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شیفتگان خدمت
بحــث  در  بهشــتی  مظلــوم  شــهید  دیدگاه هــای 
نــاب  اســام  از  برگرفتــه  سیاســت  و  حکومــت 

اســت.  محمــدی)ص( 
در نــگاه شــهید مظلــوم، یکـــی از مفـــاهیم و مصادیــق 
آزادی، همــان دخالــت در امــر تعلیــم سیاســی اســت؛ 
کــه حــق دخالــت نــدارد، در واقــع آزاد نیســـت.  فــردی 
را پذیرفــت، معنــای حکومــت  آزادی  کـــه   جامعـــه ای 
ــه  ــئولیت دوطرف ــد و مس ــر می کن ــت در آن تغیی کمی و حا
کم تبـــدیل بـــه خـــادم مـــی شود؛ لــذا  اســت؛ یعنـــی حـــا
شــیفتگان  »مــا  کــه  کــرد  اعــام  صراحــت  بــه  ایشــان 

قــدرت.«  تشــنگان  نــه  خدمتیــم، 
گــر همیــن یــک جملــه ایــن شــهید عزیــز مــورد توجــه  ا
گرفتــن جایــگاه و مســئولیتی بــه آب  کســی بــرای  باشــد، 
و آتــش نمی زنــد و از هــر ابــزار نادرســت بهــره نمی گیــرد                

و متوســل بــه دروغ و تهمــت و ... نمی شــود...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 36 سال از حمله تروریستی 
گذشت به حضرت آیت اهلل خامنه ای 

دست قدرت الهی
صفحه 11

 امروز، جهاد با رژیم صهیونیستی 
برای دنیای اسالم واجب و الزم است

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در دیــدار عیدانــه  بــا مســئوالن، قشــرهای مختلــف مــردم 
را  اختــاف«  و  »تفرقــه  اســامی،  کشــورهای  ســفرای  و 

مهم تریــن مشــکل و جراحتــی بــزرگ بــر پیکــره ...
در صفحه سیاست )2( بخوانید

بازخوانی یک ترور

73شهیِد بهشتی
صفحه 11

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کالم بازمانده انفجار ساختمان حزب جمهوری اسالمی از 07 تیرماه تا تروریسم در 

حوادث تیر دهه 60، نتیجه دو قطبی شدن جامعه بود
انفجار ساختمان حزب جمهوری اسالمی به واسطه نفوذ   

 متخصص درمان های غیرجراحی 
و فیزیوتراپی ستون فقرات:

 استراحت مطلق 
کمردرد نیست درمان 

صفحه 6

استاندار اصفهان:

| اولویت اصفهان از صنعت به 
محیط زیست و آب تغییر می کند  

صفحه 4

 در بازی های والیبال جام رمضان 
کارگران استان اصفهان:

| فیروزفام، مقتدرانه برای 
سومین سال پیاپی قهرمان شد  

صفحه 9

امام جمعه موقت شهرکرد:

کشور با پیروی  | حل مشکالت 
از رهبر انقالب میسر می شود  

صفحه 5

از »رگ خواب« تا »زیر سقف دودی«

کران  صفحه 10 | تازه نفس های ا

 | خرید انشعاب آب شهروندان 
کاشان الکترونیکی شد  صفحه 4 در 

ح رونق تولید   | ثبت نام طر
 در سامانه بهین یاب 

گرفته شد  صفحه 5 از سر 

کم مردم   | استقبال 
از وام مسکن  صفحه 3

اخبار روز

گذر از بحران کم آبی 
با همکاری در مدیریت 

مصرف بهینه آب
صفحه 12

یاد و خاطره شهید مظلوم دک�ت بهش�ت و 72 تن از یاران ایشان و روز قوه قضاییه را گرامی می داریم



یادداشت
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محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

امــروز، روز هفتــم و آخریــن روز از هفتــه بزرگداشــت قــوه 
ــت  ــت اس ــان عدال ــا و مجری ــام واالی قض ــه و مق قضائی
کــه بــه مناســبت شــهادت شــهید مظلــوم بهشــتی، اولیــن 
ــامی،  ــوری اس ــی جمه ــم قضای ــتگاه عظی ــئول دس مس
نامگــذاری شــده اســت. بــه همیــن مناســبت از ســخنان 

ــم. ــره می گیری ــامی به ــاب اس ــر انق ــر کبی رهب
همــه  اســام  در   ...« فرمودنــد:  خمینــى)ره(  امــام   
کــس، حتــى پیامبــر بزرگــوار صلــى هللا علیــه و آلــه  
یــک صــف هســتند  در  بى امتیــاز  قانــون  مقابــل  در 
اســت  بــر همــه جــارى  اســام  و  قــرآن  احــکام   و 
و شــرف و ارزش انســان ها در تبعیــت از قانــون اســت 
کــه همــان تقواســت و متخلــف از قانــون، مجــرم و قابــل 
ــه از  ــى اســت ک ــر دســتگاه هاى قضائ ــب اســت و ب تعقی
متعدیــان بــه جــان و شــرف و مــال و بنــدگان دفــاع کننــد 
و آنــان را بــه ســزاى خــود بنشــانند و مــن بــراى چندمیــن 
ــه  ــخصى اگرچ ــروه و ش ــر گ ــه ه ــم ک ــام مى کن ــار اع ب
ــئول  ــود مس ــند، خ ــب باش ــاى اینجان ــتگان و اقرب از بس
ــته  ــداى نخواس ــر خ ــتند و اگ ــود هس ــوال خ ــال و اق اعم
تخلــف از احــکام اســام کردنــد، دســتگاه قضایــى موظــف 
اســت آنــان را مــورد تعقیــب قــرار دهــد و هــر کــس و هــر 
دســتگاه، چــه قضــات شــرع و چــه دادگاه هــا و چــه غیــر 
این هــا، هــر کــس تعدیــات خــود را بــه اســم مــن یــا بــه 
انتســاب بــه مــن اجــرا کننــد، مجــرم و مفتــرى اســت.«
ــت  ــئول حیثی ــروز مس ــى، ام ــد: »قاض ــن فرمودن همچنی
اســام اســت، مســئول حیثیــت جمهــورى اســام اســت 
و مثــل قضــات در طــول تاریــخ نیســت کــه فقــط مســئول 
ــخصى  ــورد ش ــه در م ــى ک ــه آن قضاوت ــبت ب ــد نس باش
مى کــرد. امــروز قضــاوت عــاوه بــر آن بعــدى کــه همیشــه 
داشــته اســت، یــک بعــد خاصــى دارد و آن بعد خــاص آن 
ــه حیثیــت اســام. اگــر  چیــزى اســت کــه برمى خــورد ب
چنــد قاضــى در چنــد محــل اشــتباه بکننــد یــا بعضــى از 
آن هــا مثــا خــداى نخواســته عمــدا یــک کارى را انجــام 
ــه  ــى ک ــه قلم های ــود ک ــن مى ش ــباب ای ــن اس ــد، ای بدهن
مى خواهنــد ایــن جمهــورى اســامى را از بیــن ببرنــد، یکى 
ــا قلم هــاى  ــد و ب ــوه مى دهن ــد را صدهــا جل ــد و چن را چن
خودشــان بــه اصــل جمهــورى اســامى و بــه اســام حمله 
ــک شــغل  ــن اگــر ســابق شــغل قضــا ی ــد. بنابرای مى کنن
ــروز  ــود، ام ــم و پرمســئولیتى ب ــن حــال بســیار مه در عی
ــد  ــم ص ــد بگوئی ــت؛ بای ــر اس ــیار زیادت ــئولیت او بس مس
چنــدان اســت. ایــن یــک عرضــى اســت کــه بــه متصدیــان 
ــد،  قضــا، چــه در حــال و چــه بعدهــا کــه تصــدى مى کنن

عرضــى بــود کــه کــردم.«
ــد: »... تکلیــف  ــری فرمودن ــام معظــم رهب  همچنیــن مق
ــدل  ــط و ع ــه  قس ــارت از اقام ــه، عب ــوه قضائی ــى ق اصل
اســت. ایــن، در حرکــت و دعــوت انبیــا، شــاید اصلی تریــن 
ــه زندگــى مــردم باشــد. حــاال آن مســائل  ــوط ب امــر مرب
معنــوى و تعالــى روحــى و امثــال این هــا، بــه جــاى خــود 
ــه اداره  ــوط ب ــه مرب ــال، آنچ ــن ح ــت. در عی ــوظ اس محف
ــدر عــدل و  ــه ق ــزى ب ــچ چی زندگــى مــردم مى شــود، هی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــث م ــه در حدی ــرآن و ن ــه در ق ــط ن قس
نگرفتــه اســت. البتــه رفــاه زندگــى مــردم و تأمیــن امنیــت 
ــا  ــود دارد؛ ام ــت، وج ــى آن هاس ــوازم زندگ ــى از ل ــه یک ک
ــر  ــور ب ــه ام ــام هم ــه قی ــه روى عــدل شــده ک ــه ای ک تکی
قیــام عــدل اســت، روى هیــچ چیــز دیگــر نشــده اســت.
ــرا  ــه اج ــوه قضائی ــیله ق ــه وس ــط ب ــدل فق ــه ، ع ... البت
نمى شــود؛ بلکــه همــه دســت اندرکاران حکومــت اســامى 
ــا  ــه عــدل موظــف هســتند؛ منته ــه ســهم خــود در اقام ب

ــه اســت ... . ــوه قضائی ــش ق ضامن
... بنابرایــن قــوه قضائیــه بایــد بــه معنــاى واقعــى مرجع و 
ملجــأ و پناهــگاه همــه مــردم باشــد. ایــن هــم نمى شــود، 
جــز بــه همــان اســتقال. اســتقال بــه ایــن معناســت کــه 
ــه  ــد ک ــگاه نکن ــد، ن ــم بکن ــد حک ــى قاضــى مى خواه وقت
ــه  ــدم خوشــایند چ ــا ع ــم موجــب خوشــایند ی ــن حک ای

ــود. ــانى مى ش کس
ــور  ــم ام ــه، اه ــوه قضائی ــى در ق ــن، قانونگرای ــر م ــه نظ ب
اســت. اصــا مــاک عــدل و اقامــه آن، قانــون اســت. اگــر 
چیــزى بــر طبــق قانــون تحقــق پیــدا کــرد، عدالــت اســت 
ــام  ــون انج ــاف قان ــه برخ ــت ک ــت آن اس ــاف عدال و خ

بشــود... .«  )20 /1368/6(

کوتاه خبر 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

آغازپروژه نفوذ از پیش از انقالب
احمــد ســالک بــا اشــاره بــه فاجعــه هفتــم تیــر گفــت: در 
ــوع آن،  ــس از وق ــه روز پ ــامی و س ــاب اس ــوان انق عنف
ــاق  ــه ای اتف ــد زلزل ــرده بودن ــام ک ــت اع ــال صهیونیس رج
ــرد  ــم می گی ــرائیل را ه ــن آن اس ــه دام ــاد ک ــد افت خواه
ــت؛ از  ــان اس ــاب در جه ــام ن ــی اس ــترش مبان و آن گس
ــام  ــام را انج ــدازی نظ ــی بران ــان روز طراح ــن رو از هم  ای

دادند.
ــامی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
بــا بیــان اینکــه منافقیــن پیــش از پیــروزی انقــاب 
ــخصیت های  ــتند و ش ــران داش ــتی در ته ــامی نشس اس
ــئولیت های  ــد در رأس مس ــال می دادن ــه احتم ــام را ک نظ
اصلــی قــرار گیرنــد، بــه صــورت لیســت درآوردنــد، عنــوان 
ــی  ــه یک ــد ک ــم کردن ــی را تنظی ــن دو طراح ــرد: منافقی ک
طراحــی تــرور فیزیکــی شــخصیت ها و بازوهــای حضــرت 
ــب  ــراد و تخری ــخصیتی اف ــرور ش ــود و دوم ت ــام)ره( ب ام

ــراد. برخــی اف
ــاران  ــن از ی ــهادت 72 ت ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــان  ــت: جری ــان داش ــال 60 بی ــر س ــم تی ــاب در هفت انق
نفــوذ از قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی شــکل گرفــت 
ــور  ــل کش ــاواک در داخ ــوذ س ــبکه نف ــه آن ش ــه نمون ک
ــه  ــود ک ــکا ب ــیای آمری ــاد و س ــازمان موس ــک س ــا کم ب
ــدی  ــوع جدی ــوذ، موض ــروژه نف ــن رو پ ــد؛ از ای ــاد ش  ایج

نیست.
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی در 
ــان  ــری از جری ــروز شــکل دیگ ــه ام ــان اینک ــا بی ــان ب پای
قالــب  در  نیابتــی  جنگ هــای  بــه  جهــان  در  نفــوذ 
ــرد:  ــان ک ــده، خاطرنش ــل ش ــش تبدی ــا و داع تکفیری ه
ــا 6  ــران ب ــش در ته ــر داع ــازی اخی ــال ترقه ب ــن ح ــا ای ب

ــد. ــخ داده ش ــپاه پاس ــک س موش
 از ایــن رو شــرایطی کــه حرکــت نفــوذ در کشــور و خــارج 
امنیتــی،  دســتگاه های  هوشــیاری  آورده  وجــود  بــه 
اطاعاتــی و علمــی را می طلبــد کــه جلــوی نفــوذ را بگیــرد. 

ــه ملــت خان

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

شیفتگان خدمت
ــردم را  ــدون حاشــیه، توجــه م ــرا خدمــت ب  زی
ــد و آن  ــادم می کن ــه خ ــت متوج ــالم و درس س
ــغ                 ــا تبلی ــه ب ــی ارزد؛ وگرن ــئولیت م ــع مس موق
ــی ارزد!   ــیزی نم ــه پش ــن و ... ب ــعار دروغی و ش
ــردم  ــرای م ــارت را ب ــق نظ ــتی ح ــهید بهش ش
از عالی تریــن حقــوق می دانــد؛ زیــرا ضامــن 
ــن  ــت. لیک ــه اسـ ــت و جامعـ ــامت حکوم س
را  الزم  حــواس  و  حــال  مــردم  زمانــی کــه 
ــری  ــه تعبی ــند و ب ــته باش ــارت نداش ــرای نظ ب
در صحنــه نباشــند و در مواقــع لــزوم نقــد 
ــد  ــش نباش ــا امکان ــرد ی ــورت نگی ــرد ص عملک
فراهــم                    دیکتاتــوری  شــکل گیری  مقدمــات 

 . د می شــو
ــد دارد:  ــت و تأکی ــد اسـ شــهید بهشــتی معتقـ
»شــما کــه زمانتــان را درک کرده ایــد، عالــم 
ــن  ــی و ای ــن خودآگاه ــده اید، ای ــان ش ــه زم ب
فــداکاری و ازخودگذشـــتگی و ایـــن حضــور 
ــت  ــد؛ آن وق ــظ کنی ــه را حف ــه و متعهدان آگاهان
ــورت  ــه ص ــی ب ــون اساس ــی و قان ــام سیاس نظ
یـــک دســـتگاه گـــردش خـــون منظــم و دقیــق 
چنــان کار خواهــد کــرد کــه دیگــر احــدی هــوس 
ــه دل راه  ــاوز را ب ــی و تج ــوری، حق کش دیکتات

ــد.« نده
بیــان صریــح شــهید بهشــتی گویــای ایــن اســت 
ــی  ــارت مل ــه و نظ ــردم از صحن ــت م ــه غیب  ک
ــم  ــوری، حق کشــی، ظل عامــل پیدایــش دیکتات
و تجــاوز اســت. ایشــان معتقــد اســت کــه اگــر 
مــردم در صحنــه نباشــند، احتمــال دیکتاتــوری 
ــدت  ــه شـ ــان ب ــی راه دارد. ایش ــر حکومت در ه
ایمـــان دارد بــه اینکــه مــردم مــا قّیــم الزم 
ــه  ــی را ب ــوغ و شــعور اجتماع ــد بل ــد و بای ندارن
حــدی رســاند کــه مــردم احســاس مســـئولیت 

مشـــترک بــا مســئوالن کننــد. 
بــا همیــن دیــدگاه ایشــان نظــام جمهــوری 
ــد:  ــت« می دان ــت و امام ــام ام اســامی را »نظ
ــامی  ــوری اس ــی اجتماعی جمه ــام سیاس »نظ
شــما، »نظــام امــت و امامــت« اســت و حقــش 
این اســت که بـــا هـــیچ یـــک از عنـــاوینی کـــه 
در کتاب هـــای حقــوق سیاســی یــا حقــوق 
ــل تطبیــق نیســت.«  اساســی آمــده اســت، قاب
و درنظــام امــت و امامــت، جامعــه مــال همــه 

اســت. 
امــور حاکــم در ایــن جامعــه - کــه بســان 
خانــواده ای مســـئول اســـت - محبــت، تعــاون 
رفــاه  وفــا، صمیمیــت، شــعور،   هوشــیاری، 
و معنویـــت اسـت؛ لـذا چنـین جامعـه ای پایدار 

و ســربلند اســت. 
را  انقــاب  حیــات  و  بقــا  بهشــتی  شــهید 
در مشــارکت ملــی، انتخابــات و حــق نقــد 
دولتمــردان بــرای مـــردم مـی دانـــد. کســی کــه 
ــدگاه  ــن دی ــد، از ای ــال کن ــوق را پایم ــن حق ای
ــی  ــام دین ــاب و ضدنظ ــه انق ــن ب ــان خائ ایش

اســت. 
ــی حــد  ــردم را ب ــرای م ــارت ب ایشــان حــق نظ
ــارت  ــاره نظ ــد: »درب ــد و می گوی ــرز می دان و م
بایــد بگویــم شــرط و مــرز نــدارد. هــر فــرد بایــد 
ــت  ــا دق ــذرد، ب ــش می گ ــه در پیرامون ــه آنچ ب
 بنگــرد واگــر چیـــزی بــه نظــرش می رســد

ــرای  ــد و ب ــر ده ــد، تذک ــاگری کن ــد، افش بگوی
ــد؛ در  ــاع ده ــئول اط ــات مس ــه مقام ــرا ب اج
ــتگاه  ــش دس ــد نق ــه بای ــران، همـ ــر ایـ سراس
ــارت  ــن، آن نظ ــند و ای ــته باش ــی داش اطاعات
ــت و نظــارت  ــا دخال ــدارد؛ ام ــرز ن ــه م اســت ک
و  و هــرج  بـــی نظمی  بــه معنــای  بی مــرز، 
مــرج نیســت؛ بلکــه بایــد محترمانــه، مســئوالنه 

ــد.«  ــد باش ــول و قانونمن معق
نتیجــه ایــن آزادی و نظــارت، ایجــاد احســاس 
ــراد،  ــام افـ ــه و تمـ ــی در جامعـ مســئولیت ملـ
نزدیکـی مـردم و دولتمـردان، جلوگیری از نظـام 
طبقـــاتی، دیکتاتــوری و ثروت انــدوزی، تقویــت 
ــت  ــرل اجتماعــی و کاهــش جــرم، محبوبی کنت
دســتگاه سیاســـی و مســـئله خـــدمتگزاری بــه 
ــامی  ــادات اس ــا و اعتق ــر ارزش ه ــردم، نش م
جلوگیــری از ظلـــم، چپـــاول و تجـــاوز، افزایش 
مقاومــت ملــی و حکومــت اخــاق، ارزش هــا و 

ــود.  ــد ب ــامی خواه ــت اس معنوی
ــاد  ــان نه ــتی بنی ــهید بهش ــه ش ــی آنچ  از طرف
تشــکیات  را ســبب شــد  انقــاب  بقــای  و 
 بــود. ایشــان یکـــی از راه هــای حضــور سیاســی 
و هوشـــیاری در مقابـــل گروه هـــای انحرافـــی 
شـــرقی و غربـــی را تشـــکیات می دانســت کــه 

ــت.  ــی اس ــای آن خال ــروز ج ام
ایشــان معتقــد بــود: »بهتریــن مبــارزه بــا 
ــه  ــت ک ــن اس ــی، ای ــرقی و غرب ــای ش گروه ه
ــأ  مــا خودمــان متشــکل بشــویم. آن هــا از خـ
اســـتفاده مـی کننـــد، میــدان را بــا عمــل صالــح 
ــد  ــد، ببینیـ ــا بگیری ــت آن ه ــکل از دس و متش
آن هـــا بـــدون اســـتفاده از رادیـــو و تلـویزیـون، 
در  می آینــد  را  دروغ هایشــان  و  شـــایعات 
ســطح جامعــه پخــش می کننــد؛ امــا بــه 
کمــک چــه؟ تشــکل؛ ســتاد مرکـــزی دروغ بافی 
تصمیــم می گیرنــد کــه یــک دروغ در ایــران 
ــوی روســتاه های  ــردا عصــر ت منتشــر بشــود، ف
دورافتاده ایـــن دروغ رســـیده اســـت؛ ولی شما 
ــه کار  ــد، چ ــد و می گویی ــا می آیی ــا تنه  هفته ه

کنیم؟ 
ــت؛  ــن اس ــا راه روش ــا، خواهره ــوب برادر ه خ
متشــکل شــوید تــا بتوانیـــد نقشــه های دشــمن 

ــر آب کنیــد.«  را نقــش ب
ــت  ــن جماع ــة« ای ــع الجماع ــداهللا م آری، »ی
ــد کارهــا را  ــه می توان همفکــر و همــراه اســت ک
ــه پیــش ببــرد و خدمــت  ــا قــدرت و اقتــدار ب ب
بــه مــردم را ســرلوحه کار قــرار دهــد و بــا نظــارت 

ــد. ــوظ بمان ــی محف ــی از قدرت طلب عموم
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مبــارزات و مخالفت هــای مــردم بــا حکومــت 
ــا  ــت شــده ت ــدگار و ثب ــخ مان شاهنشــاهی در تاری
ــروزی  ــه پی ــران ب ــامی ای ــاب اس ــه انق ــی ک زمان
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی ک ــید. آن های رس
ــیده  ــه هایی کش ــران نقش ــاول ای ــان و چپ خودش
بودنــد، بــه یک بــاره مبهــوت ماندنــد و ســعی 
ــوز  ــه هن ــی ک ــتند؛ انتقام ــام داش ــن انتق ــر گرفت ب
هــم نشــانه هایی از آن را در جهــان می بینیــم و 
دشــمنی اســتکبار بــا جمهــوری اســامی هنــوز هم 

ــت. ــکار اس آش
ــب  ــه در ت ــه هم ــاب ک ــت انق ــای نخس  در روزه
و تــاب بودنــد، دشــمنی ها هــر روز رنــگ جدیــدی 
ــیگری  ــه اوج وحش ــا اینک ــت ت ــود می گرف ــه خ ب
دشــمنان در دهــه 60 بــا مســائلی ماننــد تــرور بروز 

پیــدا کــرد.
ــه  ــود ک ــاری ب ــات خون ب ــاهد اتفاق ــه 60، ش  ده
بــه لطــف الهــی تمامــی آن اتفاقــات انقــاب 
مــا را بیــش از پیــش مســتحکم کــرد؛ یکــی 
ســاختمان  معــروف  انفجــار  اتفاقــات،  آن  از 
ــنیدن  ــرای ش ــود. ب ــامی ب ــوری اس ــزب جمه ح
ــده  ــی خوان ــه جای ــه حــال ن ــا ب ــه ت ــی ک حرف های
ــهید  ــک ش ــراغ ی ــه س ــنیده ایم، ب ــی ش ــه جای و ن
زنــده رفتیــم؛ یــک شــاهد عینــی از ماجــرا؛ یعنــی 
یکــی از بازمانــدگان انفجــار ســاختمان حــزب کــه 
ــی وارســته هــم کام  ــن روحان ــا ای ــد کامــی ب چن

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــدیم. ب ش
 خودتان را برای مخاطبان ما معرفی 

کنید.
ــاه  ــم تیرم ــد یک ــی قمشــه ای متول ــدرت هللا نجف ق
دوره  گذرانــدن  از  پــس  هســتم.   1319 ســال 
ــدم و 5  ــهرضا ش ــه ش ــوزه علمی ــی، وارد ح ابتدای
ــرب  ــات ع ــری ادبی ــغول یادگی ــا مش ــال آنج س
ــم  ــم؛ 23 ســال هــم ق ــم رفت ــه ق ــد ب ــودم و بع ب
بــودم و علــوم اســامی را در زمینه هــای فقــه، 
ــتادان  ــت اس ــان در خدم ــت و عرف ــول، حکم اص

ــم.  ــان آموخت ــام آن زم بن
بــا پیــروزی انقــاب، راهــی مجلــس شــورای 
اســامی دور اول شــدم و پــس از آن حــدود 10 
ســال مشــاور فرهنگــی وزیــر امــور خارجــه در زمان 
وزارت دکتــر علی اکبــر والیتــی بــودم. همچنیــن در 
ــط  ــکده رواب ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــان عض آن زم
ــو  ــم عض ــکده ه ــودم. در دانش ــم ب ــل ه بین المل
ــودم و تدریــس می کــردم و هــم  هیئــت علمــی ب

ــودم. ــر ب ــی وزی مشــاور عال
ــم  ــد و در دور پنج ــم ش ــی فراه ــه مقدمات دو مرتب
بــه مجلــس وارد شــدم. بعــد از دور پنجــم راهــی 
ــا  ــی شــهرضا شــدم و ت ــی خــودم یعن وطــن اصل
ــه حــال مشــغول تدریــس در دانشــگاه و حــوزه  ب

علمیــه هســتم.
 شنیده ایم پسر شما شهید شده و شما 

خودتان او را دفن کردید.
وقتــی  شــد.  شــهید  مصطفــی  مــن  پســر 
ــه  ــود. ب ــرود، 18 ســاله ب ــه جبهــه ب می خواســت ب
ــد.  ــدا زدن ــا را ص ــروز م ــام)ره( ام ــت ام ــن گف م
بــه مــادرش و بنــده گفــت اگــر شــهید شــدم، برای 
مــن گریــه نکنیــد. مصطفــی در وصیتنامــه اش 
خطــاب بــه مــن نوشــته بــود کــه خــودت مــرا کفن 
کــن، دفــن کــن و خــودت بــرای مــن نمــاز بخــوان. 
علتــی بــرای ایــن مســائل در وصیتنامــه اش آورده 
ــرمنده ام.  ــودم ش ــدای خ ــور خ ــن در حض ــه م ک
ــم  ــه می خواه ــت ک ــن اس ــت ای ــود عل ــته ب نوش
ایــن مراســم بــه دســت یــک ولــی از اولیــای خــدا 
انجــام شــود. ایــن خیلــی لذت بخــش اســت 
ــاب         ــه خط ــودش را این گون ــدر خ ــدی، پ ــه فرزن  ک

کند.
 چرا به شما لقب شهید زنده داده اند؟

بزرگ تریــن خاطــره و واقعــه زندگــی مــن حادثــه 
ــاز آن  ــدا جانب ــف خ ــه لط ــه ب ــود ک ــاه ب 07 تیرم
حادثــه بــزرگ شــدم و زنــده مانــدن بنــده بســیار 
فوق العــاده و مســئله ای الهــی بــود کــه بیــن 

ــد.  ــع ش ــودم واق ــدای خ ــودم و خ خ
 در آن واقعــه چشــم راســتم را از دســت دادم 
و 42 ترکــش بــا هفــت عمــل جراحــی در چندیــن 
بیمارســتان در طــول مــدت یــک مــاه از بــدن مــن 

خــارج کردنــد. اآلن جانبــاز 69 درصــد هســتم.
 می خواهیم از ماجراهای هفتم تیر 

بیشتر بدانیم. از صبح روز حادثه در 
ساختمان حزب بگویید.

حــدود هشــت ماهــی بــود کــه بــه واســطه آقــای 
عســکراوالدی و چنــد تــن از دوســتان ایشــان و بــه 
رهنمودهــای آقــای بهشــتی ایــن جلســات در دفتر 

مرکــزی برقــرار بــود. 
جامعــه آن روز متأســفانه دو قطبــی شــد کــه خــدا 
ــه  ــد و آنچ ــی نباش ــه دوقطب ــروزه جامع ــد ام کن
ــد.  ــرت باش ــا عب ــرای م ــت، ب ــد و گذش ــش آم پی
دو قطبــی، یعنــی چــه؟ یعنــی آقــای بنی صــدر بــه 
اصفهــان بــرای دیــدار آیــت هللا طاهــری می آمــد و 
ــف و  ــد و ک ــی می کردن ــه چراغان ــن برنام ــرای ای ب
ســوت می زدنــد و از آن طــرف هــم آقــای بهشــتی 
می آمــد، برایــش صلــوات می فرســتادند و اســفند 
ــی شــدن  ــن کار دو قطب ــم ای ــد. کم ک دود می کردن
وســیع تر شــد. تقریبــا می توانیــم بگوئیــم آن 
ــی  ــن دو قطب ــد. کار ای ــی ش ــران دو قطب ــان ای زم
ــد  ــن ش ــر ای ــا ب ــه بن ــید ک ــا رس ــه اینج ــدن ب ش
بنی صــدر را عــزل کننــد؛ چــون امــام)ره( یــک 
ــا  ــه؛ ام ــت بل ــم می گف ــد و محک ــی می گفتن مطلب
کار خــودش را می کــرد و ایــن مســئله بارهــا تکــرار 

می شــد.
ــس  ــه مجل ــه نمی شــود و ب ــد این گون ــردم دیدن م
ــادم  ــود. ی ــزل ش ــدر ع ــا بنی ص ــد ت ــار آوردن فش
می آیــد خواهــران پشــت مجلــس در خیابــان 
ــا  ــد ت ــر بنی صــدر می گفتن می نشســتند و مــرگ ب
بنــا شــد در مجلــس رأی گیــری شــود کــه در ایــن 
رونــد بنی صــدر عــزل شــد و خــودش را بــه شــکل 

ــرد.  ــرار ک ــری درآورد و ف ــس دیگ جن
ــده انجــام شــد؛  ــن مــدت ســه روز کار پیچی در ای
مــا دلیــل ایــن را نمی دانســتیم و وقتــی اهــل فــن 
گفتنــد فهمیدیــم کــه بــرای ایــن بــود کــه دو قطــب 
ــدر را  ــود بنی ص ــر بش ــا راحت ت ــود ت ــنگین تر ش س

از مملکــت بیــرون کــرد. 
در همیــن ســه روزه آقای  هاشــمی رفســنجانی 
کــه رئیــس مجلــس بــود، در همین بــاره صحبــت 
می کــرد کــه بنــده بلنــد شــدم و برگــه منفــی را بــاال 
گرفتــم و گفتــم: جنــاب آقای هاشــمی رفســنجانی 
شــما معطــل چــه هســتید؟ بــه مــا بگوئیــد؛ چــرا 

ــد؟ ــری نمی کنی رأی گی
ــه از  ــم ک ــدر دیدی ــزل بنی ص ــس از ع ــد روز پ چن
طــرف شــخص رجــوی بــرای مــا نامــه آمــد کــه هر 
کجــا و هــر زمانــی کــه باشــد، شــما را می کشــیم. 

ایــن پایــه هفتــم تیــر بــود. 
بنی صــدر کــه فــرار کــرد بــا رجــوی همدســت شــد 
ــردی  ــه ف ــای بهشــتی ک ــر آق ــوذ در دفت و از راه نف
ــه را  ــن حادث ــود، ای ــوذ کــرده ب ــام کاهــی نف ــه ن ب

رقــم زدنــد.
ــه  ــک اســت ک ــدر در ذهــن مــن نزدی  کاهــی آنق
اگــر امــروز هــم او را ببینیــم، می شناســم. کاهــی 

بیــن خــود مــا بــود.
 پس مسئله اصلی در این ماجرا، نفوذ 

بود؟
بلــه؛ کاهــی، مســئول حراســت دفتــر مرکــزی بــود 
ــه همیــن  ــود؛ ب و کلیــه کلیدهــا هــم دســت وی ب
ــی را بازرســی  ــر کاه ــای دیگ ــم کمیته ه ــت ه عل
ــن  ــتی ای ــای بهش ــه آق ــد ک ــد. می گفتن نمی کردن
فــرد را بــه ســمت حراســت منصــوب کــرده و 
کلیدهــا دســت کاهــی اســت. اینجــا هــم جــای 

ــرای امــروز ماســت.  ــرت بزرگــی ب عب
ــت بترســید از  ــم گف ــم و خواه ــن همیشــه گفت م
نفــوذ؛ نفــوذ، مســئله خطرناکــی اســت و امــروزه 
زیادتــر شــده اســت. امــا در پوششــی کار می کننــد 
ــه  کــه غــرق در پــول و مادیــات هســتند و پــول ب
آن هــا اجــازه نمی دهــد دســت بــه کاری بزننــد. در 
ــه ســفیدها  حــال حاضــر 70 درصــد قاچــاق را یق
ــول و  ــر پ ــوذ ب ــت؟ نف ــوذ چیس ــد. نف وارد می کنن

ریاســت کــه هــر دو را دارنــد.
ــم  ــایرین را ه ــاد س ــود اعتم ــوذ خ ــا نف ــی ب کاه
جلــب کــرده بــود و حتــی بــه مــن می گفــت شــما 

دیگــر برگــه بازرســی نیــاز نداریــد.
 موضوع جلسه حزب در آن شب چه 

بود؟
ــود.  ــل ب ــن عل ــع ای ــورم و رف ــل ت ــه عل ــوط ب مرب
ــده شــهرکرد  ــر جلســه شــهید اســتکی، نماین مدی
ــازه  ــت: اج ــتی گف ــای بهش ــه آق ــان ب ــود. ایش ب
می دهیــد دستورجلســه را عــوض کنیــم؟ اآلن 
ــون  ــت. چ ــم اس ــوری مه ــت جمه ــئله ریاس مس

رئیس جمهــور مشــخص نشــده بــود. 
آقــای بهشــتی فرمودنــد کــه از جلســه رأی گیــری 
ــت  ــر اس ــه حاض ــی ک ــر کس ــد ه ــم. گفتن می کنی
ــودش  ــت خ ــود، دس ــوض ش ــه ع ــوع جلس موض
ــاال  ــه ب ــاره دســت هم ــه یک ب ــه ب ــرد ک ــاال بگی را ب

رفــت.
ــج  ــد. پن ــت کردن ــه صحب ــتی 15 دقیق ــای بهش آق
ــی  ــا رأی مکف ــه م ــود ک ــن ب ــه ای ــع ب ــه راج دقیق
می خواهیــم و بنی صــدر بــا 11 میلیــون رأی بــود و 

ــم؟  ــدر رأی می خواهی ــا چق م
مــا بــه هــم نــگاه کردیــم و گفتیــم بــا ایــن جــّو کــه 
خیلــی از آن علیــه بهشــتی اســت، ســخت اســت؛ 
چــرا کــه مــرگ بــر بهشــتی در آن زمــان بیــش از 

ــود.  ــر بنی صــدر ب مــرگ ب
آقــای حیــدری نهاونــدی کــه نماینــده نهاونــد بــود، 
ــه ایشــان گفتــم: نظــر  ــود. ب ــار مــن نشســته ب کن
شــما چیســت؟ گفــت: ســه میلیــون رأی بیشــتر 

نمی آوریــم. 

آقــای بهشــتی دیدنــد کــه مــا بــه پچ پــچ افتادیــم 
و گفتنــد: بلنــد شــوید و کمــر همــت ببندیــد 
و بــه روســتاها و شــهرهای خودتــان برویــد و 

چهره به چهــره بــا مــردم ســخن بگوئیــد.
صحبت هــای  دوم  دقیقــه  پنــج  در  ایشــان 
خودشــان گفتنــد کــه پوســتربازی نکنیــد و ایــن کار 
غــرب اســت. اگــر می خواهیــد رأی جمــع کنیــد بــا 
ــد و پوســتربازی  ــردم سینه به ســینه حــرف بزنی م

ــه صــورت جزئــی و کــم باشــد. نکنیــد؛ البتــه ب
ــر  ــود، ب ــه ســوم ب ــج دقیق ــه پن قســمت ســوم ک
ایــن ماجــرا گذشــت کــه چــه کســی رئیس جمهــور 

باشــد؟
 آقــای دکتــر شــهریاری، نماینــده بوشــهر کــه 
انســان وارســته ای بــود، از گوشــه جلســه بلند شــد 
و گفــت آقــای بهشــتی، وقــت آن نشــده کــه خــود 
شــما یــا آقــای خامنــه ای، رئیس جمهــور شــوید؟ 
آیــت هللا بهشــتی تــا ایــن را شــنید بــا یــک جذبــه 
ــت آن  ــر؛ وق ــر، نخی ــر، نخی ــد: نخی ــی گفتن عجیب

نشــده اســت.
جمعیــت منتظــر بــود کــه آقــای بهشــتی رهنمــود 
آقــای  باشــد.  رجائــی  رئیس جمهــور،  بدهــد 
بهشــتی قــد رعنــا و انگشــت های بلنــدی داشــت. 
ــه آخــر چــه  ــه ســر کلم ــای بهشــتی ک دســت آق
کســی رئیس جمهــور باشــد، بــاال بــود، همــان 

ــد. ــر ش ــاختمان منفج ــه س لحظ
 شما چگونه زنده ماندید؟

ــا  ــن م ــودم و بی ــه روی شــهید بهشــتی ب مــن روب
ــه منفجــر شــد، بغــل  ــاق ک ــود. ات ــه کمــی ب فاصل
دیــوار کــه حــدود دو متــر بــا مــن فاصلــه داشــت 
لولــه آبــی بــود کــه تــا آتــش بــه طــرف مــن آمــد 
آب هــم بــه صورتــم می پاشــید و نگذاشــت مــن در 
اثــر ســوختگی بمیــرم. البتــه بــه شــدت ســوختم. 

