ســعی  ــان بازیگ ــن بی ف
ــه  ــه ب ــم، ن ــس کن ــه ام تدری ــا تجرب ــرده ام ب ک
 صــورت تئــوری و هنرجــو عمــال درگیــر یادگیری 

شود.
 تعریف شما از گویندگی چیست؟

ــان  ــد در زم ــر بتوان ــک نف ــی ی ــی، یعن  گویندگ
ــود  ــب خ ــه مخاط ــود را ب ــور خ ــب منظ مناس
برســاند و مــا بــرای خــوب صحبــت کــردن 

ــیم.  ــوب باش ــده خ ــک گوین ــد ی ــا بای حتم
ــی  ــخنوران خوب ــا س ــا تقریب ــزرگ م ــران ب رهب

بوده انــد.
 و حرف آخر

بیــان می توانــد بــه نقطــه ســحر برســد کــه اگــر 
ــر و  ــد، می شــود پیامب ــش بیفت ــه دســت اهل ب

اگــر غیراهــل باشــد، می شــود هیتلــر.

محبوبــه میرقدیــری می گویــد: بعضــی کتاب هــا در قــد 
ــه دلیــل  و قــواره ای نیســتند کــه از آن هــا اســتقبال شــود و ب
رفیق بــازی و اطالع رســانی در شــبکه های اجتماعــی دیــده 
می شــوند. ایــن داســتان نویس دربــاره ارزیابــی خــود از 
مراســم رونمایــی و جشــن امضــای کتــاب اظهــار کــرد: ایــن 
مراســم بیشــتر دلخوشــی ای بــرای نویســنده و مؤلــف اســت؛ 
ــا اســتقبال ناچیــزی روبــه رو شــود. افــرادی کــه در  هرچنــد ب
ــد و عکــس  ــاب را می خرن ــد، کت ــن مراســم حضــور می یابن ای
ــا متأســفانه در  ــد؛ ام ــی می گذارن آن را در شــبکه های اجتماع
ــنایان نویســنده حضــور  ــن مراســم بیشــتر دوســتان و آش ای
ــا  ــن امض ــی و جش ــم رونمای ــر مراس ــزود: اگ ــد. او اف می یابن
ــراد بیشــتری  ــاب وســیع و گســترده ای داشــته باشــد، اف بازت
در ایــن  مراســم حضــور می یابنــد کــه تأثیــر آن بیشــتر و بهتــر 
خواهــد شــد. میرقدیــری بیــان کــرد: مراســم جشــن امضــا و 

رونمایــی کتــاب بــه دلیــل اینکــه بــه کتــاب و نویســنده توجــه 
ــه کاری  ــه چ ــاره اینک ــت. او درب ــی اس ــر مبارک ــود، ام می ش
ــن مراســم  ــان بیشــتری در ای ــا مخاطب ــوان انجــام داد ت می ت
شــرکت کننــد، گفــت: ناشــران بایــد اطالع رســانی بیشــتری در 
ایــن زمینــه داشــته باشــند و کتاب هــای خــوب را کــه حقشــان 
اســت، معرفــی کننــد. ناشــران فضــای مناســبی را در اختیــار 
نویســندگان قــرار دهنــد تــا کتاب های شــان را معرفــی کننــد و 
از منتقــدان دعــوت کننــد تــا دربــاره کتــاب  حــرف بزننــد. شــاید 
ایــن کارهــا بتوانــد کمــک کنــد تــا دیگــران هــم حضــور داشــته 
باشــند. ایــن داســتان نویس دربــاره برگــزاری مراســم جشــن 
امضــا و رونمایــی کتــاب بــرای کتاب اولی هــا نیــز گفــت: بهتــر 
اســت منتقــدان بیشــتر بــر روی کار اول نویســندگان جــوان کار 
کننــد و مانــور دهنــد؛ البتــه در حــدی کــه حــق کتــاب اســت به 

آن توجــه نشــان دهنــد. ایســنا

ــگان  ــور رای ــه ط ــا« را ب ــش »ایلی ــمی نمای ــواد  هاش ــید ج س
ــردان  ــرد. نویســنده و کارگ ــه می ب ــاالر وحــدت روی صحن در ت
ــه«  ــان کوف ــر »یتیم ــروه تئات ــرد: گ ــان ک ــا« بی ــش »ایلی نمای
اجــرای  بــا  را  خــود  نمایــش  ســال  بیســت وپنجمین 
نمایش هــای نــذری پشــت ســر می گــذارد و در هفتمیــن 
ســالی کــه قــرار اســت نمایشــی را در تــاالر وحــدت بــه صحنــه 
ــی)ع(  ــرت عل ــاحت حض ــا س ــاط ب ــا« را در ارتب ــم، »ایلی ببری

ــرد. ــم ک ــرا خواهی اج
 ایــن بازیگــر گفــت: قصــه ایــن نمایــش دربــاره یــک یهــودی 
مسلمان شــده اســت کــه در واقــع تشــری بــه پیــروان تنــدرو 
ــام اســالم،  ــا ن ــال ب ــه مث ــه کســانی اســت ک ــن و ب در هــر دی
ــه  ــوند. البت ــت می ش ــودی، صهیونیس ــام یه ــا ن ــی و ب داعش
ــتقیما  ــت و مس ــی نیس ــا سیاس ــش م ــم نمای ــد می کن تأکی

ــود.   ــی)ع( خواهــد ب ــن عل ــاره امیرالمؤمنی درب

ــح داد:  ــش توضی ــن نمای ــگان ای ــاره اجــرای رای هاشــمی درب
خیلــی از مــردم آش نــذر می کننــد و مــا تئاتــر نــذر می کنیــم. 
ــه  ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی ــش ب ــن نمای ــادآور شــد: ای وی ی
اجــرا می شــود و تمــام هزینه هــای اجــرا توســط خــود 
ــور  ــه دک ــه تهی ــه ب ــه از آن جمل ــود ک ــت می ش ــروه پرداخ  گ
و لبــاس می تــوان اشــاره کــرد؛ امــا تــاالر وحــدت بــرای 
اجراهــا قــرار شــده پولــی دریافــت نکنــد. نمایــش »ایلیــا« از 
ــدت  ــاالر وح ــاعت ۱8 در ت ــب س ــر ش ــاه ه ــا ۳۱ خردادم 20 ت
ــاری،  ــد مخت ــری، محم ــان قم ــی رود و مرج ــه م روی صحن
ســعید بحرالعلومــی، عــارف برهمــن، محمدعلــی کیانــی، 
یوســف طاهریــان، ســید علیرضــا موســوی، علی راســخ، ســید 
محمــد حســینی، ســهیال جــوادی، حســین میرزایــی، محمــد 
پیرمــرد، امیرحســین طاهریــان و حســین افــرادی،  از جملــه 

ــتند. خبــر فارســی ــش هس ــن نمای ــران ای بازیگ

تئاترنذریدرتاالروحدتدیدهشدنبعضیکتابهابهدلیلرفیقبازی

،،
دارم؛  عالقــه  هــم  تئاتــر  بــه  مــن 
اتفاقــا تئاتــر رادیویــی را فوق العــاده 
ارزشــمند می دانــم؛ چــرا کــه بــدون 
زبــان بــدن و بــدون تصویــر بایــد 
حــس خــود را بــه مخاطــب انتقــال 

دهیــم
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حسین شفیعی، گوینده رادیو، در گفت وگو با کیمیای وطن:

تئاتررادیوییرا
ارزشمندمیدانم

آگهی فراخوان عمومی مزایده اجاره مراکز و کارگاههای آموزشی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد با استناد به مواد 88 و 4۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه 
اجرایی آن و مواد ۱۳ و 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آنها و ماده 8۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مصرف آن در موارد معّین و جهت استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی و اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای مبتنی بر الگوی آموزش 
بازار محور ، تعدادی از مراکز خوداشتغالی و کارگاههای آموزشی در اختیار را ، از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ 9۶/0۳/22 لغایت پایان وقت اداری تاریخ 9۶/04/02 جهت دریافت فرم تقاضا و جهت کسب اطالعات بیشتر به 

دفتر حقوقی این اداره کل واقع در خیابان کارگر مراجعه نمایند.

آدرس نام مرکز تجهیزات کارگاه/ مرکز ردیف
شهرستان کاشان ناجی آباد فاقد تجهیزات دو قطعه زمین 1

شهرستان خمینی شهر خواهران خمینی شهر فاقد تجهیزات نمایشگاه قدیم 2
شهرستان مبارکه خواهران مبارکه فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 3
شهرستان شهرضا برادران شهرضا فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 4

بخش کوهپایه اصفهان تودشک فاقد تجهیزات کل مرکز 5
شهرستان شاهین شهر برادران شاهین شهر فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 6

شهرستان مبارکه برادران مبارکه فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 7
شهرستان نطنز برادران نطنز فاقد تجهیزات خوابگاه، رستوران 8

شهرستان نجف آباد خواهران نجف آباد فاقد تجهیزات دو واحد کارگاهی 9
شهرستان لنجان اشترجان زرین شهر فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 10

شهرستان اردستان اردستان فاقد تجهیزات رستوران و خوابگاه 11
شهرستان تیران تیران فاقد تجهیزات انبار مازاد 12

شهرستان تیران تیران فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 13

شهرستان خوانسار خوانسار فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 14
شهرستان خوانسار خوانسار فاقد تجهیزات زمین گلخانه 15
شهرستان شهرضا برادران شهرضا فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 16
شهرستان هرند هرند فاقد تجهیزات انبار مازاد 17

شهرستان مبارکه برادران مبارکه فاقد تجهیزات انبار مازاد 18
شهرستان مبارکه برادران مبارکه فاقد تجهیزات تاسیسات 19

شهرستان هرند سجزی فاقد تجهیزات سه واحد کارگاهی 20

شهرستان شاهین شهر مورچه خورت فاقد تجهیزات چهار واحد کارگاهی 21
شهرستان نجف آباد علویجه فاقد تجهیزات یک واحد کارگاهی 22
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فهرست و مشخصات کارگاهها و فضاهای مورد نظر جهت اجاره برای اجرای دوره های آموزشی

ا �ن

گفتم نرو
خواننده  محمد علیزاده

ترانه سرا  مهرزاد امیرخانی )7 
قطعه(، سید محمد کاظمی )1 

قطعه(
تنظیم کننده  میالد ترابی، معین 
راهبر، امیرحسین اویسی، شهاب 

اکبری

آینه قدی
خواننده  مهدی یراحی

ترانه سرا  امیرعلی بهادری 
 آرش مهرابی، روزبه بمانی 

رضا شاهین، امیرحسین مساح
تنظیم کننده   پیمان میرزایی 

مهدی یراحی، سعید زمانی 
اسحاق اسدبیگی، هومن نامداری

تیک
خواننده  میثم ابراهیمی

ترانه سرا  شاهین شیخی، سینا 
شعبانخانی، عاطفه حبیبی، 

مهرزاد امیرخانی، هادی زینتی
تنظیم کننده  کوشان حداد، 
نیمان غفاری، صالح رضایی، 

حامد برادران، محمدرضا رهنما

»ماجــرای نیمــروز« نــوروز 9۶ اکــران عمومــی شــد 
ــا توجــه بــه فضــای سیاســی تاریخی فیلــم کــه  و ب
بــه حــوادث انقــالب در ابتــدای ســال ۶0 می پــردازد 
توانســت بــه فــروش نزدیــک بــه ۵ میلیــاردی 