ــود. ــدا شــده ب تمــام اســتخوان های دســتانم پی
 بنی صدر خائن بود. امروزه متأسفانه 

گاهی در جامعه می شنویم که برخی 
می گویند بنی صدر خائن نبود. تحلیل شما 

در این باره چیست؟ آیا به دنبال اهدافی 
هستند؟

ــته  ــال بس ــد س ــن چن ــه ای ــع ب ــن راج ــان م ده
اســت. چــون کــه بنــده از عینکــی نــگاه می کنــم و 
می بینــم کــه بایــد روی افــرادی انگشــت گذاشــت 
کــه متأســفانه پیــرو رهنمودهــا و حرف هــای 
از فــروع دو  رهبــری نیســتند. ظاهــرا این هــا 

ــت. ــان اس ــرر خودش ــه ض ــدن و ب ــی ش قطب

 حادثه بزرگ هفتم تیر و حوادثی 
این گونه چرا در حفظ انقالب مؤثر است؟

ــروزی  ــد پی ــه می گوی ــت ک ــهوری اس ــه مش جمل
خــون بــر شمشــیر؛ ایــن گوشــه ای از تفســیر 
همیــن جملــه اســت. امــام)ره( فرمودنــد بهشــتی 
یــک ملــت بــود؛ یعنــی بهشــتی و بهشــتی ها، 

ــد.  ــه می دارن ــا نگ ــر پ ــت را س مل
ــد،  ــرم نبودن ــداران ح ــر پاس ــد اگ ــری فرمودن رهب
اآلن مــا در شهرســتان ها بایــد ســنگر داشــته 
ــا  ــد. م ــارزه می کردن ــرز مب ــل م ــیم و در داخ باش

ــم. ــن نداری ــر از ای ــی بهت نقش
حــال هــم اگــر هیبــت و اقتــدار ایــن نیروهــا نبــود، 

ــه وســیله دســت های  ــد خارجی هــا ب خــدا می دان
خودنمــای داخلــی، چــه نقشــه هایی کــه بــرای مــا 
ــوی  ــه جل ــت ک ــران اس ــدار ای ــن اقت ــتند. ای نداش

دشــمنان ایســتاده اســت.
بــه پشــتوانه خــون بهشــتی های تاریــخ اســت کــه 
امــام)ره( و رهبــری فرمودنــد امریــکا، هیــچ غلطی 

ــد. ــد بکن نمی توان
 در حادثه هفتم تیر تلخ ترین صحنه که 

دیدید، چه بود؟
ــه ای در  ــه و حادث ــچ واقع ــم هی ــد بگوی ــن بای م
ــود.  ــر نب ــم تی ــیرین تر از هفت ــی ام ش ــول زندگ ط
ــدم  ــرآن می خوان ــی از ق ــودم و آیات ــه ب ــر آوار ک زی
شــب  لذت بخش تریــن  می بــردم.  لــذت 

ــود. ــی ام ب زندگ
 خاطره ای از شهید بهشتی و خاطره ای 
هم از رهبر معظم انقالب برای ما بگویید.

ــفیران  ــرای س ــه ب ــد ک ــا ش ــر بن ــم تی ــد از هفت بع
و کاردارهــای ایــران در سراســر دنیــا ماهنامــه 
بنویســیم. چندتــا نوشــتیم و خدمــت آیــت هللا 
ــرض  ــان ع ــه ایش ــی ب ــم. خصوص ــه ای رفتی خامن
کــردم: مشــغول نوشــتن ماهنامــه هســتیم. گفتند: 
چنــد تــا از ماهنامه هــا را بیاوریــد مــن ببینــم. 
ــاه  ــه ماجراهــای ششــم تیرم ــا ب ــد ت ــا ورق زدن آق
رســیدند. همــان روزی کــه خودشــان جانبــاز 
شــدند. گفتنــد: آقــای نجفــی خیلــی خاطــره دارم 
ــم  ــی ه ــا نوشــته نشــده و جای ــر؛ ام از ششــم تی
ضبــط نشــده اســت. گفتــم: خاطــره ای همیــن االن 

ــد. بگویی
ــب مــن منفجــر  ــل قل ــا بمــب مقاب ــد: ت ــا گفتن آق
ــع  ــه قط ــم ک ــوش رفت ــان از ه ــار چن شــد، ســه ب
ــم. ــده بمان ــات کــردم و خــدا خواســت کــه زن حی

ــان  ــوری در اصفه ــای ناطــق ن ــه همــراه آق روزی ب
بــودم و در عالی قاپــو 320 شــهید را تشــییع کردیــم 
کــه در تله هــای انفجــاری صــدام ســوخته بودنــد. 
ــه تهــران رفتیــم و خدمــت  بعــد از ایــن تشــییع ب

آقــای بهشــتی رضــوان هللا علیــه رســیدم. 
ــا شــهید بشــوم؛  ــرم ت ــده ام اجــازه بگی ــم: آم گفت
ــان 320  ــدارم و در اصفه ــت ن ــر طاق ــه دیگ ــرا ک چ
ــدارم.  ــت ن ــر طاق ــم؛ دیگ ــییع کردی ــهید را تش ش
ــس  ــه مجل ــد ب ــو بای ــد: ت ــتی فرمودن ــای بهش آق
بــروی. جبهــه، جوانــان و نوجوانــان را دارد و نیــازی 
ــگ  ــا لن ــرو ت ــس ب ــه مجل ــو ب ــت. ت ــو نیس ــه ت ب

ــد.  نباش
گفتــم: آقــای بهشــتی مــن آمــده ام بــا شــما 
خداحافظــی کنــم. گفتنــد« پــس بنشــین تــا 

ــم.  ــرف بزن ــو ح ــا ت ــی ب کام
آقــای بهشــتی بــه مــن گفتنــد: اگــر تــا آخــر عمــر 
کار ســازنده کــردی ولــی نه تنهــا کار ســازنده، بلکــه 
کار ســازنده ای کــه در راســتای آن خــون از جگــرت 
ــه خــدا اجــر  ــه شــهادتی می نویســم ک ــرود، نام ب

شــهادت را تــا زنــده ای بــه تــو بدهــد.
 سؤال آخر ما حال و وضعیت فعلی 

برخی افراد در داخل کشور است که 
خواسته یا ناخواسته به بلندگوی دشمن 

تبدیل شده اند و در زمین آن ها بازی 
می کنند. طبق حرف خودتان نفوذ زیادتر 

شده که این ها را در طبقات مختلف 
کشوری می بینیم. با در نظر داشتن این 
مسائل، تحلیل شما از وضعیت کنونی 

سیاسی کشور چیست؟
ــته  ــن بس ــان م ــه ده ــق وظیف ــه طب ــوس ک افس
ــده  ــال بن ــان امث ــن خــون شــهدا ده اســت. همی
ــه شــعری بســنده  را بســته اند و پاســخ شــما را ب

می کنــم.
افسوس که این مزرعه را آب گرفته

دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
مرغان بساتین را منقار بریدند

گاوان شکم خواره به گلزار چریدند

از هفتم تیرماه تا تروریسم در کالم بازمانده انفجار ساختمان حزب جمهوری اسالمی

حوادث تیر دهه 60، نتیجه دو قطبی شدن جامعه بود
انفجار ساختمان حزب جمهوری اسالمی به واسطه نفوذ 

ادامه از صفحه اول

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی، در دیــدار عیدانــه  بــا مســئوالن، قشــرهای 
ــامی،  ــورهای اس ــفرای کش ــردم و س ــف م مختل
مشــکل  مهم تریــن  را  اختــاف«  و  »تفرقــه 
و جراحتــی بــزرگ بــر پیکــره  دنیــای اســام 
ــه نقــش دشــمنان اســام  ــا اشــاره ب ــد و ب خواندن
در برافروختــن آتــش اختافــات افزودنــد: اتحــاد و 
پرهیــز از تفرقــه بــه نفــع همــه  کشــورهای اســامی 
اســت و بایــد بــا همدلــی حــول مســئله  فلســطین 
بــه  عنــوان مســئله  اول دنیــای اســام، از کم رنــگ 

ــرد. ــری ک ــوش شــدن آن جلوگی ــا فرام ی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تبریــک عید ســعید 
ــی،  ــای قوم ــه اســتفاده  دشــمنان از بهانه ه فطــر ب

مذهبــی و ســرزمینی بــرای ایجــاد اختــاف اشــاره 
کردنــد و افزودنــد: حمایــت یــک ســناتور آمریکایی 
ــیعه،  ــه  ش ــل جامع ــنت در مقاب ــه  اهل س از جامع
در حالــی کــه آن هــا بــا اصــل اســام و کشــورهای 
ــه و  ــز توطئ ــزی ج اســامی دشــمن هســتند، چی
ــت  ــای مراقب ــوع ج ــن موض ــت و ای ــت نیس خباث
ــئوالن  ــفانه مس ــا متأس ــدید دارد؛ ام ــی ش و نگران
ــت  ــمنی ها غفل ــن دش ــامی از ای ــای اس دولت ه

می کننــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه وجــود 
ــار در مناطــق مختلــف دنیــای  درگیری هــای خون ب
ــمال  ــراق و ش ــوریه، ع ــن، س ــون یم ــام همچ اس
آفریقــا تأکیــد کردنــد: تفرقــه و اختــاف بــه ضــرر 

اســام و امــت اســامی اســت و در مقابــل، نزدیــک 
ــردن  ــز از به کارب شــدن کشــورهای اســامی و پرهی
نیروهــا علیــه یکدیگــر، منطبــق بــر حکمــت الهــی و 

بــه نفــع همــه  کشــورهای اســامی اســت.
ــور  ــور پرش ــدس و حض ــی روز ق ــان راهپیمای ایش
ــهرهای  ــران و ش ــران را در ته ــردم ای ــکوه م و باش
مختلــف کشــور در دفــاع از ملت فلســطین نمونه ای 
و  برشــمردند  اســامی  اتحــاد  از  افتخارآفریــن 
ــت  ــن اس ــامی همی ــدت اس ــای وح ــد: معن گفتن
ــکوه و  ــن ش ــا چنی ــیعه و روزه دار ب ــردم ش ــه م ک
عظمتــی بــه خیابان هــا می آینــد و بــا فلســطینیان 
کــه اهــل  ســنت هســتند، ابــراز همدلــی و همدردی 

می کننــد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، کم رنــگ کــردن و بــه 
ــری  ــطین را خط ــئله  فلس ــپردن مس ــی س فراموش
ــد: فلســطین،  ــد و خاطرنشــان کردن ــزرگ خواندن ب
ــی  ــی برخ ــت؛ ول ــام اس ــای اس ــئله  اول دنی مس
ــد  ــل می کنن ــه ای عم ــه  گون ــامی ب ــورهای اس کش
بــه  و  نادیــده گرفتــه  فلســطین  قضیــه   کــه 

ــود. ــپرده ش ــی س فراموش
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه غصــب 
ــک  ــدن ی ــرون ران ــطین و بی ــامی فلس ــور اس کش
ملــت از خانــه و ســرزمین خــود افزودنــد: بــر 
ــل تســلط دشــمن  اســاس فقــه اســامی، در مقاب
بــر ســرزمین اســامی، همــه  مســلمانان موظــف به 
مبــارزه و جهــاد بــه هــر شــکل ممکــن هســتند و به 
همیــن علــت، امــروز مبــارزه بــا رژیم صهیونیســتی 

بــر همــه  دنیــای اســام الزم و واجــب اســت.
ایشــان بــا انتقــاد از ســرباز زدن برخــی کشــورهای 
ــران را در انجــام  ــت ای ــارزه، مل ــن مب اســامی از ای

وظیفــه، هوشــیار و بیــدار دانســتند و افزودنــد: 
ــاز دارد و  ــاف نی ــاد و ائت ــه اتح ــام ب ــای اس دنی
ملت هــای مســلمان غالبــا نیــز بــا یکدیگــر همــدل 
ــه  ــد ب ــه بای ــتند ک ــا هس ــن دولت ه ــتند و ای هس
ــانی  ــگاه اطالع رس ــد. پای ــل کنن ــود عم ــف خ وظای

دفتــر مقــام معظــم رهبــری

رهبر معظم انقالب در دیدار با مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی:

امروز، جهاد با رژیم صهیونیستی برای دنیای اسالم واجب و الزم است

سرلشکر جعفری:
دولت بدون تفنگ، سرانجام 

تسلیم دشمن خواهد شد
ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل 
ســپاه پاســداران انقاب اســامی، در حاشــیه جلسه 
شــورای راهبــردی ســازندگی ســپاه در ســخنانی بــا 
ــاره  ــادات و اظهارنظرهــا درب ــه بعضــی انتق اشــاره ب
فعالیت هــای ســپاه در حــوزه ســازندگی کشــور 
اظهــار داشــت: ســپاه هرگــز متقاضــی کار اقتصــادی 
ــرار  ــا اص ــا و ب ــت دولت ه ــه درخواس ــا ب ــوده. م نب
آن هــا و بــدون اینکــه حتــی دولت هــا بــه بســیاری 

ــد، وارد  ــال ســپاه عمــل کنن ــدات خــود در قب از تعه
عرصــه ســازندگی شــدیم.

سرلشــکر جعفــری بــا بیــان اینکــه ســپاه فعالیــت 
اقتصــادی و انتفاعــی نمی کنــد و فعالیت هــای 
و  ســازندگی  محرومیت زدایــی،  عرصــه  در  مــا 
خنثی ســازی راهبردهــای دشــمن بــرای فشــار 
اقتصــادی بــه کشــور اســت، افــزود: نمی شــود کــه 
ــه  ــا کمتریــن منافــع ب ــان کارهــای ســخت را ب آقای
ــپاه  ــه س ــی ک ــه پروژه های ــد و ب ــذار کنن ــپاه واگ س

می ســازد، افتخــار کننــد.
ــارد  ــزاران میلی ــه ه ــی ک ــل و در حال ــا در مقاب  ام

ــا  ــه ســپاه ب ــد، علی ــت پروژه هــا بدهکارن تومــان باب
بی انصافــی حــرف بزننــد.

فرمانــده کل ســپاه بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر 
ــای  ــود، تحریم ه ــای ســازندگی ســپاه نب فعالیت ه
ادامــه دار تاکنــون عرصــه را بــر دولــت و کشــور 
ــای مــا ایــن اســت کــه  تنــگ می کــرد، گفــت: مبن
ــگان بســازیم؛  ــر بیگان ــکا ب ــدون ات ــران را ب ــد ای بای
ــی  ــارس جنوب ــف پ ــای مختل ــه فازه ــور ک همان ط
ــیاری از  ــارس و بس ــج ف ــتاره خلی ــگاه س و پاالیش
ســدهای عظیــم کشــور و صدهــا پــروژه بــزرگ 
دیگــر در طــول ســال های اخیــر بــا روحیــه جهــادی 

ــت. ــته اس ــر نشس ــه ثم ــی ب و انقاب
ــط  ــگان فق ــم بیگان ــا معتقدی ــت: م ــان داش وی بی
بــه فکــر منافــع خــود و دوشــیدن ایــران هســتند و 
نتیجــه اعتمــاد بــه آن هــا هــم، جــز ســرافکندگی و 
ــد  ــی نخواه ــای پی درپ ــا خیانت ه مواجــه شــدن ب

بــود.
سرلشــکر جعفــری بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا در ایــن 
خاطرنشــان  نمی هراســیم،  ســرزنش ها  از  راه 
کــرد: ممکــن اســت مــا را صاحبــان تفنــگ معرفــی 
ــه، صاحــب تفنــگ کــه ســهل اســت، مــا  ــد؛ بل کنن
صاحــب موشــک های دشمن شــکن هســتیم و 

آن هــا را علیــه دشــمنان و بــرای حفاظــت از نظــام، 
مــردم و امنیــت ایــران اســامی بــه کار می گیریــم و 
معتقدیــم دولتــی کــه تفنگ نداشــته باشــد، توســط 
دشــمنان تحقیــر و ســرانجام تســلیم می شــود. 
شــرایطی  در  تأکیــد کــرد:  ســپاه  فرمانــده کل 
کــه ملــت ایــران بیــش از هــر زمــان دیگــری 
و  تفنگ هــا  اقتــدار  و  ســربازان  فــداکاری  بــه 
ــه  ــه ب ــاز دارد، هجمــه غیرمنصفان موشــک هایش نی
ســپاه، اهــداف دیگــری را بــه ذهــن متبــادر می کنــد 
 کــه فعــا بــرای حفــظ وحــدت دربــاره آن ســکوت

 می کنیم.

امنیت

امروز چهارشنبه 07 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 462 روزنامه2 سیاسـت

،،
بزرگ تریــن خاطــره و واقعــه زندگــی 
مــن حادثــه 07 تیرمــاه بــود کــه بــه 
لطــف خــدا جانبــاز آن حادثــه بــزرگ 
شــدم و زنــده مانــدن بنــده بســیار 
فوق العــاده و مســئله ای الهــی بــود 
کــه بیــن خــودم و خــدای خــودم واقــع 

شــد. 



کوتاه اخبار 

 ریسک های خرید لوازم خانگی 
از بازارچه های مرزی

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی 
از  کاال  خریــد  دربــاره   توضیحاتــی  بیــان  بــه 
فروشــگاه های مــرزی پرداخــت و گفــت: یکــی از 
ــد آن اســت  مشــکالت اساســی ایــن شــیوه  خری
کــه حتــی در بهتریــن حالــت، امکانــی بــرای 
ــی  ــروش و گارانت ــس از ف ــات پ ــتفاده از خدم اس

ــدارد.  ــود ن وج
محمــد طحان پــور اظهــار کــرد: در حــال حاضــر در 
فروشــگاه های مــرزی کشــور کاالهــای متعــددی 
مبادلــه می شــوند کــه شــاید بیشــترین اســتقبال 
کولرهــای گازی  از  بازارچه هــا  ایــن  در   مــردم 
و پــس از آن تلویزیون هایــی بــا ســایزهایی بیــش 
ــان کاالهــای  ــن می ــه در ای ــچ باشــد. البت از ۶۰ این
دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه هــر یــک از آن هــا 

خریــداران خــاص خــود را دارنــد. 
ــت  ــه داش ــد توج ــرد: بای ــوان ک ــن عن وی همچنی
در خیلــی از مــوارد کاالهایــی کــه نــام مشــابه 
ــوند و  ــه می ش ــد، عرض ــروف را دارن ــای مع برنده
بــر همیــن منــوال ممکــن اســت خریــداران دچــار 
مشــکالتی شــوند؛ بــه عنــوان مثــال در حــوزه 
 OGeneral کولرهــای گازی اکنــون برنــد مطــرح
متعــدد  مــوارد  در  کــه  دارد  وجــود  بــازار  در 
نمونه هایــی بــا نــام مشــابه ایــن برنــد و بــه اســم 

UGeneral بــه دســت خریــداران می رســد. 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی 
مصــرف بســیار بــرق را از دیگــر مشــکالتی دانســت 
ــه واســطه  ــوارد متعــدد ممکــن اســت ب ــه در م ک
ــا درجــه کیفیــت  خریــد بعضــی از اجناســی کــه ب
بســیار پاییــن وارد ایــن بازارهــا می شــوند، رخ 

ــی ــر فارس ــد. خب ده

پیش بینی تولید ۲۰۰ هزار تن کلزا
معــاون وزیــر جهادکشــاورزی گفــت: توســعه کشــت 
کلــزا از برنامه هــای مصــوب اقتصــاد مقاومتــی 
ــا برنامه ریــزی مناســب و پیگیــری وزارت  ــوده و ب ب
جهــاد کشــاورزی خوشــبختانه کشــت کلزا در کشــور 

در ســال جــاری ســه برابــر شــده اســت.
ــرد  ــه عملک ــان اینک ــا بی ــنده ب ــدی بخش  عبدالمه
ــوده،  ــار ب ــن در هکت ــزا در گذشــته یــک و نیــم ت کل
جهــاد  وزارت  برنامه ریــزی  کــرد:  خاطرنشــان 
کشــاورزی در تأمیــن بــذر مناســب بــا عملکــرد 
بــاال و همچنیــن حمایــت دولــت از کشــت کلــزا و از 
طریــق خریــد تضمینــی بــا قیمــت منصفانــه باعــث 
شــده کــه شــاهد افزایــش ســطح زیــر کشــت 
ــه  ــیم؛ ب ــار باش ــول در هکت ــن محص ــرد ای و عملک
گونــه ای کــه بــا بازدیدهــا و پیش بینــی کارشناســان 
میــزان عملکــرد کلــزا در هکتــار بــه بیــش از ۶ تــن 

می رســد. 
ــز  ــاد کشــاورزی نی ــور زراعــت وزارت جه ــاون ام مع
ــاه  ــزا در کرمانش ــزارع کل ــری م ــیه کیل گی در حاش
ــد شــده و بیــش  ــن تولی ــون ۱۴۰ هزارت گفــت: تاکن
 از ۷۵ درصــد پــول کلــزا کاران پرداخــت شــده 

است.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمانشــاه در 
ــق  ــتان های موف ــزا از اس ــت کل ــه کش ــرای برنام اج
کشــور بــوده اســت، پیش بینــی کــرد در ســال 
زراعــی جــاری ۲۰۰ هــزار تــن کلــزا در کشــور تولیــد 

کشــاورزی شــود. جهــاد 

کوتاه از اقتصاد

 پرداخت خسارت 
در صورت تأخیر قطار

ــات  ــر خدم ــارت ب ــزی و نظ ــر کل برنامه ری مدی
مســافری راه آهــن از کاهــش مــرز پرداخــت 
ــورت  ــت در ص ــای بلی ــدی به ــارت ۱۰۰ درص خس

ــر داد.  ــار خب ــت قط ــیر و حرک ــر س تأخی
مــرز  کاهــش  دربــاره  کاظمی منــش  علــی 
پرداخــت خســارت صددرصــدی بهــای بلیــت 
ــون هــر قطــار مســافری  ــت: از گذشــته تاکن گف
ــرز  ــس از م ــد پ ــه مقص ــیدن ب ــورت رس در ص
تعیین شــده مشــمول پرداخــت ۵۰ درصــد بهــای 
بلیــت بــه عنــوان خســارت بــه مســافران بــوده و 

ــه دارد.  ــان ادام ــد همچن ــن رون ای
جدیــد  مصوبــه  اســاس  بــر  افــزود:  وی 
هیئت مدیــره در صــورت تأخیــر قطــار بــه میــزان 
حــدود ۲ برابــر مــرز تعیین شــده صددرصــد 
ــد  ــت خواه ــافران پرداخ ــه مس ــت ب ــای بلی به

ــد.  ش
ــات  ــر خدم ــارت ب ــزی و نظ ــر کل برنامه ری مدی
مســافری اظهــار داشــت: بــه عنــوان مثــال 
تاکنــون قطارهــای تهــران بــه اصفهــان یــا ســاری 
ــا  ــاعته ی ــر ۷ س ــورت تأخی ــاهرود در ص ــا ش ی
ــز،  ــزد، تبری ــیرهای ی ــه مس ــران ب ــای ته قطاره
گــرگان و اندیمشــک در صــورت تأخیــر ۷ ســاعت 
و نیمــه مشــمول پرداخــت صددرصــد بهــای بلیت 
ــد  ــه جدی ــر مصوب ــه براب ــی ک ــدند؛ در حال می ش
در صــورت تأخیــر بــه ترتیــب ۴ و ۵ ســاعته ایــن 
ــای  ــد به ــوق صددرص ــیرهای ف ــا در مس قطاره

ــه مســافران پرداخــت خواهــد شــد.  ــت ب بلی
ــارت  ــت خس ــرد: پرداخ ــوان ک ــن عن وی همچنی
صددرصــد در مســیر تهــران ـ مشــهد نیــز ۶ 
ســاعت تعییــن شــده، در حالــی کــه قبــال مــرز 

ــت.  ــوده اس ــاعت ب ــر ۸ س تأخی
شــرکت  در  مســئول  مقــام  ایــن  بــه گفتــه 
ــدأ در تأخیــر کل  راه آهــن، محاســبه تأخیــر از مب
و انجــام یــک وعــده پذیرایــی رایــگان )صبحانــه، 
نهــار یــا شــام( از مســافران قطــار، مشــمول 
ــم  ــوارد مه ــر از دیگــر م پرداخــت خســارت تأخی

ــت. راه آهــن ــه اس ــن مصوب ای

اشتغال موجود در طرح 
کارورزی به خطر نیفتد

ــی  ــراردادی و پیمان ــران ق ــه کارگ ــس اتحادی رئی
ــد کارورزان  معتقــد اســت در طــرح کارورزی نبای
جــای نیروهــای شــاغل را بگیرنــد و موجــب 

ــا شــوند.  اخــراج آن ه
طــرح  اجــرای  ارزیابــی  در  بیــات  فتح الــه 
کارورزی از دهــه نخســت تیرمــاه گفــت: مقامــات 
نماینــدگان جامعــه کارگــری در هفته هــای  و 
گذشــته بــه ایــن طــرح حساســیت نشــان 
ــای  ــران پیامده ــود؛ چــون نگ ــا ب ــه بج ــد ک دادن
اجــرای طــرح بودنــد و تاکیــد داشــتند کــه حتمــا 

ایــرادات طــرح کارورزی برطــرف شــود. 
ایــن مقــام مســئول کارگــری بــا تاکیــد بــر 
ــرح  ــی ط ــای اجرای ــی ضمانت ه ــزوم پیش بین ل
ایــن  در  کارفرمایــان  از  بخشــی  اگــر  گفــت: 
ــه ایــن نحــو کــه کارورز  ــد، ب طــرح تخطــی کردن
را بــه خدمــت گرفتنــد و یک ســوم حقــوق را 
ــود  ــاغل خ ــروی ش ــد نی ــی بع ــد، ول ــه او دادن ب
را تعدیــل و کارورز را جایگزیــن او کردنــد، در 
آن صــورت طــرح محــل ایــراد اســت؛ چــون 
ــم  ــاده و ه ــر افت ــه خط ــود ب ــم اشــتغال موج ه
ــه  ــر ســؤال رفت ــروی کار زی ــت نی  کرامــت و امنی

است. ایلنا

تولید ملی

داروسازی دکتر عبیدی
دکتــر غالمعلــی عبیــدی در نوزدهــم خردادمــاه 
ــواده ای  ــی در خان ــری شمس ــال ۱۲99 هج س
ــان  ــه جه ــده ب ــران دی ــزرگ در ته ــل و ب اصی
گشــود. وی پــس از اتمــام تحصیــالت ابتدایــی 
و متوســطه در ســال ۱3۱۷ وارد دانشــکده طــب 
و داروســازی دانشــگاه تهــران شــد و در محضــر 
ــش  ــب دان ــه کس ــان ب ــام آن زم ــتادان بن اس
پرداخــت. وی در ســال ۱3۲۲ بــا درجــه دکتــری 
تهــران  دانشــگاه  داروســازی  دانشــکده  از 
دانش آموختــه و پــس از آن بــرای گذرانــدن 
دوره تکمیلــی عــازم فرانســه شــد. اوضــاع 
نابســامان بهداشــت، درمــان کشــور و وضعیــت 
ــار بیمــاران در دوران جنــگ جهانــی دوم،  رقت ب
ــی دارو  ــد مل ــه تولی ــدی را مصمــم ب ــر عبی دکت

در ایــران کــرد؛ ایــن تصمیــم، منجــر بــه ایجــاد 
اولیــن البراتــوار داروســازی کشــور در ســال 
ــط  ــران توس ــور ته ــن حض ــه راه امی ۱3۲۵ در س
ایشــان شــد. همچنیــن در ســال ۱3۴۱ البراتــوار 
ــر و پیشــرفته تری را در دوراهــی قلهــک  مجهزت
ــت  ــس از فعالی ــی پ ــه مدت ــرد ک ــدازی ک راه ان
ــرکت  ــه ش ــود ب ــهام خ ــروش س ــه ف ــور ب مجب
ایتالیایــی ٌلٌپتــی شــد. البراتــوار داروســازی 
دکتــر عبیــدی در ســال ۱3۵۲ در زمینــی حــدود 
۱۵ هــزار متــر مربــع در کیلومتــر ۸ جــاده 
مخصــوص کــرج توســط ایشــان احــداث شــد 
ــت اســت. در  ــز در حــال فعالی ــون نی ــه تاکن ک
ســال ۱3۷۸ داروســازی دکتــر عبیــدی موفــق 
بــه دریافــت گواهینامــه ISO 9۰۰۱ در مدیریــت 

ــد. ــتان ش ــت از BVQI انگلس کیفی

ــالش کــرد رقــم  ــت یازدهــم ت ــا اینکــه دول ب
ــرد  ــاال بب ــر ب ــت براب ــا هش ــکن را ت  وام مس
بــار  اولیــن  بــرای  را  آن  ســود  نــرخ  و 
تســهیالت  از  اســتقبال  کنــد،  تک رقمــی 
نیســت.  زیــاد  چنــدان  یکــم  مســکن 

از زمانــی کــه شــورای پــول و اعتبــار در 
رقــم  گرفــت  تصمیــم   ۱39۴ خردادمــاه 
وام از محــل صنــدوق پس انــداز مســکن 
یکــم )خانــه اولی هــا( را بــه ســقف ۱۶۰ 
ــان  ــا پای ــد ت ــش ده ــان افزای ــون توم میلی
اردیبهشــت ماه ۱39۶، تنهــا ۸ هــزار و 3۷۵ 
فقــره تســهیالت پرداخــت شــده کــه چنــدان 
زیــاد نیســت و نشــان می دهــد موانعــی 
همچــون کــم بــودن مدت زمــان بازپرداخــت، 
ــان  ــون توم ــدود ۲ میلی ــه ح ــاط ماهیان اقس
ــر راه  ــر س ــکن ب ــت مس ــودن قیم ــاد ب و زی
ــد مســکن، ایجــاد مشــکل  ــان خری متقاضی

می کنــد.
 خانه های خالی

از ســوی دیگــر ۲.۶ میلیــون مســکن خالــی 
خانه هــای  تعــداد  دارد.  وجــود  کشــور  در 
خالــی تــا پیــش از ســال ۱3۸۵ حــدود ۶۵۰ 
ــازه زمانــی ۱3۸۵  ــوده کــه در ب هــزار واحــد ب
ــه ۲.۶  ــون و ســپس ب ــه ۱.۷ میلی ــا ۱39۰ ب ت
میلیــون واحــد رســیده اســت. ایــن آمــار بــه 
جــز ۲.۱ میلیــون مســکن نیمــه خالــی اســت 
کــه حداکثــر ۶ مــاه از ســال مــورد اســتقبال 

ــرد.  ــرار می گی ق

احتســاب خانه هــای خالــی،  بــا  اکنــون 
تعــداد خانــوار و تعــداد واحدهــای مســکونی 
ــه حــدود ۲3.۵  هــر دو را مســاوی کــرده و ب
میلیــون واحــد رســانده؛ امــا بــه گفتــه عبــده 
تبریــزی، مشــاور وزیــر راه و شهرســازی، 
ــه معنــای تعــادل در بخــش  ایــن تســاوی ب
ــه ۶۵۰  ــه اول اینک ــرا ک ــت؛ چ ــکن نیس مس
ــد  ــد ص ــال چن ــر س ــاالنه، ه ــزار ازدواج س ه
هــزار تقاضــای خانه اولی هــا را بــه بــازار روانــه 
می کنــد و دوم اینکــه تعــداد بدمســکن ها 
ــای فرســوده، ســکونتگاه های  ــه در بافت ه ک
غیررســمی و روســتاها زندگــی می کننــد 
ایجــاب می کنــد کــه بــرای جمعیــت ۱9 
 ۵ )دســت کم  بافت هــا  ایــن  میلیونــی 
ــون واحــد مســکونی( فکــری جــدی و  میلی
هزینه هــای نســبتا ســنگینی صــرف اصــالح 

ــود. ــا ش ــن بافت ه ــازی ای و نوس
 بازار مسکن

ایــن ســرمایه گذاری البتــه یــک حســن دارد 
ــت  ــه ظرفی ــکن را ک ــازار مس ــد ب ــه می توان ک
ــود  ــرای ایجــاد اشــتغال دارد، از رک ــادی ب زی

درآورد. 
فشــارهایی  بــا  مســکن  تولیدکننــدگان 
همچــون نبــود مشــتری، نــرخ رشــد منفــی 
ــی  ــات و دسترس ــش مالی ــد، افزای ۱۷ درص
بــه  پیش فــروش  منابــع  بــه  نداشــتن 
ــی در دو ســال اخیــر  دلیــل اصالحــات قانون
ــد  ــد مســکن جدی ــه تولی مواجــه هســتند ک
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب را غیراقتصــادی می کن
ــه  ــور ب ــه کش ــرایطی ک ــود در ش ــه می ش گفت
ســالیانه حــدود یــک میلیــون مســکن نیــاز 
ــد  ــا ۱39۶ تولی ــال های ۱39۱ ت ــن س دارد، بی
 ســالیانه بیــن 3۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار واحــد بــوده 
و ایــن نگرانــی را ایجــاد می کنــد کــه در 

ــویم. ــه ش ــا مواج ــار تقاض ــا فش ــده ب آین
در شــش ماهــه ابتــدای ســال ۱39۵ نســبت 
 بــه شــش ماهــه ابتــدای ۱39۴، خریــد 
و فــروش واحــد مســکونی در کل کشــور 3۱ 
درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. معامــالت 
ــت  ــا اف ــز ب ــی نی ــا ســاختمان کلنگ ــن ی زمی
۵۲ درصــدی مواجــه بــوده اســت. ایــن افــت 
ــه قیمــت  ــاده ک ــاق افت ــی اتف شــدید در حال
زمیــن 3 درصــد نســبت بــه ســال قبــل از آن 

افزایــش داشــته اســت.

 سیستم بانکی
بــا اینکــه برخــی افــراد انتظــار دارند سیســتم 
بانکــی خــود را بــا شــرایط بــازار مســکن 
ــا  ــد بانک ه ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــق ده تطبی
ــع مواجــه  ــا محدودیــت مناب ــه روز ب کــه روزب
می شــوند و حتــی کارشــان بــه تعطیلــی 
تــوان کاهــش ســود  کشــیده می شــود، 
و افزایــش مــدت بازپرداخــت را ندارنــد. 
ــوان در آینــده نزدیــک  بنابرایــن ظاهــرا نمی ت
از نظــام بانکــی انتظــار ایجــاد رونــق داشــت 
ــردم  ــد م ــدرت خری ــر روی ق ــد ب ــا بای و تنه

ــرد. ــاب ک حس
 البتــه قــدرت خریــد طــرف تقاضــا بــا توجــه 
ــبت  ــکن نس ــت مس ــی قیم ــیب نزول ــه ش ب
ــن  ــت و ای ــش اس ــال افزای ــورم در ح ــه ت ب
امیــدواری را ایجــاد کــرده کــه در شــش ماهه 

ــق غیرتورمــی  دوم ســال جــاری، شــاهد رون
بخــش مســکن از طریــق تولیــد بخــش 
تســهیالت  بــدون  تقاضــای  و  خصوصــی 

ــیم. باش
 تحرک نسبی

افزایــش ۶.۴ درصــدی تعــداد معامــالت 
ــدت  ــه م ــبت ب ــران نس ــهر ته ــت ش اردیبهش
مشــابه ســال قبــل، حکایــت از تحــرک 
نســبی در ایــن بــازار دارد و بــه نظــر می رســد 
شــرایط بــرای رونــق غیرتورمــی ایــن بخــش 

ــا شــده اســت. مهی
 بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک 
در نیمــه دوم ســال جــاری، احتمــاال قیمــت 
ــه  ــا ۱۲ درصــد افزایــش را تجرب مســکن ۱۰ ت
ــونامی گونه  ــی و س ــه جهش ــرد ک ــد ک خواه

نیســت. اقتصــاد آنالیــن

استقبال کم مردم از وام مسکن

ــت:  ــور گف ــالب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
برنامه ریزی هایــی صــورت گرفــت تــا بتــوان بــا شناســایی 
ــراری را  ــزات اضط ــرق، تجهی ــه ب ــبت ب ــاس نس ــات حس تاسیس
ــا در تابســتان درپــی قطــع بــرق دچــار بحــران  وارد مــدار کــرد ت

بی آبــی نشــویم. 
حمیدرضــا جانبــاز بــا بیــان اینکــه قطــع بــرق می توانــد مشــکالتی 
را در تأمیــن آب ایجــاد کنــد، اظهــار کــرد: بــرای جلوگیــری از ایــن 
ــات  ــه تاسیس ــور ک ــی کش ــاط جنوب ــی از نق ــرای بعض ــئله ب مس
ــده و  ــه ش ــرق تهی ــراری ب ــای اضط ــتند، ژنراتوره ــاس داش حس
ــط وزارت  ــروگاه توس ــداث نی ــوص اح ــز درخص ــه نی ــک برنام ی
نیــرو تدویــن شــده اســت. او ادامــه داد: بــر اســاس ایــن 
ــه گاز وجــود  برنامــه قــرار اســت در مکان هایــی کــه دسترســی ب
دارد، نیــروگاه تولیــد پراکنــده احــداث شــود؛ بــه طــور خــاص در 
تصفیه خانــه شــماره دو اهــواز ایــن کار اتفــاق افتــاده و قــرار اســت 

ــر اســاس  ــه ب ــد ک ــروگاه احــداث کن ــک نی بخــش خصوصــی ی
ــادی  ــت ع ــروگاه در حال ــن نی ــه، ای برنامه ریزی هــای صورت گرفت
ــرار  ــع اضط ــد و در مواق ــع کن ــری توزی ــبکه سراس ــه ش ــرق را ب ب
نیــز کــه شــبکه سراســری دچــار قطــع بــرق می شــود، ایســتگاه 
 پمپــاژ وارد مــدار شــود. مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب 
و فاضــالب کشــور بــا بیــان اینکــه بــرای بقیــه نقــاط کشــور نیــز 
ــی از  ــرد: بعض ــوان ک ــده، عن ــه ش ــر گرفت ــزات در نظ ــن تجهی ای
مخــازن و ایســتگاه های پمپــاژ نیــز از مولدهــای خورشــیدی 
ــش  ــرایطی پی ــمت ش ــه س ــوع ب ــد و در مجم ــتفاده می کنن اس
ــکل  ــار مش ــن آب دچ ــرق تأمی ــع ب ــان قط ــه درزم ــم ک می روی
نشــود. جانبــاز افــزود: اگــر بخواهیــم ایــن کار را بــرای کل 
تاسیســات کشــور انجــام دهیــم، بســیار پرهزینــه و اجرانشــدنی 
اســت.لذا بــرای بعضــی از تاسیســات کــه بتــوان پایــداری 
ــه وجــود آورد، ایــن کار انجــام خواهــد شــد. ایســنا خدمــات را ب

ــور  ــت در ام ــر نف ــاون وزی مع
ــال  ــی از انتق پاالیشــی در حال
لیتربنزیــن  میلیــون   ۱۰۰
خلیــج  ســتاره  پاالیشــگاه 
ــدر  ــگاه بن ــه پاالیش ــارس ب ف
بــر  داده کــه  عبــاس خبــر 
ظرفیــت  آمــار،  اســاس 
بنــدر  پاالیشــگاه  مخــزن 
عبــاس ۴3 میلیــون بشــکه 

اســت. 
وزیــر  معــاون  گفتــه  ایــن 
نفــت در امــور پاالیشــی در 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــی مط حال
موجــود،  آمــار  اســاس  بــر 
تولیــد بنزیــن در پاالیشــگاه 

ســتاره خلیــج فــارس در تاریــخ ۲۱ خــرداد ســال جــاری 
همچنــان صفــر اســت. 

حــال آنکــه کاظمــی وعــده تحویــل ۱۰۰ میلیــون لیتــر 
بنزیــن پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس را بــه انبــار 
 پاالیشــگاه بنــدر عبــاس در مــاه آینــده یعنــی تیرمــاه داده 

است. 
بــه عبارتــی دیگــر قــرار اســت تــا ۲۱ تیرمــاه ســال جــاری 
ــارس  ــج ف ــدی ســتاره خلی ــن تولی ــر بنزی ــون لیت ۱۰۰ میلی
بــه انبــار ذخیــره پاالیشــگاه بنــدر عبــاس کــه تنهــا ۴3.۲ 
منتقــل  دارد،  ذخیره ســازی  ظرفیــت  لیتــر   میلیــون 

شود. 

اســت  حالــی  در  ایــن 
ذخیــره ای  موجــودی  کــه 
پاالیشــگاه بنــدر عبــاس در 
ــاه 9۶، ۱۵  ــخ ۲۱ خردادم تاری

اســت. لیتــر  میلیــون 
 از ســویی دیگــر ایــن ســؤال 
آیــا  می شــود کــه  مطــرح 
ضــرورت داشــت پیــش از 
تکمیــل واحدهــای فرآینــدی 
و طــی مراحــل آزمون هــای 
ــتاره  ــگاه س ــی پاالیش عملیات
خلیــج فــارس افتتــاح شــود 
ــی  ــول نهای ــد محص ــه تولی ک
ضمــن  باشــد؛  مبهــم  آن 
دارد  ســؤال  جــای  اینکــه 
ــن پاالیشــگاه،  ــد ای ــم تولی چطــور ممکــن اســت علـی رغـ
ــبت  ــور نس ــگاه های کش ــدی پاالیش ــن تولی ــرجمع بنزی س
ــد  ــگاه، ۲ درص ــن پاالیش ــاح ای ــان افتت ــش از زم ــه پی ب

ــود؟  ــر ش کمت
ــی نفــت گاز از ســوخت  ــا وجــود حــذف تقریب ــی ب از طرف
ــن  ــتند، میانگی ــمی مس ــار رس ــاس آم ــر اس ــی ب نیروگاه
مصــرف نفــت گاز در بخش هــای حمــل و نقــل بــه میــزان 
جالــب توجهــی افزایــش یافتــه اســت کــه حاکــی از ایــن 
ــر  مهــم اســت کــه طــرح »تخصیــص ســهمیه گازوئیــل ب
اســاس پیمایــش« فاقــد کارایــی بــوده و قاچــاق گازوئیــل 

کمــاکان ادامــه دارد. مهــر

بانــک مرکــزی اعــالم کرده 
مالــی  صورت هــای  کــه 
بانکــی  نظــام   9۵ ســال 
کــه  الزاماتــی  بــا  بایــد 
شــده،  تعییــن  برایشــان 
اکنــون  شــود.  تدویــن 
بانک هــا در تــب و تــاب 
هســتند کــه گـــزارش هایی 
ــر  ــه منج ــد ک ــه دهن را ارائ
نمادشــان  توقــف  بــه 

نشــود. 
بانک هــا  بعضــی  نمــاد 
بســته  مدت هاســت کــه 
هــم  آن  دلیــل  اســت؛ 
ــای  ــق صورت ه ــدم تطبی ع

ــا اســتانداردهایی اســت کــه بانــک مرکــزی  ــی ب مال
 بــه عنــوان سیاســتگذار پولــی و بانکــی در نظــر 

دارد. 
بانــک  می خواســتند  دوران  همیــن  در  بســیاری 
مرکــزی را از اجــرای ایــن اســتانداردها منصــرف کننــد 
و صورت هــای مالــی و گزارش هــای حسابرســی را 
بــر مبنــای همــان اســتانداردهای ملــی ارائــه دهنــد؛ 
امــا دیــوار مخالفــت بانــک مرکــزی بلندتــر از آن 

ــت.  ــوان از آن گذش ــه بت ــت ک اس
ــزی  ــک مرک ــه بان ــود ک ــش ب ــد روز پی ــن چن همی
مالــی  صورت هــای  کــه  کــرد  اعــالم  دوبــاره 

ــر اســاس  ــد ب ــا بای بانک ه
اســتانداردهای گزارشــگری 
جزئیاتــش  کــه  مالــی 
تدویــن  شــده،  منتشــر 

شــود. 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بایــد شــفافیت  بانک هــا 
ــی را  ــکای مال ــت ات و قابلی
ــی  ــه اصل ــوان مؤلف ــه عن ب
کیفیــت گزارشــگری مالــی 

ــد.  ــر بگیرن در نظ
بــر  بانک هــا هنــوز هــم 
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــن باورن ای
نمــی تواننـــد  ســـرعت، 
ــتانداردهای  ــا اس ــود را ب خ
ــد و  ــق دهن ــی تطبی ــی بین الملل ــگری مالـــ گزارشــ

بایــد زمــان بیشــتری داشــته باشــند. 
ــم  ــوز ه ــه هن ــی ک ــال، هســتند بانک های ــن ح در عی
ــت  ــد و مدت هاس ــق دهن ــود را تطبی ــته اند خ نتوانس
پشــت درب هــای بســته ســازمان بــورس و اوراق 
ــع  ــزاری مجام ــاد و برگ ــایی نم ــرای بازگش ــادار ب به

باقــی مانده انــد.
ــه ســر  ــژه اینکــه ســهامداران دیگــر صبرشــان ب به وی
ــر،  ــه زودت ــر چ ــد ه ــد بای ــر می رس ــه نظ ــده و ب آم
تدبیــر دولــت بــرای بازگشــایی نمــاد مرتبــط بــا 

سهامشــان را ببیننــد. ایــران جیــب

ــه  ــاد از عجل ــا انتق ــی ب ــد مل ــت از تولی ــس کمیســیون حمای رئی
دولــت در تصویــب الیحــه تفکیــک ســه وزارتخانــه گفــت: 
دولــت قبــال الیحــه شــرح وظایــف وزارتخانه هــای ادغامــی 
ــی انجــام شــده  ــوم نیســت ادغام ــن معل ــداده؛ بنابرای ــه ن را ارائ
ــک  ــه تفکی ــه الیح ــاد از ارائ ــا انتق ــر ب ــا فوالدگ ــد. حمیدرض باش
ــان  ــک ســازمان جوان ــدن، تفکی ــی از صنعــت و مع وزارت بازرگان
از وزارت ورزش و وزرات مســکن از وزارت راه و شهرســازی بــه 
ــه صــورت دو فوریتــی  ــه الیحــه ب صــورت دو فوریتــی گفــت: ارائ
بــه ایــن معناســت کــه بایــد ظــرف یکــی، دو روز الیحــه تأســیس 

وزارتخانه هــای جدیــد بررســی شــود. 
ــن  ــام ای ــه داد: ادغ ــس ادام ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
وزارتخانه هــا در دولــت قبــل بــا رونــدی عجوالنــه صــورت گرفــت و 
دولــت فعلــی هــم بــرای تفکیــک ایــن وزارتخانه هــا عجلــه دارد. 
ــق  ــت: طب ــی گف ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــس کمیس رئی

قانــون، دولــت بایــد ظــرف ۶ مــاه الیحــه شــرح وظایــف 
وزارتخانه هــای ادغامــی را بــه مجلــس ارائــه مــی داد؛ امــا دولــت 
ــد.  ــه ندادن ــه مجلــس ارائ قبــل و دولــت فعلــی ایــن الیحــه را ب
وی تاکیــد کــرد: بــه دلیــل اینکــه شــرح وظایــف وزارتخانه هــای 
ــی  ــد ادغام ــال نمی دانن ــدگان عم ــود، نماین ــی مشــخص نب ادغام
صــورت گرفتــه کــه بخواهنــد الیحــه تفکیــک وزارتخانه هــا را 
بررســی کننــد. در واقــع فقــط دو وزارتخانــه را بــه هــم چســباندند 
و یــک وزیــر و دو معــاون کــم شــدند و ایــن وزارتخانه هــا بــه هــم 
الحــاق شــدند. فوالدگــر گفــت: پــس از تعطیــالت عیــد فطــر ایــن 
الیحــه بــه صــورت دقیــق بررســی خواهــد شــد. اگر تــا زمــان رأی 
اعتمــاد بــه کابینــه دولــت دوازدهــم تکلیــف ایــن الیحــه روشــن 
ــد را  ــس وزرای جدی ــه مجل ــاس مصوب ــر اس ــت ب ــه دول ــد ک ش
معرفــی می کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت دولــت بــر اســاس مــدل 

ــد. ایمنــا ــی می کن ــود را معرف ــران پیشــنهادی خ ــود، وزی موج

عجله دولت برای تفکیک سه وزارتخانهراهی برای دور زدن بی آبی در تابستان

ضوابط بانک مرکزی پیش روی بانک هاتولید بنزین ستاره خلیج فارس، همچنان مبهم

 ۸۰ 3.۸ میلیارد تومان، سهام دولتی ۸
واگذاری شده در سال ۹۶

 میلیون بشکه 
تولید روزانه نفت کشور

 درصد، رشد صادارت فوالد 
در سال جاری

۸۰ میلیــارد تومــان ســهم دولتــی در ســه مــاه ابتدایی امســال 
واگذار شــده اســت. تولید نفت ایران از ۳.۸ میلیون بشکه عبور کرد.

صــادارت فــوالد کشــور در دو ماهــه نخســت امســال بــا رشــد 
۸ درصــدی همــراه بــوده اســت.
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 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۵۷.۶

اونس جهانی طال 

۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۳,۷۷۵,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی 

۶,۴۷۵,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۱۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال 

سکه تمام بهار آزادی 

۱۲,۱۳۸,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم 

۵,۰۰۷,۰۰۰ ریال 

مثقال طال 

۱,۱۵۵,۹۵۰ ریال

گرم طال 

،،
قــدرت خریــد مردم با توجه به شــیب 
نزولــی قیمــت مســکن نســبت بــه 
تــورم در حــال افزایــش اســت و ایــن 
امیــدواری را ایجــاد کــرده کــه در شــش 
ماهــه دوم ســال جــاری، شــاهد رونــق 

غیرتورمــی بخــش مســکن باشــیم

امیرحســن کاکایــی، کارشــناس صنعــت 
خــودرو، دربــاره تولیــد خودروهــای بــا ســطح 
کیفــی تک ســتاره از ســوی شــرکت های 
مدیران خــودرو  ســایپا،  ایران خــودرو، 
خودروســازان  ایــن  از  کرمان خــودرو،  و 
را  بی کیفیــت  خودروهــای  تــا  خواســت 

بازنشســته کننــد. 
ــه  ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــن کاکای امیرحس
کیفــی  ارزیابــی  گزارش هــای  بررســی 

ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــای داخل خودروه
ایران خــودرو، ســایپا، مدیــران خــودرو و 
کرمــان خــودرو ماه هــا و بلکــه سال هاســت 
ــن  ــان را در کمتری ــی محصوالتش ــه بعض ک
ســطح کیفــی تولیــد می کننــد و ارتقایــی در 
ــه،  ــن محصــوالت صــورت نگرفت ــت ای کیفی
پرســش  شــرایط  ایــن  در  کــرد:  اظهــار 
کلیــدی ایــن اســت کــه چــرا خودروســازان 
ــب  ــت ترتی ــی کیفی ــای ارزیاب ــه گزارش ه ب

ــا  ــت خودروه ــرا کیفی ــد و چ ــر نمی دهن اث
نمی یابــد.  افزایــش 

بعضــی  در  البتــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــش  ــژو ۴۰۵ بی ــد و پ ــد پرای ــا مانن خودروه
ــت  ــش کیفی ــکان اصــالح و افزای ــن ام از ای
ایــن  خاطرنشــان کــرد:  نــدارد،  وجــود 
پلت فــرم  و  طراحــی  نظــر  از  خودروهــا 
ــه  ــد ب ــازان بای ــتند و خودروس ــی هس قدیم

فکــر بازنشســته کــردن آن هــا باشــند. 

و  علــم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
صنعــت ادامــه داد: امــا در ایــن میــان 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــن اس ــئله ای مس
جایگزینــی بــرای ایــن دو خــودرو کــه جــزو 
ــتند،  ــی هس ــای داخل ــن خودروه ارزان تری
آن هــا  تولیــد  توقــف  و  نــدارد  وجــود 
باعــث ایجــاد مشــکل بــرای خریــداران 
خواهــد  محصــوالت  ایــن  متقاضیــان   و 

شد. 

تدابیــری  بایــد  بنابرایــن  افــزود:  وی 
اندیشــیده شــود کــه هزینه هــای تولیــد 
ــوان  ــد و بت ــش یاب ــور کاه ــودرو در کش خ
خودروهــای جدیــد و بــا کیفیتــی را بــا 
ــی  ــای فعل ــن خودروه ــم جایگزی ــت ک قیم

ــرد.  ک
کاکایــی تصریــح کــرد: البتــه گذشــته از ایــن 
دو خــودرو دیگــر خودروهــای قرارگرفتــه 
در لیســت خودروهــای باکیفیــت پاییــن 
ــد؛  ــت دارن ــش کیفی ــکان اصــالح و افزای ام
امــا مشــخص نیســت چــرا ایــن کار صــورت 

نمی گیــرد. عصــر خــودرو

جایگزینی برای خودروهای ارزان وجود ندارد
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در کاشان الکترونیکی شد
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ابراهیم قربانیکاشان

ــرف  ــی در مص ــه صرفه جوی ــومین روز هفت ــا س ــان ب  همزم
آب و بــا حضــور رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت 
آبفــای کاشــان، معاونــان، مدیــران مســتقل ســتادی، مدیران 
فاضــاب  و  تابعــه شــرکت آب  ادارات  و رؤســای  امــور 
کاشــان و در جمــع خبرنــگاران و اصحــاب رســانه شهرســتان 
کاشــان از خدمــات الکترونیکــی فــروش انشــعاب رونمایــی 
ــن مراســم  ــع انســانی در ای ــزی و مناب شــد.معاون برنامه ری
ــاوری  ــی فن ــورای عال ــی ش ــه راه اباغ ــرو نقش ــت: پی گف
ــی  ــات الکترونیک ــه خدم ــوص ارائ ــور درخص ــات کش اطاع
دولــت و همچنیــن در راســتای بهبــود ارتقــای خدمات رســانی 
ــق  ــی از طری ــات الکترونیک ــه خدم ــامانه ارائ ــردم، س ــه م ب

ــدازی شــد.  ــال شــرکت طراحــی و راه ان بســتر پورت
مهنــدس قانــع افــزود: ایــن اقــدام عــاوه بــر ایجــاد ســهولت 
در کار مراجعــان، مزایــای دیگــری از قبیــل بهینه ســازی 
فرآیندهــای خدمــات مشــترکین، کارآمــد ســاختن شــرکت، 
کاهــش هزینه هــای اداری و در نهایــت افزایــش بهــره وری را 

بــرای شــرکت بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
وی در ادامــه گفــت: ایــن ســامانه بــدون هیچ گونــه هزینــه 
ــا پشــتوانه تخصــص و مهــارت کارشناســان  ریالــی و تنهــا ب
ــال  ــق بســتر پورت ــات و از طری ــاوری اطاع ــار و فن حــوزه آم
و  طراحــی  متدهــا  آخریــن  از  اســتفاده  بــا  و  شــرکت 
راه انــدازی شــد. مهنــدس قانــع درخصــوص امکانــات ایــن 
ســامانه گفــت: پــس از اینکــه درخواســت انشــعاب توســط 
متقاضــی ثبــت شــد، در کلیــه مراحــل، وضعیــت رســیدگی 
بــه درخواســت از طریــق پیامــک بــه متقاضــی اعــام 
می شــود و پــس از نهایــی شــدن هزینه هــای واگــذاری 
ــن هزینه هــا صــورت  ــه متقاضــی، پرداخــت آنای و اعــام ب
می گیــرد. در ایــن ســامانه امــکان ارتبــاط دو طرفــه بــا 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــته؛ ب ــود داش ــترکین وج ــان و مش متقاضی
متقاضیــان می تواننــد بــدون حضــور در محــل بــرای خریــد 

ــد.  ــدام کنن انشــعاب اق
در ادامــه ایــن مراســم معــاون برنامه ریــزی و منابــع انســانی 
شــرکت آبفــای کاشــان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بســتر 
 IT الزم بــرای خدمت رســانی الکترونیکــی توســط دفتــر
ــای  ــد حوزه ه ــه بع ــن ب ــذا از ای ــه؛ ل ــورت گرفت ــرکت ص ش
ــکان و  ــن ام ــری از ای ــا بهره گی ــد ب ــترکین بای ــات مش خدم
ــوری،  ــات غیرحض ــتفاده از خدم ــه اس ــن ب ــب مراجعی ترغی
شــرکت را در جهــت رفــع مشــکات احتمالــی و توســعه ایــن 

ســامانه یــاری کننــد. 
در پایــان مهنــدس قانــع از زحمــات آقــای مهنــدس هــادی 
ــات  ــزاری و خدم ــتم های نرم اف ــئول سیس ــناس مس کارش
الکترونیکــی دفتــر IT بــه صــورت ویــژه و همچنیــن ســایر 

همــکاران دفتــر IT تقدیــر و تشــکر کردنــد.

افزایش بهره وری آبیاری مزارع گندم 
 و جو با سامانه های نوین 

در شهرضا
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی شــهرضا گفــت: ۷۵۰ هکتــار از 
ــامانه های  ــه س ــتان ب ــن شهرس ــو در ای ــدم و ج ــزارع گن م
نویــن آبیــاری تحــت فشــار مجهــز شــده و بهــره وری آبیــاری 

ــا ۵۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت. ۲۰ ت
ــب  ــامانه در قال ــن س ــت: ای ــار داش ــی اظه ــا تاک عبدالرض
 آبیــاری بارانــی مکانیــزه شــامل لینیــر، ســنتر پیــوت 
و تیــپ و آبیــاری کم فشــار اســت کــه ســبب افزایــش 

کارایــی آبیــاری در مــزارع گنــدم و جــو می شــود.
ــا وجــود  ــه اینکــه در ســال زراعــی جــاری ب ــا اشــاره ب وی ب
ــدود  ــتان، ح ــن شهرس ــاورزی در ای ــع آب کش ــش مناب کاه
۵۰۰۰ هکتــار از اراضــی کشــاورزی شــهرضا بــه کشــت پاییــزه 
ــن دو محصــول  ــزود: ای ــه، اف ــدم و جــو اختصــاص یافت گن
شــامل ارقــام مختلــف و واریته هــای اصاح شــده و ســازگار 
بــا شــرایط آب و هوایــی مناطــق مختلــف شهرســتان از جمله 
ارقــام مقــاوم بــه شــوری و خشــکی اســت.مدیر اداره جهــاد 
کشــاورزی شــهرضا خاطرنشــان کــرد: برداشــت جــو از 
ســطحی معــادل 3 هــزار و 3۰۰ هکتــار مــزارع جو شهرســتان 
ــد از  ــدود ۲۵ درص ــون ح ــاز و تاکن ــاه آغ ــدای خردادم از ابت

مــزارع جــو برداشــت شــده  اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود بیــش از 1۵ هــزار 
ــل  ــه  دلی ــت: ب ــزارع برداشــت شــود، گف ــن م ــن جــو از ای ت
توصیــه و ترویــج کاشــت بــذور گواهــی شــده و بارش هــای 
ــی  ــو، پیش بین ــزارع ج ــد م ــه رش ــاره در مرحل ــب به مناس
می کنیــم بــه  طــور میانگیــن 1۰ درصــد افزایــش تولیــد در هــر 
ســطح مزرعــه جــو شــهرضا داشــته باشــیم.تاکی همچنیــن 
ــه کشــاورزان شــهرضا  ــه خســارت ســرمازدگی ب ــا اشــاره ب ب
ــان،  ــتان اصفه ــه اس ــر بیم ــکل از ناظ ــی متش ــت: گروه گف
ارزیــاب خســارت شهرســتان، کارشــناس بانــک کشــاورزی و 
مســئول اداره تولیــدات گیاهــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
شــهرضا بــه  منظــور بــرآورد خســارت مرحلــه ای طــرح پایش 
محصــوالت زراعــی و باغــی، از باغ هــا و مــزارع جــاده شــیراز 
و روســتاهای اســفرجان و امین آبــاد بازدیــد کردنــد. تســنیم

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب کیمیای وطن
ــتی  ــع  دس ــی، صنای ــراث فرهنگ  اداره  کل می
و گردشــگری اســتان اصفهــان، فریــدون 
فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر  اللهیــاری، 
اســتان  گردشــگری  و  صنایــع  دســتی 
اظهــار داشــت: پرونده هــای ۵  اصفهــان، 
مهــارت و آییــن  ســنتی در پهنــه اســتان 
ثبــت ملــی در  تهیــه و جهــت  اصفهــان 
فهرســت میــراث ناملمــوس فرهنگــی کشــور 
بــه شــورای عالــی ثبــت ملــی میــراث 
فرهنگــی کشــور پــس از تصویــب در شــورای 

ثبت استان، ارسال شد.
 گالب گیری قمصر به میراث 

ناملموس فرهنگی معرفی شد
وی افــزود: پرونــده مهــارت تهیــه گاب نــاب 

ــتان  ــع شهرس ــر از تواب ــار قمص ــان دی مردم
ویــژه شست وشــوی خانــه  کاشــان کــه 
ــدس  ــهر مق ــه ش ــه و ب ــه تهی ــدس کعب مق
مکــه ارســال می شــود، در شــورای ثبــت 

ــید. ــد رس ــه تائی ــتان ب اس
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی 
ــه داد:  ــان ادام ــتان اصفه ــگری اس و گردش
ــا  ــان ب ــه همزم ــت ک ــادی اس ــالیان متم س
ــه  ــوی خان ــت شست وش ــج جه ــم ح موس
ــاب دوآتشــه،  ــر گاب ن ــدار 8۰ لیت خــدا، مق
ــد  ــاص تولی ــی خ ــا مهارت ــر ب ــهر قمص در ش
ــه  ــارت و بعث ــج و زی ــازمان ح ــط س و توس
مقــام معظــم رهبــری بــه مکــه ارســال 

می شــود.
بنابرایــن پرونــده مهــارت گاب نــاب قمصــر 

 تهیــه و جهــت ثبــت بــه تهــران ارســال
شد.

 تهیه پرونده آیین باران خواهی 
روستای آزران

آییــن  پرونــده  تهیــه  از  همچنیــن  وی 
توابــع  از  آزران  روســتای  باران خواهــی 
گفــت:  و  داد  خبــر  کاشــان  شهرســتان 
از  یکــی  در  آزران  روســتای  مردمــان 
ــب  ــرای طل ــاه ب ــت  م ــای اردیبهش جمعه ه
ــه  ــت ک ــال اس ــا س ــت، صده ــاران و برک ب
در کنــار چشــمه ای موســوم بــه چشــمه 
آب دراز در ایــن روســتا جمــع می شــوند 
ــت آش  ــه پخ ــش تعزی ــرای نمای ــا اج و ب
ــد  ــف از خداون ــام آداب مختل ــذری و انج ن
بــاران  طلــب  رو  پیــش  ســال   بــرای 
ــده  ــه پرون ــن تهی ــد؛ بنابرای ــت می کنن و برک
ثبــت ملــی ایــن رویــداد فرهنگــی و آیینــی 
نیــز از دیگــر برنامه هــای اداره کل میــراث 

ــوده اســت. ــان ب فرهنگــی اســتان اصفه
 تهیه پرونده سایر مهارت های 

سنتی منطقه کاشان
اللهیــاری بــا اشــاره بــه تهیــه پرونــده ســایر 

ــه  مهارت هــای ســنتی منطقــه کاشــان اضاف
کــرد: ثبــت ملــی مهــارت پخــت شــیره انگور 
ــان  ــتان کاش ــع شهرس ــو از تواب ــهر کام در ش
ثبــت ملــی غــذای ســنتی  و همچنیــن 
گوشــت لوبیــا و ســرکه شــیره کاشــان کــه از 
جملــه غذاهــای نــذری هیئت هــای مذهبــی 
ــژه  ــی، به  وی ــای مذهب ــان در عزاداری ه کاش
مــاه محــرم اســت، از دیگــر برنامه هــای 
ثبتــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 

ــه شــمار مــی رود. ــان ب اصفه

 مهارت کهن عصاری در راه ثبت 
ملی

ملــی  ثبــت  پرونــده  تصریــح کــرد:  وی 
ــات  ــر اقدام ــاری از دیگ ــن عص ــارت که مه
اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
اصفهــان در راســتای تــاش بــرای ثبــت 
ملــی ایــن مهــارت تاریخــی اســت؛ بــه 
گونــه ای کــه در ایــن مهــارت دســت کم 
از چهــار ســده پیــش، مردمــان منطقــه 
فــات مرکــزی ایــران، بــه  ویــژه اســتان 
ــا تأســیس کارگاه هــای عصــاری  اصفهــان، ب
روغنــی  دانه هــای  از  روغن گیــری  بــه 
و کنجــد  پنبــه   همچــون کرچــک، تخــم 

می پرداختند.
اللهیــاری اذعــان کــرد: کارگاه هــای عصــاری 
بــا معمــاری منحصربه  فــرد خــود از یــک  
ســو و تجهیــزات فنــی جالــب توجــه، حداقل 
از عصــر صفــوی در شهرســتان های اصفهــان 
ــاد، خمینی شــهر، خوانســار  شــهرضا، نجف آب
بودنــد  ایجــاد شــده  لنجــان  و   دهاقــان 
ــد  ــه کار تولی ــا ب ــر در آنج ــان ام و متخصص
ــد. ــی می پرداختن ــای روغن ــن از دانه ه روغ

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

اصفهان 5 میراث ناملموس 
فرهنگی را به کشور معرفی کرد

 مدیــر پــروژه شــهرک ســامت از افتتــاح و بهره بــرداری فــاز اول 
شــهرک ســامت تــا 3 مــاه آینــده خبــر داد.

رضــا هیبتــی اظهــار کــرد: پــروژه شــهرک ســامت جــدا از اینکــه 
ــرای  ــی ب ــات درمان ــیاری از خدم ــام بس ــأ انج ــد سرمنش می توان
بیمــاران باشــد، می توانــد صنعــت گردشــگری ســامت را در 
ایــران بومی ســازی و بســیاری از نگرانــی خانواده هــا را بــرای 

ــد. ــع کن ــا رف ــان بیماری ه درم
ــا  ــاز شــهرک ســامت را شــامل احــداث کلینیک ه ــن ف وی اولی
ــی  ــع درمان ــز جام ــاز، 33 مرک ــن ف ــت: در ای ــرد و گف ــام ک اع
ــط  ــاری مرتب ــز تج ــف آن مراک ــه همک ــده و طبق ــی ش پیش بین
بــا ســامت و دو طبقــه زیرزمیــن آن دارای کاربــری پارکینــگ بــا 

ــت. ــتگاه خودروس ــارک 1۰۰۰ دس ــکان پ ام
ــرداری فــاز اول  مدیــر پــروژه شــهرک ســامت از افتتــاح و بهره ب

شــهرک ســامت تــا 3 مــاه آینــده خبــر داد و تاکیــد کــرد: در حال 
حاضــر عملیــات اجرایــی فــاز اول شــهرک ســامت تکمیــل شــده؛ 
ــرداری  ــه بهره ب ــمی ب ــورت رس ــه ص ــده ب ــاه آین ــرف 3 م ــا ظ ام
ــه  ــرویس دهی ب ــاده س ــاح آم ــا افتت ــان ب ــد و همزم ــی رس م
شــهروندان خواهــد بــود. وی یــادآور شــد: ایــن مــدل از کســب و 
کار در جامعــه می توانــد شــرایط خوبــی را بــرای ســامتی پایــدار 

افــراد بــه همــراه داشــته باشــد. 
هیبتــی تصریــح کــرد: برخــاف بــاور جامعــه اینکــه تمــام 
پزشــکان خیابان هــای آمــادگاه و شــمس آبادی بــه شــهرک 
ــامت  ــهرک س ــت در ش ــرار اس ــوند، ق ــل می ش ــامت منتق س
ــه  ــود ک ــاد ش ــات ایج ــاالی خدم ــطح ب ــی دارای س کلینیک های
ــا  ــه آن ه ــردم ب ــهرک  م ــن ش ــه ای ــکان ب ــدن پزش ــش از آم پی

ــد. ایمنــا ــه کنن مراجع

 نماینــده مــردم شاهین شــهر و میمــه 
و برخــوار در مجلــس شــورای اســامی بــا 
تأکیــد بــر اینکــه قانــون صــدور گواهینامــه 
بــدون نیــاز بــه کارت پایــان خدمــت 
ــت،  ــفاف اس ــا ش ــس کام ــر مجل از نظ
ــود  ــا وج ــرای ناج ــی ب ــر ابهام ــت: اگ گف
ــرای  ــرای اج ــام ب ــع ابه ــی رف دارد، آمادگ

ــود دارد. ــون وج ــر قان ــه زودت هرچ
حســینعلی حاجی دلیگانــی در واکنــش 
راهــور  پلیــس  رئیــس  اظهــارات  بــه 
ــون صــدور  ناجــا درخصــوص اجــرای قان
ــان  ــه کارت پای ــاز ب ــدون نی ــه ب گواهینام
خدمــت اظهــار داشــت: رایزنی هــا در ایــن 
زمینــه میــان مجلــس و دســتگاه های 
مرتبــط صــورت گرفتــه اســت؛ در حقیقــت 
ــی  ــاری مســئولیت مدن ــون بیمــه اجب قان
موتــوری  نقلیــه  وســایل  دارنــدگان 
زمینــی در مقابــل اشــخاص ثالــث بــدون 

ناجــا  ابهــام اســت و در صورتــی کــه 
ــه  ــدور گواهینام ــون ص ــرای قان ــرای اج ب
ــا  ــت ب ــان خدم ــه کارت پای ــاز ب ــدون نی ب
ــات  ــد موضوع ــت، بای ــی روبه  روس ابهامات
و دغدغه هــای خــود را بــه صــورت کتبــی 
بــه معاونــت قوانیــن مجلــس ارائــه کنــد.

معتقــد  ناجــا  هم اکنــون  افــزود:  وی 
وظیفــه  نظــام  قانــون  در  اســت کــه 
ــف  ــی موظ ــروی انتظام ــده نی ــد ش تأکی
ــه دســتگیری مشــموالن غایــب اســت؛  ب
بنابرایــن مشــموالن غایبــی کــه بــرای 
ــد  ــد بای ــه می کنن ــه مراجع اخــذ گواهینام
ــون  ــه در قان ــال آنک ــوند؛ ح ــتگیر ش دس
ــرای  ــت ب ــان خدم ــه کارت پای ــد ارائ جدی

اخــذ گواهینامــه الزم نیســت.