دســت یابــد.
نیمــروز«  »ماجــرای  خانگــی  نمایــش  نســخه 
ــه تهیه کنندگــی  ــان ب ســاخته محمدحســین مهدوی
ــای  ــه هنره ــط موسس ــوی توس ــود رض ــید محم س
ــد.  ــد ش ــع خواه ــه زودی توزی ــوره ب ــری س تصوی

ــم در تــالش هســتند نســخه  البتــه ســازندگان فیل
ویدئویــی ایــن فیلم را برای عید فطــر وارد بازار کنند. 
 »ماجــرای نیمــروز« نــوروز 9۶ اکــران عمومــی شــد 

و بــا توجــه بــه فضــای سیاســی تاریخی فیلــم کــه بــه حــوادث انقــالب در 
ــاردی  ــه ۵ میلی ــک ب ــروش نزدی ــه ف ــت ب ــردازد، توانس ــال ۶0 می پ ــدای س ابت
دســت یابــد. همچنیــن ایــن اثــر در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر 
ــن  ــی ای ــم منتخــب مردم ــد و فیل ــن را از آن خــود کن توانســت ۵ ســیمرغ بلوری
رویــداد شــود. در »ماجــرای نیمــروز« مهــرداد صدیقیــان، احمــد مهرانفــر، 
ــدا  ــی، لین ــا دهقان ــری، محی ــرداز، حســین مه ــدی زمین پ ــر، مه  هــادی حجازی ف

کیانــی، امیراحمــد قزوینــی، امیرحســین  هاشــمی، 
ــش  ــای نق ــه ایف ــدل ب ــدی پاک ــی و مه ــواد عزت  ج

می پردازند. 
از عوامــل تولیــد »ماجــرای نیمــروز« می تــوان 
ــم  ــان و ابراهی ــه: محمدحســین مهدوی ــه فیلمنام ب
ــراح  ــروز، ط ــادی به ــرداری:  ه ــر فیلمب ــی مدی امین
گریــم: محســن دارســنج، طــراح صحنــه و لبــاس: 
پهلــوان زاده،  ســجاد  تدویــن:  جعفــری،  بهــزاد 
صداگــذار:  محکــم،  ســاعد  هــادی  صدابــردار:  
ــر،  ــب خزایی ف ــیقی: حبی ــی موس ــاد ملکوت مهرش
جلوه هــای  شــرفی کیا،  ســعید  تولیــد:  مدیــر 
وحیــد  برنامه ریــز:  روزبهانــی  محســن  ویــژه: 
ــر  ــاب بازیگ ــول، انتخ ــم صاحب الفص ــردان: عبدالرحی ــتیار اول کارگ ــی، دس  کاش
زری بــاف،  ســحاب  عــکاس:  امینــی،  ابراهیــم  بازیگــردان:  و 
حجــازی  کامــران  طــرح:  مجــری  موســوی،  بیتــا  رســانه ای:   مشــاور 
و تهیه کننــده: ســید محمــود رضــوی، محصــول مشــترک موسســه ســیمای مهــر 
ــالمی و  ــالب اس ــری انق ــوزه هن ــینمایی ح ــازمان س ــی، س ــینمایی فاراب ــاد س بنی

موسســه تصویــر شــهر اشــاره کــرد. مهــر

کارگــردان »آسایشــگاه« بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن اثــر نمایشــی عنــوان کــرد 
ــار  ــه فضــای آث کــه ایــن نمایــش در عیــن اینکــه حــال و هوایــی کمــدی دارد، ب

ترســناک نیــز نزدیــک اســت. 
نمایــش  روزهــا  ایــن  کــه  تئاتــر  و کارگــردان  بازیگــر  زیکســاری،  محمــد 
»آسایشــگاه« را روی صحنــه دارد، دربــاره اجــرای ایــن اثــر نمایشــی گفــت: 
»آسایشــگاه« از ۶ خردادمــاه اجــرای عمومــی خــود را در تماشــاخانه پالیــز آغــاز 
کــرده کــه خوشــبختانه تــا بــه امــروز نیــز بازخوردهــای خوبــی از ســوی مخاطبــان 

دریافــت کرده ایــم. 
وی دربــاره انتخــاب نمایشــنامه ای از هارولــد پینتــر بــرای اجــرا و اینکــه در 
اجــرا  امــکان  کمتــر  شــهیر  نویســنده  ایــن  متن هــای  ســال های گذشــته 
ــتعماری و  ــی ضداس ــب از فضای ــر اغل ــنامه های پینت ــح داد: نمایش ــده، توضی ش
ضدســرمایه داری برخــوردار اســت؛ بنابرایــن نمی دانــم چــرا در دوره ای کمتــر اجــازه 

اجــرا پیــدا می کردنــد؛ امــا مــن بــرای اجــرای »آسایشــگاه« بــا مشــکلی مواجــه 
ــه  ــردم ک ــدم کار می ک ــی ارش ــه کارشناس ــال 89 - 90 روی پایان نام ــدم. س نش
دربــاره ســایکوفیزیک )تنــی - روانــی( بــود. پایان نامــه کارگردانــی تئاتــر دو 
ــه  ــه ب ــی پایان نام ــش عمل ــرای بخ ــن ب ــه م ــی دارد ک ــی و عمل ــش پژوهش بخ

ــد.  ــام داده ام، باش ــه انج ــی ک ــور پژوهش ــه در خ ــتم ک ــی می گش ــال متن دنب
ــه  ــن نتیجــه رســیدم ک ــه ای ــودم، ب ــده ب ــر را خوان ــه کل متن هــای پینت از آنجــا ک

ــن نمایشــنامه مناســب پژوهشــی اســت کــه انجــام داده ام.  ای
وی ادامــه داد: از آنجــا کــه نمایــش قبلــی کــه بــه صحنــه بــرده بــودم، یــک کار 
ایرانــی بــود، تصمیــم گرفتــم »آسایشــگاه« را بــرای اجــرای عمومــی آمــاده کنــم؛ 
چــون همیشــه تالشــم ایــن بــوده کــه حتــی اگــر تجربــه قبلــی هــم کار موفقــی 
بــوده اســت، در اجــرای بعــدی آن شــیوه اجرایــی را تکــرار نکنــم و بــه دنبــال متــن 

و اجرایــی متفــاوت باشــم. ایــران تئاتــر

ســومین  در  »نفــس«  و  »وارونگــی«  فیلــم  دو 
جشــنواره فیلم هــای ایرانــی زوریــخ، موفــق بــه 

دریافــت جایــزه شــدند. 
در ســومین جشــنواره فیلم هــای ایرانــی زوریــخ 
فیلــم »وارونگــی« بــه کارگردانــی بهنــام بهــزادی 
ــی  ــه کارگردان ــس« ب ــم و »نف ــن فیل ــزه بهتری جای
دریافــت  را  تماشــاگران  جایــزه  آبیــار   نرگــس 

کردند. 
تــا   ۱۱ تاریــخ  از  رقابتــی کــه  ایــن جشــنواره  در 
ــون  ــی چ ــد، فیلم های ــزار ش ــرداد برگ ــخ ۱۷ خ تاری
ــن«، »الک  ــدن«، »رفت ــا آم ــه دنی ــی«، »ب »وارونگ
»باغ هــای  »نفــس«،  »پوالریســم«،  قرمــز«، 

ــی« و  ــک روز طوالن ــور«، »ی ــه ک ــک روز«، »نقط ــد و ی ــدان«، »اب ــو«، »فرزن زردآل
ــگاه  ــم از ن ــن فیل ــوان بهتری ــار عن ــس آبی ــس« نرگ ــت و »نف ــرده رف ــن« روی پ »م

تماشــاگر را از جشــنواره زوریــخ دریافــت کــرد. 

در ایــن دوره از جشــنواره فیلــم زوریــخ، بزرگداشــت 
ــم  ــد و دو فیل ــزار ش ــز برگ ــی نی ــوش مهرجوی داری

ــد.  ــش درآم ــه نمای ــال« و »گاو« ب »لی
ثانیــه«   ۱۵ و  دقیقــه   ۷۶« فیلم هــای  همچنیــن 
فیلــم  آخریــن  و  صمدیــان  ســیف هللا  ســاخته 
ــور  ــه منظ ــه« ب ــر خون ــو بب ــام »من ــا ن ــتمی ب کیارس
ــن فیلمســاز، نمایــش  ــاد و خاطــر ای گرامیداشــت ی

داده شــد.
ــه از  ــد ک ــم مادری ــن ســومین جشــنواره فیل  همچنی
ــا 2۷ خــرداد در حــال برگــزاری اســت، بخــش  ۱8 ت
ویــژه ســینمای کمــدی ابــزورد ایــران را برپــا داشــته 
ــد«  ــغول کارن ــران مش ــادان«، »کارگ ــم »آب و 4 فیل
»پذیرایــی ســاده« و »اژدهــا وارد می شــود« را بــا حضــور مانــی حقیقــی و همچنیــن 
ــب  ــادر قل ــان« و »م ــان مام ــین ها«، »مهم ــه«، »اجاره نش ــی و گرب ــای »ماه فیلم ه

اتمــی« را در ایــن بخــش بــه نمایــش می گــذارد. ســینماپرس

»ماجراینیمروز«بهزودیراهینمایشخانگیمیشود

»آسایشگاه«بهفضایآثارترسناکنزدیکاست

دوجایزهخارجیبرای»نفس«و»وارونگی«
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منتظر پیامک باشند
جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی گفــت: مهلــت 
اول  تــا  غایــب  در طــرح جریمــه مشــموالن  ثبت نــام 
شــهریورماه تمدیــد شــد و و افــرادی کــه ثبت نــام کرده انــد، 
بایــد منتظــر پیامــک نظــام وظیفــه باشــند. ســردار ابراهیــم 
کریمــی، جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا، 
گفــت: مشــموالن غایبــی کــه تــا پایــان ســال ۹۶ بیــش از 
۸ ســال غیبــت دارنــد و بــه عللــی نتوانســته اند در مرحلــه 
ــد از ۱۶ خــرداد  ــد، می توانن ــام کنن ــه ثبت ن اول طــرح جریم
ــر خدمــات الکترونیــک  ــا ابتــدای شــهریور از طریــق دفات ت

ــد.  ــدام کنن ــام اق ــرای ثبت ن ــی )پلیــس +۱۰( ب انتظام
وی گفــت: مرحلــه دوم ثبت نــام، پرداخــت جریمــه غیبــت 
ســربازی در ســال ۹۶ از سه شــنبه ۱۶ خــرداد آغــاز و تــا اول 

شــهریورماه ادامــه دارد. 
ــخن  ــی س ــه تلویزیون ــک برنام ــه در ی ــی ک ــردار کریم س
می گفــت، تصریــح کــرد: ثبت نــام مرحلــه اول ایــن طــرح، 
۱۵ خردادمــاه بــه اتمــام رســید و در ایــن مرحلــه ۱۱ هــزار و 