نماینــده مــردم شاهین شــهر و میمــه 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــوار در مجل و برخ
ــان  ــا اذع ــتناد ناج ــن اس ــوص ای درخص
داشــت: پیــرو ایــن ابهــام استفســاریه ای 
ــون  ــا قان ــه آی ــه شــد ک ــس مطالب از مجل

ــم  ــون قدی ــض قان ــس نقی ــد مجل جدی
نظــام وظیفــه نیســت؛ از ایــن رو بــا 
حقوقــی  معاونــت  بــا  کــه  مشــورتی 
ــادر  ــه ص ــن نظری ــتیم، ای ــتان داش بهارس
مــاک  اخیرالذکــر  »قانــون  شــد کــه 
ــرا  ــی را منحص ــون قبل ــوده و قان ــل ب عم
ــد  ــض نخواه ــوق نق ــورد ف ــوص م درخص
کــرد«؛ بنابرایــن مانعــی بــرای صــدور 

گواهینامــه وجــود نــدارد.
و  بودجــه  و  برنامــه  عضــو کمیســیون 
محاســبات مجلــس شــورای اســامی 
شــفافیت  بــر  نماینــدگان  داد:  ادامــه 
ــی  ــاری مســئولیت مدن ــون بیمــه اجب قان
دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی 
در مقابــل اشــخاص ثالــث تأکیــد دارنــد؛ 

زیــرا بــدون هیــچ ابهامــی مشــموالن 
غایــب هــم می تواننــد گواهینامــه دریافــت 
کننــد؛ بــا ایــن حــال ناجــا می توانــد 
جهــت رفــع ابهــام خــود، درخواســتی 
را بــه مجلــس ارائــه و نظــر شــفاف را 

ــد. ــت کن دریاف
 در حقیقــت بــا ایــن قانــون تــاش شــده 
ــرای  ــوان ب ــون ج ــا 3 میلی ــکل ۲ ت مش

ــه برطــرف شــود. اخــذ گواهینام
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
جوانــان در صــورت وقــوع حوادثــی چــون 
ــد  ــه ندارن ــت دی ــی پرداخ ــادف توانای تص
ــم  ــر ه ــزاران نف ــن ه ــدان رفت ــت: زن گف
ــل مشــکات موجــود و نداشــتن  ــه دلی ب
گواهینامــه ایجــاب می کنــد کــه ناجــا بــه 
ــت  ــان جه ــه جوان ــت اخــذ گواهینام تقوی
پیشــگیری از بــروز مشــکل بــرای جوانــان 

ــد. فــارس ــک کن کم

در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
خطبه هــای نمــاز عیــد ســعید فطــر بــا اشــاره 
ــت:  ــار داش ــن)ع( اظه ــی از امیرالمؤمنی ــه روایت ب
چیــزی  می فرمایــد کمتریــن  علــی)ع(  امــام 
ــه  ــن اســت ک ــد از شــما انتظــار دارد ای ــه خداون ک
ــن  ــد. ای ــدا را نکنی ــی خ ــدا نافرمان ــت خ ــا نعم ب
ــه  ــی ک ــیله و نعمت ــا وس ــه ب ــت ک ــی اس بی انصاف

ــم. ــاه کنی ــا داده، گن ــه م ــدا ب خ
ــان در آن  ــه انس ــر روزی ک ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــه معن ــد ب ــزود: عی ــد اســت، اف ــد عی ــاه نکن گن
برگشــت و بازگشــت بــه اصــل اســت. بــرای انســان 
نیــز زمانــی عیــد اســت کــه او بــه اصــل و فطــرت 
ــتان  ــیلی زمس ــه س ــور ک ــردد؛ همان ط ــود برگ خ

درختــان را خشــک کــرده و بــا بهــار طبیعــت زنــده 
می شــود، انســان نیــز بایــد بــه فطــرت خداجــوی 
ــز روزی  ــان نی ــر و قرب ــد فط ــردد و عی ــود برگ خ
اســت کــه بعــد از یــک مــاه تمریــن الهــی، انســان 

ــد. بایــد در عبــادت خــدا باقــی بمان
ــی از  ــه روایات ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــام جمع ام
ــد  ــوب بع ــام کار خ ــاره انج ــن درب ــه معصومی ائم
ــی  ــوه اله ــول و ق ــه ح ــا ب ــت: م ــد، گف ــل ب از عم
ــد  ــا اعمــال ب ــد ب ــول گرفتیــم و نبای روزه هــای مقب
ایــن تمریــن الهــی را برهــم زنیــم. در طــول ســال 
همــواره اگــر خواســتیم کار ناپســند انجــام دهیــم 
هماننــد مــاه مبــارک رمضــان، یــاد خــدا را در نظــر 

ــم. بگیری

 فاز اول شهرک سالمت 
تا ۳ ماه آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد

 نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:

قانون صدور گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت کامال شفاف است

 امام جمعه اصفهان:

یاد خدا را همیشه در نظر داشته باشیم

ــر آتش ســوزی  روز دوشــنبه خبــری مبنــی ب
ــیب  ــان و آس ــگاه اصفه ــترده در پاالیش گس
دیــدن 1۰۰ نفــر از پرســنل ایــن پاالیشــگاه در 

فضــای مجــازی منتشــر شــد.
پــس از وقــوع ایــن حادثــه و نشــر شــایعاتی 
در فضــای مجــازی، مدیــر کل مدیریــت 
بحــران اســتانداری اصفهــان در گفت وگویــی 
خاطرنشــان کــرد: شــایعه جراحــت 1۰۰ نفــر 

ــر ایــن حادثــه   کــذب اســت. ــر اث ب
همچنیــن ســخنگوی پاالیشــگاه اصفهــان 
آتش ســوزی  حادثــه  در  نفــر   1۰ گفــت: 
ــا گاز ســمی ناشــی از  ــان ب پاالیشــگاه اصفه

اشــتعال گوگــرد مســموم شــدند.
محمدصــادق حاجیــان اظهــار داشــت: هــر 1۰ 
ــه  ــه ب ــمی بافاصل ــی از گاز س ــموم ناش مس
درمانــگاه پاالیشــگاه منتقــل و 8 نفــر از آنــان 
پــس از اقدامــات درمانــی ســرپایی مرخــص 
پاالیشــگاه  در  خــود  پســت  در  و  شــده 

مشــغول شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه ۲ نفــر دیگــر در درمانــگاه 
ــا  ــتند، ام ــک هس ــر پزش ــگاه زیرنظ پاالیش
حــال عمومــی آنــان مســاعد اســت، افــزود: 
ــات  ــش ضایع ــق در بخ ــی حری ــت اصل عل
ــه  ــود ک ــاد ب ــوا و وزش ب ــای ه ــرد، گرم گوگ
ــوش و  ــرعت خام ــه س ــه ب ــس از 1۰ دقیق پ

ــرف شــد. برط
ــاره  ــا اش ــان ب ــگاه اصفه ــخنگوی پاالیش س

ــگام  ــی هن ــور طبیع ــه  ط ــرد ب ــه گوگ ــه اینک ب
ــمی  ــرم و دارای گاز س ــتگاه گ ــروج از دس خ
ــای  ــر گرم ــر اث ــرد: ب ــان ک ــت، خاطرنش اس
شــدید هــوا، فرآینــد خنک شــدن گوگــرد 
ــود  ــده ب ــتعل ش ــاده و مش ــق افت ــه تعوی ب
ــا ســرعت عمــل نیروهــای پاالیشــگاه  کــه ب
آتــش  و  نکــرد  پیشــروی  آتش ســوزی 

ــد. ــوش ش خام
وی بــا بیــان اینکــه حجــم آتش ســوزی 

در پاالیشــگاه اصفهــان زیــاد نبــود و بــه 
ــد،  ــوش ش ــرعت خام ــه س ــل ب ــن دلی همی
ــوز  ــه هن ــن حادث ــی ای ــت: خســارات مال گف
ــدام  ــه اق ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــرآورد نش ب
آتــش،  کــردن  خامــوش  بــرای  ســریع 
ــی ســرایت نکــرد  ــه تأسیســات نفت ــش ب  آت

و خسارتی ایجاد نشد. 
همچنیــن واحــد آتش نشــانی ایــن شــرکت 
نیــز ایــن آتش ســوزی را امــری طبیعــی 
بیــان کــرد کــه حادثــه هیــچ  و  خوانــد 
ــوی  ــه از س ــته و آنچ ــدی نداش ــدوم ج مص
ــت  ــد، واقعی ــام ش ــری اع ــایت های خب س
ندارد.پــس از وقــوع ایــن حادثــه، علــی 
ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
دســتور پیگیــری ســریع و بررســی حادثــه را 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع ــه مدی ب

ــرد. ــادر ک ــان ص ــتان اصفه اس
بــا حضــور مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان اصفهــان و تیــم بازرســان 
انجــام  و  حادثــه  وقــوع  محــل  در  کار 
کار،  بازرســان  توســط  الزم  بررســی های 

مشــخص شــد ســاعت 11 صبــح روز دوشــنبه 
ــای  ــوا، گوگرده ــای ه ــر گرم ــاه در اث ۵ تیرم
دپوشــده )یکــی از محصوالت پاالیشــگاه( در 
ــه  ــاز، آتــش گرفتــه کــه بافاصل محوطــه روب
توســط تیــم آتش نشــانی داخلــی پاالیشــگاه 
ــداد  ــبکه ام ــتمداد از ش ــاع و اس ــدون اط )ب
اطفــا  شــهری( ظــرف مــدت 1۰ دقیقــه 
ــل از  ــار حاص ــاد، دود و غب ــود.وزش ب می ش
ــران  ــل کار کارگ ــه مح ــوزی را ب ــن خودس ای
ــن  ــر از ای ــرده و 1۰ نف ــری ب ــه 8۰ مت در فاصل
ــار ســوزش  ــا استنشــاق دود دچ ــران، ب کارگ
چشــم و گلــو شــدند کــه بــا انتقــال بــه 
بهــداری پاالیشــگاه و اســتفاده از ماســک 
اکســیژن، بهبــود یافتنــد و بــه محــل کار 

ــتند. بازگش
در گــزارش مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
کار  بازرســان  تیــم  و  اســتان  اجتماعــی 
آمــده کــه کلیــه نــکات ایمنــی در پاالیشــگاه 
اصفهــان رعایــت شــده و حادثــه مذکــور 
خســارت مالــی جالــب توجهــی نیــز بــه 

همــراه نداشــته اســت.
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استاندار اصفهان:
اولویت اصفهان از صنعت به 

محیط زیست و آب تغییر می کند
 اســتاندار اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه کمبــود آب 
و مشــکات زیســت محیطی در اســتان اصفهــان، اولویــت 
ــت محیطی و  ــائل زیس ــه مس ــت ب ــث صنع کاری را از بح

ــم. ــر می دهی آب تغیی
 رســول زرگرپــور در آییــن افتتــاح دومیــن همایــش 
و جشــنواره ملــی طبیعت گــردی، طــب ســنتی و گیاهــان 
ــا توجــه  ــار داشــت: ب ــز اظه ــی در دانشــگاه آزاد نطن داروی
بــه برنامــه جامــع ۲۰ ســاله ای کــه بــرای اســتان اصفهــان 
تببیــن شــده، دیگــر بحــث صنعــت در ایــن اســتان مطــرح 

نیســت.
ــت  ــد از صنع ــان بای ــتان اصفه ــه در اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ســمت گردشــگری و طبیعت گــردی  ــه گرفــت و ب فاصل
ــت در  ــث صنع ــه بح ــی ک ــزود: از آنجای ــرد، اف ــت ک حرک
اســتان اصفهــان از فضــای صنعتــی بــه فراصنعتــی پیــش 
ــه  ــای گرفت ــه ج ــن برنام ــری در ای ــث دیگ ــه، مباح رفت

اســت.
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بــا تاش هــای 
علمــی، تحقیقاتــی و دانشــگاهی، ســند چشــم انداز ۲۰ 
ســاله ای بــرای اســتان اصفهــان تعریــف شــده و در حــال 

ــت. ــدن اس ــی ش اجرای
ــز ظرفیت هــای  ــه شهرســتان نطن ــی ک وی گفــت: از آنجای
فوق العــاده ای در زمینــه گردشــگری و طبیعت گــردی دارد، 
بایــد بــا همــکاری نهادهــای مربوطــه، اقدامات ســرعتی در 

ایــن زمینــه انجــام شــود. تســنیم

 گرانی مواد اولیه 
 دلیل اصلی کاهش صادرات 

فرش دستباف اصفهان
دبیــر اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش دســتباف اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه صــادرات فــرش دســتباف اصفهــان نســبت به 
ســال های گذشــته بــا افــت بســیار شــدیدی روبه روســت، 
ــرش  ــادرات ف ــش ص ــی کاه ــل اصل ــی از دالی ــت: یک گف
دســتباف، گرانــی مــواد اولیــه بــوده کــه کیفیــت و بافــت را 

تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
ــا اشــاره بــه وضعیــت صــادرات فــرش  منوچهــر طایــی ب
ــت  ــرای دول ــتباف ب ــرش دس ــت: ف ــار داش ــتباف اظه دس
ــدی  ــت ج ــد حمای ــدارد و نیازمن ــی ن ــار مال ــه ب هیچ گون

ــت اســت. دول
ــتباف  ــرش دس ــادرات ف ــون ص ــه اکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــا افــت بســیار  ــه ســال های گذشــته ب ــان نســبت ب اصفه
شــدیدی روبه روســت، افــزود: یکــی از دالیــل اصلــی 
ــه  ــواد اولی ــی م ــتباف، گران ــرش دس ــادرات ف ــش ص کاه
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــرش را تح ــت ف ــت و باف ــه کیفی ــوده ک ب
داده و ایــن مهــم ســبب گــران تمــام شــدن قیمــت نهایــی 

فــرش می شــود.
دبیــر اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش دســتباف اصفهــان بــا 
اشــاره بــه راهــکار ارزان شــدن قیمــت مــواد اولیــه فــرش 
ــده  ــه تمام ش ــش هزین ــرای کاه ــا ب ــت: م ــتباف گف دس
فــرش دســتباف پیشــنهاد دادیــم کــه مــواد اولیــه از خــارج 
ــن  ــه ای ــود؛ ب ــت وارد ش ــورت ورود موق ــه ص ــور ب از کش
معنــی کــه مــواد اولیــه وارد کشــور شــده و بعــد بــه صــورت 
ــوارض  ــل ع ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ــادر ش ــتباف ص ــرش دس ف
ــت  ــورد موافق ــنهاد م ــن پیش ــت، ای ــی از واردات موق ناش

قــرار نگرفــت.
وی اضافــه کــرد: ورود موقــت مــواد اولیــه فــرش دســتباف 
ماننــد واردات ابریشــم از چیــن، مشــکاتی را نیــز بــه  
ــه ایــن معنــی کــه بافــت فــرش دســتباف  همــراه دارد؛ ب
دســت کم یکــی، دو ســال طــول می کشــد و هزینــه ورود 
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــش می یاب ــیار افزای ــه بس ــواد اولی ــت م موق
ــل  ــن راهــکار قاب ــی داشــته باشــد، ای ــن موضــوع متول ای

پیگیــری اســت.
طایــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه فــرش دســتباف ایــران 
و اصفهــان جایــگاه خــود را در بازارهــای جهانــی از دســت 
داده، تصریــح کــرد: افــت کیفیــت فــرش دســتباف ایرانــی 
ســبب شــده کــه رقبــای تجــاری فــرش ایرانــی در خــارج 
ــن  ــد و همی ــر کن ــتباف را پ ــرش دس ــای ف ــور، ج از کش
موضــوع ســبب عــدم اســتقبال بازارهــای جهانــی از فــرش 

دســتباف اصفهــان و ایــران شــده اســت. تســنیم

اهدای خون 34 هزار اصفهانی
بیــش از 34 هــزار واحــد خــون امســال بــه مراکــز انتقــال 
خــون اســتان اصفهــان اهــدا شــد. مدیــر کل انتقــال خــون 
اســتان اصفهــان گفــت: از اول فروردیــن تــا پایــان خــرداد 
ــال خــون  ــز انتق ــه مراک ــر ب ــزار نف امســال بیــش از 43 ه
اســتان اصفهــان بــرای اهــدای خــون مراجعــه کردنــد کــه از 
ایــن تعــداد، 34 هــزار نفــر موفــق بــه اهــدای خــون شــدند.
ــی،  ــون اهدای ــزان خ ــن می ــزود: از ای ــی  اف ــد زینل مجی
ــد  ــواع فرآورده هــای ســلولی و پاســمایی تولی 1۰۷هــزار ان
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــز درمان ــار مراک ــده و در اختی ش
ــا  ــه ب ــون در مقایس ــدای خ ــه اه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مــدت مشــابه پارســال ۲ درصــد افزایــش داشــته، افــزود: 
همچنیــن امســال 9۷درصــد اهداکننــدگان آقــا و فقــط 3 

درصــد بانــوان بوده انــد.
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
ــرای  ــون ب ــد خ ــش از 3۵۰ واح ــه بی ــتان ب ــه در اس روزان
تولیــد فرآورده هــای پاکتــی خــون  نیــاز اســت. خبرگــزاری 

صداوســیما

آتش سوزی در پاالیشگاه اصفهان

10 نفر مسموم شدند

،،
پرونده هــای 5 مهــارت و آییــن  ســنتی 
تهیــه  اصفهــان  اســتان  پهنــه  در 
فهرســت  در  ملــی  ثبــت  جهــت  و 
میــراث ناملمــوس فرهنگــی کشــور 
بــه شــورای عالــی ثبــت ملــی میــراث 

فرهنگــی کشــور  ارســال شــد

مدیر کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خبر داد:

واگذاری 250واحد مسکونی 
به خانواده های دارای بیش از 

2معلول استان اصفهان
 مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان از 
ــه خانواده هــای  واگــذاری ۲۵۰ واحــد مســکونی ب
ــر ــتان خب ــن اس ــول در ای ــش از ۲ معل  دارای بی

 داد.

شهرســازی  و  راه  کل  اداره  عمومــی  روابــط 
حجــت هللا  از  نقــل  بــه  اصفهــان  اســتان 
واحدهــای  ایــن  واگــذاری  غامــی گفــت: 
مســکونی بــه خانواده هــای دارای دســت کم 
۲ معلــول در هفته هــای بهزیســتی )۲۵ تــا 
ــام  ــهریور( انج ــا 8 ش ــت )۲ ت ــر ( و دول  31 تی

می شود.
وی افــزود: 9۷ واحــد مســکونی در شهرســتان 
شاهین شــهر و میمــه و شــهر بهارســتان در 
هفتــه بهزیســتی بــه خانواده هــای دارای بیــش 

ــود. ــذار می ش ــول واگ از ۲ معل

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
اضافــه کــرد: 1۵3 واحــد مســکونی نیز در ســایر 
ــا  ــت ب ــه دول ــتان و در هفت ــتان های اس شهرس
ــاد  ــران مسکن ســاز و بنی همــکاری انجمــن خی
ــه خانواده هــای دارای بیــش  مســکن اســتان ب

ــود.  ــل داده می ش ــول تحوی از ۲ معل
بــه گفتــه وی هــدف از ایــن کار، خانــه دار شــدن 

بخشــی از جامعــه معلــوالن اســت.
ــا در  ــترین معلولیت ه ــت: بیش ــان داش وی بی
ــی،  ــت ذهن ــامل معلولی ــب ش ــه ترتی ــتان ب اس
معلولیــت جســمی و حرکتــی، ناشــنوایی و 

کم شــنوایی، بیمــاران اعصــاب و روان، نابینایــی 
و کم بینایــی اســت. 

اعام شــده  آمــار  طبــق  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــان  ــتان اصفه ــول در اس ــزار معل ــدود ۲4۰ ه ح
هــزار   1۲۰ از  بیــش  و  شــده اند  شناســایی 
ــرار ــتی ق ــش بهزیس ــت پوش ــان تح ــر از آن  نف

دارند. 
ســهم کان شــهر اصفهــان نیــز حــدود 1۰۰ هــزار 
ــی از  ــی نیم ــور تقریب ــه ط ــه ب ــول اســت ک معل
ایــن جمعیــت را مــردان و ۵۰ درصــد آن را زنــان 

ــد. ــکیل می دهن تش

مسکن
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد شهاب اکبری میبدی فرزند محمد علی به 

شماره شناسنامه ۵18 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و 

انتخاب مواد صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره ۲۲38 مورخ 94/۲/6 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسامی واحد نجف آباد ارسال نماید.

نوبت سوم
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 خطبه های نماز عید سعید فطر
امام جمعه موقت شهرکرد:

حل مشکالت کشور با پیروی از 
رهبر انقالب میسر می شود

امــام جمعــه موقــت شــهرکرد گفــت: رهبــر معظــم 
 انقــاب تجربــه چندیــن ســاله در کشــورداری 
ــد؛  ــا افــکار و گروه هــای مختلــف دارن و برخــورد ب
از همیــن  رو بایــد هماهنــگ بــا افــکار ایــن بزرگــوار 

بــرای حــل مشــکات کشــور حرکــت کــرد.
حجت االســام و المســلمین ابوالحســن فاطمــی 
ــت:  ــار داش ــر اظه ــد فط ــاز عی ــای نم در خطبه ه
قــدردان وجــود مبــارک رهبــر معظــم انقــاب 
ــش از 30  ــتن بی ــا داش ــه ب ــری ک ــتیم؛ رهب هس
ســال ســابقه کشــورداری، تجربــه ارزشــمندی را در 
ــن روش  ــا ســختی ها و انتخــاب بهتری ــه ب مواجه

ــد. ــکات دارن ــت از مش ــرای برون رف ب
وی افــزود: مــردم و مســئوالن بایــد در مســیر 
خدمــت باشــند؛ چــرا کــه خدمــت خالصانــه 
ــد  ــن  رو بای ــت؛ از همی ــدگار اس ــه مان ــرای هم ب
ــرار داد  ــود ق ــرلوحه کار خ ــه را س ــت صادقان خدم
کــرد.  پرهیــز  جناح بنــدی  و  گروه گرایــی  از  و 
ــر معظــم  ــر و اندیشــه رهب ــروی از فک ــا پی ــد ب بای
انقــاب خدمــت بــه خلــق و حــل مشــکات کشــور 

ــرد. ــال ک را دنب
ــه را  ــه هم ــهرکرد وظیف ــت ش ــه موق ــام جمع ام
ــای  ــامی و آموزه ه ــکار اس ــا اف ــور ب ــاختن کش س
ــای  ــه از آموزه ه ــرد: آنچ ــان ک ــوان و بی ــی عن دین
دینــی می آموزیــم ایــن اســت کــه کشــور بــه 
ــت؛  ــور اس ــان ظه ــه زم ــدن ب ــک ش ــال نزدی دنب
از همیــن  رو بایــد همــه در ایــن مســیر قــدم 

ــم. برداری
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه مســائلی کــه 
بــرای بشــر مشکل ســاز اســت، تاکیــد کــرد: بنــا بــر 
فرمــوده امــام حســن مجتبــی)ع( تکبــر، حــرص 
و حســد آدمــی را تبــاه می کنــد؛ الزم اســت از 
ــرد؛  ــی دوری ک ــند اخاق ــای ناپس ــن ویژگی ه ای
چــرا کــه شــیطان بــا تکبــر از بــارگاه خداونــد رانــده 
شــد، قابیــل بــه واســطه حســد بــرادرش هابیــل را 
کشــت و حضــرت آدم نیــز بــه دلیــل حــرص و آز 

از بهشــت خــارج شــد. تســنیم

امام جمعه یزد:
 بسیاری از تحریم ها 

صرفا جنبه روانی دارد
ــا  ــیاری از تحریم ه ــت: بس ــزد گف ــه ی ــام جمع ام
صرفــا جنبــه روانــی دارد و می خواهنــد مســئوالن 
و مــردم را بترســانند. مســئوالن بایــد کاری کننــد 
کــه چنیــن حرکت هایــی بــرای آمریــکا گــران 

تمــام شــود.
آیــت هللا ناصــری در خطبه هــای نمــاز عیــد ســعید 
ــی در  ــت نقــش ول ــه اهمی فطــر ضمــن اشــاره ب
جامعه اســامی گفــت: والیت فقیــه از ثمرات مهم 
 نظــام اســامی اســت کــه خداونــد منــان بــر ملــت 
و کشــور مــا منــت نهــاده و نعمــت والیــت را قــرار 
داده؛ بنابرایــن بایــد همــواره قــدردان و شــکرگزار 

ایــن ودیعــه بــزرگ باشــیم.
وی حرکــت در مســیر آرمان هــای حضــرت امــام 
اهــداف  بــرای تحقــق  خمینــی)ره( و تــاش 
امــام و شــهدا را ضــروری دانســت و تاکیــد کــرد: 
اصــل والیــت فقیــه، یکــی از دســتاوردهای مهــم 
انقــاب اســت کــه بــه رغــم توطئه هــای مختلــف 
دشــمنان اســام و انقــاب در 38 ســال گذشــته 
ــادی  ــت زی ــوده و از اهمی ــک اصــل ب ــان ی همچن

ــوردار اســت. برخ
ناصــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــش  ــع داع ــه مواض ــپاه را ب ــکی س ــه موش حمل
و  دانســت  اســامی  نظــام  موفقیت هــای  از 
ــزرگ برشــمرد  ــم و ب ــن حرکــت را اقدامــی مه  ای
و افــزود:  بــا ایــن اقــدام ســپاه، دهــان دشــمنان 
آمریکایی هــا  و  ســعودی ها  به ویــژه  اســام 
کــه حامیــان اصلــی داعــش هســتند، بســته                  

ــد. ش
امــام جمعــه یــزد در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع 
ــه  ــکا علی تکــراری و همیشــگی تحریم هــای آمری
ــا  ــا صرف ــرد: بســیاری از تحریم ه ــد ک ــران تاکی ای
مســئوالن  می خواهنــد  و  دارد  روانــی   جنبــه 
و مــردم را بترســانند. مســئوالن بایــد کاری کننــد 
کــه چنیــن حرکت هایــی بــرای آمریــکا گــران 

ــود. فــارس ــام ش تم

امام جمعه یزد:
حفظ زبان، یکی از نشانه های 

کامل بودن ایمان است
ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــه فرمایــش امــام علــی)ع(  ــا اشــاره ب کرمــان ب
ــودن ایمــان  گفــت: یکــی از نشــانه های کامــل ب

ــان اســت. حفــظ زب
ــای  ــری در خطبه ه ــی جعف ــید یحی ــت هللا س آی
نمــاز عیــد ســعید فطــر کرمــان گفــت: بــه 
فرمایــش علــی)ع( »بــه فریــاد مظلــوم رســیدن، 
گناهــان بــزرگ را جبــران می کنــد«؛ فریادرســی 
از فــرد مظلــوم و برطــرف کــردن مشــکل آن 

ــود. ــد ب ــا خواه ــان م ــاره گناه کف
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــی از  ــت: یک ــی)ع( گف ــام عل ــش ام ــه فرمای ب
ــان  ــظ زب ــان، حف ــودن ایم ــل ب ــان های کام نش

اســت.
ــان  ــد زب ــان بتوان ــر انس ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
خــود را از معاصــی و گناهــان حفــظ کنــد، ســایر 
ــاه  ــد از گن ــز می توان ــود را نی ــوارح خ ــا و ج اعض
ــرت  ــری از حض ــث دیگ ــر حدی ــا ذک ــازدارد، ب ب
ــهوت  ــده ش ــد بن ــان نبای ــت: انس ــی)ع( گف عل
ــده  ــر از بن ــده شــهوت، خوارت ــه بن باشــد؛ چــرا ک

ــت. ایســنا ــد اس زرخری

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
بــرای  ثبت نــام  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
ــاورزی،  ــی، کش ــای صنعت ــدی واحده بهره من
معــادن، اصنــاف و خدمــات از تســهیات 
ســامانه  در  تولیــد  رونــق  طــرح  مالــی 

بهین یــاب از ســر گرفتــه شــده اســت.
اســرافیل احمدیــه اظهــار کــرد: واحدهــای 
تولیــدی صنعتــی، کشــاورزی، صنایــع تبدیلی، 
معــادن، اصنــاف و خدماتــی کــه در ســال 
گذشــته موفــق بــه ثبت نــام بــرای تســهیات 
طــرح رونــق تولیــد در ســامانه بهین یــاب 
ــگاه  ــه پای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــدند، می توانن نش
ــد  ــن ســامانه در قســمت »فرآین ــی ای اینترنت

ــد. ــام کنن ــد 96« ثبت ن ــق تولی ــرح رون ط
ســامانه اینترنتــی »بهین یــاب« در دولــت 
ــام  ــی و ثبت ن ــت قانون ــرای حمای ــم و ب یازده
واحدهــای تولیــدی کــه خــود را مســتحق اخذ 
تســهیات می داننــد، راه انــدازی شــده اســت.

بــرای  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  احمدیــه 
ــرح  ــهیات ط ــه تس ــت ک ــار اس ــتین ب نخس
رونــق تولیــد بــه واحدهــای معدنــی و صنفــی 

نیــز پرداخــت می شــود.
وی اظهــار کــرد: ایــن تســهیات در ســه بخش 
ــا  ــای ب ــردش، طرح ه ــرمایه در گ ــامل س ش
ــازی و  ــد و نوس ــش از 60 درص ــرفت بی پیش
ارتقــای ماشــین آالت پرداخــت خواهــد شــد.

احمدیــه بــا بیــان اینکــه در مجمــوع 300 
ــت  ــرای پرداخ ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ه
ایــن تســهیات در کشــور در نظــر گرفتــه 
شــده اســت، گفــت: از ایــن رقــم حــدود 200 
هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای ســرمایه در 
گــردش و طرح هــای بــا پیشــرفت بیــش 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــزار میلی از 60 درصــد و 100 ه
نظــر  در  ارتقــای ماشــین آالت  و  نوســازی 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــش  ــهیات در بخ ــن تس ــزود: ای ــان اف اصفه
ســرمایه در گــردش بــرای حــدود 10 هــزار 
واحــد در بخــش طرح هــای بــا پیشــرفت 
ــرای 6 هــزار واحــد و در  بیــش از 60 درصــد ب

بخــش نوســازی ماشــین آالت بــرای 5 هــزار 
ــد  ــت خواه ــور پرداخ ــر کش ــد در سراس واح
ــک  ــدود ی ــرد: ح ــان ک ــد.احمدیه خاطرنش ش
ــش از 60  ــرفت بی ــا پیش ــد ب ــزار و 50 واح ه
ــن  ــه ای ــان هســتند ک درصــد از اســتان اصفه
تســهیات فرصــت خوبــی بــرای آن هــا جهــت 
بــا  طرح هاســت.وی  تکمیــل  و  پیشــرفت 
اشــاره بــه مشــکاتی کــه بــرای ثبت نــام 
اصنــاف در ســامانه بهین یــاب وجــود داشــت، 
تصریــح کــرد: ایــن موضــوع بــه وزارت کار 
گــزارش شــده و مشــکل آن در حــال برطــرف 

ــت. ــدن اس ش
احمدیــه بــا بیــان اینکــه همــه کارهــای مربوط 
ــا  ــای آن ه ــا و پرونده ه ــه بررســی ثبت نام ه ب
ــود،  ــام می ش ــان انج ــتان اصفه ــل اس در داخ
ــت  ــرای حمای ــی ب ــع خوب ــت مناب ــت: دول گف
ــه و الزم  ــر گرفت ــدی در نظ ــای تولی از واحده
ــی  ــی و خدمات ــای صنعت ــه واحده ــت ک اس
بــرای بهره منــدی از آن هــا هرچــه زودتــر 

ــد. اقــدام کنن
 پرداخت 25 هزار میلیارد ریالی 

تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی 
اصفهان

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
اســتان اصفهــان همچنیــن گفــت: ســال 
هــزار   25 از  بیــش  مجمــوع  در  گذشــته 

ــدود  ــه ح ــی ب ــهیات بانک ــال تس ــارد ری میلی
ــی و  ــدی صنعت ــد تولی ــزار و 200 واح ــک ه ی
کشــاورزی اســتان در قالــب طــرح رونــق 
تولیــد و همچنیــن بــه طــور مســتقیم از ســوی 

بانک هــا، پرداخــت شــد.
وی افــزود: ایــن تســهیات شــامل 8 هــزار و 
300 میلیــارد ریــال بــرای واحدهــای تولیــدی 
بــا تعــداد کارگــران کمتــر از 100 نفــر، 9 هــزار و 
500 میلیــارد ریــال بــرای واحدهــای بــا تعــداد 
ــارد  ــزار میلی ــر و 8 ه ــاالی 100 نف ــران ب کارگ
ــا  ــوی بانک ه ــتقیم از س ــور مس ــه ط ــال ب ری

ــوده اســت. ــه واحدهــای تولیــدی ب ب
ــای  ــار واحده ــن آم ــن آخری ــه همچنی احمدی
تولیــدی و صنعتــی را در اســتان اصفهــان 
و  اعــام  واحــد   150 و  هــزار   9 حــدود 

ــون  ــته تاکن ــال گذش ــرد: از س ــان ک خاطرنش
ــه  ــتان اضاف ــار اس ــه آم ــد ب ــدود 400 واح ح
ــل  ــه دلی ــد ب ــدادی واح ــی تع شــده و از طرف
ــود  ــا وج ــردن ب ــرفت نک ــودن و پیش ــد ب راک
از فهرســت حــذف  اخــذ جــواز تاســیس 

شــدند.
ــا بیــش از 9 هــزار واحــد تولیــدی  اصفهــان ب
ــه  ــور ب ــتان کش ــن اس ــی، صنعتی تری و صنعت
ــای  ــم در برنامه ه ــت یازده ــمار می آید.دول ش
کــردن  خــارج  بــرای  خــود  اقتصــادی 
واحدهــای تولیــد از رکــود، چندیــن طــرح را به 
اجــرا گذاشــت کــه رونــق و رفــع موانــع تولیــد 
ارائــه بســته های حمایتــی و تســهیات  و 
مالــی بــه صنایــع کوچــک و متوســط یکــی از 

آن هاســت. ایرنــا

 ثبت نام طرح رونق تولید 
در سامانه بهین یاب از سر گرفته شد

ــد  ــان اینکــه میب ــا بی ــزد ب ــراث فرهنگــی اســتان ی ــر کل می مدی
ــت،  ــزد اس ــتان ی ــی در اس ــای تاریخ ــن بافت ه ــی از زیباتری یک
ــی  ــیر جهان ــز در مس ــتان نی ــن شهرس ــی ای ــت تاریخ ــت: باف گف

ــه اســت.   ــرار گرفت شــدن ق
 فاطمــه دانش یــزدی بــا اشــاره بــه پیشــینه تاریخــی میبــد 
و اهمیــت بافــت تاریخــی و دیگــر آثــار و بناهــای تاریخــی ایــن 
ــد، منظومــه ای از  ــار داشــت: بافــت تاریخــی میب شهرســتان اظه
تاریــخ و هنــر و طبیعــت و خورشــید درخشــان ایــن شــهر اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه بافــت تاریخــی میبــد قابلیــت معرفــی  وی ب
ــه  ــرد: همان گون ــوان ک ــت، عن ــی را داراس ــتره جهان ــدن در گس ش
کــه پرونــده بافــت تاریخــی یــزد بــرای ثبــت جهانــی بــه یونســکو 
ارســال شــد، پرونــده ای نیــز بــرای بافــت تاریخــی میبــد تشــکیل 

ــه یونســکو ارســال می شــود. شــد و ب

پیش بینی هــای  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  دانش یــزدی 
ــع آوری  ــازی و جم ــه کار مستندس ــده ک ــن پرون ــده، ای انجام ش
ــل  ــال 2020 تکمی ــود، در س ــاز می ش ــه زودی آغ ــات آن ب  اطاع
و بــه یونســکو ارســال خواهــد شــد. مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد بــا اشــاره بــه بعضــی 
ویژگی هــای بافــت تاریخــی میبــد اظهــار داشــت: بافــت تاریخــی 
میبــد نیــز ماننــد بافــت تاریخــی یــزد زنــده و پویاســت و 
می توانــد ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای جــذب گردشــگران باشــد.
 وی در ایــن دیــدار بــه بعضــی دیگــر از مســائل حــوزه گردشــگری
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی اشــاره کــرد و گفــت: از 
مهم تریــن مــوارد مــورد توجــه میــراث فرهنگــی اســتان یــزد در 
کنــار ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی میبــد، بحــث بیمــه هنرمنــدان 

ــت. مهــر ــتی اس ــع دس صنای

 مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه برگــزاری نمــاز عیــد فطــر در جای جــای ایــن 
اســتان گفــت: نمــاز عیــد فطــر امســال در 25 بقعــه متبرکــه 

ایــن اســتان بــا حضــور پرشــور مــردم اقامــه شــد.
ــان  ــر را در می ــد فط ــزی عی ــی عزی ــام مرتض حجت االس
ــی  ــر یعن ــزود: فط ــم دانســت و اف ــی بســیار مه ــاد اله اعی
افطــار کــردن؛ وقتــی انســان زکات فطــره می دهــد، در 
اصــل بــه همنــوع خــودش کــه احتیــاج دارد، کمــک 
ــد برنامه هــای خاصــی را در ایــن روز قــرار  می کنــد. خداون

داده اســت.
ــاری  ــه چهارمحــال و بختی ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
بــا اشــاره بــه برگــزاری نمــاز عیــد فطــر در جای جــای ایــن 
اســتان تصریــح کــرد: نمــاز عیــد فطــر امســال در 25 بقعــه 

متبرکــه ایــن اســتان بــا حضــور پرشــور مــردم اقامــه شــد.
عزیــزی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهرکرد نمــاز عیــد فطــر هر 
ســال بــه صــورت منســجم در مصــای امــام خمینــی)ره( 
حمزه بن علــی  امامــزادگان  افــزود:  می شــود،  اقامــه 
بروجــن، ســید محمــد بــارده و بهاءالدیــن شــیخ شــبان از 
جملــه بقــاع متبرکــه  ای هســتند کــه نمــاز عیــد ســعید فطر 

در آن هــا بــا حضــور چشــمگیر مــردم برگــزار شــد.
وی در پایــان بــه حضــور 60 مبّلــغ دینــی در اســتان در مــاه 
رمضــان اشــاره کــرد و گفــت: بــا پایــان یافتــن مــاه مبــارک 
ــه  ــغ دینــی در بقــاع متبرکــه اســتان ب رمضــان، کار 30 مبّل
ــور در 25  ــا حض ــر ب ــغ دیگ ــا 30 مبّل ــد؛ ام ــان می رس پای
بقعــه متبرکــه طــرح نشــاط معنــوی را تــا شــهریورماه اجــرا 

می کننــد. راه دانــا

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی یــزد 
گفــت: از آغــاز فصــل خریــد تضمینــی گنــدم 
ــدم  ــن گن ــزار و 400 ت ــش از 4 ه ــون بی تاکن
مــازاد بــر نیــاز کشــاورزان اســتان خریــداری 
شــده و ایــن رقــم نســبت به ســال قبــل، 25 

درصــد رشــد داشــته اســت.
داشــت:  اظهــار  حاتمــی زاده  محمدعلــی 
ــد  ــدم توســط 12 مرکــز خری ــزان گن ــن می ای
شــرکت های تعاونــی روســتائی و بخــش 

خصوصــی شهرســتان های ابرکــوه، بهابــاد 
شــده خریــداری  کشــاورزان  از  خاتــم   و 

است.
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت خریــد تضمینــی 
زراعــی  ســال  در  کشــاورزان  از   گنــدم 
ــزار  ــرم 13 ه ــر کیلوگ ــراری ه 96 - 95 از ق
افــزود: پیش بینــی  اعــام شــده،  ریــال 
می شــود بیــش از 21 هــزار تــن گنــدم مــازاد 
ــی  ــرخ تضمین ــا ن ــاورزان ب ــرف کش ــر مص ب

ــود. ــداری ش خری
ــول  ــت محص ــه داد: برداش ــی زاده ادام حاتم
گنــدم در ســطح 11 هــزار و 200 هکتــار از 
اراضــی اســتان یــزد از اواخــر خردادمــاه 
آغــاز شــده و بــا احتســاب برداشــت 3 هــزار 
ــار  ــدم در هکت ــا 4 هــزار کیلوگــرم گن و 700 ت
در مجمــوع بیــش از 41 هــزار تــن گنــدم 

ــت. ــده اس ــد ش ــتان تولی دراس
ایــن مســئول افــزود: ســال گذشــته بــا 

خریــد بیــش از 15 هــزار تــن از ابرکــوه ، ایــن 
شهرســتان بــرای ســومین ســال پیاپــی رتبــه 
نخســت اســتان را در خریــد گنــدم بــه خــود 
اختصــاص داد ه و امیدواریــم امســال نیــز بــا 
خریــد بیــش از 16 هــزار تــن مقــام نخســت 

اســتان را کســب کنــد.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه عمــده ســطح 
زیــر کشــت گنــدم در شهرســتان های خاتــم ، 
ــزد اســت، تصریــح کــرد:  ــاد و ی ابرکــوه ، بهاب

بــه کشــاورزان توصیــه می شــود گنــدم مــازاد 
بــر مصــرف خــود را بــه مراکــز خریــد بخــش 
ــط  ــده توس ــام ش ــی اع ــی و تعاون خصوص
کارگــروه خریــد تضمینــی گنــدم  تحویــل 

دهنــد.
مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی 
زیــر  اســتان گفــت: 33 درصــد ســطح 
ــه  کشــت اســتان شــامل 38 هــزار هکتــار ب
محصــوالت زراعــی  اختصــاص دارد کــه 
ــد  ــی از تولی ــوالت زراع ــش محص ــهم بخ س
36 درصــد بــه میــزان 520 هــزار تــن اســت. 

تســنیم

استانها

مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد خبر داد:

بافت تاریخی میبد در راه جهانی شدن
 برگزاری نماز عید فطر در 25 بقعه متبرکه 

استان چهارمحال و بختیاری

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد:

۴.۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان یزد خریداری شد

 باداب سورت ساری 
دومین چشمه آب شور جهان  
ــمه  ــس از چش ــورت پ ــاداب س ــمه های ب  چش
ــمه  ــن چش ــوان دومی ــه عن ــه ب ــه ترکی ــو کال پام
ــه در  ــده اند ک ــی ش ــت جهان ــان ثب ــور جه آب ش
بخــش چهاردانگــه شهرســتان ســاری قــرار دارد.

ــه  ــه ب ــگرانی ک ــافران و گردش ــته از مس  آن دس
دنبــال طبیعــت بکــر اعــم از جنــگل، کــوه و 
چشــمه های زالل و متنــوع هســتند، بهتــر اســت 
ســری بــه بخــش چهاردانگــه شهرســتان ســاری 
بزننــد؛ جایــی کــه کــه نــه از شــرجی هــوا و نــه از 
ــری اســت. گرمــای طاقت فرســای تابســتان خب

چشــمه های ســورت کــه محلی هــا از آن بــه 
عنــوان بــاداب یــاد می کننــد، بــرای اینکــه آبــش 
بیمارهاســت،  از  بعضــی  درمان کننــده  و  گازدار 
یکــی از صدهــا چشــمه ای اســت کــه در منطقــه 
خــود  بــه  را  ســاری گردشــگران  چهاردانگــه 

فرامی خوانــد.  
ــه  ــاداب ســورت در ســال 1387ب  چشــمه های ب
ــران پــس  ــی ای ــر طبیعــی مل ــن اث ــوان دومی عن
در  این گونــه  و  شــد  ثبــت  دماونــد  کــوه  از 
جایگاهــی باالتــر از اثــر طبیعــی ســرو ابرکــوه بــه 
عنــوان ســومین اثــر طبیعــی ملــی ایــران جــای 
گرفــت. چشــمه های بــاداب ســورت پــس از 
ــن  ــوان دومی ــه عن ــه ب ــه ترکی ــو کال ــمه پام چش
 چشــمه آب شــور جهــان ثبــت جهانــی نیــز شــده 

است.
ــای  ــا آب ه ــمه ب ــامل دو چش ــورت ش ــاداب س ب
کامــا متفــاوت از لحــاظ رنــگ، بــو، مــزه و 
دارای آب  پــرآب  اســت. چشــمه  حجــم آب 
بســیار شــور و اســتخری بــا قطــر حــدود 15 متــر 
و عمــق زیــاد اســت کــه عمدتــا در تابســتان بــرای 
درمــان  بــرای  و  اســتفاده می شــود  آب تنــی 
دردهــای کمــر و پــا، امــراض پوســتی، روماتیســم 

ــت. ــودمند اس ــی س ــردرد میگرن ــژه س و به وی

ایــن  معدنــی  و  رســوبی  آب هــای  جریــان    
ــت  ــیب پایین دس ــال ها، در ش ــی س ــمه ها ط چش
کوهســتانی خــود صدهــا طبقــه و ده هــا حوضچــه 
ــه رنگ هــای نارنجــی، زرد و قرمــز  ــا ب بســیار زیب
ــن  ــت. ای ــد آورده اس ــف پدی ــای مختل در اندازه ه
طبقــات و حوضچه هــا در واقــع جاذبــه اصلــی 
بــاداب  چشــمه های  منحصربه فــرد  ویژگــی  و 

ســورت اســت.
ژئوپــارک  نــوع  از  ســورت  بــاداب  چشــمه   
محســوب می شــود. ایــن چشــمه بــه علــت 
ــد  ــخ نمی زن ــتان ی ــل زمس ــودن در فص ــور ب ش
و همزمــان بــا آخریــن چین خوردگــی البــرز 
چهــارم  )دوران  پلیوســن  و  پلیوستوســن  در 

اســت.  گرفتــه  شــکل  زمین شناســی( 
واقــع  1840متــری  ارتفــاع  در  ایــن چشــمه ها 
در  هســتند.  بی نظیــر  ایــران  در  و  شــده اند 
کشــورهای ترکیــه، آمریــکا و نیوزلنــد، چشــمه هایی 

ــود دارد. ــورت وج ــاداب س ــه ب ــبیه ب ش

#  میراث _  طبیعی 

روزنه
 راه اندازی کارگاه های بسته بندی 

در روستاهای چهارمحال و بختیاری 
مورد توجه قرار می گیرد

راه انــدازی  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  اســتاندار 
و  چهارمحــال  روســتاهای  در  بســته بندی  کارگاه هــای 

بختیــاری مــورد توجــه قــرار می گیــرد.

قاســم ســلیمانی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع اظهار داشــت: 
ایجــاد اشــتغال در روســتاهای چهارمحــال و بختیــاری، از 

مهم تریــن اهــداف ســال جــاری در ایــن اســتان اســت.
وی افــزود: توســعه صنایــع روســتایی و ایجــاد کارگاه هــای 
از  اشــتغال  ایجــاد  بــرای  روســتاها  در  بســته بندی 
مهم تریــن اهــداف در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

ــت. اس
وی ادامــه داد: بهره گیــری از ظرفیــت بانک هــا بــرای 
پرداخــت تســهیات بــرای ایجــاد اشــتغال در مناطــق 
روســتایی چهارمحــال و بختیــاری مــورد توجــه قــرار 

می گیــرد.
ــا ایجــاد رونــق  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ب
اقتصــادی در روســتاها از مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها 

ــود. مهــر ــری می ش جلوگی

شناسایی 200 کانون آلوده به سالک 
در استان اصفهان

200کانــون آلــوده بــه بیمــاری ســالک در اســتان اصفهــان 
شناســایی شــده اســت.

و  واگیــردار  بیماری هــای  بــا  مبــارزه  گــروه  مدیــر 
غیرواگیــردار مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان گفــت: 
ــز  ــهر، نطن ــوار، شاهین ش ــتان، برخ ــتان های اردس شهرس
ــالک در  ــه س ــوده ب ــای آل ــتایی از کانون ه ــق روس و مناط

ــتند. ــتان هس اس
ــان از مناطــق  ــان اینکــه اســتان اصفه ــا بی ــی ب رضــا فدای
ســالک خیز کشــور اســت و بیشــترین میــزان شــیوع 
ــورد  ــزار م ــدود 2 ه ــون ح ــزود: هم اکن ــالک را دارد، اف س

ــت. ــده اس ــایی ش ــتان شناس ــالک در اس س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تجمــع نخاله هــای ســاختمانی بــه 
ــا بیشــتر، تجمــع مــوش  و پشــه های  مــدت یــک مــاه ی
ــت:  ــراه دارد، گف ــه هم ــالک را ب ــاری س ــده بیم انتقال دهن
ــذاری  ــع و النه گ ــل تجم ــد مح ــری می توانن ــق کوی مناط

حیواناتــی ماننــد مــوش باشــند.
ســالک یــا لیشــمانیوز، شــایع ترین نــوع بیمــاری پوســتی 
اســت کــه بــر اثــر گــزش جنــس مــاده نوعــی پشــه خاکی 

بــه انســان منتقــل می شــود. خبرگــزاری صداوســیما

 نجات عقاب توسط دوستدار 
محیط زیست در بافق

ــک  ــت: ی ــق گف ــتان باف ــت شهرس ــط زیس ــس محی رئی
عقــاب توســط دوســتدار محیــط زیســت در بافــق نجــات 

ــدا کــرد. پی
ــدگان  ــان اینکــه یکــی از پرن ــا بی ســید جــال موســوی ب
شــکاری کوه هــای بافــق در اثرگرمازدگــی بــه دفتــر معــدن 
کوشــک شهرســتان بافــق پنــاه آورده اســت، گفــت: 
ســارگپه پابلنــد از راســته شاهین ســانان و عقابیــان اســت. 
ایــن پرنــده در مناطــق مختلــف از جملــه اســتپ ها، 
دشــت های وســیع خشــک و گاهــی در کوهســتان ها 
دیــده می شــود و معمــوال روی زمیــن و گاهــی روی 

می ســازد. آشــیانه  درخت هــا 
رئیــس یــگان حفاظــت محیــط زیســت بافــق افــزود: در 
ســال های اخیــر بــا توجــه بــه اطاع رســانی هایی کــه 
توســط دوســتداران طبیعــت، رســانه ها و عاقه منــدان بــه 
ــردم بیــش از پیــش در  ــات وحــش انجــام شــده، م حی
ایــن رابطــه آگاه تــر و رفتارشــان نســبت بــه طبیعــت بهتــر و 

ــت. ــده اس ــر گردی علمی ت

 VIP افتتاح بخش جراحی ویژه
 بیمارستان تأمین اجتماعی 

امام علی)ع( فرخ شهر 
ــی  ــن اجتماع ــتان تأمی ــس بیمارس ــن، رئی ــهرام ذاکری ش
ــژه  ــی)ع( فرخ شــهر، گفــت: بخــش جراحــی وی امــام عل
ــع و 15  ــر مرب ــای 800 مت ــا زیربن ــن بیمارســتان ب VIP ای

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــار ب ــال اعتب ــارد ری میلی
وی افــزود: ایــن بخــش دارای 15 اتــاق 2 تختــه و 2 اتــاق 

یــک تختــه بــا امکانــات اختصاصــی اســت.
ذاکریــن بــا بیــان آغــاز عملیــات ســاخت ایــن بخــش از 
ــا و  ــط نیرو ه ــد آن توس ــرد: 80 درص ــه ک ــال 94 اضاف س

ــن اســتانی ســاخته شــده اســت. متخصصی
در  آنتی باکتریــال  مــواد  از  اســتفاده  داد:  ادامــه  وی 
ســاخت ســقف، دیــوار و کف پــوش، وجــود حمــام و 
ــی تخت خواب شــو  ــاق، صندل دستشــویی مجــزا در هــر ات
و سیســتم احضــار پرســتار از امکانــات و خصوصیــات ایــن 

اتاق هاســت.

ساماندهی متکدیان در رفسنجان
دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان رفســنجان گفــت: 
تمــام امــوال متکدیــان شــیاد و حرفــه ای ضبــط می شــود.

ــیله   ــه وس ــد ب ــول بای ــان معل ــزود: متکدی ــی نژاد اف رئیس
بهزیســتی شناســایی و حمایــت شــوند و بهزیســتی برابــر 

ظرفیــت خــود بــه ایــن مهــم بپــردازد.
و  متخلــف  متکدیــان  دربحــث  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
حرفــه ای جــدی وارد عمــل شــده و از منــازل آن هــا 
بازرســی می شــود، گفــت: تعــداد معــدودی متکــدی 
ــن  ــه ای ــل فقــر و معلولیــت اقــدام ب ــه دلی هســتند کــه ب
امــا متکدیانــی کــه ماهانــه حــدود 5  کار می کننــد؛ 
 میلیــون  تومــان درآمــد دارنــد، قطعــا حرفــه ای و متقلــب 

هستند.
ــه  ــودکان ک ــور ک ــه حض ــن ب ــی همچنی ــام قضای ــن مق ای
بیشــتر از اتبــاع افغانســتانی هســتند در حوضچه هــای 
ــد  ــزود: شــهرداری بای ــرد و اف ــای شــهر اشــاره ک میدان ه
ــوارد جــدی باشــد. خبرگــزاری  ــه م ــا این گون ــورد ب در برخ

صداوســیما

ــل  ــزد دلی ــتان ی ــی کل اس ــس کل بازرس رئی
ــران از  اصلــی تخلفــات اداری را ناآگاهــی مدی
قوانیــن و مقــررات دانســت و گفــت: بــا شــعار 
نمی تــوان چیــزی را ثابــت کــرد و خداونــد 
بــرای انســان پیگیــری هــر چیــزی را قــرار داده 
اســت و هیچ وقــت ایــن رســالت در ایــن اداره 

از بیــن نخواهــد رفــت.
ــا  ــر طالبــی ب حجت االســام و المســلمین اکب
بیــان اینکــه پیشــگیری از وقــوع جــرم نقــش 
مهمــی در کاهــش آســیب های اجتماعــی، 
ــان  ــد، اذع ــا می کن ــی ایف ــادی و فرهنگ اقتص
کــرد: پیشــگیری از وقــوع جــرم در دســتورکار 
گرفتــه  قــرار  قضایــی  دســتگاه   جــدی 

است.
رئیــس کل بازرســی کل اســتان یــزد بــا بیــان 
هیــچ  نظارتــی،  حــوزه  در  بازرســی  اینکــه 
ــدارد  ــف ن ــتگاه های مختل ــی در دس محدودیت
ــتگاه های  ــام دس ــازمان در تم ــن س ــت: ای گف

ــه  ــم از اینک ــات اع ــه موضوع ــه هم ــور و ب کش
در مجموعــه دولــت یــا زیــر نظــر نهــاد دیگــری 

ــد. ــیدگی می کن ــت رس ــه دق ــد، ب باش
زمــان  از  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  وی 
جامعــه،  در  حکومتــی  نظــام  شــکل گیری 
بحــث آثــار ســوء فســاد اداری در دســتگاه های 
اداری وجــود داشــته و همــه مــا وظیفــه داریــم 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــم، تصری ــارزه کنی ــا فســاد مب ب
اداره کل تنهــا ســازمانی اســت کــه وظیفــه 
ــده دارد. ــه عه ــتان را ب ــه در اس ــارت عالی نظ

ــی  ــای نظام ــرد: نیروه ــان ک ــی خاطرنش طالب
ــرای دســتگاه  ــدی ب ــازوی توانمن و انتظامــی ب
قضایــی هســتند کــه بــا عنــوان ضابطیــن 
قضایــی، قــوه قضائیــه را در رســیدگی بــه 
ــی  ــی همراه ــی و اجتماع ــداف کان امنیت اه

. می کننــد
ــاط  ــه تعامــل و ارتب ــا اشــاره ب ــن مســئول ب ای
اداره کل  بیــن  ســازنده ای کــه  و  مطلــوب 

ــرار  ــزد برق ــتان ی ــتگاه های اس ــی و دس بازرس
ــوع  ــته در مجم ــال گذش ــزود: در س ــده، اف ش
ــف شناســایی و 16  ــان متخل ــر از کارکن 130 نف
ــه  ــم کیفــری ب ــوان مجرمــان جرائ ــه عن نفــر ب

ــدند. ــی ش ــرا معرف دادس
وی بــه اجــرای طــرح نظــارت همگانــی در 
ــا  ــی آن ه ــف و معرف ــراد متخل ــایی اف شناس
بــه دســتگاه قضایــی اشــاره کــرد و ادامــه داد: 
از مــردم ســال های گذشــته خواســتیم تــا 
اطاعــات را بــه مــا دهنــد و مــا هــر ســال ایــن 
ــاش  ــه ت ــن زمین ــتر و در ای ــمان را بیش تاش

کرده ایــم.
طالبــی بــا بیــان اینکــه اطاعــات و ورود 
ــتگاه های  ــه دس ــتان ب ــی اس ــازمان بازرس س
اســتان بیشــتر شــده، اذعــان کــرد: وضعیــت 
ــا توجــه  ــی ب ــر شــده اســت؛ ول ــدان بدت کارمن
اعانــات مــردم، وضعیــت اســتان در  بــه 

ــت. ــود اس ــه بهب ــوع رو ب مجم

وجــود  درخصــوص  اســتان  کل  بــازرس 
ــی در  ــای نجوم ــا حقوق ه ــف ب ــران متخل مدی
اســتان نیــز گفــت: عمــده دلیــل ایــن تخلفــات 
ناآگاهــی کامــل مدیــران از قوانیــن و مقــررات 

اســت.
ــواری  ــث زمین خ ــه در بح ــان اینک ــا بی وی ب
گرفتــه،  قــرار  نظــر  مــد  متعــددی  مــوارد 
تصریــح کــرد: در بحــث تصــرف دولتــی بیــش 
ــر زمیــن کشــف شــده  از 746 هــزارو 581 مت
کــه از ایــن مقــدار 343 هــزار و 275 متــر آن 
بازپــس گرفتــه و بــرای بقیــه از طریــق مراجــع 

ــدام شــده اســت. ــی اق قضای
طالبــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیــش از 72 میلیون 
ــری  ــن شناســایی و بازپس گی ــع زمی ــر مرب مت
انجــام شــده، خاطرنشــان کــرد: حــدود 13 هــزار 
متــر تغییــر کاربــری از کشــاورزی بــه مســکونی 
ــه آن رســیدگی شــده اســت. راه  شناســایی و ب

دانا 

ناآگاهی مدیران به قوانین و مقررات، دلیل اصلی تخلفات اداری

شناسایی ۱۳۰ کارمند و مدیر متخلف در یزد

،،
»بهین یــاب«  اینترنتــی  ســامانه 
در دولــت یازدهــم و بــرای حمایــت 
قانونــی و ثبت نــام واحدهــای تولیدی 
کــه خــود را مســتحق اخــذ تســهیالت 

می داننــد، راه انــدازی شــده اســت
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 B درمان هپاتیت 
به واقعیت نزدیک می شود

ــد  ــدز دریافتن ــورک و لی ــگاه های ی ــان دانش محقق
را  ســیگنالی   )RNA( ریبونوکلئیــک  اســید 
تولیــد می کنــد کــه از طریــق ســر هــم کــردن 
ــای ویروســی در ســاختارهای هندســی،  پروتئین ه
امــکان حــل یــک مشــکل مهندســی را فراهــم 

  . می کنــد
عملکــرد ایــن ســاختار شــبیه بــه زنجیــر دوچرخــه 
روی  درســتی  بــه  زنجیــر  ایــن  اگــر  اســت. 
حرکــت  دوچرخــه  نشــود،  ســوار  چرخ دنده هــا 
ســیگنال های  جــذب  پروتئین هــا  نمی کنــد. 
RNA شــده و یــک ســاختار مولکولــی خــاص 
تولیــد می کننــد کــه امــکان بازســازی یــک نســخه 
از مــاده ژنتیکــی ویــروس را فراهــم می کنــد و 
ــدل  ــم ب ــروس مهاج ــک وی ــه ی ــه آن را ب درنتیج

می ســازد. 
درک درســت ایــن عملکــرد راه را بــرای ســاخت 
داروهــای جدیــدی بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس 
کــه عامــل اصلــی ســرطان کبــد در سراســر جهــان 

ــد.   ــم می کن ــت، فراه اس
بــه التهــاب کبــد، هپاتیــت گفتــه می شــود. التهــاب 
کبــد می توانــد بــه فیبــروز، ســیروز یــا ســرطان کبــد 
منجــر شــود. ویــروس هپاتیــت، مهم تریــن عامــل 
بــروز ایــن بیمــاری اســت؛ ولــی عفونت هــای 
دیگــری ماننــد مــواد ســمی )مصــرف الــکل و 
مــواد مخــدر( و بیماری هــای خودایمنــی نیــز جــزء 

ــوند.   ــوب می ش ــت محس ــل هپاتی دالی
ــناخته  ــت ش ــی هپاتی ــروس اصل ــج وی ــون پن تاکن
 E و A،B،C،D ــوع ــوان هپاتیــت ن ــه عن شــده کــه ب

شــناخته می شــوند. 
احتمــال ســیروز کبــدی و ســرطان در دو نــوع B و 
C بیشــتر اســت. هپاتیــت نــوع A و E معمــوال بــر 
ــوده ایجــاد می شــوند.  ــر مصــرف آب و غــذای آل اث
هپاتیــت نــوع B،C و D معمــوال نتیجــه تمــاس بــا 

مایعــات آلــوده بــدن هســتند.  
تجهیــزات  بــا  تمــاس  آلــوده،  خــون  دریافــت 
آلــوده، انتقــال از مــادر بــه نــوزاد و تمــاس جنســی 
ــن  ــال ای ــای انتق ــن روش ه ــده، مهم تری کنترل نش
ــد  ویــروس کشــنده هســتند. ایــن بیمــاری می توان
بــا عالئمــی چــون یرقــان )زردی پوســت و چشــم(، 
و  درد  تهــوع،  مزمــن،  خســتگی  ادرار،  تیرگــی 
ــت  ــچ عالم ــدون هی ــا ب ــد ی ــراه باش ــتفراغ هم اس

ــد.   ــروز کن ــه ای ب اولی
اســتفاده از ســرنگ آلــوده، یکــی از مهم تریــن 
ــه گــزارش  روش هــای گســترش هپاتیــت اســت. ب
ایــن ســازمان، ســاالنه حــدود دو میلیــون نفــر 
ــرار  ــت ق ــرض هپاتی ــوده در مع ــرنگ آل ــر س ــر اث ب

می گیرنــد. 
اســتفاده  فاجعــه،  ایــن  از  جلوگیــری  راه  تنهــا 
ــر  ــی دیگ ــت. یک ــترک اس ــرنگ مش ــردن از س نک
از مهم تریــن راهکار هــای پیشــگیری از هپاتیــت، 
ــت. مدیــکال ســاینس ــودکان اس ــیون ک واکسیناس

خانواده
 خیال بافی در انتخاب 
همسر آینده ممنوع!

ــش از  ــی پی ــم و اساس ــیار مه ــائل بس ــی از مس یک
ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــن معیار های ــر گرفت ازدواج در نظ
ــه  ــت ک ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــت و ب ــر اس همس
ــه  ــترک ب ــی مش ــه در زندگ ــکالتی ک ــترین مش بیش
ــر  ــه دخت ــت ک ــن اس ــل ای ــه دلی ــد، ب ــود می آی  وج
و پســر، همســر مناســب خــود را انتخــاب نکرده انــد 
ــوند  ــه می ش ــی متوج ــال زندگ ــد س ــس از چن و پ
ــت  ــس الزم اس ــد؛ پ ــر نبوده ان ــب یکدیگ ــه مناس ک
 بــرای ایــن انتخــاب وقــت بگذاریــم و مطالعــه 

کنیم.
 زبان و ایدئولوژی های مشترک  

مرجــان محمدیــان، دکتــری روان شناســی عمومــی 
بیــان  همســر  انتخــاب  معیار هــای  درخصــوص 
ــای  ــاس نیاز ه ــر اس ــا و ب ــت دهه ه ــا گذش ــرد: ب ک
محیــط، معیار هــا تغییــر می کنــد؛ مثــال در یــک 
ــالت  ــی، تحصی ــن تقویم ــا س ــی معیار ه ــه زمان بره
و وضعیــت مالــی بــود؛ امــا اکنــون اولیــن معیــاری 
ــان و  ــی زب ــگ« یعن ــود »فرهن ــف می ش ــه تعری ک

ایدئولوژی هــای مشــترک اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی دو نفــر از نظــر 
فرهنــگ متفــاوت باشــند، ماننــد آن اســت کــه 
دو نفــر از دو کشــور متفــاوت کــه زبــان هــم را 
بگیرنــد، گفــت:  قــرار  هــم  کنــار  در  نمی داننــد 
فرهنــگ بســیار مهــم اســت؛ چــون زبــان مشــترک 
ــد  ــرد بای ــی ف ــد از آن ســن هیجان آدم هاســت و بع

ــرد. ــرار گی ــالک ق م
 خیال بافی و رؤیاپردازی ممنوع!

یکــی از اشــتباهات رایــج برخــی افــراد، به ویــژه 
ــن اســت  ــده خــود ای ــان در انتخــاب همســر آین زن
ــاری  ــده آل و ع ــر، ای ــرد مدنظ ــد ف ــار دارن ــه انتظ ک
ــن  ــه چنی ــی ک ــد؛ در صورت ــب باش ــه عی ــر گون از ه

ــت. ــی اس ــال غیرمنطق ــی کام توقع
ــر  ــد ب ــا تاکی ــری روان شناســی عمومــی ب ــن دکت ای
ــد  ــده خــود بای ــراد در انتخــاب همســر آین اینکــه اف
از هــر نــوع خیال بافــی دوری کننــد ، تصریــح کــرد: 
زندگــی یــک واقعیــت و غیرقابــل پیش بینــی اســت 
ــه توجــه داشــته باشــند  ــن نکت ــه ای ــد ب ــراد بای و اف

کــه در رؤیــا زندگــی کــردن واقعــی نیســت.
را کنــار  خیــاالت  بایــد  بیــان کــرد:  محمدیــان 
در  و خوبــی  پذیرفــت کــه ســختی  و   گذاشــت 
کنــار هــم هســتند و هیــچ چیــز دوام نــدارد. افــراد 
ــد از  ــی را بای ــز از خیال باف ــی و پرهی ــن واقع بین ای

ــد. خودشــان آغــاز کنن
وی گفــت: فــردی کــه از دنیــای رؤیایــی شــما بیایــد 
یــا مشــکل یــا قصــد سوء اســتفاده دارد؛ بــه همیــن 
ــرد. باشــگاه  ــاب ک ــی انتخ ــا واقع بین ــد ب ــل بای دلی

خبرنــگاران

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی 
ــون  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان موضــوع مــاده 3 قان
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق
برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس
و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 
ــذا  ــده اســت ل ــل محــرز گردی ــان ذی بالمعــارض متقاضی
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م طب
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
ــه  ــی کــه اشــخاص نســبت ب آگهــی مــی شــود در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ص
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری باشــند  مــی توانن
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مدت 
ــررات اســناد  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض از مراجع
برابــر رای شــماره 139660302018000083 کالســه پرونــده 
ارفــع  رضــا  محمــد  آقــای   1392114402018001637
الرفیعــی فرزنــد عباســعلی  بشــماره شناســنامه 531 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ص
ــر روی  ــع احداثــی ب ــه مســاحت  336 متــر مرب ــه ب خان
ــاد  ــت آب ــع در دول ــی واق ــالک 389  اصل ــمتی از پ قس
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه 

ــادی ــت آب ــری دول ــاس کثی ــای عب از آق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/07

شــماره:219  برخــوار    امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی 
ــون  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان موضــوع مــاده 3 قان
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق
برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس
و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 
بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت 
ــن تکلیــف وضعیــت  ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ل

ــه  ــد ســند رســمی و ب ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب منظــور اطــالع عمــوم مرات
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند  م
ــه ایــن اداره تســلیم و  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 
ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض از مراجع
 139660302018000074 شــماره  اصالحــی  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
واحــد ثبتــی ملــک دولــت آبــاد برخــوار تصرفــات مالکانــه 
فرزنــد  زینلــی  حجــت  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
حســین بشــماره شناســنامه 2076 صــادره از دولــت آبــاد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــر روی قســمتی از پــالک  209.23 متــر مربــع احداثــی ب
ــان  ــت اصفه ــع در خــورزوق بخــش 16 ثب ــی واق 45 اصل
خریــداری بطــور مــع الواســطه از خانــم فاطمــه حیــدری

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/07

شــماره:223  برخــوار    امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

96/03/20 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
آگهــی  فاقــد ســند رســمی  و ســاختمانهای  اراضــی 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان موضــوع م
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق
برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 
بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت 
لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــه  ــد ســند رســمی و ب ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب منظــور اطــالع عمــوم مرات
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م روز آگه
بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند  م
ــه ایــن اداره تســلیم و  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 
ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض از مراجع
کالســه   139660302018000054 شــماره  رای  1-برابــر 
ــان  ــده 1391114402018002915  آقــای حبیــب نظری پرون
لودریچــه فرزنــد شــکراله  بشــماره شناســنامه 100 صــادره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــادان  نس از آب

مســاحت  255.70 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 
ــش 16  ــاد بخ ــت آب ــع در دول ــی واق ــالک 105  اصل از پ

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه ثب
کالســه   139660302018000055 شــماره  رای  2-برابــر 
ــان  ــب نظری ــای حبی ــده 1391114402018002916 آق پرون
لودریچــه فرزنــد شــکراله بشــماره شناســنامه 100  صــادره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــادان  نس از آب
مســاحت  210.20 متــر مربــع احداثــی بر روی قســمتی از 
پــالک 105  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 

ــه ــت مشــاعی اولی ــان در ازای مالکی اصفه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/07

شــماره:225  برخــوار    امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

96/03/20 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم ســهیال رحمتــی  دارای شناســنامه شــماره 1786 بــه 
ــن  ــه کالســه 418/96 ش/ 54 از ای شــرح دادخواســت ب
شــورا  در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان فــردوس کارگــر   بشناســنامه 
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 96/3/18 اقامت 389 در تاری
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــه ش ش 591  ــی ب ــت رحمت ــر 1- جن ــه 5 دخت ــت ب اس
ــه ش  ــی ب ــهین رحمت ــد 2- ش ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــا متوفــی فرزنــد 3- ســهیال رحمتــی  ش 436 نســبت ب
ــم  ــد 4- مری ــی فرزن ــا متوف ــه ش ش 1786 نســبت ب ب
ــد 5-  ــا متوفــی فرزن ــه ش ش 819 نســبت ب ــی ب رحمت
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 5943 نس ــی ب ــاره رحمت به
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــر این ــد    والغی فرزن
ــه آگهــی مــی  ــت یکمرتب ــوررا در یــک نوب درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد. 
شماره : 10045/م الف

 رئیــس شــعبه 54 شــورا ی حــل اختــالف اســتان 
اصفهــان 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــی  ــماره مل ــنامه ش ــمس   دارای شناس ــر ش ــای امی آق
1271151693 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 394/96 
ح 54 از ایــن دادگاه   در خواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــه  ــادروان خدیج ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
عبداللهــی    بشناســنامه 84 در تاریــخ 93/6/7 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــر و یــک  ــه دو پســر و دو دخت مرحــوم منحصــر اســت ب
ــی : 1271151693  ــه ش مل ــمس ب ــر ش ــر 1- امی همس
ــه ش  ــد 2- محمــود شمســی ب ــا متوفــی فرزن نســبت ب
ش 2027 نســبت بــه متوفــی فرزنــد 3- فاطمــه شــمس 
بــه ش ملــی 1270123998 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4- 
ســمیه شــمس بــه ش ش 212 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 18 نس ــی ب ــا شمس 5- رض
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر  این ــر والغی همس
ــه آگهــی مــی  ــت یکمرتب ــوررا در یــک نوب درخواســت مزب
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــف  ــد شــد. شــماره : 10046/م ال خواه
رئیــس شــعبه 54 شــورا ی حــل اختــالف اســتان 

اصفهــان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمــد امینــی    دارای شناســنامه شــماره 22748  
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 395/96 ح 54 از 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن دادگاه   در خواس ای
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد جــواد 
ــگاه  ــخ 96/3/10 اقامت ــنامه 79 در تاری ــی     بشناس امین
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب دائم
ــه یــک پســر و ســه دختــر  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه ش ش 22748  ــی ب ــد امین ــر 1- محم ــک همس و ی
ــه ش  ــی ب ــن امین ــد 2- پروی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــی  ــرا امین ــد 3- زه ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش 458 نس
ــه  ــد 4- فاطم ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 241 نس ب
امینــی بــه ش ش 2584 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 5- 
اشــرف نــادری بختیــاری 1084 نســبت بــا متوفــی همســر 
والغیــر   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــوررا در ی مزب
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام هرکســی اعتراضــی دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه  تقدی ــاه ب  م

 شد. 
شماره : 10049/م الف 

رئیــس شــعبه 54 شــورا ی حــل اختــالف اســتان 

اصفهــان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم مــژگان خواجویــی     دارای شناســنامه شــماره 

ــه 432/96 ح 54  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 200  ب

از ایــن دادگاه   در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 

ــفقی       ــره مش ــادروان طاه ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی

ــی  ــگاه دائم ــخ 95/10/2 اقامت ــنامه 827  در تاری بشناس

خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 

منحصــر اســت بــه دو پســر و ســه دختــر و یــک همســر 

1- علیرضــا خواجوئــی بــه ش ش 240 نســبت بــا متوفــی 

فرزنــد 2- غالمرضــا خواجوئــی بــه ش ش 1576 نســبت 

بــا متوفــی فرزنــد 3- مــژگان خواجوئــی بــه ش ش 200 

نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4- مینــا خواجوئــی بــه ش ش 

ــد 5- مرجــان خواجوئــی  ــا متوفــی فرزن 3670 نســبت ب

ــد  ــد 6- احم ــی فرزن ــا متوف ــه  ش ش 1039 نســبت ب ب

ــر  ــی همس ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 370 نس ــی ب خواجوئ

والغیــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــت یکمرتب ــک نوب ــوررا در ی مزب

ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام هرکســی اعتراضــی دارد و ی

ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش

ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه  تقدی ــاه ب  م

 شد. 

شماره : 10035/م الف

 رئیــس شــعبه 54 شــورا ی حــل اختــالف اســتان 

اصفهــان 

اخطار اجرایی
ــام  ــان      ن ــای ایم ــام: آق ــه: ن ــوم علی مشــخصات محک

خانوادگــی: پهلــوان زاده  نــام پــدر: مصطفــی      شــغل : 

آزاد نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 

ــی   ــام خانوادگی:فاتح ــم    ن ــه: نام:آقای هاش ــوم ل محک

ــت:  ــل اقام ــانی مح ــغل : آزاد    نش ــا  ش ــدر : رض ــام پ ن

اصفهــان : خ عبدالــرزاق کوچــه شــهیدان حســام زاده بــن 

ــران پ 5 بســت مه

محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 899 تاریــخ95/10/14 

حــوزه 18  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 

قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

 80/000/000)R( ــال ــون ری ــتاد میلی ــغ هش ــت مبل پرداخ

ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت یــک میلیــون 

و هشــتصد و شــصت و پنجهــزار ریــال R /1865/000 ریــال 

بــه عنــوان خســارت دادرســی و نشــر آگهــی بــه پرداخــت 

خســارات تاخیــر تادیــه چکهــا از تاریــخ ســر رســید 

ــم  ــان تقدی ــور از زم ــه فاکت ــر تادی ــا و خســارت تاخی چکه

ــان و  ــق خواه ــول در ح ــل وص ــت 95/1/18 قاب دادخواس

ــردد/ ــی گ ــالم م ــادر و اع ــکام ص ــرای اح ــر اج ــم عش نی

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 

محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 

ــع اجــرا بگــذارد  ــه موق ــاد آن را ب ظــرف مــدت ده روز مف

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم 

ــادر  ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ب

ــت  ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب

مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 

ــالم  ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس  اج

نماید.