ــد.  ــی کردن ــر نام نویس ۵۰۰ نف
وی افــزود: راســتی آزمایی ثبت نام کننــدگان از سه شــنبه 
آغــاز می شــود و افــرادی کــه ثبت نــام کرده انــد، بایــد 
ــرای پرداخــت  ــا ب ــه باشــند ت ــام وظیف ــک نظ ــر پیام منتظ
ــدام  ــطی اق ــا قس ــا ی ــورت یکج ــه ص ــود ب ــای خ جریمه ه
کننــد. ســردار کریمــی افــزود: مشــموالن غایــب در صــورت 
ــگاه  ــق پای ــد از طری ــتر، می توانن ــات بیش ــه اطالع ــاز ب  نی
 www.vazifeh.police.ir اطالع رســانی ســازمان به نشــانی 
ســامانه تلفــن گویــا بــه شــماره ۰۹۶۴۸۰ یــا ســامانه پیامــک 
بــه شــماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰، از آخریــن اخبــار مربــوط بــه تعییــن 

تکلیــف مشــموالن غایــب اطــالع حاصــل کننــد. پلیــس

آغاز طرح تابستانه پلیس راهور 
کرمان

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان کرمــان از آغــاز مرحلــه دوم طــرح تابســتانی 
ــر  ــارک رمضــان خب پلیــس راهــور اســتان بعــد از مــاه مب

داد. 
حمیــد معیــن زاده اظهــار داشــت: اجــرای طــرح تابســتانی 
ــا به کارگیــری تمــام ظرفیت هــای  پلیــس راهــور اســتان ب
ــا  موجــود بعــد از مــاه مبــارک رمضــان آغــاز می شــود و ت

ــد.  دوم مهرمــاه ســال جــاری ادامــه می یاب
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان کرمــان پوشــش کامــل نقــاط حادثه خیــز را از 
ــزود:  ــن طــرح برشــمرد و اف ــن پلیــس در ای ــات ای اقدام
تمــام نقــاط حادثه خیــز در ســطح معابــر شــهری در 
عملیــات  پوشــش کامــل  زیــر  و  شناســایی  اســتان 

ترافیکــی قــرار می گیــرد. 
وی کنتــرل ســرعت خودروهــا را بــا اســتفاده از دوربین های 
کنتــرل ســرعت از دیگــر اقدامــات ایــن پلیــس در زمــان 
اجــرای ایــن طــرح عنــوان کــرد و گفــت: امســال در تــالش 
ــم  ــه، بتوانی ــدگان وســایل نقلی ــکاری رانن ــا هم هســتیم ب
آمــار تصادفــات و تلفــات ناشــی از حــوادث رانندگــی را در 

ســطح شــهرهای اســتان کرمــان کاهــش دهیــم. فــارس

جامعه
 آزادی 10 هزار نفر از زندانیان 

جرائم غیرعمد
ــی  ــزار زندان ــت: ۱۴ ه ــه کشــور گف ــس ســتاد دی نایب رئی
ــن تعــداد  ــم غیرعمــد در کشــور وجــود دارد کــه از ای جرائ

ــوند.  ــال آزاد می ش ــر امس ــزار نف ــا ۱۰ ه ــن ۹ ت بی
علی اکبــر یســاقی گفــت: هــر ســال بخشــی از زندانیــان در 
جشــن های گلریــزان بــا مســاعدت مــردم آزاد می شــوند؛ 
ــر از  ــزار نف ــداد ۹ ه ــته تع ــال گذش ــه در س ــوری ک ــه ط ب

زندانیــان بــا جرائــم غیرعمــد در کشــور آزاد شــدند. 
نایب رئیــس هیئت مدیــره ســتاد دیــه کشــور افــزود: 
مجمــوع بدهــی ایــن ۹ هــزار زندانــی جرائــم غیرعمــد طــی 

ــود.  ســال گذشــته 7 هــزار میلیــارد ریــال ب
ــزار  ــر ۱۰ ه ــرای ه ــی ب ــور کل ــه ط ــرد: ب ــار ک ــاقی اظه یس
ــه ســر  ــه علــت جرائــم غیرعمــد در زندان هــا ب نفــر کــه ب
می برنــد، بــه مبلغــی معــادل 7 هــزار میلیــارد ریــال نیــاز 

اســت. 
وی افــزود: بخشــی از بدهــی زندانیــان بــا جرائــم غیرعمــد 
توســط مــردم پرداخــت می شــود و بخــش جالــب توجهــی 

هــم بــا مســاعدت شــاکیان بخشــیده می شــود. ایرنــا

 افراد خودشیفته همان 
کودکان لوس دیروز هستند

ــد  ــی، معتق ــناس بالین ــی، روان ش ــرا ورمقان ــر حمی  دکت
اســت داشــتن رابطــه مناســب بــا دیگــران یکــی از 
نیازهــای اساســی اســت کــه در همــه افــراد وجــود دارد و 
اگــر روابــط خــوب و مناســب نباشــد، احســاس نارضایتــی 
از زندگــی پیــش می آیــد. یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت 
ــدان  ــه چن ــردی ن ــن ف ــط بی ــتن رواب ــراد، داش ــن اف ای
مناســب اســت. افــراد خودشــیفته همــان کــودکان لــوس 
دیــروز هســتند. والدینــی کــه بــه هــر ســاز کــودک خــود 
می رقصنــد، در حــال آمــاده کــردن کــودک خــود بــه 

ــتند.  ــده هس ــیفته در آین ــالی خودش بزرگس
ــه  ــای اولی ــه ویژگی ه ــا اشــاره ب ــی ب ــرا ورمقان ــر حمی دکت
افــراد نارسیســم یــا خودشــیفته گفــت: احســاس دوســت 
ــن،  ــرار گرفت ــویق ق ــه و تش ــورد توج ــود و م ــتن خ داش
یــک نیــاز درونــی در همــه افــراد اســت. گاهــی ایــن نیــاز 
از حالــت طبیعــی، اســتاندارد و معقــول خــود، خــارج 
می شــود و شــکل افراطــی بــه خــود می گیــرد؛ بــه طــوری 
کــه فــرد زمــان زیــادی را تنهــا صــرف ایــن موضــوع کــرده 
و محــور اصلــی کارهایــش را بــر اســاس آن بنــا می کنــد. 
در حــدی کــه اگــر ایــن نیازهــا مرتفــع نشــود، درد و رنــج 

ــی دارد.  ــدیدی را در پ ش
ورمقانــی اظهــار کــرد: اگــر در اطــراف شــما فــردی 
آن هــا  کامــل  تغییــر  بــرای  دارد،  خودشــیفته وجــود 
ــد و تــالش اساســی  ــه ســختی نیندازی ــدان خــود را ب چن
بــرای اصــالح کامــل آن هــا نکنیــد؛ چــرا کــه آن هــا قبــول 
ــاده  ــر آم ــه تغیی ــبت ب ــد و نس ــکلی دارن ــد مش نمی کنن

ایســکانیوز نیســتند. 

کوتاه حوادث 
ماجرای دود سیاه در آسمان تهران 

چه بود؟
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــیاه در  ــاهده دود س ــه مش ــاره ب ــا اش ــران ب ــهرداری ته ش
ــق  ــار الســتیک دچــار حری ــت: انب ــران گف ــز ته آســمان مرک
شــد و حادثــه تحــت کنتــرل اســت. جــالل ملکــی بــا اعــالم 
ــران  ــه، نجاتگ ــن حادث ــوع ای ــس از وق ــه پ ــه بالفاصل اینک
ــه  ــل ب ــزات کام ــا تجهی ــراه ب ــانی هم ــتگاه آتش نش دو ایس
ــک  ــه، ی ــل حادث ــزود: مح ــدند، اف ــزام ش ــه اع ــل حادث مح
ــه  ــود کــه ب ــوی الســتیک و ضایعــات پالســتیکی ب ــار دپ انب
دلیــل نامعلومــی دچــار آتش ســوزی شــده بــود و بــه دلیــل 
اشــتعال زا بــودن مــواد داخــل انبــار، شــعله های آتــش هــر 
ــوع  ــت وق ــرد: عل ــح ک ــت. وی تصری ــترش می یاف آن گس
ــازمان در  ــاب س ــان علت ی ــوی کارشناس ــه از س ــن حادث ای
دســت بررســی اســت. ملکــی همچنیــن بــا تکذیــب وقــوع 
ــهروندان  ــه ش ــت: ب ــران گف ــتانداری ته ــوزی در اس آتش س
توصیــه می شــود حتمــا اخبــار را از مبــادی معتبــر پیگیــری کنند 

ــد. مهــر ــازی را نخورن ــبکه های مج ــازی ش ــب شایعه س و فری
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آتش ســوزی منــزل مســکونی چهــار طبقــه در همــدان 
ــین  ــر پیرحس ــت. دکت ــای گذاش ــر ج ــدوم ب ــی و مص ۱۰ فوت
ــت:  ــاره گف ــن ب ــس کشــور، در ای ــد، سرپرســت اورژان کولیون
ســاعت ۲۱:۲7 پنجشنبه شــب بــا اعــالم ایــن حادثــه در 
همــدان، خیابــان تختــی، کوچــه رشــادت، عوامــل اورژانــس 
بــه محــل اعــزام شــدند. وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه ایــن 
حادثــه جمعــا ۱۰ مصــدوم و فوتــی بــه همــراه داشــت، افــزود: 
بــا اعــالم حادثــه، پنــج دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل اعــزام 
شــد. متاســفانه ســه تــن از مصدومــان حادثــه جــان باختنــد 
)دو تــن در بیمارســتان و یــک نفــر در صحنــه حادثــه(. بنــا بر 
اعــالم روابــط عمومــی اورژانــس کشــور، کولیونــد در توضیــح 
ــی  ــار احتمال ــال انفج ــه دنب ــت: ب ــه گف ــن حادث ــتر از ای بیش
ــه  گاز در واحــد ســاختمانی مســکونی چهــار طبقــه، آتــش ب
ســایر واحدهــا نیــز ســرایت کــرده و موجــب فــوت یــک نفــر 
در صحنــه و دو نفــر در بیمارســتان پــس از انتقــال بــه مرکــز 
ــی  ــان انتقال ــر از مصدوم ــه وی دو نف ــه گفت ــی شــد. ب درمان
ــه  ــمومیت ب ــل مس ــه دلی ــه ب ــد ک ــانان بودن ــز از آتش نش نی

بیمارســتان بعثــت انتقــال یافتنــد. ایســنا

کیفرخواست عامل قتل های جیرفت 
صادر شد

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان جیرفــت از صــدور 
کیفرخواســت عامــل قتل هــای روســتای حســین آباد 

ــر داد.  ــع ایــن شهرســتان خب دهــدار از تواب
ــه  ــم ب ــف«، مته ــت: »ه. ال ــار داش ــتمی اظه ــد رس مجی
ــل و  ــدازی، حم ــق تیران ــی از طری ــم عموم ــالل در نظ اخ
ــینکف،  ــوع کالش ــی از ن ــاز جنگ ــالح غیرمج ــداری س نگه
قدرت نمایــی بــا ســالح جنگــی و ارتــکاب ســه فقــره قتــل 

ــت. جــام جــم آنالیــن ــدی اس عم

کنش    وا

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی   

طی دو روز آینده برای اغلب مناطق کشور، آسمانی 
صاف و آفتابی پیش بینی می شود. همچنین روز 
شنبه از بعدازظهر برای بعضی نقاط جنوب غرب 

 کشور، وجود باد و گرد و خاک دور از انتظار 
نیست.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست   
تصمیم ترامپ برای خروج از توافق نامه پاریس این 

کشور را به انزوا کشانده و باعث می شود تصویری 
غیرمنطقی از این کشور در دنیا به وجود آید؛ چون 

در شرایطی که جهان از تنش، درگیری و جنگ رنج 
می برد، توافق نامه چندجانبه پاریس، فرصتی برای 

همگرایی کشورها محسوب می شود.

نیروی انتظامی اصفهان  
از اولین سامانه پیامکی فوریت های پلیس ۱۱۰ ویژه 
ناشنوایان طی مراسمی با حضور مسئوالن انتظامی، 

مدیران اداره کل بهزیستی و تعدادی از نمایندگان 
ناشنوای استان اصفهان به صورت رسمی رونمایی 

شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
گفتنی است ناشنوایان استان که تاکنون هیچ گونه 

راهی برای ارتباط با فوریت های پلیسی ۱۱۰ نداشتند 
از این پس می توانند مشکالت و مشاهدات خود 

را در حوزه نظم و امنیت از طریق پیامک به شماره 
۰۹۰۱۱۰۱۰۱۱۰ ارسال کنند.

پزشکی قانونی کشور   
بنا بر مشاهدات بخش های معاینات بالینی پزشکی 

قانونی، پسران جوان بیشترین گروه مراجعان 
منازعات هستند. جوانان عمدتا تحریک پذیرتر 

هستند؛ در حالی که در سنین سالمندی و 
میانسالی پرخاشگری کمتر دیده می شود.

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های 
غذایی سازمان غذا و دارو   

مطلب منتشرشده درخصوص ایجاد بیماری 
خطرناکی که از طریق خفاش به خرماهای بم 
سرایت کرده و هرگونه اخبار درباره آن تکذیب 

می شود. جای بسی تأسف دارد که ساخت و انتشار 
شایعات درخصوص فرآورده های غذایی به تفریح 

جذابی در کشور ما تبدیل شده و گویا قصد فروکش 
ندارد.

کارشناسان سالمت   
مصرف لبنیات کم چرب می تواند خطر ابتال به 

بیماری پارکینسون را افزایش دهد. افرادی که 
دست کم در روز سه بار از لبنیات کم چرب مصرف 
کرده بودند، در مقایسه با بزرگساالنی که مصرف 
مواد لبنی کم چرب آنان یک بار در روز بوده، ۳۴ 

درصد بیشتر در معرض ابتال به بیماری پارکینسون 
بوده اند.

نقشهدختروپسرجوانبرایسرقتازمادربزرگها

ــا  ــه اش ب ــورد عالق ــر م ــتی دخت ــا همدس ــه ب ــردی ک م
ــران  ــه خی ــک ب ــه کم ــه بهان ــالخورده ب ــان س ــب زن فری

طالهــای آن هــا را می دزدیــد، بازداشــت شــد. 
ــان  ــون توم ــه ۵۰ میلی ــرای تهی ــت ب ــی اس ــم مدع مته
ــن  ــه ای ــک نمایشــگاه خــودرو، ب ــه صاحــب ی بدهــی ب

ــت.  ــت زده اس ــریالی دس ــای س دزدی ه
ــعبه  ــور در ش ــا حض ــالخورده ب ــی س ــش زن ــدی پی چن
پنجــم بازپرســی دادســرای ناحیــه ۳۴ تهــران از زن                
ــرد. ــام ســرقت طالهایــش شــکایت ک ــه اته ــردی ب و م

 شــاکی بــه قاضــی گفــت: روز حادثــه در حــال بازگشــت 
ــارم توقــف  ــودم کــه خــودروی مــزدا ۳ کن ــه ام ب ــه خان ب
کــرد. سرنشــینان آن، یــک دختــر و پســر جــوان بودنــد. 
ــودرو  ــه از خ ــن بی آنک ــا م ــو ب ــس از گفت وگ ــا پ آن ه
پیــاده شــوند، مدعــی شــدند در کارهــای خیــر فعالیــت 
ــد.  ــه می دهن ــاس هدی ــد لب ــراد نیازمن ــه اف ــد و ب دارن
حتــی از مــن نشــانی چنــد نیازمنــد در محله مــان را 

ــه آن هــا کمــک کننــد.  ــا ب خواســتند ت
ــم  ــتبند طالی ــدن دس ــا دی ــع ب ــان موق ــزود: هم وی اف
ــد؛  ــا شــوهرش طــال خریده ان دختــر جــوان گفــت کــه ب
امــا طالفــروش سرشــان کاله گذاشــته اســت. او از مــن 
ــواالتی  ــار آن س ــاره عی ــد و درب ــم را ببین ــت طالی خواس
پرســید. بعــد هــم دســتبند را گرفــت و نــگاه کــرد. 
دقایقــی بعــد بــا ادعــای اینکــه طالهایــم را داخــل همــان 
ــا را  ــا لباس ه ــم داد ت ــته، تحویل ــاس گذاش ــون لب نایل
ــه  ــی ک ــه زمان ــم در خان ــن ه ــم. م ــدان بده ــه نیازمن ب
ــت و آن را  ــتبندم نیس ــدم دس ــردم، دی ــاز ک ــون را ب نایل
دزدیده انــد. بعــد از آن شــکایت های مشــابه دیگــری 
ــی  ــس آگاه ــارم پلی ــگاه چه ــوران پای ــتورکار مام در دس
ــارق در  ــر س ــش پس ــد روز پی ــت. چن ــرار گرف ــران ق ته
یــک قهوه خانــه در جنــوب تهــران شناســایی و بازداشــت 
شــد و بــه ایــن ســرقت ها بــرای تأمیــن بدهــی ۵۰ 
ــت  ــم تح ــتش ه ــرد. همدس ــراف ک ــی اش اعت میلیون

ــت. ــرار گرف ــب ق تعقی
 برای بدهی سرقت می کردم

هــادی ۲۸ ســاله اســت و می گویــد تاکنــون پایــش بــه 
کالنتــری و دادســرا بــاز نشــده اســت. 

تومانــی  میلیــون  بدهــی ۵۰  اگــر  می گویــد شــاید 
ــه ایــن ســرقت نمــی زد و این چنیــن  نداشــت، دســت ب

بــه دردســر نمی افتــاد.

 چطور با دختر سارق آشنا شدی؟
ــارق  ــت. او س ــکل گرف ــان ش ــد ارتباطم ــرام و بع در تلگ
ــرا  ــه اج ــم و ب ــا را طراحــی کردی ــم دزدی ه ــا ه ــود. ب نب

ــتیم. گذاش
 انگیزه ات از سرقت طالی زنان چه بود؟

ــا  ــن ب ــودم. بنابرای ــزدا ۳ ب ــودروی م ــیفته خ ــن ش م
قــرض، آن را خریــدم. از چهــار ســال پیــش در امــالک 
پــدرم کار می کــردم. مــن آنجــا ماهانــه ۸۰۰ هــزار 
ــد خــودرو، ۵۰  ــل خری ــه دلی ــم. ب ــول می گرفت ــان پ توم
میلیــون تومــان بدهــکار بــودم. بایــد هــر مــاه ۲ میلیــون 
تومــان قســط مــی دادم کــه بعــد از چنــد مــاه نتوانســتم 
اقســاطم را بدهــم. بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم از 

ــم. ــع کن ــاز را جم ــورد نی ــول م راه دزدی پ
 قبال دزدی کرده بودی؟

شــیوه دزدی را از دوســتم علــی که ســارقی ســابقه دار بود 
و مدتــی بــه اتهــام ســرقت طــالی زنان بــه زنــدان افتاده 
بــود، یــاد گرفتــم. او بــه مــن آمــوزش دزدی داد. حتــی 
ســه بــار بــا هــم ســرقت کردیــم. ۲7 ســرقت بعــدی را بــا 

دختــر مــورد عالقــه ام، ســحر، انجــام دادم.
 شیوه سرقتتان چطور بود؟

مــن و ســحر چنــد دســت لبــاس را در نایلــون و 
محله هــای  در  بعــد  می گذاشــتیم.  خــودرو  داخــل 
ــان ســالخورده  ــدن زن ــا دی ــم. ب ــران حرکــت می کردی ته
ــه  ــای اینک ــا ادع ــم و ب ــف می کردی ــا توق ــار آن ه در کن
افــرادی نیکــوکار هســتیم و می خواهیــم بــه افــراد 
ــم. بعــد  ــا آن هــا حــرف می زدی ــم، ب ــد کمــک کنی نیازمن
ــه  ــال کاله رفت ــد ط ــرای خری ــرمان ب ــم س ــود کردی وانم
ــگاه  ــم و ن ــان را می گرفتی ــازی طالهایش ــا اعتمادس و ب
می کردیــم. در ادامــه طــوری رفتــار می کردیــم کــه 
ــا گذاشــته ایم و آن را پــس  ــون لباس ه ــا را در نایل طاله
می دادیــم؛ در حالــی کــه گوشــه ای از نایلــون پــاره بــود و 

طالهــا داخــل خودرویمــان می افتــاد.
 با طالهای سرقتی چه می کردید؟

آن را بــه دو طالفــروش فروختیــم. آن هــا طالهــا را گرمــی 
ــان  ــر ده روز در می ــد. ه ــا می خریدن ــان از م ــزار توم ۵۰ ه
ســرقت می کردیــم. ۶۰ میلیــون تومــان بــه دســت آوردیــم. 
بــا بخشــی از آن بدهــی ام را دادم و بــا بقیــه آن بــا دختــر 
مــورد عالقــه ام به مســافرت و خوشــگذرانی رفتیــم و حتی 

بــرای او هدایــای گران قیمــت خریــدم. جــام جــم آنالیــن
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از کارشناســان طــالق  اعتقــاد بســیاری   بــه 
اعتیــاد و حاشیه نشــینی، ســه معضــل اجتماعــی 
جــدی کشــور محســوب می شــوند. از بیــن 
ایــن معضــالت، طــالق و اعتیــاد تــا حــد زیــادی 
مشــکالتی فــردی هســتند؛ هــر چنــد ایــن 
ــا در  ــت، ام ــذار اس ــه اثرگ ــر جامع ــکالت ب مش
ــه  ــر کل جامع ــا حاشیه نشــینی کمت مقایســه ب