شماره10141/ م الف

ــل  ــورای ح ــک  ش ــماره ی ــع ش ــعبه 18 مجتم ــر ش  دفت

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس اخت

دادنامه
 : دادنامــه  95-500شــماره   : پرونــده  کالســه 
9609976794800294 مــورخ 96/3/21 مرجــع رســیدگی 
: شــعبه 18 شــورای حــل اختــالف  خواهــان مجیــد 
قاســمی  نشــانی : اص خ حکیــم نظامــی کــوی اورنــگ 
بــن بســت رســالت پ 17    خوانــده مظفــر تاکســی 

ــارت  ــه خس ــته : مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی  مجه نش

تاخیــر و تادیــه چــک  گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده 

بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بکالســه فــوق و طی تشــریفات 

قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم 

رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی 

ــالف در خصــوص  ــد . رای قاضــی شــورای حــل اخت نمای

ــر تاکســی  ــت مظف ــد قاســمی بطرفی ــای مجی دعــوی آق

بــه خواســته مطالبــه خســارت تاخیــر و تادیــه یــک فقــره 

چــک شــماره 15246958 مــورخ 89/9/10 بــه مبلــغ 

یکصــد میلیــون ریــال وجــه چــک عهــده بانــک پارســیان 

ــت  ــخ 89/9/10 لغای ــال از تاری ــزان 100/000/000 ری ــه می ب

95/10/13 و نیــز یــک فقــره چــک بــه شــماره 15246959 

مــورخ 89/12/10 بــه انضمــام  خســارات دادرســی و 

ــت  ــات ثب ــر اجرائی ــه وصــول چــک از تاخی ــه اینک نظــر ب

ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــه و ب ــورت گرفت ص

پاســخ اســتعالم و اصیلــه از اجــرای احــکام و اینکــه 
خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی در شــورا حاضــر نشــده و 
در قبــال مــدارک و مســتندات ابــرازی و اظهــارات خواهــان 
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــده فل ــل نیام ــه عم ــری ب ــاع موث دف
را مقــرون بــه صحــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد 
198و515و519و522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم 
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 100000000ریــال 
ــه  ــوان اصــل خواســته بابــت خســارت تاخیــر تادی ــه عن ب
ــخ  ــماره 15246958 از تاری ــک ش ــره چ ــک فق ــه ی وج
89/9/10 الــی 95/10/13 و نیــز مبلــغ 5200000 ریــال هزینه 

دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ 
ــت  ــن شــعبه و پــس از اتمــام مهل ــل واخواهــی در ای قاب
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکم 

ــان مــی باشــد . ــی اصفه عمومــی حقوق
م الف 9160 

ــی   ــالف شــعبه 18حــوزه قضای قاضــی شــورای حــل اخت

ــان اصفه

ابالغ اجرائیه چک
شــماره   139604002003000122/1  : پرونــده  شــماره 
بایگانــی شــعبه : 9600217/1 شــماره آگهــی ابالغیــه : 

96/3/21  : صــدور  تاریــخ   139603802003000070
بدیــن وســیله بــه آقــای مهــدی زرکــش فرزنــد حســین 
بــه شناســنامه 2662 و کــد ملــی 128596186 بــه نشــانی 
خیابــان ســروش مقابــل مســجد الغفــور پ 7 کــد پســتی 
5875781 کــه طبــق گواهــی مامــور ابــالغ مربوطــه 
ــی  ــالغ م ــت اب ــده اس ــائی نگردی ــور شناس ــانی مذک نش
ــد حســن  ــری فرزن گــردد کــه آقــای مرتضــی فروغــی اب
) بــا وکالــت خانم هاجــر قاســمی ( جهــت وصــول مبلــغ 
ــماره 542948- ــک ش ــتناد چ ــه اس ــال ب 300000000 ری

ــان  ــر اصفه ــعبه ولیعص ــپه ش ــک س ــده بان 95/12/11 عه
ــی  ــده  اجرائ ــوده  و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش علی
تشــکیل گردیــده  اداره  ایــن  در  بــه کالســه 9600217 
ــاده 18  ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــت ل اس
ــه  در  ــک مرتب ــط  ی ــه فق ــاد اجرائی ــه اجــرا مف ــن نام آئی
ــه  ــود و چنانچ ــی ش ــی م ــن آگه ــای وط ــه کیمی روزنام
ــالغ  ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای ــدت ده روز از تاری ظــرف م
محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
ــد ــان خواه ــی جری ــات اجرائ ــد عملی ــدام ننمای ــود اق  خ

 یافت .
م الف : 9814

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان - افسانه اسدی 

اجرائیه
ــده:  ــماره پرون ــه: 9610420350500031 ش ــماره اجرائی ش

9409980350501222
تنظیــم:  941352تاریــخ   : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
1396/02/04 مشــخصات محکــوم لــه ردیف 1 نام :ســعید   
ــام پــدر: حســن     نشــانی:  ــام خانوادگــی : چراغــی  ن ن
ــان –  ــهید جعفری ــی – ک ش ــام خمین ــان – خ ام اصفه

انتهــای ک  غربــی  یــاس  اول  چهــراه   – روشــن  ک 

مشــخصات  پ8139744547  کــد  چراغــی  منــزل 

محکــوم علیــه ردیــف 1- نــام: محمــد     نــام خانوادگــی : 

بختیــاری  نــام پــدر : فتــح الــه    نشــانی: مجهــول المکان 

مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه 

/محکــوم علیــه نــام : محســن  نــام خانوادگــی : قدســی 

فــر  نــام پــدر : امیــر الــه  نشــانی : اصفهــان – خ طیــب 

نبــش میــر دامــاد ســاختمان مهتــاب ط 2 واحــد 9  

ــه / محکــوم لهــم ســعید  ــوع رابطــه : وکیــل محکــوم ل ن

ــه  ــب دادنام ــی بموج ــمه تعال ــه: بس ــوم ب ــی  محک چراغ

غیابــی مربوطــه 9509970350500674 محکــوم علیــه 

ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــه حک ــت ب ــوم اس محک

پرداخــت مبلــغ 140/000/000 ریــال بابــت وجــه چهــار فقــره 

ــی و  ــه دادرس ــال هزین ــت 4/820/000 ری ــفته و پرداخ س

ــارت  ــه و خس ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــت ح پرداخ

ــرا  ــان اج ــت زم ــورخ 1394/11/3 لغای ــه از م ــر تادی تاخی

در حــق خواهــان رعایــت تبصــره 2 مــاده 306 ق ا دم 

ــف اســت از  ــه مکل ــوم علی ــی اســت .   محک الزام

ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــالغ اجرائی ــخ اب تاری

ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م ــرا گ ــع اج بموق

مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
. 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
ــادر  ــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را ق ــوم ب محک
ــد ظــرف ســی روز  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــا مقــدار و قیمــت  ــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی کلی
ــه طــور مشــروح  ــر منقــول ، ب همــه امــوال منقــول و غی
مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم دارد ب
ــزد اشــخاص ثالــث  ــه هــر نحــو ن ــی کــه او ب کلیــه اموال
دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور 
ــه  ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی از زم
ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ضمیم
نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی 
شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
ــل  ــالم کام ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــن  ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــون  ــرای پرداخــت دی ــده امــوال ب ــه نحــوی کــه باقیمان ب
ــری درجــه شــش  کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزی
ــا هــردو  ــه ی ــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب ی
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش ــازات م مج
ــوال  ــورت ام ــه ص ــی 1394(. 6- چنانچ ــت مال محکومی
پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه 
ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نــح وه اجــرای محکومیت 

ــف  ــماره: 10085/ م ال ــی 1394( ش مال
ــی  ــعبه 5 دادگاه عموم ــی ش ــر دادگاه حقوق ــر دفت  مدی

حقوقــی شهرســتان اصفهــان – یوســف محمــدی دمابــی     

ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان علــی معتمــدی فــرد بــا وکالــت 

آقــای باصریــان  دادخواســتی بــه خواســته  مطالبــه 

ــه  ــراه کلی ــه هم ــی ب ــانحه رانندگ ــی از س ــارت ناش خس

خســارات دادرســی بــه طرفیت قاســم آوازش  بــه مجتمع 

ــس از  ــه پ ــم ک ــان تقدی ــالف  کاش ــل اخت ــوراهای ح ش

ارجــاع بــه شــعبه4 حقوقــی شــورای حــل اختــالف  بــه 

کالســه 239/96   ثبــت و بــرای تاریــخ 96/5/7  ســاعت 

6/30  عصــر وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه 

خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویز 

ــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  مــاده 73 قان

انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ کــه در 

ــا  ــوند ضمن ــر ش ــی حاض ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق وق

ــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت  ــد ت نامبــرده مــی توان

دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتر 

شــورا مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابالغ 

محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــارم ش ــعبه چه ــر ش ــئول دفت مس

ــر  ــی ف ــان – فقیه کاش

رشــد تکنولــوژی عــالوه بــر داشــتن کاربردهــای 
مفیــد در زندگــی و بــرای رفاه انســان، مشــکالتی 
ــوان  ــه آن هــا می ت ــه همــراه دارد کــه از جمل را ب
ــی  ــتگاه های ارتباط ــداوم از دس ــتفاده م ــه اس ب
ــت  ــا و پش ــراه، رایانه ه ــی های هم ــد گوش مانن
ــرک را از  ــه تح ــرد ک ــاره ک ــتن ها اش ــز نشس می
ــث  ــی باع ــن بی تحرک ــرد و همی ــان می گی انس
ــژه کمــردرد شــده اســت. ایجــاد بیمــاری، به وی

ــکات  ــاره ن ــردرد و درب ــگیری از کم ــرای پیش ب
را  گفت وگویــی  آن  درمانــی  و  تشــخیصی 
متخصــص  عبدالکریــم کریمــی،  دکتــر  بــا 
ــتون  ــی س ــی و فیزیوتراپ ــای غیرجراح درمان ه
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  فقــرات 

اصفهــان انجــام دادیــم.
 آیا کمردرد تنها به ستون فقرات 

مربوط می شود؟

ــرش  ــق در نگ ــه تحــول عمی ــا توجــه ب ــر؛ ب خی
ــر  ــای اخی ــه در دهه ه ــردرد و اینک ــه کم ــا ب م
ایجــاد کمــردرد،  و  تشــخیص  درمــان،  در  و 
ــت  ــده، عل ــاد ش ــری ایج ــای جدیدت نگرش ه
ــوط  ــاختاری مرب ــل س ــه عوام ــا ب ــردرد تنه کم
نمی شــود و ممکــن اســت اســتخوان ها یــا 
ــرد  ــه عملک ــند؛ بلک ــده باش ــیب ندی ــب آس عص
عضــالت دچــار اختــالل شــده باشــد. بنابرایــن 
عضــالت  عملکــرد  بــه  اول  درجــه  در  اگــر 
 Xray توجــه شــود، دیگــر بــه آزمایش هــای
و  MRI نیــازی  نیســت و بــا تغییــرات تحرکــی 

اســت. درمان پذیــر 
ــتورال  ــالح پاس ــه اصط ــا ب ــی از کمردرد ه بعض
گفتــه می شــود و بــه چگونگــی نشســتن و 
خوابیــدن و انجــام دادن کار مربــوط اســت. 

نــوع خوابیــدن و نشســتن و تفریحــات مــا 

می توانــد در ایجــاد کمــردرد نقــش داشــته 
ــودن  ــا نادرســت ب ــن صــورت ب ــه در ای باشــد ک
ایجــاد  روزانــه  درد هــای  خــواب،  وضعیــت 
ــش از درد  ــبانه بی ــر درد ش ــی اگ ــود؛ ول می ش
روزانــه و همیشــگی باشــد، نیــاز بــه مراجعــه بــه 

پزشــک دارد.
 علت بروز درد در اثر نشستن های 

طوالنی مدت چیست؟
اساســا ســتون فقــرات بــرای نشســتن ســاخته 
نشــده و نشســتن طوالنی مــدت قــوس طبیعــی 
را معکــوس می کنــد و عضــالت نشــیمنگاه 
ــی را در  ــر اصول ــه اگ ــوند. درنتیج ــاه می ش کوت
نشســتن رعایــت کنیــم، درد ســتون فقــرات 
ــه  ــورد توج ــوارد م ــی از م ــود. یک ــر می ش کمت
صندلی هــای چرخــان اســت کــه بــه دلیــل 
بالتکلیــف بــودن عضــالت، توصیــه بــه اســتفاده 

از آن هــا نمی شــود.
 چه مواردی را برای نشستن و کاهش 

درد توصیه می کنید؟
ــد  ــی اســت کــه بای ــه صورت نشســتن درســت ب
ســتون فقــرات بــه طــور کامــل پشــت صندلــی 
را احســاس کنــد و بهتــر اســت صندلــی دســته 
داشــته باشــد و پــا بــه زمیــن برســد و ران هــا بــا 

زمیــن مــوازی باشــد.
چرخــش در حیــن نشســتن، موجــب بــروز 
ــرای کار هــای فرعــی  ــد ب کمــردرد می شــود. بای
و دسترســی بــه وســایل مــورد نیــاز  از صندلــی 
بلنــد شــویم و بــه کار هــا بپردازیــم؛ زیــرا بــا ثبات 
در نشســتن، ســتون فقــرات مشــکل پیــدا کــرده 
و ایــن حالــت بــه دیســک فشــار وارد می کنــد. 
در صــورت بــروز مشــکل و درد، جراحــی آخریــن 
راه حــل اســت؛ زیــرا دســت کاری ســتون فقــرات 

خــود عــوارض زیــادی دارد.

 در کمردرد ها توصیه به بی تحرکی 
می شود؛ آیا این توصیه درست دارد؟

اینکــه  دارد،  وجــود  اصــل کلــی کــه  یــک 
 اســتراحت، درمــان نیســت؛ زیــرا عضــالت 
ــوارض  ــوند و ع ــر می ش ــتخوان ها ضعیف ت و اس
قلبــی و عروقــی دارد و ترشــح هورمون هــا را 
مختــل می کنــد؛ مگــر در مــوارد خــاص کــه بــه 
ــه دو  ــر ب ــوارد خاص ت ــتراحت و در م دو روز اس
ــم  ــر بخواهی ــاز اســت و اگ ــه اســتراحت نی هفت
التهــاب را کاهــش دهیــم، بــه جــای اســتراحت 
مطلــق، توصیــه بــه اســتراحت نســبی و حــرکات 

ــم. ــن می کنی ــی را جایگزی اصالح

 قولنج و ماساژدرمانی تا چه میزان 
تاثیرگذار است؟

ــه باعــث گــردش خــون  ــل اینک ــه دلی ماســاژ ب
ــا حــدودی درد را کاهــش می دهــد؛  می شــود ت
دســتی  درمان هــای  و  قولنج درمانــی  ولــی 
بیشــتر اختــالالت ســاختاری را درمــان می کنــد 
و زمانــی نتیجــه می دهــد کــه ســتون فقــرات را 

بــه خوبــی بشناســند.
 برای پیشگیری از کمردرد در کار های 

روزمره چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
بلنــد شــدن از صندلــی هــم اصولــی دارد و بایــد 
بــا کمــک دســت ها بلنــد شــد و اگــر بــه صــورت 
ــد شــویم، تکــرار ایــن امــر موجــب  خمیــده بلن

ــود. ــردرد می ش کم
افــرادی کــه بــا مانیتــور کار می کننــد بایــد 
ــه  ــه ب ــور باشــد، ن ــه مانیت چشــم ها مســتقیم ب
ــگاه شــود. ــر ن ــا پایین ت ــر ی ــه از باالت ــی ک صورت

نشســته  وضعیــت  یــک  دوچرخه ســواری 
ــک  ــه ی ــرات ب ــتون  فق ــای س ــت و قوس ه اس
قــوس تبدیــل و در قســمت عقــب کشــش 
ایجــاد می شــود؛ بــه همیــن دلیــل توصیــه 
می شــود یــک ســاعت پیــاده روی ده دقیقــه ای 
پــس از دوچرخه ســواری داشــته باشــید یــا 
ورزش هایــی را کــه آن وضعیــت نادرســت را 

ــد. ــام دهی ــنا، انج ــد ش ــد، مانن ــران کن جب
 کدام یک از کمردرد ها به عمل 

جراحی نیاز دارد؟
آزمایــش )ام آر آی( اگــر ضــرورت نداشــته 
ــرد را  ــد و ف ــده باش ــد گمراه کنن ــد، می توان باش
ــت  ــک اس ــردرد دیس ــل کم ــه دلی ــد ک ــع کن  قان
ــه  ــده ک ــده ش ــا دی ــل دارد. ام ــه عم ــاز ب و نی
ــی  ــان باق ــردن دیســک، درد همچن ــل ک ــا عم ب
 اســت و درواقــع پزشــک عکــس را درمــان کــرده 
تنگــی کانــال نخاعــی،  اســت. زمانــی کــه 
عفونــت و دررفتگــی وجــود داشــته باشــد و بــه 
هیــچ روشــی غیــر از جراحــی جــواب ندهنــد، در 

ــه جراحــی اســت.  ــاز ب ــن صــورت نی ای
 راه های پیشگیری از کمردرد چیست؟

فعالیت هــای  انجــام  درســت،  آموزش هــای 
مختلــف و تمرینــات منظــم. تحقیقــات نشــان 
می دهــد کــه تمرینــات منظــم و پیــاده روی 

ــت. ایمنــا ــردرد اس ــرای کم ــان ب ــن درم بهتری

،،
اساسا ستون فقرات برای نشستن ساخته 
قــوس  طوالنی مــدت  نشســتن  و  نشــده 
طبیعــی را معکــوس می کنــد و عضــات 
درنتیجــه  می شــوند؛  کوتــاه  نشــیمنگاه 
اگــر اصولــی را در نشســتن رعایــت کنیــم             

درد ســتون فقــرات کمتــر می شــود

متخصص درمان های غیرجراحی و فیزیوتراپی ستون فقرات:

استراحت مطلق، درمان کمردرد نیست
برای بلند شدن از روی صندلی، حتما از دست ها کمک بگیرید   

متخصــص  دســتجردی،  وحیــد  مهــدی  دکتــر 
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب بیماری هــای مغــز و اعصــاب، ب
عالئــم ابتــال بــه بیمــاری ام اس مبهــم اســت، 
 دقــت در تشــخیص را حائــز اهمیــت برشــمرد 
و گفــت: هرگونــه خواب رفتگــی دســت و پــا، ام اس 

. نیست
ــد  ــزود: درص ــتجردی اف ــد دس ــدی وحی ــر مه دکت
جالــب توجهــی از افــرادی کــه بــه متخصــص مغــز و 
اعصــاب مراجعــه می کننــد، ســیاهی رفتــن چشــم 
هنــگام بلنــد شــدن از زمیــن را نشــانه آغــار ام اس 

ــد. ــی می کنن تلق
ــه کشــور  ــوط ب ــه اینکــه ام اس مرب ــا اشــاره ب وی ب
اســکاندیناوی و اســکاتلند اســت، ادامــه داد: تــرس 
ــان  ــر در می ــال اخی ــد س ــی چن ــاری ط ــن بیم از ای
ــته از  ــر رش ــت. در ه ــده اس ــتر ش ــان بیش هموطن
علــم پزشــکی، یــک نکتــه طالیــی وجــود دارد؛ 
ــا  ــی ی ــکته قلب ــه از س ــی ک ــال زمان ــوان مث ــه عن ب

ــگیری  ــر پیش ــد ب ــود، تاکی ــت می ش ــزی صحب مغ
اســت؛ در حالــی کــه بــرای بیمــاری ام اس بایــد بــر 
عالئــم ابتــال تمرکــز شــود تــا رونــد درمــان در موقــع 
مناســب صــورت گیــرد. وحید دســتجردی، نــژاد را از 
فاکتورهــای خطــر در ابتــال بــه ایــن بیماری دانســت 
و گفــت: شــیوع ام اس در میــان بانــوان بیشــتر 
اســت و بیشــتر هــم در ســنین جوانــی شــاهد 

ــترس را  ــرد: اس ــان ک ــه بی ــتیم. وی در ادام آن هس
نمی تــوان عاملــی بــرای ابتــال بــه ام اس بــه شــمار 
ــن بیمــاری بســیار  ــم ای آورد. از ســوی دیگــر، عالئ

ــوان ترســناک اســت. ــرای بان ــم و ب مبه
بــه گفتــه ایــن متخصــص بیماری هــای مغــز و 
ام اس  بیمــاری  عالمــت  شــایع ترین  اعصــاب، 
گز گــز کــردن یــا بی حســی اســت. فــردی کــه 

ام اس دارد، دو دســت و پــای او همزمــان یــخ 
می زنــد یــا داغ می کنــد و در بعضــی از افــراد 

می شــود. سوزن ســوزن  یــا  مورمــور 
وی ادامــه داد: ایــن یکــی از فرم هــای خیلــی 
شــخص گزگــز  بــدن  نصــف  و  اســت  شــایع 
ــده  ــس ش ــا بی ح ــی رود ی ــواب م ــا خ ــد ی می کن
یــا از تنــه بــه پاییــن حــس نــدارد. ایــن  عالمت هــا 
ــه  ــه شــرطی ک ــت ام اس باشــند، ب ــد عالم می توانن
دســت کم 24 ســاعت طــول بکشــد. پــس هرگونــه 

خواب رفتگــی دســت و پــا ام اس نیســت. مهــر

دکتر مهدی وحید دستجردی، متخصص مغز و اعصاب:

ترس از بیماری ام اس در بین مردم افزایش یافته است



7 اطالعرسانی
اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

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

رسمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند رســمی 
در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بــا معــارض متقاضیــان  محــرز گردیــده 
اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد 
ــوم در دو  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــه شــرح زی تقاضــا ب
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه 
ــان  ــندمالکیت متقاضی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد  از تاریــخ انتشــار 
ــا  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــس از  ــلیم  و پ ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــید.ظرف م ــذ رس اخ
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــت طب مالکی
مــورخ      1394603020260  23045 شــماره   رای   -1
بــه  نســب  قریانــی  محمــد  آقــای    1394/05/22
 5658927854 کدملــی   1180 شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در ششــدانگ خانــه بــه 
مســاحت 142.67 مترمربــع پــاک شــماره 678فرعــی 
ــان کــه  ــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفه از 14915اصل

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ      1396603020260  02582 شــماره   رای   -2
شناســنامه  بــه  فاحتــی  علــی  اقــای   1396/02/16
ــان  ــادره اصفه ــی 1286695244ص ــماره 1644کدمل ش
ــد حســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  فرزن
بــه مســاحت 356.80متــر مربــع از پــاک شــماره 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق 15083اصل

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
1396603020260   مــورخ   3-  رای شــماره  02778 
بــه  1396/02/19 خانــم محتــرم معینــی کربکنــدی 
ــادره  ــی 6609574847 ص ــماره 5 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب   ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــوار فرزن برخ
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 185 مترمرب ســاختمان ب
309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــادی ــان اب ــی زم ــای علیرضانریمان آق
مــورخ       1396603020260  00057 شــماره   رای   -4
بــه  تهرانــی  نــادری  فائقــه  خانــم    1396  /01/10
ــی 1818434156 صــادره  شناســنامه شــماره 861 کدمل
آبــادان فرزنــد علــی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــی  ــاک شــماره -  فرع ــع پ مســاحت   195.91 مترمرب
از 309 اصلــی  واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان  
ــه  ــوده ک ــدی آتشــبار  ب ــک رســمی محســن زن ــه مال ک
ــر 9  بموجــب وکالتنامــه 91095 مــورخ 1387/08/06دفت
ــه متقاضــی واگــذار شــده  اصفهــان مــورد درخواســت  ب

ــد ــوده ان ــد نم ــهود آن را تایی ــدادی از ش وتع
مــورخ      13964603020260  00051 شــماره   رای   -5
1396/01/09    آقــای علیرضــا کبیــری دهکــردی بــه 
 4620158364 کدملــی   15767 شــماره  شناســنامه 
ــک  ــدانگ  ی ــد در  شش ــد محم ــهرکرد فرزن ــادره ش ص
ــاک  ــع پ ــاحت  114.60  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
شــماره  994 فرعــی از 15177.38 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای محمــد کشــاورز 

خوابجانــی
ــورخ  10  6- رای شــماره  04593 1394603020350   م
 139460302035005011 اصاحــی  رای  و    1394/08/
ــری  ــه ناظ ــی قلع ــور کرم ــای منص ــورخ 94/10/15 آق م
بــه شناســنامه شــماره 8 کدملــی 5499795266 صــادره 
فرزنــد جعفــر نســبت بــه ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره 8 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  172.83 مترمرب مس
اصفهــان  ثبــت  واقــع در بخــش 16  اصلــی  از 452 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــوی  ــی دهن ــه رجب ــدرت ال ــای ق رســمی آق
مــورخ   1396603020260  02295 شــماره   رای   -7
بــه  نائینــی  ســجادی  زهــرا  خانــم     1396/02/13
شناســنامه شــماره 302 کدملــی 1286889758 صــادره 
اصفهــان فرزنــد ســید کریــم نســبت بــه ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــای احداث ــن محصوربابناه ــه زمی قطع
ــی از 452  ــماره 652 فرع ــاک ش ــع پ 2241.20 مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  02572 شــماره   رای   -8
1396/02/16   اقــای بهمــن امیــری بــه شناســنامه 
4620133833صــادره  13314کدملــی  شــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــد محمدبص ــرد فرزن ــهر ک ش
ســاختمان بــه مســاحت 160متــر مربــع از پــاک شــماره 
ــت  ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15177اصل 10022فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1394603020260  36844 شــماره   رای   -9
1394/12/16  آقــای ابوالقاســم اســتکی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1285471369 ص ــماره 472 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در شش ــد محمدتق فرزن
ــماره  14991  ــاک ش ــع پ ــاحت  133.65   مترمرب مس
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  02289 شــماره   رای   -10
1396/02/13   آقــای  رســول یــادگاری دهنــوی بــه 
ــادره  ــی 1290583171 ص ــماره 164 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت 145.38 مترمربــع پــاک 
شــماره 8فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02575 شــماره  رای   -11
بــه شناســنامه  اقــای ســعید کلینــی    1396/02/16
اصفهــان  1285849973صــادره  80کدملــی  شــماره 
فرزنــد علیرضابصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه و مغــازه 
ــاک شــماره  ــع از پ ــر مرب ــه مســاحت 131مت ــه ب متصل
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق 15158اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ   1395603020260  19984 شــماره   رای   -12
ــه  ــادی ب ــی شــمس اب ــر زراعت ــای اکب 1395/11/16   اق
ــادره  ــی 1291231579  ص ــماره 14  کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان  فرزنــد عبــاس  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بــه مســاحت 24.77  مترمربــع از پــاک شــماره 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل

ــک رســمی مــی باشــد      خــود متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  02809 شــماره   رای   -13
بابائــی بــه شناســنامه  1396/02/28   آقــای علــی 
فریــدن  صــادره   1159701547 کدملــی   18 شــماره 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــی در  ششــدانگ ی ــد حیدرعل فرزن
مســاحت  191.15  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 

14017 اصلــی کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی بشــماره 
14017.204 تغییــر کــرده اســت واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــور ــین بنکدارپ ــای حس ــمی آق ــک رس مال
مــورخ   1395603020260  07783 شــماره  رای   -14
ــرد  ــی ف ــین عباس ــوره حس ــم منص 1395/04/28  خان
 0054041112 3997 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
ــگ مشــاع از  ــد حســن در ســه دان ــران فرزن صــادره ته
ــع  ــاحت 66.25 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــاک شــماره- فرعــی از 13862 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــی باشــد      م
مــورخ   1395603020260  07787 شــماره  رای   -15
1395/04/28   آقــای ابوالقاســم فتاحــی کلیشــادی 
ــی 1281729851  ــماره 63249 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــگ مشــاع  ــد حســن در ســه دان ــان فرزن صــادره اصفه
از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 66.25 مترمربــع 
پــاک شــماره- فرعــی از 13862 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02294 شــماره  رای   -16  
بــه  حســینی  رســول  ســید  آقــای    1396/02/13
ــادره  ــی 1283013940 ص ــماره 1401 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد سیدحســن نســبت بــه ششــدانگ 
پــاک  مترمربــع   139.20 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره191 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
الواســطه از مالــک رســمی آقــای حــاج عبدالخالــق 

کشــاورز
مــورخ   1395603020260  05895 شــماره  رای   -17
1395/03/20  آقــای مصطفــی الماســی بــه شناســنامه 
شــماره 402 کدملــی 1290355436 صــادره اصفهــان 
فرزنــد زیــن العابدیــن در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت   171      مترمربــع پــاک شــماره70  
فرعــی از  14915  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02296 شــماره  رای   -18
بــه  فــر  دوســتی  محســن  آقــای    1396/02/13
 6219247345 کدملــی   868 شــماره  شناســنامه 
ــه  ــد عبــاس نســبت ب صــادره بوئیــن و میاندشــت فرزن
ــع  ــاحت 139.80 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــاک شــماره2 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م
مــورخ   1396603020260  02310 شــماره  رای   -19
بــه  پــور  رفیــع  محمــد  علــی  آقــای    1396/02/13
شناســنامه شــماره 5359 کدملــی 4170053605 صــادره 
الیگــودرز فرزنــد ابراهیــم نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
 166 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ 
مترمربــع پــاک شــماره 7فرعــی از15177 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02311 شــماره  رای   -20
بــه شناســنامه  1396/02/13  خانــم زهــرا ضامنــی 
ــودرز  ــادره الیگ ــی 4171986346 ص ــماره 299 کدمل ش
ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــد صــادق نســبت ب ــد محم فرزن
 166 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ 
مترمربــع پــاک شــماره 7فرعــی از15177 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02302 شــماره  رای   -21
ــنامه  ــه شناس ــیردره ب ــین ش ــای حس 1396/02/13  آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1286856795 ص ــماره 360 کدمل ش
فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 135.20 مترمربــع پــاک شــماره 168 
فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02910 شــماره  رای   -22
1396/02/21  اقــای  حجــت جمالــی بــه شناســنامه 
شــماره 2460کدملــی  1288231938 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد  حســن بصــورت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاحت   ــه مس ــفت کاری ب ــد س ــاختمان در ح ــاب س یکب
3611فرعــی  شــماره  پــاک  از  مربــع  198.70متــر 
ــه  ــی ))کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی ب از15182اصل
ــع در  ــت (( واق ــده اس ــل ش ــی تبدی ــاک 11154 فرع پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02911 شــماره  رای   -23
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــدی جمال ــای  مه 1396/02/21    اق
شــماره  17 کدملــی  1291632271 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد  حســن بصــورت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاحت   ــه مس ــفت کاری ب ــد س ــاختمان در ح ــاب س یکب
3611فرعــی  شــماره  پــاک  از  مربــع  198.70متــر 
ــه  ــی ))کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی ب از15182اصل
ــع در  ــت (( واق ــده اس ــل ش ــی تبدی ــاک 11154 فرع پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02912 شــماره  رای   -24
1396/02/21  اقــای هــادی جمالــی بــه شناســنامه 
شــماره  30 کدملــی  1291569146 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد  حســن بصــورت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاحت   ــه مس ــفت کاری ب ــد س ــاختمان در ح ــاب س یکب
3611فرعــی  شــماره  پــاک  از  مربــع  198.70متــر 
ــه  ــی ))کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی ب از15182اصل
ــع در  ــت (( واق ــده اس ــل ش ــی تبدی ــاک 11154 فرع پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02581 شــماره  رای   -25
1396/02/16  خانــم ریحانــه پهلوانــی نــژاد خوابجانــی به 
ــی 1293296562صــادره  شناســنامه شــماره 7391کدمل
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــن بص ــد حس ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت 105.43متــر مربــع از پــاک شــماره 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق 13862اصل

ــک رســمی مــی باشــد      خــود متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  03154 شــماره  رای   -26
ــه  ــادی ب ــفیعی جوآب ــوش ش ــای داری 1396/02/27  آق
شناســنامه شــماره 15 کدملــی 1142198987 صــادره 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــد اصغ ــهر فرزن ــی ش خمین
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش مش
ــع  ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع پ 118.67 مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای خلیــل الــه 

ــاطریان ش
مــورخ   1396603020260  03155 شــماره  رای   -27
ــه  ــادی ب ــو آب ــفیعی ج ــت ش ــم عف 1396/02/27  خان
 4839657750 کدملــی   334 شــماره  شناســنامه 
ــه ســه  ــی نســبت ب ــده عل ــد مان ــوس فرزن صــادره چال
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 118.67 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــاطریان ــه ش ــل ال خلی
مــورخ   1396603020260  02332 شــماره  رای   -28

بــه  زارعــی خوابجانــی  1396/02/13   خانــم زهــره 
شناســنامه شــماره 826 کدملــی 1286967732 صــادره 
ــاب  ــد ســیدعلی بصــورت ششــدانگ یکب ــان فرزن اصفه
خانــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 257.95 مترمربــع 
ــی واقــع در  از پــاک شــماره 986 فرعــی از15177 اصل
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــی باشــد      رســمی م
مــورخ   1396603020260  02300 شــماره  رای   -29
بــه  اصفهانــی  حقایــق  آقــای کمــال    1396/02/13
شناســنامه شــماره 1148 کدملــی 1284639770 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــر نس ــد اصغ ــان فرزن اصفه
پــاک  مترمربــع  بــه مســاحت 215.92  ســاختمان 
شــماره 1 فرعــی از14017 اصلــی واقــع در بخــش 5  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد      باش
مــورخ   1396603020260  02753 شــماره  رای   -30
1396/02/18    اقــای مهــدی کشــاورزی بــه شناســنامه 
شــماره  1372کدملــی  1285449967 صــادره  اصفهــان 
ــاب  کارواش  ــدانگ یکب ــورت شش ــین بص ــد  حس فرزن
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت  265.65مت ــه مس ــاری ب تج
شــماره  14761اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02283 شــماره  رای   -31
بــه  اصفهانــی  ســرتیپی  علــی  آقــای    1396/02/12
شناســنامه شــماره 1740 کدملــی 1287185053 صــادره 
اکبــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب  اصفهــان فرزنــد 
ســاختمان تجــاری اداری بــه مســاحت 17.60 مترمربــع 
از پــاک شــماره 13670 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  04096 شــماره  رای   -32
1396/03/10  آقــای مهــدی عاصمــی اصفهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 50592 کدملــی 1282425791 صادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 
بــه مســاحت 600.17 مترمربــع پــاک شــماره57 فرعــی 
ثبــت اصفهــان  واقــع در بخــش 5  از 15179اصلــی 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت 

ــی ــه ثبت ــق اظهارنام ــری طب ــدی جوه مه
مــورخ   1396603020260  03151 شــماره  رای   -33
ــه  ــه ب ــوروزی ده کهن ــی ن ــای عوضعل 1396/02/27  آق
ــادره  ــی 4689733023 ص ــماره 8 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــنعلی نس ــد حس اردل فرزن
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 105 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15177 اصل 1068فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــان  ــه امیدی ــت ال ــای نعم ــت آق از مالکی
مــورخ   1396603020260  02766 شــماره  رای   -34
1396/02/18  آقــای حســن اســماعیلی قهســاره بــه 
ــادره  ــی 1189173441 ص ــماره 816 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــان در  شش ــد رمض ــتان فرزن اردس
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 150.60  مترمرب ــه مس ــه  ب خان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 15177 اصل 27  فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــدان ــا امی ــای رض ــت آق مالکی
مــورخ   1396603020260  02285 شــماره  رای   -35
بــه  آقــای محمــود محمــدی اشــنی    1396/02/13
ــی 1286512077 صــادره  شناســنامه شــماره 284 کدمل
اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 150.65 مترمربــع  خان
ــع در  ــی واق ــی از14915 اصل ــاک شــماره 123 فرع از پ
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالکیــت بانــوان ایــران و رضــوان و بتــول 

ــی شــهید اول شــهرت همگ
مــورخ   1396603020260  03696 شــماره  رای   -36
1396/03/06  آقــای مهــدی عاصمــی اصفهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 50592 کدملــی 1282425791 صادره 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد محمــد نســبت ب اصفهــان فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 143.64 مترمربــع پــاک 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15179 اصل ــماره 86فرع ش
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالکیــت مهــدی جوهــری طبــق اظهارنامــه 

ــی ثبت
مــورخ   1396603020260  02047 شــماره  رای   -37
ــادی  ــور محمدآب ــای حســین هاشــم پ 1396/02/09  آق
بــه شناســنامه شــماره 725 کدملــی 1286482641 
صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل در ســه دانــگ مشــاع 
ــه مســاحت 134.26  ــه  ب ــاب خان از ششــدانگ  یــک ب
ــی  ــی از 14915 اصل ــماره 34  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفه

ــی باشــد      ــک رســمی م مال
مــورخ   1396603020260  02049 شــماره  رای   -38
1396/02/09  خانــم رضــوان ســلطانی محمــد آبــادی بــه 
ــادره  ــی 1286741025 ص ــماره 200 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 134.26 مترمربــع پــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل ــماره 34  فرع ش
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02136 شــماره  رای   -39
ــه شناســنامه  ــان ب ــم نرگــس آکوچکی 1396/02/10  خان
ــان  ــادره اصفه ــی 1287025897 ص ــماره 1749 کدمل ش
ــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک  ــد رضــا در ســه دان فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت  159.90  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
شــماره  468 فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02120 شــماره  رای   -40
بــه  آکوچکیــان  غامحســین  آقــای    1396/02/10
شناســنامه شــماره 43 کدملــی 1291081518 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اکبــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  159.90  مترمربــع 
پــاک شــماره  468 فرعــی از 14874 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02574 شــماره  رای   -41
1396/02/16  اقــای محمــد مارانــی بــه شناســنامه 
ــی  ــادره خمین ــی 1282998773ص ــماره 3933کدمل ش
شــهرفرزند یــدهللا بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــع از پــاک  ــه مســاحت 167.24متــر مرب نیمــه تمــام ب
شــماره 13900اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد      ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
مــورخ   1396603020260  03158 شــماره  رای   -42
1396/02/27  آقــای عبدالــه قائــدی بــه شناســنامه 
شــماره 1515 کدملــی 1819383644 صــادره آبــادان 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــین نس ــی حس ــد عل فرزن
پــاک  بــه مســاحت 135.80 مترمربــع  ســاختمان 
شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ   1396603020260  02615 شــماره  رای   -43
1396/02/17  خانــم زهــرا ســرلک بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــودرز فرزن ــادره الیگ ــی 4172633358 ص 23 کدمل

حاجــی علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه 
مســاحت 20 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب در بخ
عــادی مــع الواســطه از مالکیــت آقــای مســعود همــوار
مــورخ   1396603020260  01166 شــماره  رای   -44
ــوی  ــی دهن ــری عبدال ــه صغ ــم فاطم 1396/01/27  خان
ــی 1284626318   ــماره 1359  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 44.65  مترمربــع از پــاک 
شــماره 8 فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالکیــت آقــای تقــی عمرانــی دهنــوی
مــورخ   1396603020260  02267 شــماره  رای   -45
بــه  علویجــه  نــوری  فاطمــه  خانــم    1396/02/12
شناســنامه شــماره 125 کدملــی 1091918929 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــن در  س ــد حس ــاد فرزن ــف آب نج
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 160.80   
مترمربــع پــاک شــماره 2  فرعــی از 15140 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــن  ــه امی ــای نصرال ــت آق ــع الواســطه از مالکی ــادی م ع

الرعایائــی خوابجانــی
مــورخ   1396603020260  02273 شــماره  رای   -46
ــه  ــه ب ــوری علویج ــا ن ــای  محمدرض 1396/02/12   آق
شناســنامه شــماره 82 کدملــی 1091878781 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــد در  س ــد محم ــاد فرزن ــف آب نج
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 160.80   
مترمربــع پــاک شــماره 2  فرعــی از 15140 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــن  ــه امی ــای نصرال ــت آق ــع الواســطه از مالکی ــادی م ع

ــی  ــی خوابجان الرعایائ
مــورخ   1396603020260  03308 شــماره  رای   -47
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــه طراح ــم وجیه 1396/02/31  خان
ــان  ــی 1285994132 صــادره اصفه شــماره 2457 کدمل
مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  اســداله  فرزنــد 
ــاحت 125.90  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش
مترمربــع پــاک شــماره11 فرعــی از452 اصلــی واقــع در 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالکیــت آقــای حســین ســلیمانی 

ــوی دهن
مــورخ   1396603020260  03310 شــماره  رای   -48
بــه  جلــوه  اکبــری  احمــد  آقــای    1396/02/31
شناســنامه شــماره 421 کدملــی 1284742075 صــادره 
اصفهــان فرزنــد غامرضــا نســبت بــه ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش مش
125.90 مترمربــع پــاک شــماره11 فرعــی از452 اصلــی 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــای حســین  ــت آق ــع الواســطه از مالکی ــادی م ــه ع نام

ســلیمانی دهنــوی
مــورخ   1396603020260  03045 شــماره  رای   -49
1396/02/24  خانــم مریــم یکرنگــی بــه شناســنامه 
ــان   ــادره اصفه ــی 1284495469 ص ــماره 849 کدمل ش
فرزنــد حســین در دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  
ــع  ــاحت  183.30  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــع در  ــی واق ــی از 14458 اصل ــماره 99  فرع ــاک ش پ
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالکیــت زهــرا معصــوم زاده  بــوده 
دفتــر  مــورخ 1381/6/27   12730 بموجــب ســند  و 
ــا  ــدی و علیرض ــور مه ــول پ ــای رس ــه آق ــان ب 108 اصفه
جبــارزارع وکالــت داده شــده اســت کــه مــورد درخواســت  
ــذار شــده و  ــه متقاضــی واگ ــادی ب ــه ع بموجــب قولنام

ــد ــوده ان ــد نم ــهود آن را تایی ــدادی از ش تع
مــورخ   1396603020260  03010 شــماره  رای   -50
1396/02/24  آقــای  امیــر دوازده امامــی بــه شناســنامه 
شــماره 831 کدملــی 1285400984 صــادره اصفهــان  
ــدانگ   ــاع از  شش ــگ مش ــار دان ــن در چه ــد حس فرزن
ــع  ــاحت  183.30  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
پــاک شــماره 99  فرعــی از 14458 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب دربخ
ــوم زاده   ــرا معص ــت زه ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ع
بــوده و بموجــب ســند 12730 مــورخ 1381/6/27 دفتــر 
ــا  ــدی و علیرض ــور مه ــول پ ــای رس ــه آق ــان ب 108 اصفه
جبــارزارع وکالــت داده شــده اســت کــه مــورد درخواســت  
ــذار شــده و  ــه متقاضــی واگ ــادی ب ــه ع بموجــب قولنام

ــد ــوده ان ــد نم ــهود آن را تایی ــدادی از ش تع
مــورخ   1396603020260  02712 شــماره  رای   -51
ــنامه  ــه شناس ــد ب ــده فرجمن ــم حمی 1396/02/18   خان
شــماره 1166 کدملــی 1292164859 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمــود نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 137.57 مترمربــع 
پــاک شــماره  15182 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02713 شــماره  رای   -52
1396/02/18  خانــم طاهــره خبــازی چالشــتری بــه 
شناســنامه شــماره 81 کدملــی 1290154732 صــادره 
ــاع  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــد نس ــد محم ــان فرزن اصفه
ــه مســاحت 137.57  ــاب ســاختمان ب ازششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره  15182 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــی باشــد      م
مــورخ   1396603020260  02714 شــماره  رای   -53
ــه شناســنامه  ــد ب ــود فرجمن ــای محم 1396/02/18   آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1285478096 ص ــماره 1146 کدمل ش
فرزنــد حســن نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 137.57 مترمربــع 
پــاک شــماره  15182 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02578 شــماره  رای   -54
ــه  ــی ب ــن بروجن ــو بی ــن نیک ــم پروی 1396/02/16  خان
ــادره  ــی 1817885782ص ــماره 217کدمل ــنامه ش شناس
ابــادان فرزنــد ایــت الــه بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ــی  ــه اعیان ــا ثمنی ــه باســتثناء به ــاب خان ششــدانگ یکب
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 319.20مت ــه مس ان ب
24فرعــی از 14458اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــد امین ــای محم ــت آق از مالکی
مــورخ   1396603020260  02579 شــماره  رای   -55
ــه شناســنامه  ــزوه ب ــی پ ــا حســن امین 1396/02/16  اق
شــماره 514کدملــی 1287678742صــادره اصفهــان 
فرزنــد قدیــر علــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ــی  ــه اعیان ــا ثمنی ــه باســتثناء به ــاب خان ششــدانگ یکب
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 319.20مت ــه مس ان ب
24فرعــی از 14458اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــد امین ــای محم ــت آق از مالکی
مــورخ   1396603020260  01599 شــماره  رای   -56
ــفادرانی  ــور ورنوس ــرات پ ــم ب ــای رحی 1396/01/31  آق
 1141095157 کدملــی   816 شــماره  شناســنامه  بــه 
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســین علــی نســبت بــه 
ــی  ــای احداث ــن محصوربابن ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
بــه مســاحت 348.60 مترمربــع پــاک شــماره 11فرعــی 

اصفهــان  ثبــت   16 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از452 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت 

ــوی ــی دهن ــی مصطفائ ــای عل آق
مــورخ   1396603020260  03169 شــماره  رای   -57
1396/02/27  آقــای ســید رســول حســینی دهنــوی بــه 
ــادره  ــی 1289953511 ص ــماره 48 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد ســید مهــدی در  ششــدانگ  یــک بــاب 
ســاختمان نیمــه ســاز  بــه مســاحت  203.67  مترمربــع 
پــاک شــماره 8  فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 
ــادی مــع  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 16 ثب

الواســطه از مالکیــت آقــای حســن عبدالــی دهنــوی 
مــورخ   1396603020260  02586 شــماره  رای   –58
1396/02/17  آقــای مهــدی رســتمی بــه شناســنامه 
ــاد  ــف اب ــادره نج ــی 1092062734 ص ــماره 45 کدمل ش
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــد نس ــد محم فرزن
مســاحت 149.05 مترمربــع پــاک شــماره60 فرعــی 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از13900 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت 

ــدری ــی ص ــای مرتض آق
مــورخ   1396603020260  02754 شــماره  رای   -59
1396/02/18   اقــای مرتضــی داوری دولــت ابــادی 
بــه شناســنامه شــماره  63کدملــی  6609520437 
صــادره  دولــت ابــاد فرزنــد  حســن بصــورت ششــدانگ 
یکبــاب  خانــه بــه مســاحت  76.11متــر مربــع از پــاک 
شــماره  15178اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت 

ــا دل ــای رســول دان آق
مــورخ   1396603020260  02919 شــماره  رای   -60
ــه  ــادی ب ــون اب ــر عل ــری رنجب ــم  مه 1396/02/21  خان
 1140184131 18459 کدملــی   شــماره   شناســنامه 
یــک  بصــورت  رضــا  صــادره  خمینــی شــهرفرزند  
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  
161.99متــر مربــع از پــاک شــماره 34 فرعــی از 14915 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از موروثــی مرحــوم 

ــادی ــون اب ــر عل ــا رنجب رض
مــورخ   1396603020260  02918 شــماره  رای   -61
1396/02/21    اقــای محمــد رضــا رنجبــر علــون ابــادی 
بــه شناســنامه شــماره  2270 کدملــی  1286701491 
صــادره  اصفهــان فرزنــد  رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع 
ــر  ــه مســاحت  161.99مت ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یکب
مربــع از پــاک شــماره 34 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــر  ــا رنجب ــوم رض ــی مرح ــطه از موروث ــع الواس ــادی م ع

ــادی ــون اب عل
مــورخ   1396603020260  02917 شــماره  رای   -62
ــه  ــادی ب ــون اب ــر عل ــم رنجب ــم  مری 1396/02/21   خان
 1281776890 67975کدملــی   شــماره   شناســنامه 
صــادره  اصفهانفرزنــد  رضــا بصــورت یــک دانــگ مشــاع 
ــه بــه مســاحت  161.99متــر  از ششــدانگ یکبــاب  خان
مربــع از پــاک شــماره 34 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــر  ــا رنجب ــوم رض ــی مرح ــطه از موروث ــع الواس ــادی م ع

ــادی ــون اب عل
مــورخ   1396603020260  02916 شــماره  رای   -63
1396/02/21   اقــای  علیرضــا رنجبــر علــون ابــادی 
ــی  1286635217   ــماره  1592 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره  اصفهــان فرزنــد  رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع 
ــر  ــه مســاحت  161.99مت ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یکب
مربــع از پــاک شــماره 34 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــر  ــا رنجب ــوم رض ــی مرح ــطه از موروث ــع الواس ــادی م ع

ــادی ــون اب عل
مــورخ   1396603020260  02281 شــماره  رای   -64
1396/02/12   خانــم صدیقــه دهقــان نــژاد قهفرخــی بــه 
ــادره  ــی 1285660927 ص ــماره 226 کدمل ــنامه ش شناس
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــورت س ــی بص ــد عل ــان فرزن اصفه
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 177.18مترمربــع 
پــاک شــماره 543 فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 
ــادی مــع  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 16 ثب

ــی ــی تیران ــت ابوالفضــل امین الواســطه از مالکی
مــورخ   1396603020260  02282 شــماره  رای   -65
1396/02/12  آقــای غامرضــا ذوالفقــاری باغبادرانــی بــه 
شناســنامه شــماره 49146 کدملــی 1815391146 صــادره 
ــگ مشــاع از  ــد حســین بصــورت ســه دان ــادان فرزن آب
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 177.18مترمربــع 
پــاک شــماره 543 فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 
ــادی مــع  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 16 ثب

الواســطه از مالکیــت ابوالفضــل امینــی تیرانــی 
مــورخ   1396603020260  02467 شــماره  رای   -66
1396/02/14  آقــای احمــد کشــانی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1286538416 ص ــماره 993 کدمل ش
ــه   ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــول بص ــد عبدالرس فرزن
ــماره 106  ــاک ش ــع از پ ــاحت 286.30 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــا گرای ــنی هم ــی محس ــای مصطف ــمی آق رس
مــورخ   1396603020260  01323 شــماره  رای   -67
1396/01/29 آقــای عزیزالــه قاســمی بــه شناســنامه 
شــماره 4 کدملــی 1189884356 صــادره اردســتان 
فرزنــد علــی اکبــر در ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  
بــه مســاحت  172.08  مترمربــع پــاک شــماره 7779  
ثبــت  از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5   فرعــی 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02331 شــماره  رای   -68
بــه  ســوادکوهی  نوربخــش  آقــای    1396/02/13
شناســنامه شــماره 2 کدملــی 1159682471 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــه در شش ــب ال ــد حبی ــدن فرزن فری
خانــه  بــه مســاحت 154.82 مترمربــع پــاک شــماره  - 
فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــمس آب ــی ش ــدر زراعت ــای حی ــمی آق رس
مــورخ   1396603020260  02904 شــماره  رای    -69
1396/02/20 خانــم نصــرت مظاهــری ســودانی بــه 
شناســنامه شــماره 8 کدملــی 1291225791 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــن در س ــد سیدحس ــان فرزن اصفه
ــاحت  135.55   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13511 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد      رســمی م
مــورخ   1396603020260  02905 شــماره  رای   -70
ــنامه  ــه شناس ــوی ب ــادات موس ــم س 1396/02/20 خان
شــماره 858 کدملــی 1283943093 صــادره خوراســگان 
فرزنــد اصغــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت  135.55  مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
ــش 5   ــع در بخ ــی واق ــی از 13511 اصل ــماره  - فرع ش
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     
مــورخ   1396603020260  02747 شــماره  رای   -71
بــه  شمســی  حســن  محمــد  اقــای   1396/02/18

شناســنامه شــماره  496کدملــی  6219396014 صــادره  
ــدانگ  ــورت شش ــه بص ــد  امرال ــت فرزن ــن میاندش بوئی
ــع از پــاک  ــر مرب ــه مســاحت  153مت ــه ب ــاب  خان یکب
شــماره  15182اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ   1396603020260  02585 شــماره  رای   -72
1396/02/17 آقــای رمضــان رمضــان پــور بــه شناســنامه 
شــماره 12 کدملــی 6339594670 صــادره شــهرکرد 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد قل ــد محم فرزن
پــاک  مترمربــع   216.80 مســاحت  بــه  ســاختمان 
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق شــماره 309 اصل
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت 

ــان  ــهرداری اصفه ش
مــورخ   1396603020260  02606 شــماره  رای   -73
بــه شناســنامه  یــاوری  1396/02/17 خانــم طاهــره 
ــان  ــادره اصفه ــی 1282322850ص ــماره 39712کدمل ش
ــد علــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  فرزن
مســاحت  بــه  اداری  تجــاری  ســاختمان  یکبــاب 
62.70متــر مربــع از پــاک شــماره 8فرعــی از452اصلــی 
واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  02607 شــماره  رای   -74
بــه  دوســت  مهمــان  ملیحــه  خانــم   1396/02/17
شناســنامه شــماره 66802کدملــی 1281767573صادره 
اصفهــان فرزنــد ســید جــال بصــورت ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری اداری بــه 
ــی  ــماره 8فرع ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 62.70مت مس
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16  ثب ــع در بخ ــی واق از452اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ   1396603020260  02909 شــماره  رای   -75
1396/02/21 آقــای مــرداس فرامــرزی فیــل آبــادی 
 4679579048 52 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
ــک  ــدانگ  ی ــان در  شش ــد رمض ــان فرزن ــادره فارس ص
ــاک  ــع پ ــاحت 43.03   مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ب
شــماره 115  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  
ثبــت اصفهــان کــه مالــک رســمی  شــهرداری اصفهــان  
بموجــب ســند 97517  مــورخ 1367/12/21  دفتــر 64   
ــه  ــب وکالتنام ــطه بموج ــع الواس ــه م ــوده ک ــان ب اصفه
104616 مــورخ 1387/12/24 دفتــر 82 بــه محمــود 
جادتــی و تفویــض وکالــت 128941 مــورخ 1394/4/18 
ــل  ــرداس فرامــرزی فی ــای م ــه آق ــان ب ــر 82 اصفه دفت
آبــادی فیــل آبــادی واگــذار شــده و بموجــب جــواز دفــن 
2513 مــورخ 1394/11/06 پزشــکی قانونــی اصفهــان 
ــهود آن را  ــدادی از ش ــت و تع ــرده اس ــوت ک ــود ف محم

ــد ــد نمــوده ان تایی
مــورخ   1396603020260  00043 شــماره  رای   -76
1396/01/09  آقــای رضــا رجبــی محمــدی بــه شناســنامه 
شــماره 563 کدملــی 5658934095 صــادره حــوزه 23 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــر در س ــی اکب ــد عل ــان فرزن اصفه
ــاحت    159.40  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از 14915 اصل ــاک شــماره 329  فرع ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفه

ــک رســمی مــی باشــد      مال
مــورخ   1396603020260  00042 شــماره  رای   -77
محمــدی  شــهریاری  معصومــه  خانــم    1396/01/09
بــه شناســنامه شــماره 380 کدملــی 4569428800 
صــادره ســمنان فرزنــد عبــدهللا در ســه دانــگ مشــاع از 
ــه مســاحت    159.40  ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ  ی
ــی  ــی از 14915 اصل ــاک شــماره 329  فرع ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفه

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  02706 شــماره  رای   78-
بــه  اصفهانــی  نمــازی  آقــای  کمــال   1396/02/18
ــی 1286897769 صــادره  شناســنامه شــماره 1100 کدمل
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــد اکب ــان فرزن اصفه
ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 188 مترمربــع 
پــاک شــماره457 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02709 شــماره  رای   79-   
بــه  اصفهانــی  نمــازی  مهــدی  آقــای   1396/02/18
شناســنامه شــماره 1983 کدملــی 1287246443 صادره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــد اکب ــان فرزن اصفه
ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 188 مترمربــع 
پــاک شــماره457 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02765 شــماره  رای   80-
1396/02/19 اقــای ســید قبــاد میــر احمــدی بابــا 
2091کدملــی   شــماره   شناســنامه  بــه  حیــدری 
ــب  ــید حبی ــد  س ــان فرزن ــادره  فارس 4679042230 ص
ــه مســاحت   ــازه ب ــاب  مغ ــه بصــورت ششــدانگ یکب ال
37.27متــر مربــع از پــاک شــماره 3فرعــی باقیمانــده  
از 99اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــه  ــت ورث ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــود ــوه ع ــاس ق ــوم عب مرح
مــورخ   1396603020260  03121 شــماره  رای   -81
ــنامه  ــه شناس ــری ب ــد جعف ــای  احم 1396/02/26  آق
شــماره 2188 کدملــی 1189230011 صــادره اردســتان 
فرزنــد رمضــان در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه 
مســاحت 198 مترمربــع پــاک شــماره   44 و 331 الــی 
333 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02161 شــماره  رای   -82
ــنامه  ــه شناس ــهریاری ب ــعید ش ــای س 1396/02/11  آق
شــماره 19375 کدملــی 1282663097 صــادره اصفهــان 
فرزنــد حبیــب الــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
ــع  ــاحت  176.55  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــع در  ــی واق ــی از 15177 اصل ــاک شــماره  394 فرع پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02160 شــماره  رای   -83
بــه  واثقــی خوندابــی  آقــای معصومــه   1396/02/11
شناســنامه شــماره 47 کدملــی 1091984816 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی در س ــد رجبعل ــاد فرزن ــف آب نج
ــاحت  176.55   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــع پــاک شــماره  394 فرعــی از 15177 اصلــی  مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفه

ــد       ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  02433 شــماره  رای   -84
1396/02/14  آقــای رضــا محققیــان بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1281037621 ص ــماره 61137 کدمل ش
ــاب ســاختمان  ــاس بصــورت ششــدانگ یکب ــد عب فرزن
بــه مســاحت 200 مترمربــع از پــاک شــماره 13900 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد       ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1395603020260  22260 شــماره  رای   -85
ــه  ــی  ب ــدی زهران ــه محم ــم خدیج 1395/12/14   خان
شناســنامه شــماره 1911  کدملــی 1283042991  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد حمیــد  نســبت بــه یــک دانــگ ونیــم 

ــه مســاحت 142.70   ــه  ب مشــاع از ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع از پــاک شــماره 14008 اصلــی واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

ــی شــیران ــای حیدرعل ــک رســمی آق الواســطه از مال
مــورخ    1395603020260  22261 شــماره   رای   -86
ــه شناســنامه  ــوری  ب ــای محمدرضــا ن 1395/12/14  اق
شــماره 93  کدملــی 1291020454  صــادره اصفهــان  
ــاع از  ــم مش ــگ ونی ــه چهاردان ــبت ب ــی  نس ــد عل فرزن
ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 142.70  مترمربــع 
از پــاک شــماره 14008 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی شــیران ــای حیدرعل ــک رســمی آق مال
87- رای شــماره  06799 1395603020260   مــورخ  
1395/04/03   آقــای مصطفــی هادیــان جــزی بــه 
 1281876429 کدملــی   78173 شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در دو دانــگ مشــاع از  
ــه مســاحت    161.45   ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ  ی
ــی  ــی از  13890 اصل ــماره  1  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد       ــک رســمی م مال
88- رای شــماره  06798 1395603020260   مــورخ  
بــه  آقــای صدیقــه هادیــان جــزی     1395/04/03
ــادره   ــی 5110465371 ص ــماره 88 کدمل ــنامه ش شناس
برخــوار فرزنــد علــی در  دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت    161.45     مترمربــع 
پــاک شــماره 1  فرعــی از 13890  اصلــی واقــع در 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــی باشــد       رســمی م
89- رای شــماره  06797 1395603020260   مــورخ  
1395/04/03   آقــای مرتضــی هادیــان جــزی بــه 
 1292441364 کدملــی   4891 شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در دو دانــگ مشــاع از  
ــه مســاحت    161.45      ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ  ی
مترمربــع پــاک شــماره 1 فرعــی از  13890  اصلــی 
واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد        ــی باش ــمی م ــک رس مال
1395603020260   مــورخ   90- رای شــماره  08356 
1395/05/06  آقــای محمــد مهــدی درخشــنده بــه 
ــادره  ــی 1229454306 ص ــماره 43 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب   ــک ب ــدانگ  ی ــی در  شش ــد مصطف ــار فرزن خوانس
مغــازه بــه مســاحت 40  مترمربــع پــاک شــماره    309  
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــر     ــای  رضــا افشــان ف اق
مــورخ      1395603020260  14191 شــماره   رای   -91
1395/08/22 اقــای ســیف الــه صادقــی هســنیجه   
بــه شناســنامه شــماره 1943 کدملــی 1285723181  
صــادره اصفهــان  فرزنــد یدالــه  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت  132.27  مترمربــع از 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــاک شــماره 13900  اصل پ
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی  ــود صرام ــای محم ــک رســمی آق مال
92- رای شــماره  22584 1395603020260   مــورخ  
بــه  منتظــری  سیدمحســن  آقــای   1395/12/18
شناســنامه شــماره 49443 کدملــی 1280920041 صادره 
اصفهــان فرزنــد ســیدرحیم بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــاک  ــع از پ ــاحت 184.70 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــماره  ــه ش ــه ب ــی ))ک ــده  اصل ــماره 13995 باقیمان ش
13995.118 فرعــی تبدیــل شــده اســت (( واقــع در 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
93- رای شــماره  22377 1395603020260   مــورخ  
ــه  ــامانی ب ــی س ــی خان ــهناز ول ــم ش 1395/12/16 خان
شناســنامه شــماره 2166 کدملــی 1818996618 صــادره 
ابــادان فرزنــد قاســم بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 121 مترمربــع از پــاک شــماره 83 
فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــای حســن رضــوی رســمی آق
94- رای شــماره  03253 1395603020260   مــورخ  
1395/10/26   آقــای  عبــاس جبــارزارع بــه شناســنامه 
بغــداد  صــادره   4723115978 171 کدملــی  شــماره 
فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
پــاک  مترمربــع   192.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14458 اصل ــماره108 فرع ش
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م
95- رای شــماره  03254 1395603020260   مــورخ  
1395/10/26   خانــم مهنــاز حقیقــی بــه شناســنامه 
اصفهــان  212 کدملــی 1291021647 صــادره  شــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم در س ــد ابوالقاس فرزن
پــاک  مترمربــع   192.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14458 اصل ــماره108 فرع ش
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م
96- رای شــماره  20944 1395603020260   مــورخ  
1395/11/26  خانــم زهــرا ســلیمانی بــه شناســنامه 
نجــف  صــادره   5499411026 449 کدملــی  شــماره 
ــاع از  ــگ مش ــک دان ــورت ی ــود بص ــد محم ــاد فرزن اب
ــاحت 143.82  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
مترمربــع از پــاک شــماره  13900 اصلــی واقــع در 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس
97- رای شــماره  20943 1395603020260   مــورخ  
ــه شناســنامه  ــا ب 1395/11/26   آقــای  ابراهیــم بــی ری
شــماره 55304 کدملــی 1280980664 صــادره اصفهــان 
فرزنــد اصغــر بصــورت پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع از  ــه مســاحت 143.82 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب
پــاک شــماره  13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد      
98- رای شــماره  20988 1395603020260   مــورخ  
ــنامه  ــه شناس ــش  ب ــه رنجک ــم رقی 1395/11/27  خان
شــماره 11  کدملــی 6609524874  صــادره دولــت ابــاد  
فرزنــد رضــا نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 104.35 مترمربــع از پــاک 
شــماره 15014 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد      
مــورخ      1395603020260  20990 شــماره   رای   -99
1395/11/27 اقــای علیرضــا رنجکــش آدرمنابــادی  بــه 
شناســنامه شــماره 43  کدملــی 6609503370  صــادره 
دولــت ابــاد  فرزنــد علــی اکبــر نســبت بــه ســه دانــگ 
ــاحت 104.35  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش مش
مترمربــع از پــاک شــماره 15014 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد      
مــورخ      1395603020260 رای شــماره  21023   -100
شناســنامه  بــه  نــادری  حمــزه  آقــای   1395/11/27
ــن   ــادره بروج ــی 6299481285 ص ــماره 3067 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد یحی فرزن
ادامه در صفحه 8
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ــی  ــماره 4 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 95.22 مترمرب مس
از 13929 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 
رســمی تاجمــاه شــیرانی احــدی از ورثــه رضــا شــیرانی
مــورخ      1395603020260  21660 شــماره   رای   -101
ــه شناســنامه  ــی ب ــای اســداله زارع بوان 1395/12/05 اق
ــان  ــادره اصفه ــی 1287587801  ص ــماره 340 کدمل ش
فرزنــد ســلیمان نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
  185.70 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 81 فرعــی از31 اصلــی واقــع 
در خــش 16  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد       ــی باش ــمی م رس
مــورخ      1395603020260  21661 رای شــماره    -102
ــه شناســنامه  ــی ب ــای اســداله زارع بوان 1395/12/05 اق
ــان  ــادره اصفه ــی 1287587801  ص ــماره 340 کدمل ش
فرزنــد ســلیمان نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
  185.70 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 81 فرعــی از31 اصلــی واقــع 
در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد      ــی باش ــمی م رس
103- رای شــماره   139660302026002764    مــورخ    
بــه  پــور  آقــای  محســن حجــازی      1396/02/19
 1281764167 66645کدملــی   شــماره   شناســنامه 
ــد  مرتضــی بصــورت ششــدانگ  ــان فرزن صــادره  اصفه
یکبــاب  خانــه بــه مســاحت  97.28 متــر مربــع از 
پــاک شــماره  15157  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــی ــور خابجان ــری اســپه پ ــم صغ ــک رســمی خان از مال
104- رای شــماره   139660302026001474    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــان  ب ــر اربابی ــای ناص 1396/01/31    آق
شــماره 347  کدملــی 1286597781  صــادره اصفهــان  
فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
پــاک شــماره  از  مترمربــع  بــه مســاحت 34.93  
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از 14915 اصل 587 فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
105- رای شــماره   139660302026002196    مــورخ    
ــه  ــد ب 1396/02/11    آقــای بنــدر محمــدی درویــش ون
شناســنامه شــماره 93 کدملــی 5559455784 صــادره 
فارســان فرزنــد جعفــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره 13900  ــاک ش ــع از پ ــاحت 100.20 مترمرب ــه مس ب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــای مرتضــی صــدری آق
106- رای شــماره   139660302026002327    مــورخ    
ــه  ــادی ب ــد اب ــیرانی بی ــرزاد ش ــای ف 1396/02/13    آق
شناســنامه شــماره 3139 کدملــی 1290639639 صــادره 
یکبــاب  بصــورت ششــدانگ  فرزنــد رضــا  اصفهــان 
ــاک  ــع از پ ــاحت 246.36 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــع در بخــش 5  ــی واق ــی از14874 اصل شــماره 41 فرع
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
107- رای شــماره   139660302026003134    مــورخ    
بــه  ســوادکوهی  اســکندر  آقــای      1396/02/27
شناســنامه شــماره 16 کدملــی 1159669066 صــادره 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد مســیب نســبت ب ــدن فرزن فری
خانــه بــه اســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی ان بــه مســاحت 
و109  شــماره45  شــماره  پــاک  مترمربــع   155.87
ــده  ــل ش ــی تبدی ــماره) 12634( فرع ــه ش ــه ب ــی ک فرع
از 14458 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
108- رای شــماره   139660302026002861    مــورخ    
1396/02/20    آقــای امیــن الــه ابراهیمــی خاتــون 
9630کدملــی   شــماره   شناســنامه  بــه  ابــادی 
حســن  فرزنــد   اصفهــان  صــادره    1283798174

بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه بــه مســاحت  92.97 
متــر مربــع از پــاک شــماره  3  فرعــی از  15178  اصلــی 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
109- رای شــماره   139460302026023397    مــورخ    
بــه  زفــره  قــادری  فاطمــه  خانــم      1394/06/01
ــادره  ــی 5659552552 ص ــماره 50 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــا در شش ــد محمدرض ــه فرزن کوهپای
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 574.70 مترمرب کارگاه  ب
30 فرعــی از 15179 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــای قزوین ــی آق ــای محمدتق ــمی آق ــک رس مال
110- رای شــماره   139660302026002315    مــورخ    
1396/02/13    آقــای جــواد زمانــی بــه شناســنامه 
شــماره 799 کدملــی 1290954119 صــادره اصفهــان 
فرزنــد علــی اکبــر در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــی  ــاک شــماره 71  فرع ــع پ مســاحت 106.50  مترمرب
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی کوپای ــی طبائ ــد بن ــید محم ــای س ــمی آق رس
111- رای شــماره   139560302026022072    مــورخ    
1395/12/10    خانــم زهــرا گل ســرخ اصفهانــی بــه 
 1281837891 73858 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــک  ــدانگ  ی ــد در شش ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
بــاب مغــازه  بــه مســاحت  38  مترمربــع پــاک 
شــماره  119 فرعــی از14458  اصلــی کــه در اجــرای 
قانــون اصاحــات ارضــی شــماره 299 فرعــی جهــت آن 
تعییــن شــده اســت واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی ماهران ــای عل ــمی آق رس
    139460302035003914 شــماره    رای   -112
شــماره    اصاحــی  رای  و  مــورخ    1394/06/23    
139660302035000106    مــورخ   1396/2/20     آقــای  
حســن کبیــری نیــا بــه شناســنامه شــماره 817 کدملــی 
1751633497 صــادره اهــواز فرزنــد علــی بصــورت 
 34.43 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ 
ــی  ــی از 452 اصل ــماره 831  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفه

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
113- رای شــماره   139660302026003111    مــورخ    
بــه  افوســی  عاطفــی  آقــای کیهــان     1396/02/26
ــادره  ــی 6219821793 ص ــماره 33 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــه در شش ــزت ال ــد ع ــدن فرزن فری
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 222.45 مترمرب ــه  ب خان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14039 اصل 113  فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
114- رای شــماره   139660302026000053    مــورخ    
بــه  دلیگانــی  آتشــی  آقــای کریــم      1396/01/09
شناســنامه شــماره 39 کدملــی 5110501173 صــادره 
ــدانگ  ــورت شش ــم بص ــد ابوالقاس ــهر فرزن ــاهین ش ش
بــه مســاحت 229.43  یکبــاب خانــه نیمــه تمــام 
مترمربــع از پــاک شــماره 20 فرعــی از 99 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب در بخ
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای عباســعلی 

ــی تراب
115- رای شــماره   139660302026002280    مــورخ    
ــه شناســنامه  1396/02/12    آقــای حســن ســلیمانی ب
شــماره 52 کدملــی 1290224161 صــادره اصفهــان فرزنــد 
قاســم بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
188.96 مترمربــع از پــاک شــماره 8 فرعــی از 452 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــلیمانی زاده ــر س ــای جعف آق
ــورخ     ــماره   139660302026034349    م 116- رای ش
بــه  آبــادی  رکــن  مهــدی  آقــای      1394/11/07

شناســنامه شــماره 2409 کدملــی 1286593621 صــادره 
ــه   ــاب خان ــد علــی در  ششــدانگ  یــک ب اصفهــان فرزن
بــه مســاحت  119.90       مترمربــع پــاک شــماره   69    
فرعــی از   14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
117- رای شــماره   139660302026002677    مــورخ    
1396/02/17    خانــم عصمــت اســماعیلی قیــوم ابــادی 
  5659593186 37کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 108.70  متــر مربــع از پــاک 
شــماره 35 فرعــی از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
118- رای شــماره   139560302026005910    مــورخ    
1395/03/21    آقــای عبــد الــه قربانــی بــه شناســنامه 
شــماره 2 کدملــی 1129831868 صــادره فریدونشــهر 
فرزنــد شــمس الــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت    145.75     مترمربــع پــاک شــماره    384     
فرعــی از      14915        اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 
مالکیــن رســمی غامحســین و عــوض و مهــری همگــی 

ســلطانی بابوکانــوی
 119- رای شــماره   139660302026000031    مــورخ    
خــواه  ملکوتــی  امیرحســین  آقــای     1396/01/08
علــون آبــادی بــه شناســنامه شــماره 1774 کدملــی 
ــورت  ــد بص ــد مجی ــان فرزن ــادره اصفه 1288002076 ص
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان مســکونی ب ششــدانگ یکب
از  فرعــی  پــاک شــماره 354  از  151.82 مترمربــع 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   14874
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــد صدیق ــای محم ــمی آق رس
120- رای شــماره   139560302026022664    مــورخ    
1395/12/19    خانــم شمســی جوادیــان دســتجردی بــه 
شناســنامه شــماره 1341 کدملــی 1286582946 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــورت س ــر بص ــد اصغ ــان فرزن اصفه
ــاحت 294.50  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش
مترمربــع از پــاک شــماره 41 فرعــی از15177   اصلــی 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

مالــک رســمی مــی باشــد
121- رای شــماره   139560302026022659    مــورخ    
بــه  ســعیدی  الــه  رحمــت  آقــای      1395/12/19
ــادره  ــی 6609760586 ص ــماره 67 کدمل ــنامه ش شناس
دســتگرد فرزنــد غامعلــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 294.50 
ــی  ــی از15177 اصل ــماره 41 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــی باشــد ــک رســمی م مال
122- رای شــماره   139660302026003159    مــورخ    
ــه شناســنامه  ــان ب ــد محققی ــای فری 1396/02/27    آق
ــان  ــی 1283429861 صــادره اصفه شــماره 1344 کدمل
ــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  ــد علــی نســبت ب فرزن
بــه مســاحت 253 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری 