ــد. ــرار می ده ــر ق ــرض خط را در مع
 ظهور شهرها

مهم تریــن  از  شــهرها  شــک  بــدون 
ــه  ــهرها، نقط ــتند. ش ــر هس ــتاوردهای بش دس
زیــرا  اســت؛  مــدرن  بشــر  زندگــی  آغــاز 
انســان ها پــس از هــزاران ســال زندگــی بــدوی 
در نهایــت حــدود ۱۰ هــزار ســال پیــش تصمیــم 
بــه ایجــاد شــهر گرفتنــد و ایــن ســرآغاز زندگــی 
مــدرن بشــر بــود. پــس از انقــالب صنعتــی در 
نیمــه قــرن نوزدهــم، ســرعت رشــد شــهرها بــه 
گونــه ای حیــرت آور شــتاب گرفــت. ایــن شــتاب 
اگرچــه دســتاوردهای بی نظیــری را بــرای بشــر 
بــه ارمغــان آورد، امــا باعــث ایجــاد شــکاف های 
عمیــق اقتصــادی و اجتماعــی در جوامع بشــری 
شــد. در ایــن بیــن، شــرایط ســخت زندگــی در 
شــهرها و فقــر، عــده ای از مــردم را بــه حاشــیه 

رانــد و ایــن ســرآغازی بــود بــر حاشیه نشــینی.
 حاشیه نشینی

فقــر  دلیــل  بــه  ابتــدا  از  حاشیه نشــینان 
اقتصــادی، فقــر اجتماعــی و فقــر فرهنگــی 
ــا  ــد؛ ام ــه رو بودن ــیاری روب ــکالت بس ــا مش ب
مشــکالت آن هــا بــه همــان مناطــق حاشــیه  ای 
خالصــه نشــد و خیلــی زود بــه دل شــهرها 

ــرد. ــوخ ک رس

ــی،  ــای طبیع ــزرگ، بالی ــای ب ــوع جنگ ه  وق
بســیاری  و  خودکامــه  حکومت هــای  ظهــور 
اتفاقــات، باعــث افزایــش حاشیه نشــینی در 
دوره هایــی خــاص از تاریــخ بشــر شــد. بــا وارد 
درون  بــه  مشــکالت حاشیه نشــینی  شــدن 

تئوریســین های  و  جامعه شناســان  شــهرها، 
مســائل اجتماعــی بــر ضــرورت ســر و ســامان 
دادن بــه ایــن معضــل تاکیــد کردنــد و کشــورها 
ســعی کردنــد بــا توزیــع عادالنــه ثــروت و 
ــی و  ــات رفاه ــواد و خدم ــطح س ــش س افزای
ــد. ــینی برون ــگ حاشیه نش ــه جن ــتی ب بهداش

 حاشیه نشینی در ایران
ــه  ــی دیرین ــز قدمت ــران نی ــینی در ای حاشیه نش
دارد. دقیقــا همزمــان بــا ظهــور شــهرهای بــزرگ 
ــران، مشــکالت حاشیه نشــینی هــم آغــاز  در ای
ــینی در  ــم حاشیه نش ــل مه ــی از دالی ــد. یک ش
ایــران، رونــد مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرها 

بــود. 
و  امکانــات  کمبــود  اقتصــادی،  معضــالت 
پدیده هایــی ماننــد خشکســالی در ایــران باعــث 
ــران  شــد جمعیــت ۳۰ درصــدی شهرنشــین ای
بــه یکبــاره تبدیــل بــه جمعیــت شهرنشــینی 7۰ 
درصــدی شــود. ایــن تغییــر ناگهانــی از دالیــل 
ــت.  ــوده اس ــران ب ــینی در ای ــم حاشیه نش مه

ــه جــز ایــن، ظهــور کالنشــهرها در نیــم قــرن  ب
ــق  ــکاف های عمی ــروز ش ــث ب ــز باع ــر نی اخی
طبقاتــی در ایــن کالنشــهرها شــد و بــه تبــع آن 
ــن کالنشــهرها  ــف ای ــت ضعی ــی از جمعی جمع
نیــز ناخــودآگاه بــه ســمت حاشــیه رانــده 

ــدند. ش

 مشکالت حاشیه نشینی
حاشیه نشــینی رابطــه مســتقیمی بــا پیشــرفت 
کشــورها دارد؛ ایــن پدیــده در کشــورهای جهــان 
ــرای  ــت. ب ــترده تر اس ــر و گس ــوم ملموس ت س
ــد جمعیــت حاشیه نشــین  ــه در کشــور هن نمون
بیــن ۳۰ تــا ۵۰ درصــد کل جمعیــت یــک 
میلیــاردی هنــد را تشــکیل می دهــد. ایــن 
حجــم از فقــر باعــث شــده کشــور هنــد علی رغم 
پیشــرفت های  و  اقتصــادی  بــاالی  رشــد 
یــک  همچنــان  تکنولــوژی  در  خیره کننــده 
ــالت  ــی از معض ــا انبوه ــوم ب ــان س ــور جه کش
ــی  ــع حاشیه نشــینی بازتاب ــد. در واق ــی بمان باق
ــورهای  ــت. کش ــر در کشورهاس ــگ فق از فرهن
دوران  از  بعــد  پیــش  ســال ها  پیشــرفته 
اشــرافیگری بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــرای 
کاهــش مشــکالت و پیشــرفت، راهــی جــر از 
ــن  ــدارد. ای ــر وجــود ن ــگ فق ــردن فرهن ــن ب بی
ــد  ــگ ســعی کردن ــا توســعه هماهن کشــورها ب
دهنــد  تشــکیل  یک دســت تر  جامعــه ای 
ــتی.  ــورهای کمونیس ــکل کش ــه ش ــه ب ــه ن البت

ایــن کشــورها بــا افزایــش ســطح دســتمزدها، 
ــعی  ــت س ــالت و بهداش ــردن تحصی ــگان ک رای
کردنــد جامعــه حاشیه نشــین را بــه ســطح 
ــه  ــا ایــن کار خــود ب قشــر متوســط برســانند. ب
خــود بســیاری از معضــالت حاشیه نشــینی 
ماننــد جــرم و جنایــت، بیماری هــای واگیــردار 
ــورها  ــن کش ــمگیری در ای ــرز چش ــه ط و ... ب
کاهــش یافــت. هر چنــد فقــر و حاشیه نشــینی 
در هیــچ کشــوری صددرصــد از بیــن نرفتــه امــا 
تجربــه موفــق کشــورهایی ماننــد نــروژ و ســوئد 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه می تــوان تــا حــد 
زیــادی از معضلــی بــه نــام حاشیه نشــینی 

ــت. کاس
ــادی  ــکالت اقتص ــع مش ــز رف ــا نی ــور م در کش
ــوس  ــه و معک ــن جامع ــار پایی ــژه در اقش به وی
ــد  ــهرها، می توان ــه ش ــرت ب ــد مهاج ــردن رون ک
بــه طــرز چشــمگیری از معضــل حاشیه نشــینی 

بکاهــد. 
ــر و  ــن فق ــن رفت ــم روزی شــاهد از بی امیدواری

ــیم. ــان باش ــام جه ــینی در تم حاشیه نش

نگاهی به معضل حاشیه نشینی

در حاشیه

ــدوق بازنشســتگی  ــی صن ــاون اداری مال مشــاور آموزشــی مع
کشــوری از فراهــم شــدن امــکان ثبت نــام بازنشســتگان 
کشــوری و فرزنــدان آن هــا در دوره هــای آموزشــی فنــی و 
حرفــه ای خبــر داد و گفــت: شــرکت در ایــن دوره هــا در مراکــز 

ــود.  ــد ب ــگان خواه ــه ای، رای ــی و حرف ــی فن دولت
نوابخــش در تشــریح جزئیــات ایــن طــرح اظهــار کــرد: 
ــازمان  ــا س ــه ای ب ــوری تفاهم نام ــتگی کش ــدوق بازنشس صن
ــام و  ــکان ثبت ن ــاس آن ام ــر اس ــه ب ــه ای دارد ک ــی و حرف فن
حضــور بازنشســتگان کشــوری و فرزنــدان آن هــا در دوره هــای 

ــت.  ــده اس ــم ش ــه ای فراه ــی و حرف ــوزی فن مهارت آم
وی افــزود: بــه اســتان ها اعــالم کردیــم در صورتــی کــه 
ــند  ــته باش ــوزی داش ــرای مهارت آم ــی ب ــتگان تمایل بازنشس
از آن هــا ثبت نــام کننــد. ایــن دوره هــا رایــگان هســتند و 
بابــت آزمــون و صــدور گواهینامــه  تنهــا هزینــه جزئــی 

اخــذ می شــود. وی بــا بیــان اینکــه امــروزه بســیاری از 
نیازمنــد آمــوزش مهارت هایــی هســتند  دانش آموختــگان 
ــدان  ــد فرزن ــرح عای ــن ط ــرات ای ــج و ثم ــم نتای و امیدواری
انتخــاب  در  بازنشســتگان  افــزود:  شــود،  بازنشســتگان 
ــام  ــت تم ــد و ظرفی ــی ندارن ــا، محدودیت ــته ها و مهارت ه رش
ــرار دارد.  ــا ق ــار آن ه ــه ای در اختی ــی و حرف ــی فن ــز دولت مراک
ــه  ــگاه های آزاد ارائ ــته ای در آموزش ــا رش ــارت ی ــر مه ــه اگ البت
شــود، دیگــر رایــگان نیســت و بایــد شــهریه پرداخــت شــود. 
ــکان  ــده ام ــرده و در آین ــدا ک ــی پی ــم راه حل ــیم بتوانی در تالش
ــم.  ــگان را در آموزشــگاه های آزاد فراهــم کنی ــوزی رای مهارت آم
وی ادامــه داد: مهلــت و بــازه زمانــی یکســانی بــرای ثبت نــام 
ــتگان  ــت؛ بازنشس ــده اس ــن نش ــی تعیی ــای آموزش در دوره ه
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری بــه نشــانی www.cspf.ir ثبت نــام کننــد. ایســنا

کشــورهای مســبب بیشــترین آلودگــی اقیانوس هــا در 
ــد  ــه پاک ســازی آن هــا از مــواد پالســتیکی متعه ــان ب جه
ــظ  ــرای حف ــد ب ــل متح ــازمان مل ــت س ــدند. در نشس ش
اندونــزی  تایلنــد،  چیــن،  از  نمایندگانــی   اقیانوس هــا، 
و فیلیپیــن متعهــد شــدند کــه جهــت پاک ســازی دریاهــا 
از مــواد پالســتیکی تــالش می کننــد. بعضــی از ایــن 
ــت  ــط زیس ــان محی ــده و کارشناس ــمی نش ــدات رس تعه
معتقدنــد اقدامــات پیشــنهادی بــه انــدازه کافــی مثمــر ثمر 
نیســتند؛ امــا مقامــات ســازمان ملــل اقــدام ایــن کشــورها 

را تحســین کرده انــد.
ــل  ــت مل ــط زیس ــه محی ــس برنام ــولهیم، رئی ــک س  اری
متحــد، گفــت: نشــانه های امیدوارکننــده ای وجــود دارد 
و کشــورها بــا مســئله آلودگــی اقیانوس هــا جدی تــر 
برخــورد می کننــد. هــر چنــد راه طوالنــی بــرای رســیدن بــه 

هــدف وجــود دارد؛ زیــرا ایــن مشــکل بســیار بــزرگ اســت. 
ــن  ــون ت ــا ۱۳ میلی ــن ۵ ت ــه هــر ســال بی ــرآورد شــده ک ب
زبالــه پالســتیکی وارد اقیانوس هــای جهــان می شــود. 
بخــش زیــادی از ایــن مــواد پالســتیکی توســط ماهی هــا 

ــود. ــده می ش ــدگان بلعی و پرن
ــان  ــده، نش ــام ش ــرا انج ــه اخی ــق ک ــک تحقی ــج ی  نتای
می دهــد کــه بســیاری از مــواد پالســتیکی در دریاهــا 
از مناطــق بســیار دورتــر از دریاهــا نشــأت می گیــرد. 
همچنیــن گفتــه شــده حــدود 7۵ درصــد از آلودگــی دریایی 
کــه منشــأ آن هــا از خشــکی اســت، تنهــا از ۱۰ رودخانــه کــه 
اغلــب در آســیا قــرار دارنــد، بــه دریاهــا راه پیــدا می کننــد. 
بــه گفتــه کارشناســان کاهــش ۵۰ درصــدی حجــم زباله هــا 
در ایــن رودخانه هــا می توانــد زباله هــای پالســتیکی در 
اقیانوس هــای جهــان را تــا ۳7 درصــد کاهــش دهــد. ایرنــا

بــزرگ  شــهرهای  ظهــور  بــا  همزمــان 
حاشیه نشــینی  مشــکالت  ایــران،  در 
مهــم  دالیــل  از  یکــی  آغــاز شــد.  هــم 
حاشیه نشــینی در ایــران، رونــد مهاجرت 

از روســتاها بــه شــهرها بــود. 

تعهد کشورهای آسیایی به پاک سازی اقیانوس هاثبت نام »رایگان« بازنشستگان در دوره های مهارت آموزی

ــت  ــازه از مأموری ــال ۸۹ ت ــن س ــرد بهم ــای س ــی از روزه یک
ــال  ــی در ح ــس آگاه ــرم در پلی ــودم. در دفت ــته ب کاری برگش
ــه  ــای روزان ــتن گزارش ه ــا و نوش ــات پرونده ه ــی اطالع بررس
ــک  ــه اش ــی ک ــیمه و در حال ــوان سراس ــر ج ــودم. دو دخت ب
ــه  ــردم و خواســتم ک ــا را آرام ک ــد، وارد شــدند. آن ه می ریختن
ــه را  ــر آنچ ــینند و ه ــدگان بنش ــای مراجعه کنن روی صندلی ه

ــد. ــف کنن ــم تعری ــاز برای ــا پی برایشــان رخ داده، ســیر ت
ــری از  ــی داد و دیگ ــش نم ــه امان ــق گری ــا هق ه ــی از آن ه یک

ــد.  ــتانش می لرزی ــت دس ــدت عصبانی ش
چنــد دقیقــه کــه ســپری شــد و آن دو کمــی آرام گرفتنــد، یکــی 
از آن هــا گفــت: مــن و دوســتم ســاکن شــهر دیگــری هســتیم 
ــز  ــک مرک ــه ی ــکی مان ب ــرح دوره پزش ــدن ط ــرای گذران و ب
بهداشــت در یکــی از روســتاهای زنجــان آمده ایــم. چنــد مــاه 
اســت کــه در ایــن روســتا هســتیم و حادثــه ای بــرای مــا رخ 
نــداده و ســرایدار و خانــواده اش هــم در مرکــز بهداشــت خیلــی 

ــد.  ــا کمــک می کردن ــه م ب
چنــد شــب پیــش وقتــی در اتاقمــان بودیــم دو نفــر کــه ســر 
و صــورت خــود را بــا پارچــه پوشــانده بودنــد، بعــد از شکســتن 
ــا  ــه ب ــد ک ــه کنن ــا حمل ــه م ــتند ب ــان، می خواس ــه اتاقم شیش
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد؛ ب ــرار کردن ــیدند و ف ــرایدار ترس ــور س حض
وســیله ای ســرقت نکــرده بودنــد، موضــوع را بــه پلیــس اطــالع 
ــه  ــواده اش ب ــرایدار و خان ــد س ــب بع ــد ش ــا چن ــم؛ ام ندادی
روســتای دیگــری رفتــه بودنــد و مــا تنهــا بودیــم. دوبــاره همان 
دو مهاجــم ســراغمان آمدنــد و شیشــه اتاقمــان را شکســتند. 
دو مزاحــم ســر و صورتشــان را بســته بودنــد. وســایل اتاقمــان 
را بــه  هــم ریختنــد و کتکمــان زدنــد. آنقــدر ترســیده بودیــم کــه 
ــه آنجــا  ــا آن هــا را نداشــتیم. می ترســیدیم ب ــه ب قــدرت مقابل

بازگردیــم و دوبــاره مهاجمــان بــه مــا حملــه کننــد.
ــان  ــوان، گفته هایش ــر ج ــن دو دخت ــارات ای ــنیدن اظه ــا ش  ب
ــا  ــراه آن ه ــد هم ــده ای تشــکیل دادم. بع ــردم. پرون ــت ک  را ثب
و گروهــی از مامــوران بــرای بررســی موضــوع بــه خانــه 

بهداشــتی کــه آن هــا در آنجــا ســاکن بودنــد، رفتیــم. 
رد کفش هایــی وجــود داشــت؛ امــا بــه  درســتی نمی شــد 
فهمیــد ایــن ردپاهــا متعلــق بــه چــه کســی اســت. هفتــه بعــد 
دوبــاره دو دختــر جــوان بــه اداره پلیــس آمدنــد و اعــالم کردنــد 
ــه  ــا حمل ــگاه آن ه ــه خواب ــبانه ب ــم ش ــار ه ــن ب ــم ای دو مهاج
کردنــد و شیشه هایشــان را شکســتند. این بــار مهاجمــان 
ــگاه شــوند کــه موفــق نشــدند  ــه زور وارد خواب می خواســتند ب
و فــرار کــرده بودنــد. بــا شــنیدن گفته هــای آن هــا شــبانه بــه 
ــا  ــم؛ ام ــت وجو کردی ــراف را جس ــم. اط ــگاه رفتی ــل خواب مح
اثــری از مهاجمــان فــراری نبــود. همین طــور کــه اطــراف 
خوابــگاه و حاشــیه جــاده را بررســی می کردیــم، متوجــه 
ــود  ــده وج ــور پراکن ــه ط ــراف ب ــه در اط ــدیم ک ــی ش ردپاهای
داشــت. همیــن ســرنخ کافــی بــود کــه بــه مــا ایــن اطمینــان 
را بدهــد کــه مهاجمــان از همیــن جــاده بــه ســمت ســاختمان 

ــد.  ــر آمده ان ــن دو دخت ــکان ای ــل اس مح
ــه  ــم و ب ــت وجو کردی ــا جس ــان برف ه ــاعتی در می ــد س چن
ــم.  ــرف پرداختی ــده در ب ــا مان ــه ج ــای ب ــرداری از ردپاه اثرب
ردپاهــا نســبتا کوچــک بــود. ســراغ خانــواده ســرایدار رفتیــم و 
پــس از تحقیــق از اعضــای ایــن خانــواده، از آن هــا خواســتیم 

هــر چــه کفــش دارنــد، بــه مــا تحویــل دهنــد. ده هــا کفــش را 
ــواده بــود، بررســی کردیــم؛  کــه متعلــق بــه اعضــای ایــن خان
ــه در  ــی ک ــر کفش های ــا اث ــا ب ــن کفش ه ــدام از ای ــا هیچ ک ام

ــه دســت آورده بودیــم، مطابقــت نداشــت. محــل ب
ــق  ــم. از او تحقی ــل دادی ــرایدار تحوی ــرد س ــه م ــا را ب  کفش ه
کردیــم و متوجــه شــدیم پســر ۱۵ ســاله ای کــه از اقــوام 
ــه  ــدان وی ب ــا فرزن ــازی ب ــرای ب ــی ب ــر از گاه ــت، ه وی اس
ــه ای اســت  ــد هفت خانه شــان در رفــت و آمــد اســت؛ امــا چن
کــه ایــن پســر نوجــوان بــه مالقــات اقوامــش نیامــده و کســی 

ــدارد.  ــری ن از او خب
احتمــال دادیــم ایــن پســر نوجــوان در ماجــرای مزاحمت هــای 
ــوم  ــه معل ــم ک ــراغ او رفتی ــد. س ــته باش ــش داش ــبانه نق ش
 شــد چنــد روزی اســت بــه طــور مرمــوزی ناپدیــد شــده 

و کسی از او خبری ندارد. 
همــان موقــع اثــر کفش هــای او را برداشــتیم. زمانــی کــه آن 
را بــا اثــر بــه جــا مانــده بــر روی بــرف مطابقــت دادیــم، معلــوم 
ــا  ــه ب ــن مرحل ــت دارد. در ای ــا هــم مطابق ــا ب ــه رد پاه شــد ک
ــم او  ــان یافتی ــر اطمین ــا، دیگ ــق رد پاه ــوز او و تطبی ــرار مرم ف
بایــد یکــی از دو نفــری باشــد کــه مزاحــم دو دختــر دانشــجو 

بــوده اســت.
 ایــن پســر نوجــوان تحــت تعقیب قــرار گرفــت؛ اما دســت بردار 
ــت  ــرای ایجــاد مزاحم ــه ب ــت ک ــم گرف ــاره تصمی ــود؛ او دوب  نب
و رعــب و وحشــت دو دانشــجوی پزشــکی بــه خوابــگاه بــرود 

کــه نــاکام مانــد و بازداشــت شــد.
ــه پلیــس آگاهــی اســتان زنجــان  ــات ب ــرای تحقیق ــم ب  مته
بــود کــه قصــد  بازجویی هــا مدعــی  او در  منتقــل شــد. 
خانــواده  دیــدن  بــه  می خواســته  و  نداشــته  مزاحمــت 
ــرود کــه مامــوران اشــتباهی  ــوده، ب فامیلشــان کــه ســرایدار ب
او را بازداشــت کردنــد. تحقیقــات از او ادامــه داشــت تــا اینکــه 
ســرانجام ســکوت خــود را شکســت و بــه افســر تحقیــق گفــت: 
در جریــان رفــت و آمــد بــه خانــه فامیلمــان، متوجــه شــدم کــه 
دو دختــر دانشــجو ســاعاتی را در خوابگاهشــان یــوگا تمریــن 
ــدم  ــه ش ــود. وسوس ــخره ب ــم مس ــن ورزش برای ــد. ای می کنن
ــان گذاشــتم  ــا دوســتم در می ــا را بترســانم. موضــوع را ب آن ه
کــه او هــم بــرای تفریــح بــا مــن همــراه شــد. چنــد بــاری بــه 
آنجــا رفتیــم. بــا بســتن پارچــه به ســر و صورتمــان و برداشــتن 
را  می رفتیــم. شیشــه ها  آن هــا  اســتراحتگاه  بــه  ســنگ، 
ــم.  ــان می زدی ــا، کتکش ــه آن ه ــه ب ــا حمل ــتیم و ب می شکس
ــد  ــند. بع ــا بترس ــا آن ه ــم ت ــم می ریختی ــه ه ــان را ب وسایلش
ــرود  ــو ن ــرا ل ــه ماج ــرای اینک ــم. ب ــرار می کردی ــبانه ف ــم ش ه
ــودم  ــای خ ــن از کفش ه ــویم، م ــایی نش ــان شناس و هردویم
بــه دوســتم مــی دادم تــا بپوشــد کــه اگــر پلیــس بــه دنبالمــان 
ــد و  ــر بیای ــک نف ــال ی ــه دنب ــد ب ــه بای ــد ک ــان کن ــاد، گم افت
ــان  ــد. گم ــه ده ــد ادام ــش را بتوان ــاره مزاحمت ــر دوم دوب نف
نمی کردیــم یــک لحظــه تفریــح و خندیــدن، مــا را بــه دردســر 
ــا اعترافــات ایــن نوجــوان بــود کــه دوســتش هــم  بینــدازد. ب
بازداشــت شــد و بــه ایجــاد مزاحمــت و رعــب و وحشــت بــرای 
دو دانشــجوی پزشــکی و کتــک زدن آن هــا اعتــراف کــرد. 
ــی  ــس آگاه ــس پلی ــی / رئی ــر رحمت ــرهنگ کارآگاه جعف س

ــان -  رکنــا ــتان زنج اس

ردپایی روی برف
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زهرا نصیریکیمیای وطن

همزمــان بــا میــاد مســعود امــام حســن 
ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــی)ع(، ش مجتب
اصفهــان مصمــم شــد تــا بخشــی از پروژه هــا 
را  خــود  بهره بــرداری  آمــاده  طرح هــای  و 
شــامل  - کــه  فاضــاب  و  آب  بخــش  در 
شــهرهای خمینی شــهر، حصــه و نجف آبــاد 
بــرای خدمت رســانی هــر چــه  می شــد - 
بیشــتر مشــترکانش بــا حضــور معــاون وزیــر 
ــرداری  ــه بهره ب ــرداد ب ــوم خ ــه س ــرو درنیم نی

ــاند. برس
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  طــرح   ۷
ــا  ــا حضــور معــاون وزیــر نیــرو و ب اصفهــان، ب
ــه  ــان ب ــارد توم ــر ۳۳۵ میلی ــغ  ب ــاری بال اعتب

رســید. بهره بــرداری 
از ویژگی هــای حائــز اهمیــت ایــن مراســم 
ــرداری  ــار بهره ب ــرای نخســتین ب ــه ب ــود ک آن ب
ــیه ای  ــق حاش ــی در مناط ــای عمران  از پروژه ه
و محــروم اصفهــان و در ورزشــگاه حصــه 
برگــزار شــد و ۷ طــرح آب و فاضــاب کــه در 
آن مســئوالن و مدیــران ارشــد اصفهــان حضــور 
ــمالی  ــه ش ــون حص ــی چ ــتند، در مناطق  داش
ــی، شــهرک ســرو، امــام حســین)ع(،  و جنوب
بهره بــرداری  بــه  دارک  و  ارزنــان  جلــوان، 

ــید. رس
فاضــاب  انتقــال  خــط  پــروژه  همچنیــن 
غــرب، شــمال و شــرق شــهر اصفهــان )پــروژه 
ــاز  ــای ف ــر و ارتق ــول20 کیلومت ــه ط ــن( ب نگی
ــان، بخــش  دوم فاضــاب شــمال شــهر اصفه

ــود. ــا ب ــن پروژه ه ــر ای دیگ
ــروژه فاضــاب شــهر کوشــک )خمینی شــهر(  پ
از محــل تبصــره ۳ بــه طــول 46 کیلومتــر، 
عملیــات اجرایــی شــبکه فاضــاب زون شــرقی 
ســرمایه گذاری  روش  بــه  نجف آبــاد  شــهر 
ــه طــول 484  ــی )تبصــره ۳( ب فاینانــس داخل
شــهر  فاضــاب  پــروژه  عملیــات  کیلومتــر، 
بــه طــول  از محــل تبصــره ۳  کهریزســنگ 
بازســازی  اجرایــی  عملیــات  و   4۵ کیلومتــر 
اصفهــان  بــه  فاضــاب  شــبکه  بازرســی   و 
از محــل فاینانــس خارجــی، از دیگــر پروژه هایــی 

بــود کــه اجــرای آن هــا رســما آغاز شــد.  
ــاب  ــرکت آب و فاض ــئوالن ش ــه مس ــه گفت ب
اصفهــان، ایــن پروژه هــا بــا مبلغــی بالــغ  بــر ۳ 
ــی شــده اند  ــال اجرای ــارد ری ــزار و ۳۵0 میلی ه

ــیده اند. ــرداری رس ــه بهره ب ــا ب ی
 اصفهان، شهر مرجع در احداث 

پروژه های آب و فاضالب شهری است 
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
ــا  ــن پروژه ه ــاح ای ــن افتت ــه در آیی ــور ک کش
مهمــان ویــژه اصفهانی هــا بــود، بــا اعــام 
قــرارداد   20 آینــده  هفته هــای  در  اینکــه 
ــا  ــی و ب ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــزرگ ب ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر 2 ه ــغ  ب ــه ای بال هزین
طرح هــای  گفــت:  شــد،  خواهــد  آغــاز 
ــی  ــای زیربنای ــن طرح ه ــاب، از مهم تری فاض
و زیســت محیطی کشــور هســتند کــه تحــوالت 
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــه ب ــن زمین ــی در ای خوب
ــه مشــکات نقدینگــی  ــا توجــه ب مختلــف و ب
آمــده  وجــود  بــه  یازدهــم  دولــت   در 

است.
 حمیدرضــا جانبــاز ضمــن محکــوم کــردن 
حادثــه تروریســتی در تهــران گفــت: اقدامــات 
مثبتــی در راســتای حضــور بخــش خصوصــی 
در بخــش پروژه هــای آب و فاضــاب صــورت 
گرفتــه کــه اعتبــاری بالــغ  بــر 6 هــزار میلیــارد و 
200 میلیــون تومــان را در ایــن دولــت بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 
ــان  ــتان اصفه ــه در اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاماندهی  ــی س ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ب
ــهر  ــن ش ــاب ای ــای فاض ــی در پروژه ه خاص
ــروز  ــه داد: ام ــت، ادام ــده اس ــود آم ــه وج ب
اجــرای  در  بــزرگ  بــه کارگاهــی  اصفهــان 
طرح هــای عمرانــی تبدیــل شــده کــه بــا 
حمایــت اســتاندار و نماینــدگان مجلــس و 
پروژه هــای  انــواع  اســامی شــهر  شــورای 
حــال  در  اصفهــان  در  فاضــاب  و  آب 
 اجراســت یــا بــه فــاز بهره بــرداری رســیده 

است.
جانبــاز اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان در 
زمینــه احــداث آب و فاضــاب شــهری بــه 
شــده  محســوب  مرجــع  شــهری  عنــوان 
ــه آب و  ــری در زمین ــر ثم ــات مثم ــه اقدام ک

فاضــاب از زمــان حضــور مدیــر عامــل جدیــد 
ایــن شــرکت انجــام پذیرفتــه اســت.

مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
شــبکه های  طــول  کــرد:  تصریــح  کشــور 
متوســط  از  اصفهــان  اســتان  در  فاضــاب 
ــد از  ــه بای ــت ک ــتر اس ــور بیش ــزان کل کش می
تجــارب ایــن شــهر بــه خوبــی اســتفاده شــود 
تــا پروژه هــای دیگــر شــهرها، بــا بهتریــن 

کیفیــت بــه بهره بــرداری برســد.
در  خارجــی  فاینانــس  پــروژه  وی گفــت: 
ــارز  ــای ب ــدود پروژه ه ــان از مع ــتان اصفه اس
در کل کشــور اســت و در آســتانه عقــد قــرارداد 
بین المللــی در آمــوزش در حــوزه آب و فاضــاب 

ــتیم. هس
 سامانه آبرسانی اصفهان، اولویت 

وزارت نیروست
جانبــاز بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هزینــه ای 
بالــغ  بــر ۳۳۵ میلیــارد تومــان پروژه هــای 
بــه  آغــاز  یــا  شــده اند  افتتــاح  اصفهــان 
کار کرد ه انــد، بیــان کــرد: مشــارکت مــردم 
توســعه یافته  ک تــر  مناطــق  در  افتتــاح  و 
ایــن  مهــم  ویژگی هــای  از  حاشــیه ای،   و 

پروژه هاست.
دوم  آبرســانی  ســامانه  طــرح  دربــاره  وی 
اصفهــان یــادآور شــد: ایــن موضــوع از اهمیــت 
ســامانه  اســت؛  برخــوردار  زیــادی  بســیار 
ــیر از  ــش از ۵ مس ــا بی ــان ب ــانی اصفه آبرس
اولویت هــای مــا در وزارت نیروســت کــه ایــن 
ــگاه  ــل ن ــد غیرعام ــوان پدافن ــه عن ــه را ب قضی
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــم ب ــم و امیدواری می کنی

ــود. ــی ش اجرای
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
ــان  ــردم اصفه ــه م ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب کش
را در هــر  پایــدار  قــول می دهیــم کــه آب 
زمــان تامیــن کنیــم، تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــق  ــالی مطاب ــد از خشکس ــی کارآم ــا مدیریت ب
عبــور  گذشــته  ســال های  تجــارب   بــا 

کنیم.
جانبــاز ادامــه داد: همچنیــن اقدامــات خوبــی 
ــت  ــا مدیری ــد ب ــع آب هدفمن ــه توزی در زمین
ــور  ــه عب ــه ک ــورت گرفت ــان ص ــار در اصفه فش
از فصــل گرمــا، نیازمنــد همراهــی و همــکاری 

ــان اســت. ــردم اصفه م
 بخش خصوصی، سکاندار اجرای 
پروژ ه های آب و فاضالب اصفهان   

ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
بــا اشــاره  ایــن مراســم  نیــز در  اصفهــان 
بــه اینکــه نقطــه جالــب توجــه در افتتــاح 
ــان  ــتان اصفه ــاب اس ــای آب و فاض پروژه  ه
ســوی  از  درصــدی   ۹۵ اعتبــار  تامیــن 
بــود،  مردمــی  و  خصوصــی  بخش هــای 
بیــان کــرد: افتتــاح ایــن طرح هــا، تحــول 
تلقــی  بهداشــتی و زیســت محیطی  بــزرگ 
می شــود کــه بــا اعتبــار ۳۳۵ میلیــارد تومانــی 
اجــرای شــبکه فاضــاب و زیرســاخت های آن 

ــد. ــی ش عملیات
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  امینــی  هاشــم 
بهره  بــرداری از طــرح فاضــاب جــزو مطالبــات 
مــردم اصفهــان بــود، افــزود: ایــن طرح هــا بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر 28 میلیــارد تومــان بــا طــول 
ــن  ــید و ای ــرداری رس ــه بهره ب ــر ب ۵8 کیلومت
ــا  ــهرها ب ــیاری از ش ــه بس ــت ک ــی  اس در حال
ــد؛  ــرم می کنن مشــکات آب دســت و پنجــه ن
ــکل  ــان مش ــق اصفه ــتر مناط ــروزه در بیش ام

ــی حــل شــده اســت. ــه خوب فاضــاب ب
 خط انتقال فاضالب غرب - شمال و 

شرق اصفهان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بهره بــرداری از پــروژه 
خــط انتقــال فاضــاب غرب - شــمال و شــرق 
ــق  ــه مناط ــر ب ــا 1600 میلیمت ــر 1000 ت ــا قط ب
ــده اســت، گفــت:  ــان کمک کنن فرســوده اصفه
در آینــده ای نــه چنــدان دور بــه غیــر از مناطــق 
ــهرک های  ــمال، دارک، ش ــی و ش ــه جنوب حص
ــان،  ــوان و ارزن امــام حســین)ع( و ســرو، جل
ــز از شــبکه  ــان نی مناطــق حاشیه نشــین اصفه

فاضــاب برخــوردار خواهنــد شــد.
ــروژه فاضــاب زون  ــه پ ــان اینک ــا بی ــی ب امین
شــرقی شــهر نجف آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
48 میلیــارد تمــان و بــا طــول 1۵0 کیلومتــر بــه 
ــات  ــت: عملی ــار داش ــید، اظه ــرداری رس بهره ب
اجرایــی پــروژه فاضــاب کوشــک و اصغرآبــاد 
ــه از  ــد ک ــاز ش ــده، آغ ــان مقررش ــش از زم پی

نقــاط جالــب توجــه ایــن پــروژه اســت.
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  رئیــس 

ــاد  ــرد: شهرســتان نجف آب ــح ک ــان تصری اصفه
ــر  ــتن 2۷ کیلومت ــا داش ــا ۹2 ب ــال ۷۵ ت از س
ــود  خــط فاضــاب شــهری دارای مشــکاتی ب
ــر  ــروز 180 کیلومت ــه ام ــا ب ــال ۹2 ت ــه از س ک
ــه شــبکه فاضــاب شــهری ایــن شهرســتان  ب

اضافــه شــد و بهره بــرداری رســید.
 خط دوم انتقال آب برای اصفهان از 

نان شب واجب تر است 
در ایــن آییــن نیــز مدیریــت اســتان اصفهــان 
ــال آب از  ــه خــط دوم انتق ــه اینک ــا اشــاره ب ب
آن دســته مولفه هایــی اســت کــه بــرای مــردم 
واجب تراســت«،  شــب  نــان  »از  اصفهــان 
ــن  ــروژه در کمتری ــن پ ــم ای ــت: امیدواری گف

ــد.  ــرداری برس ــه بهره ب ــن ب ــان ممک زم
رســول زرگرپــور ضمــن محکــوم کــردن حادثــه 
تروریســتی تهــران گفــت: ایــن حادثــه بــا 
تروریســتی  شــوم  گــروه  نقش آفرینــی 
بــا کمــک نیروی هــای نظامــی و  داعــش 

ــید. ــان رس ــه پای ــی ب امنیت
عمرانــی  پروژه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
عمدتــا در 2 مقطــع دهــه مبــارک فجــر و 
می رســند،  بهره بــرداری  بــه  دولــت  هفتــه 
علی رغــم  اصفهــان  اســتان  تصریــح کــرد: 
ــت،  ــوردار اس ــرا برخ ــتان ظاه ــک اس ــه ی اینک
ــد صــد  ــار چن ــا اعتب ــد پــروژه ب امــا اخیــرا چن
ــا در  ــاح شــد و حجــم پروژه ه ــاردی افتت میلی
ایــن اســتان بــه مقــدار چشــمگیری افزایــش 

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــروژه  ــن پ ــز چندی ــتان نی ــتان های اس شهرس
ــتان  ــت اس ــا ظرفی ــی و ب ــع غیردولت ــا مناب ب
بــه بهره بــرداری رســیده، خاطرنشــان کــرد: در 
شهرســتان های شــهرضا، لنجــان، نجف آبــاد 
ــددی  ــی متع ــای عمران ــان و ...، پروژه ه کاش
ــا عملیــات اجرایــی  ــرداری رســیده  ی ــه بهره ب ب

ــاز شــده  اســت. آن هــا آغ
ایــن  افتتــاح  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
ــا مســائل  ــودن ب ــه دلیــل مرتبــط ب پروژه هــا ب
محیــط  بحــث  اینکــه  و   زیســت محیطی 
زیســت مطالبــه اساســی اســتان اصفهــان 
بــوده، از جهــات مختلفــی از اهمیــت بســیاری 
برخــوردار اســت. ایــن پروژ هــا در مناطقــی 

هســتند کــه مردمــان آن، ایــن طرح هــا را 
مطالبــه می کننــد و در حــال حاضــر مــردم 
احســاس  را  تغییــرات  ایــن  مناطــق  ایــن 

. می کننــد
 افزایش رفاه مردم با اجرای پروژه های 

آبفا
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در اصفهــان 
یــا ۳0   20 پروژه هــا ســابقه ای  از  بســیاری 
افتتــاح  خاطرنشــان کــرد:  دارنــد،  ســاله 
رفــاه  افزایــش  باعــث  پروژه هــا  این گونــه 
مــردم می شــود؛ امــا متأســفانه در بعضــی 
از شــاخص ها، اســتان اصفهــان از متوســط 

کشــور در ســطح پایین تــری قــرار دارد.
وی ادامــه داد: خــط دوم انتقــال آب از آن 
ــردم  ــرای م ــه ب ــت ک ــی اس ــته مولفه های دس
اصفهــان »از نــان شــب واجب تــر اســت« 
ــان  ــن زم ــروژه در کمتری ــن پ ــم ای و امیدواری

ممکــن بــه بهره بــرداری برســد.
زرگرپــور بــه مشــکات فاضــاب در ســطح 
ــه  ــم ب ــت: امیدواری ــرد و گف ــاره ک ــتان اش اس
بــزرگ  شــرکت های  و   ۳ تبصــره  کمــک 
اســتان  حواشــی  در  فاضــاب  مشــکات 
ــدادی  ــن در تع ــود؛ همچنی ــل ش ــان ح اصفه
آبرســانی  مجتمع هــای  بایــد  روســتاها  از 
و فاضــاب تکمیــل شــوند کــه امیدواریــم 
فعالیــت ایــن پروژه هــا بــه خوبــی ادامــه 

ــد. ــدا کن پی
 توجه به شبکه های  آب  و فاضالب 
شهر و روستا در برنامه ششم توسعه 

ــس شــورای  ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــه تروریســتی  ــد از حادث ــه بع اســامی هــم ک
نماینــده  بــه همــراه ســه  را  تهــران خــود 
ــای آب و  ــاح طرح ه ــم افتت ــه مراس ــر ب دیگ
فاضــاب رســانده بــود، ضمــن ابــراز خرســندی 
ــی از محــات  ــن مراســم در یک ــزاری ای از برگ
محــروم  اصفهــان گفــت: در مجلــس شــورای 
اســامی در برنامــه ششــم توســعه دو موضــوع 
ــهر  ــانی ش ــبکه آبرس ــعه ش ــاره توس ــم درب مه
روســتایی  و  شــهر  فاضــاب  و  روســتا  و 

پیش بینــی شــده اســت.
حجت االســام احمــد ســالک بــه بهره بــرداری 
ــتان  ــطح اس ــاب در س ــرح آب و فاض از ۷ ط

اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن کار بــه 
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــزرگ مل ــوان کار ب عن
ــای  ــی از دغدغه ه ــت. یک ــر اس ــایان تقدی ش
مســائل  دربــاره  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــی 11  ــی از  زندگ ــی، نگران ــی و اجتماع فرهنگ
میلیــون نفــر حاشیه نشــین در شــهرها بــود کــه 
ــردد. ــم بازمی گ ــان ه ــه اصفه ــن موضــوع ب ای

وی بــا بیــان اینکــه در بودجــه مجلــس هشــتم 
کلمــه ترمیــم بــه کار بــرده شــده، خاطرنشــان 
کــرد: در تاش هایــی کــه توســط برخــی از 
ــن رابطــه انجــام شــد، کلمــه  ــدگان در ای نماین
ــه  ــد ک ــراه ش ــه هم ــن کلم ــا ای ــز ب ــعه نی توس
ایــن کلمــه کل اســتان را شــامل می شــود. 
واژه توســعه دســت مســئوالن را بــاز گذاشــته و 

ــه خوبــی انجــام گرفتــه اســت. ترمیــم ب
 177 میلیارد تومان اعتبار برای 

پروژه های فاضالب اصفهان
بازســازی  طــرح  کــرد:  بیــان  ســالک 
اســتان  در  شــهری  فاضــاب  شــبکه های 
اصفهــان بــا فاینانــس و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
1۷۷ میلیــارد تومــان در مناطــق حاشیه نشــین 
شــهر اصفهــان، از دیگــر اقدامــات موثــر بــوده 

ــت.  ــر اس ــایان تقدی ــه ش ک
همچنیــن در برنامــه ششــم توســعه مجلــس 
شــورای اســامی، دو موضــوع مهــم دربــاره 
توســعه شــبکه آبرســانی شــهر و روســتا و 
ــی شــده  فاضــاب شــهر و روســتایی پیش بین
اســت.نماینده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی ادامــه داد: اســتان اصفهان در 
ــوده  شــبکه های آب و فاضــاب پیشکســوت ب
ــال  ــس از 60 س ــبکه ها پ ــن ش ــا ای ــت؛ ام اس
فرســوده شــده و طرحــی بــه عنــوان فاینانــس 
ــتورکار  ــبکه ها در دس ــن ش ــازی ای ــرای بازس ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاب ق ــرکت آب و فاض ش
ــان  ــرکت های دانش بنی ــت: ش ــار داش وی اظه
ــه صــورت  ــی را ب ــان طرح های در اســتان اصفه
پایلــوت در اصفهــان بــرای بوزدایــی اجــرا 
بــه  آن هــا  اقــدام  می بایــد  کرده انــد کــه 
ــا معضــات  ــری شــود ت صــورت جــدی پیگی
درخصــوص فاضــاب بــا همــکاری ارگان هــای 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــت و مجل ــط، دول مرتب

حــل شــوند.

۲۰قراردادبزرگبامشارکتبخشخصوصیدرکشوراجراییمیشود
 معاون وزیر نیرو در آیین افتتاح پروژه های آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد: 

سامانه دوم آب رسانی اصفهان اولویت وزارت نیرو است؛ به این طرح به عنوان پدافند غیرعامل نگاه می کنیم

امامحسن)ع(میفرمایند:
سفارشمیکنم؛زیراتفکرواندیشه،سرچشمهمههخوبیهاست.
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دعای روز  پانزدهم ماه مبارک رمضان
 الخاِئفین.

َ
 یا أمان

َ
 بأماِنك

َ
بتین

ْ
خ

ُ
ِة الم

َ
ری بإناب

ْ
 فیِه َصد

ْ
ح

َ
ر

ْ
 الخاِشعین واش

َ
ة

َ
نی فیِه طاع

ْ
ق

ُ
ز

ْ
اللهّم ار

خدایا! روزى کن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان و بگشا سینه ام را در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت، اى امان بیمناکان.

عکاس : رضا سلطانی نجف آبادی