اصفهــان
مــورخ     رای شــماره 139560302026006194      -123
1395/03/25   آقــای محمــد امیــری ماربینــی بــه 
 1282285971 35858 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه در  ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 40.34 مترمربــع پــاک شــماره - فرعــی 
از 14995 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد  ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
124-رای شــماره   139660302026002305    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــروی ب ــوان م ــم رض 1396/02/13    خان
ــان  ــادره اصفه ــی 1286531543 ص ــماره 306 کدمل ش

فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 20.42 مترمربــع پــاک شــماره 13900 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــق ــان صدی ــا جعفری ــاج رض ح
125- رای شــماره   139660302026002306    مــورخ    
ــه  ــق ب ــان صدی ــکراله جعفری ــای ش 1396/02/13    آق
صــادره   1290098719 1 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا نس ــد رض ــان فرزن اصفه
پــاک  مترمربــع   20.60 مســاحت  بــه  ســاختمان 
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــق ــان صدی ــا جعفری ــاج رض ــمی ح رس
126- رای شــماره   139560302026016552    مــورخ    
1395/09/29    آقــای محمدعلــی صــدری فــر بــه 
شناســنامه شــماره 1511  کدملــی 1285481739  صادره 
اصفهــان  فرزنــد حیدرقلــی  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 16.45  مترمربــع از پــاک 
ــع در بخــش  ــی واق ــی از 14458 اصل شــماره 628 فرع
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

ــاری ــا انص ــم اناهیت ــمی خان ــک رس ــطه از مال الواس
ــورخ     127- رای شــماره   139460302026036439    م
1394/12/11    آقــای عــزت الــه حســینی بــه شناســنامه 
شــماره 32 کدملــی 4621886096 صــادره شــهرکرد 
فرزنــد مصطفــی در ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
181.55 مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از 15182 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
    139560302026014203 شــماره    رای   -128
الســادات  ســحر  خانــم     1395/08/22 مــورخ    
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1271249855 کدمل ــظ   ب واع
ــیدمحمود  ــد س ــان  فرزن ــادره اصفه 1271249855  ص
ــه مســاحت  91.95   ــه ب نســبت بــه ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع از پــاک شــماره 15178  اصلــی واقــع در 
نامــه  بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــاس  ــای عب ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

میرســعیدی 
129- رای شــماره   139560302026021084    مــورخ    
ــه  ــق  ب ــان صدی ــکراله جعفری ــای ش 1395/11/28   آق
شناســنامه شــماره 1  کدملــی 1290098719  صــادره 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد رضــا  نســبت ب ــان  فرزن اصفه
پــاک  از  بــه مســاحت 46.53  مترمربــع  مغــازه  
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــق ــان صدی ــا جعفری ــاج رض ــای ح ــمی آق رس
130- رای شــماره   139660302026002309    مــورخ    
ــه  ــق ب ــان صدی ــکراله جعفری ــای ش 1396/02/13    آق
صــادره   1290098719 1 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا نس ــد رض ــان فرزن اصفه
پــاک  مترمربــع   261.70 مســاحت  بــه  ســاختمان 
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــق ــان صدی ــه جعفری ــم فاطم ــمی خان رس
131- رای شــماره   139660302026002308    مــورخ    
1396/02/13   آقــای احمــد جعفریــان صدیــق بــه 
صــادره   1290027072 7 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا نس ــد رض ــان فرزن اصفه
پــاک  مترمربــع   63.80 مســاحت  بــه  ســاختمان 
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــق ــان صدی ــا جعفری ــاج رض ــمی ح رس
132- رای شــماره   139660302026002761    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــالمی ب ــدی س ــای مه 1396/02/18    آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1285332865 ص ــماره 312 کدمل ش
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــد در  شش ــد محم فرزن

مســکونی بــه مســاحت  173  مترمربــع پــاک شــماره 
1492  فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
133- رای شــماره   139660302026001144    مــورخ    
1396/01/27    آقــای محســن کاظمــی جــزی  بــه 
شناســنامه شــماره 1521  کدملــی 1288154321  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد رســول نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 110  مترمربــع از پــاک شــماره 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14915  اصل 111 فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی آقــای عبــاس اقــا کاظمــی جــزی
134- رای شــماره   139660302026002320    مــورخ    
ــه شناســنامه  ــم عصمــت مدرســه ب 1396/02/13    خان
شــماره 51026  کدملــی 1281607339 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــاس بص ــد عب فرزن
مســاحت 216 مترمربــع از پــاک شــماره 41 فرعــی 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق از15177 اصل

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال
ــورخ     ــماره   139560302026022255    م 135- رای ش
1395/12/14   خانــم رضــوان ســبیل اردســتانی  بــه 
  1286731798 کدملــی    2223 شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ 
ــاک  ــع از پ ــاحت 208.14  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
شــماره 15182  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی پهلوان ــای غامعل رســمی آق
136- رای شــماره   139660302026003269    مــورخ    
1396/02/28    آقــای اکبــر امینــی شــلمزاری بــه 
شناســنامه شــماره 114 کدملــی 6339537049 صــادره 
ــاب  ــک ب ــد درویشــعلی در ششــدانگ  ی شــهرکرد فرزن
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت  85.10  مترمرب ــه مس ــه  ب خان
1  فرعــی از  13806 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
از مالکیــن رســمی ســید کاظــم میرجمــال الدیــن 

ــی ــن الرعایائ ــه امی ــی و خدیج خوابجان
ــورخ     ــماره   139560302026007864    م 137- رای ش
ــه شناســنامه  1395/04/30    آقــای محمــد پورعصــار ب
ــان  ــی 1286299381 صــادره  اصفه شــماره 1374 کدمل
ــه  ــازه ب ــاب  مغ ــک ب ــدانگ  ی ــه در  شش ــد عبدال فرزن
ــماره   541    ــاک ش ــع پ ــاحت    34.20     مترمرب مس
ثبــت  از  452  اصلــی واقــع در بخــش 16  فرعــی 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
ــورخ     ــماره   139560302026007865    م 138- رای ش
1395/04/30     آقــای محمــد پورعصــار بــه شناســنامه 
ــان  ــی 1286299381 صــادره  اصفه شــماره 1374 کدمل
ــه  ــازه ب ــاب  مغ ــک ب ــدانگ  ی ــه در  شش ــد عبدال فرزن
ــاک شــماره   541    ــع پ مســاحت    34.81     مترمرب
فرعــی از 452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
139- رای شــماره   139660302026002301    مــورخ    
1396/02/13   آقــای رضــا عظیمــی بــه شناســنامه 
شــماره 63 کدملــی 5759645870 صــادره چــادگان 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــر در شش ــد جهانگی فرزن
مســاحت  135.32  مترمربــع پــاک شــماره 445 
فرعــی از14874  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
140- رای شــماره   139660302026002589    مــورخ    
1396/02/17   آقــای ابراهیــم یــادگاری دهنــوی بــه 
شناســنامه شــماره 262 کدملــی 1293119016 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت   168.35   مترمربــع پــاک شــماره 
8فرعــی از452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
141- رای شــماره   139660302026002588    مــورخ    
1396/02/17   آقــای قــدرت الــه یــادگاری دهنــوی بــه 

شناســنامه شــماره 3894 کدملــی 1283109255 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 168.82 مترمربــع پــاک شــماره8 فرعــی 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق از452 اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
142- رای شــماره   139560302026020863    مــورخ    
1395/11/26    خانــم زلیخــا الــه یــاری  بــه شناســنامه 
شــماره 13  کدملــی 6219867181  صــادره فریــدن  
ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــی  نســبت ب ــد عربعل فرزن
ــماره 58و61  ــاک ش ــع از پ ــاحت 152.25  مترمرب مس
ثبــت  از 15179  اصلــی واقــع در بخــش 5  فرعــی 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
143- رای شــماره   139660302026003174    مــورخ    
بــه  دهنــوی  یــادگاری  علــی  آقــای     1396/02/27
صــادره   1290010870 20 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد غامرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 385.40 مترمربــع پــاک 
شــماره8 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
144- رای شــماره   139660302026002923    مــورخ    
1396/02/21   آقــای حســینعلی خراســانی فردوانــی 
ــادره  ــی 1290018200 ص ــماره 1 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
اصفهــان فرزنــد حیــدر در  ششــدانگ  یــک بــاب 
پــاک  بــه مســاحت 269.5  مترمربــع  ســاختمان 
شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــهریاری ــن ش ــه حس ــم فاطم ــمی خان ــک رس مال
ــورخ     ــماره   139660302026002580    م  145- رای ش
ــنامه  ــه شناس ــا تقواب ــان ب ــای احس 1396/02/16    آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1285030974ص ــماره 4556کدمل ش
فرزنــد قربانعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 
ــاک شــماره 268   ــع از پ ــر مرب مســاحت  43.94   مت
فرعــی از 452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
146- رای شــماره   139660302026002845    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــد محققی ــای فری 1396/02/20   آق
ــان  ــی 1283429861 صــادره اصفه شــماره 1344 کدمل
فرزنــد علــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 247.50 مترمربــع 
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 309 اصل ــاک ش پ
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
147- رای شــماره   139660302026002846    مــورخ    
بــه  حســینی  ســیدمحمد  آقــای      1396/02/20
ــی 1250192951  ــماره 1250192951 کدمل ــنامه ش شناس
ــگ  ــه ســه دان ــد حســن نســبت ب صــادره کاشــان فرزن
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش مش
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 309 اصل ــع پ 247.50 مترمرب
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م رس
148- رای شــماره   139560302026021058    مــورخ    
1395/11/27    آقــای قاســم ســعیدی قهســاره بــه 
ــادره  ــی 1189172690 ص ــماره 775 کدمل ــنامه ش شناس
بــاب  یــک  درششــدانگ   رضــا  فرزنــد  اردســتان 
ســاختمان تجــاری اداری  بــه مســاحت  1167  مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 14915 اصل ــماره 125  فرع ــاک ش پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م رس
149- رای شــماره   139560302026022265    مــورخ    
بــه  تیرانــی   آزاده ســلطانی  خانــم      1395/12/14
شناســنامه شــماره 182  کدملــی 5499418977  صــادره 
تیــران وکــرون  فرزنــد حمیدرضــا  نســبت بــه ســه 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش دان
118.15  مترمربــع از پــاک شــماره 13703  اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

150- رای شــماره   139560302026022266    مــورخ    
ــن   ــجاع الدی ــیدعبدالکریم ش ــای س 1395/12/14    آق
ــی 3520157489   ــه شناســنامه شــماره 15917  کدمل ب
ــه  ــه س ــبت ب ــیدعطا  نس ــد س ــان  فرزن ــادره برازج ص
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش دان
118.15  مترمربــع از پــاک شــماره 13703 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
151- رای شــماره   139560302026022723    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــد فاتح ــای محم 1395/12/21    آق
شــماره 335  کدملــی 1286946875  صــادره اصفهــان  
فرزنــد ابراهیــم نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان 
ــماره 115  ــاک ش ــع از پ ــاحت 158.70  مترمرب ــه مس ب
ــت  ــی واقــع در بخــش 5 ثب و61 فرعــی از 14874  اصل
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی خانــم طاهــره مهاجــر طــادی

152- رای شــماره   139560302026006308    مــورخ    
بــه  رنجبــران  اصغــر  ســید  آقــای    1395/03/27
 1281817155 کدملــی   71796 شــماره  شناســنامه 
ــم  ــک و نی ــد در  ی ــید محم ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه و مغــازه   ــاب خان دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
بــه مســاحت 137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

153- رای شــماره   139560302026006309    مــورخ    
بــه  رنجبــران  علــی  ســید  آقــای      1395/03/27
 1281673161 کدملــی   57649 شــماره  شناســنامه 
ــم  ــک و نی ــد در ی ــید محم ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه و مغــازه   ــاب خان دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
بــه مســاحت 137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

154- رای شــماره   139560302026006307    مــورخ    
ــه  ــران ب ــر رنجب ــی اکب ــای ســید عل 1395/03/27    آق
 1281756458 45836 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــم  ــک و نی ــد در ی ــید محم ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه و مغــازه   ــاب خان دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
بــه مســاحت 137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد  ــک رســمی م متقاضــی مال

155- رای شــماره   139560302026006304    مــورخ    
بــه  رنجبــران  احمــد  آقــای ســید      1395/03/27
 1281888818 کدملــی   89295 شــماره  شناســنامه 
ــم  ــک و نی ــد در ی ــید محم ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه و مغــازه   ــاب خان دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
بــه مســاحت 137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

156- رای شــماره   139360302035006319    مــورخ    
بــه  زاده  فروجانــی  رضــا  آقــای       1393/09/27
شناســنامه شــماره 168 کدملــی 1283595222 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی  نس ــد عل ــان فرزن اصفه
ــماره268  ــاک ش ــع پ ــاحت 75 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
157- رای شــماره   139560302026000657    مــورخ    
1395/01/18    مهــدی حبیبــی طوقچــی بــه شناســنامه 
شــماره 1172 کدملــی 1286606047 صــادره اصفهــان 
فرزنــد جعفــر در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
   986 شــماره    پــاک  مترمربــع   140.10 مســاحت  
فرعــی از  15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
 از مالــک رســمی آقــای رحمــت الــه ترکــی حبیــب 

آبادی
تاریخ انتشار نوبت    96/04/07

تاریخ انتشار نوبت    22/04/96 
م الف /  10283

ایروانی
 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان

مفاد آرا
»آگهــی ابــاغ مفــاد آرا صــادره از هیــات قانــون تعییــن 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 
 فاقــد ســند رســمی  مســتقر در ثبــت شــرق اصفهــان 
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه از  ــل ک ــور آرا ذی ــون مذک ــاده 3 قان ــب م ــر حس و ب
ــادی  ــال ع ــد انتق ــر تایی ــی ب ــات مبن ــن هی ــرف ای ط
و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود تــا 
ــراض  ــور اعت ــه آرا مذک ــه ب ــخاصی ک ــا اش ــخص ی ش
ــاه  ــدت دو م ــرف م ــار ظ ــن انتش ــخ اولی ــد از تاری دارن
ــوده و در  ــلیم نم ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
ــراض فرصــت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــت ی مهل
دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
صالحــه و ارایــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی 
اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه 
ــود و در صــورت انقضــا  حکــم قطعــی دادگاه خواهــد ب
مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت 
 مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

«
مــورخ   139560302027008171 شــماره  رای   -1
31/06/1395 زهــرا کــوره پزمیــدان میــری فرزنــد 
ــان  ــادره از اصفه ــنامه 1340 ص ــماره شناس ــن بش حس
بشــماره ملــی 1283642271 در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 12609 واق ــن پ ــه زمی قطع
ــداری  ــع. خری ــاحت 30/161 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط
مــورخ   139560302027008172 شــماره  رای   -2
ــر  ــد اصغ ــری فرزن ــی اب ــن فروغ 31/06/1395 محس
بشــماره شناســنامه 14 صــادره از اصفهــان بشــماره ملی 
1291352678 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 
زمیــن پــاک 12609 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
بــه مســاحت 30/161 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   139560302027008513 شــماره  رای   -3
07/07/1395  محمــود جیحانــی نــژاد خوراســگانی  
ــادره از  ــنامه 6886 ص ــماره شناس ــن  بش ــد حس فرزن
ــدانگ  ــی 1283770644 در شش ــماره مل ــان بش اصفه
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 
زمیــن پــاک 6704 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
بــه مســاحت 96/442 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   139560302027014796 شــماره  رای   -4
11/11/1395  مجیــد قاســمی تودشــکچوئی  فرزنــد 
محمــد بشــماره شناســنامه 18 صــادره از نائیــن بشــماره 
ملــی 1249929423 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 
زمیــن پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه 
مســاحت 180 مترمربــع. خریــداری طی ســند رســمی.

مــورخ   139560302027014829 شــماره  رای   -5
11/11/1395 رضــا قاســمی تودشــکچوئی فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه 70 صــادره از نائیــن بشــماره ملــی 
1249503817 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 180 

مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
مــورخ   139560302027014830 شــماره  رای   -6
12/11/1395 مهــدی قاســمی تودشــکچوئی فرزنــد 
محمــد بشــماره شناســنامه 252 صــادره از نائیــن 
بشــماره ملــی 1249494801 در دو دانــگ مشــاع از 
ــمتی  ــر روی قس ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب شش
از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت 
ــداری طــی  ــع. خری ــه مســاحت 180 مترمرب ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس س
مــورخ   139560302027014889 شــماره  رای   -7
12/11/1395 ملــک زاغیــان فرزنــد یدالــه بشــماره 
ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  شناســنامه 621 صــادره 
ــی  ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 1287503764 در شش
ــاک 235 فرعــی  ــن پ ــر روی قســمتی از قطعــه زمی ب
ــه  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی 15201 واق از اصل
مســاحت 07/390 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   139560302027015125 شــماره  رای   -8
ــد حســنعلی  16/11/1395 وهــاب بهرامــی منــش فرزن
بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1291713141 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن و بنــای 
ــن  ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ــی ب ــی احداث احداث
ــش  ــع در بخ ــی 7725 واق ــی از اصل ــاک 461 فرع پ
5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 53/581 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری
مــورخ   139560302027015638 شــماره  رای   -9
ــه بشــماره  ــد نورال ــا فرزن ــرزاد اکــرام نی 23/11/1395 ف
بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   35045 شناســنامه 
ملــی 1282277863 در یــک و نیــم دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی 
قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 13176 واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 77 مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط
مــورخ   139560302027015641 شــماره  رای   -10
حســین  فرزنــد  زاده  رکنــی  عبــاس   23/11/1395
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 602 ص ــماره شناس بش
ــاع  ــگ مش ــم دان ــار و نی ــی 1285574788 در چه مل
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی 
قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 13176 واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 77 مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط
مــورخ   139560302027015659 شــماره  رای   -11
24/11/1395 احمدرضــا فرزیــن فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 1163 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1287995969 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 
بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 5731 فرعــی 
ــه  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی 15190 واق از اصل

ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت 45/168 مترمرب مس
ــمی. رس

مــورخ   139560302027015845 شــماره  رای   -12
27/11/1395 وهــاب بهرامــی منــش  فرزنــد حســنعلی 
بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1291713141 در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی 
ــی  ــاک 461 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب
از اصلــی 7725 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری طــی ســند  ــع. خری ــه مســاحت 13/20 مترمرب ب

ــمی. رس
مــورخ   139560302027015858 شــماره  رای   -13
ــماره  ــی بش ــد عل ــدی فرزن ــدی محم 26/11/1395 مه
از اصفهــان بشــماره ملــی  شناســنامه 271 صــادره 
قدیمــی  ســاختمان  ششــدانگ   در   1284002942
احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
11548 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 
57/128 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139560302027016093 شــماره  رای   -14
03/12/1395 ســیدمحمد دفتریــان فرزنــد مســیح 
بشــماره شناســنامه 292 صــادره از آبــادان بشــماره 
ملــی 1818728737 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 10393 واق پ
مســاحت 03/168 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   139560302027016101 شــماره  رای   -15
ــماره  ــیح بش ــد مس ــان فرزن ــو دفتری 03/12/1395 مین
ملــی  بشــماره  آبــادان  از  صــادره   1006 شناســنامه 
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  دو  در   1816947237
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 10393 واق پ
مســاحت 03/168 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   139560302027016104 شــماره  رای   -16
مســیح  فرزنــد  دفتریــان  منوچهــر   03/12/1395
بشــماره شناســنامه 146 صــادره از آبــادان بشــماره ملــی 
1818708851 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
10393 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 03/168 مترمرب
مــورخ   139560302027016306 شــماره  رای   -17
07/12/1395 وهــاب بهرامــی منــش  فرزنــد حســنعلی 
بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1291713141 در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی 
ــی  ــاک 461 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب
از اصلــی 7725 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری طــی ســند  ــع. خری ــه مســاحت 63/20 مترمرب ب

ــمی. رس
مــورخ   139560302027016350 شــماره  رای   -18
فرزنــد  مهماندوســت  منصــور   07/12/1395
از  بشــماره شناســنامه 494 صــادره  محمدحســین 
ــی 1286340705 در ششــدانگ  ــماره مل اصفهــان بش
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 1 فرعــی از اصلــی 12195 واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــداری  ــع. خری ــه مســاحت 85/224 مترمرب ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط
مــورخ   139560302027016441 شــماره  رای   -19
08/12/1395  الهــه قلمــکاری نــژاد  فرزنــد محمــد 
ــان  ــادره از اصفه ــنامه 46716 ص ــماره شناس ــی بش عل
بشــماره ملــی 1282390414 در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
4860 فرعــی از اصلــی 15194 واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــداری  ــع. خری ــاحت 91/179 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــند رســمی. ــی س ط
مــورخ   139560302027016442 شــماره  رای   -20
08/12/1395  الهــه قلمــکاری نــژاد  فرزنــد محمــد 
ــان  ــادره از اصفه ــنامه 46716 ص ــماره شناس ــی بش عل
بشــماره ملــی 1282390414 در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
4860 فرعــی از اصلــی 15194 واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــداری  ــع. خری ــاحت 10/156 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

طــی ســند رســمی.
مــورخ   139560302027016475 شــماره  رای   -21
09/12/1395  طیبــه صالحــی اســفندرانی فرزنــد اکبــر 
بشــماره شناســنامه 1209 صــادره از جرقویــه ســفلی 
بشــماره ملــی 5649384118 در ششــدانگ یکبــاب 
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
162 فرعــی از اصلــی 15192 واقــع در 5 ثبــت اصفهــان 
بــه مســاحت 2/255 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

رســمی.
مــورخ   139560302027016525 شــماره  رای   -22
09/12/1395 غامحســین مومنــی فرزنــد غامعلــی 
بشــماره شناســنامه 639 صــادره از فریــدن بشــماره 
از  مشــاع  دانــگ  چهــار  در   1159293775 ملــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از 
قطعــه زمیــن پــاک 5 فرعــی از اصلــی 15200 واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 90/129 مترمربع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری
مــورخ   139560302027016529 شــماره  رای   -23
09/12/1395 زیبــا قربانیــان کردآبــادی فرزنــد مصطفــی 
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 898 ص ــماره شناس بش
ملــی 1286939828 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 
زمیــن پــاک 5 فرعــی از اصلــی 15200 واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 90/129 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری
مــورخ   139560302027016543 شــماره  رای   -24
ــد  ــد صم ــیری فرزن ــن گش ــداله زارعی 09/12/1395 اس
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 233 ص ــماره شناس بش
ملــی 1284002561 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثی 
بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 11548 واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 32/420 

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری مترمرب
مــورخ   139560302027016544 شــماره  رای   -25
09/12/1395 امیرحســین جانقربــان فرزنــد رمضانعلــی 
بشــماره شناســنامه 776 صــادره از ســمیرم ســفلی 

ــاب  ــدانگ یکب ــی 5129447344 در شش ــماره مل بش
ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن  ــی ب ســاختمان احداث
پــاک 1 فرعــی از اصلــی 5829 واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــداری  ــع. خری ــاحت 66/170 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

طــی ســند رســمی.
مــورخ   139560302027016545 شــماره  رای   -26
10/12/1395 اصغــر چراغــی سمســانی فرزنــد مرتضــی 
بشــماره شناســنامه 23 صــادره از اصفهــان بشــماره ملی 
1287773095 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر 
روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 4 فرعــی از اصلــی 
15202 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

38/143 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
مــورخ   139560302027016624 شــماره  رای   -27
14/12/1395 زهــرا زاغیــان فرزنــد اصغــر بشــماره 
شناســنامه 1096 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1287932916 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 
ــاک 235 فرعــی  ــن پ ــر روی قســمتی از قطعــه زمی ب
ــه  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی 15201 واق از اصل
ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت 34/186 مترمرب مس

ــمی. رس
مــورخ   139560302027016651 شــماره  رای   -28
15/12/1395  علــی مقدســی  فرزنــد میرزاقلی بشــماره 
ــی  ــماره مل ــهر  بش ــادره از فریدونش ــنامه 124 ص شناس
1129595749 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 
ــع در  ــاک 1 واق ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب
بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 150 مترمربــع. 

ــی ســند رســمی. ــداری ط خری
مــورخ   139560302027016655 شــماره  رای   -29
ــی  ــد رجبعل ــی فرزن 15/12/1395  حســین کرمــی زوان
بشــماره شناســنامه 4 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 1291270061 در شش
روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 11515 واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 22/185 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب
مــورخ   139560302027016807 شــماره  رای   -30
18/12/1395 حمیــد رجــب پــور دهقــی فرزنــد رجبعلــی 
ــان بشــماره  بشــماره شناســنامه 1675 صــادره از اصفه
ملــی 1289078831 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب انبــار احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 
پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان به مســاحت 

12/434 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
مــورخ   139560302027016808 شــماره  رای   -31
فرزنــد  دهقــی  پــور  رجــب  رجبعلــی   18/12/1395
اســدهللا بشــماره شناســنامه 5195 صــادره از نجــف 
ــاد بشــماره ملــی 1090569106 در ســه دانــگ مشــاع  آب
ــر روی قســمتی  ــی ب ــار احداث ــاب انب از ششــدانگ یکب
از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت 
ــداری  ــع. خری ــه مســاحت 12/434 مترمرب ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط
مــورخ   139660302027000256 شــماره  رای   -32
ــی بشــماره  ــد رجبعل 14/01/1396 جــواد ســلمانی فرزن
شناســنامه 1160 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1283987201 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی 10353 واق ــی از اصل 150 فرع
ــداری  ــع. خری ــاحت 54/169 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

طــی ســند رســمی.
مــورخ   139660302027000257 شــماره  رای   -33
ــماره  ــی بش ــد مرتض ــی فرزن ــرا آقاجان 14/01/1396 زه
شناســنامه 1031 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1283985918 در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 
ــش  ــع در بخ ــی 10353 واق ــی از اصل ــاک 150 فرع پ
5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 54/169 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری
مــورخ   139660302027000374 شــماره  رای   -34
فرزنــد  پیکانــی  کیانــی  علیرضــا   15/01/1396
عبدالحســین بشــماره شناســنامه 96 صــادره از اصفهــان 
ــاب  ــدانگ یکب ــی 5649636532 در شش ــماره مل بش
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

13/70 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
مــورخ   139660302027000410 شــماره  رای   -35
16/01/1396 عباســعلی احمــدی پــزوه فرزنــد حســین  
بشــماره شناســنامه 28 صــادره از اصفهــان بشــماره ملی 
1291361480 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر 
روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 7949 واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 53/146 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب
مــورخ   139660302027000540 شــماره  رای   -36
عبدالــه  فرزنــد  رنجبــر  علــی  صفــر   19/01/1396
بشــماره شناســنامه 7 صــادره از ســمیرم بشــماره ملــی 
5129802802 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی 
بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع 
در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 15/178 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب
مــورخ   139660302027000552 شــماره  رای   -37
فرزنــد  خوراســگانی  قیصــری  رســول   19/01/1396
اســماعیل بشــماره شناســنامه 6512 صــادره از اصفهــان 
ــاب  ــدانگ یکب ــی 1283766884 در شش ــماره مل بش
ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن  ــی ب ســاختمان احداث
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 5915 واق پ
مســاحت 15/271 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   139660302027000575 شــماره  رای   -38
20/01/1396  اکبــر عطائــی  فرزنــد علــی بشــماره 
شناســنامه 2607 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
ــی  ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 1286735637 در شش
بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 10393 واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 200 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری
مــورخ   139660302027000616 شــماره  رای   -39
ــی  ــد صفرعل ــی فرزن ــازش بوزان ــار س 20/01/1396 جب
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 569 ص ــماره شناس بش
خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در   1283658003 ملــی 
احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

بــه  اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع   10393
ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت 33/132 مترمرب مس

رســمی.
مــورخ   139660302027000741 شــماره  رای   -40
26/01/1396 محمــود حمامــی خوراســگانی فرزنــد 
ــان  ــادره از اصفه ــنامه 8094 ص ــماره شناس ــن بش حس
بشــماره ملــی 1283782731 در یکدانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 5482 واق ــن پ ــه زمی قطع
ــداری  ــع. خری ــاحت 20/499 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط
مــورخ   139660302027000742 شــماره  رای   -41
فرزنــد  خوراســگانی  حمامــی  مجیــد   26/01/1396
حســن بشــماره شناســنامه 13277 صــادره از اصفهــان 
ــاع از  ــگ مش ــی 1283834529 در یکدان ــماره مل بش
ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 5482 واق ــن پ ــه زمی قطع
ــداری  ــع. خری ــاحت 20/499 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط
مــورخ   139660302027000747 شــماره  رای   -42
ســیدرضا  فرزنــد  حســینی  ســیداکبر   26/01/1396
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 1222 ص ــماره شناس بش
ملــی 1287899161 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمین 
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 5482 واق پ
مســاحت 20/499 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   139660302027000749 شــماره  رای   -43
خوراســگانی  حمامــی  محمدحســین   26/01/1396
 34415 شناســنامه  بشــماره  حســن  فرزنــد 
 1282271563 ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره 

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع  یکدانــگ  در 
احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
بــه  اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع   5482
 مســاحت 20/499 مترمربــع. خریــداری طــی ســند

 رسمی.
مــورخ   139660302027000855 شــماره  رای   -44
29/01/1396 محبوبــه حیدری فرزند حســنعلی بشــماره 
شناســنامه 1113 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
1291620737 در یــک و نیــم دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 
زمیــن پــاک 7248 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
 بــه مســاحت 78/182 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

رسمی.
مــورخ   139660302027000860 شــماره  رای   -45
29/01/1396 علــی وکیلــی فرزنــد هاشــم بشــماره 
از اصفهــان بشــماره ملــی  شناســنامه 221 صــادره 
از  مشــاع  دانــگ  نیــم  و  چهــار  در   1291430751
روی  بــر  احداثــی  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 7248 واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 78/182 مترمربــع. 

خریــداری طــی ســند رســمی.
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توپ و تور

 ستاره اصفهانی تیم ملی والیبال 
به ورونا پیوست

ــه تیــم  ــال کشــورمان ب ــی والیب ــی تیــم مل ســتاره اصفهان
ــا پیوســت.  ــا در ســری A ایتالی ــی ورون ــو وال بل

محمدجــواد معنوی نــژاد، ســتاره اصفهانــی تیــم ملــی 
والیبــال کشــورمان، در هفتــه دوم لیــگ جهانــی ۲۰۱۷ 
طــوری کــه  بــه  داشــت؛  خیره کننــده ای  درخشــش 
تحســین بیشــتر رســانه های ورزشــی و هم تیمی هــای 
ــا مصدومیتــی بدموقــع  خــود را برانگیخــت. معنوی نــژاد ب
مواجــه شــد و هفتــه ســوم لیــگ جهانــی را از دســت داد 
و غیبــت او در ســه دیــدار پایانــی ایــران در ایــن مســابقات 

ــود.  ــی مشــهود ب ــه خوب ب
ملی پــوش اصفهانــی والیبــال ایــران کــه در ۲ فصــل اخیــر 
در تیــم لیــگ برتــری پیــکان تهــران بــازی می کــرد، اخیــرا 
ــه شــد.  ــا مواج ــم باشــگاهی ایتالی ــک تی ــا پیشــنهاد ی ب
ــو  ــه تیــم بل ــا عقــد قــراردادی یــک ســاله ب ــژاد ب معنوی ن
والــی ورونــا در ســری A ایتالیــا پیوســت تا در فصــل آینده 
در ایــن کشــور اروپایــی تــوپ بزنــد. هدایــت ایــن تیــم را 

گــری نیکــوال گربیــچ بــر عهــده دارد. ورزش 3

علی کریمی در انتظار تصمیم 
دیناموزاگرب

ــم  ــار تصمی ــی در انتظ ــاغل در کرواس ــی ش ــک ایران هافب
ــت.  ــودش اس ــاره خ ــرب درب ــگاه دیناموزاگ باش

علــی کریمــی فصــل گذشــته لیــگ کرواســی را در ترکیــب 
تیــم لوکوموتیــو زاگــرب بــه خوبــی بــه پایــان بــرد. او کــه 
در دیــدار تیــم ملــی مقابــل ازبکســتان نیــز مــورد اعتمــاد 
ــت، در  ــدان رف ــه می ــدا ب ــت و از ابت ــرار گرف ــی روش ق ک
ــودش  ــاره خ ــرب درب ــگاه دیناموزاگ ــم باش ــار تصمی انتظ
اســت تــا آینــده اش روشــن شــود. کریمــی ابتــدای ســال 
گذشــته قــراردادی 5 ســاله بــا باشــگاه دیناموزاگــرب 
ــو زاگــرب  ــه لوکوموتی امضــا کــرد و در نیم فصــل قرضــی ب
پیوســت. از ایــن رو حــاال 4 ســال دیگــر از قــراردادش بــا 
ــد  ــرای انتخــاب تیــم جدی ــده و ب دیناموزاگــرب باقــی مان
ــن باشــگاه هماهنــگ باشــد.  ــا مســئوالن ای ــد ب خــود بای
ــت و  ــور در اروپاس ــش حض ــرده اولویت ــام ک ــی اع کریم
ــر از  ــش را در کشــوری غی ــد اســت فوتبال ــی عاقه من حت

ــه دهــد. نــود کرواســی ادام

 سردار در تست های پزشکی 
روبین کازان

اســپورت اکســپرس ادعــا کــرد کــه ســردار آزمــون در 
ــرده  ــن کازان شــرکت ک تســت های پزشــکی باشــگاه روبی
ــورت  ــردار در ص ــع روس، س ــن منب ــای ای ــه ادع ــت. ب اس
موفقیــت در تســت های پزشــکی روبیــن، قــراردادی جدیــد 
بــا ایــن باشــگاه امضــا خواهــد کــرد. ســردار پیــش از ایــن، 
ــود.  ــرده ب ــازی ک ــن ب ــرای روبی ــاله ب ــه س ــک دوره س ی
ســردار فصــل گذشــته 4۱ بــازی بــرای روســتوف انجــام داد 
کــه در آن هــا ۱۲ گل زد و 6 پــاس هــم داد. پیــش از ایــن 
ــز  ــر و نی ــه می شــد ســردار پیشــنهادهایی از لیــگ برت گفت

باشــگاه ســلتیک اســکاتلند دریافــت کــرده اســت. کاپ

حوالی ورزش
 پرسپولیس ظرفیت قهرمانی 

در آسیا را ندارد
پیشکســوت پرســپولیس مذاکــره بــا وزارت ورزش بــرای 
در  و  نکــرد  رد  را  سرخپوشــان  هیئت مدیــره  در  حضــور 
پیش بینــی از آینــده ایــن تیــم گفــت: پرســپولیس ظرفیــت 

ــدارد.  ــیا را ن ــی در آس قهرمان
در  حضــورش  احتمــال  دربــاره  ذوالفقارنســب  بیــژن 
هیئت مدیــره جدیــد باشــگاه پرســپولیس گفــت: کارگروهــی 
تشــکیل شــده کــه تصمیــم دارنــد حضــور افــراد را بــا توجــه 
بــه تاثیرگــذاری آن هــا در هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس 

ــد.  بررســی کن
وی ادامــه داد: صحبت هایــی هــم بــا مــن و برخــی اعضــای 
دیگــر صــورت گرفتــه تــا در ایــن زمینــه کمــک کنیــم. هنــوز 
ایــن موضــوع قطعــی نشــده و اجــازه دهیــد پــس از تأییــد 
ایــن موضــوع، صحبت هــای مشــخصی را دربــاره اهدافــی کــه 
مــد نظــر اســت، انجــام دهیــم. ذوالفقارنســب رفتن ســروش 
رفیعــی را دلیــل بــر ضعیــف شــدن پرســپولیس نمی دانــد. او 
در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: رفیعــی بازیکــن فوق العــاده ای 

اســت و اثرگــذاری خوبــی در پرســپولیس داشــت. 
ــا خــروج  ــه پرســپولیس ب ــا ایــن حــال فکــر نمی کنــم بدن ب
ــو  ــی برانک ــت تیم ــورد و حرک ــه بخ ــن ضرب ــی، دو بازیک یک
ــپولیس  ــانس پرس ــب ش ــود. ذوالفقارنس ــکل ش ــار مش دچ
را در تحقــق رؤیــای هوادارانــش بــرای قهرمانــی لیــگ 
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــف دانس ــیار ضعی ــیا بس ــان آس قهرمان
مــن نمی خواهــم صحبــت از غیرممکــن بــودن قهرمانــی 

ــم.  ــته باش ــیا داش ــپولیس در آس پرس
ــژه در شــرق آســیا  امــا وقتــی حریفــان پرســپولیس را به وی
می بینــم، بایــد بگویــم کار بســیار ســختی پیــش روی 
برانکــو و شــاگردانش اســت. حریفــان پرســپولیس امکانــات 
ــی در آســیا را  ــت قهرمان ــم ظرفی ــد بگوی ــد و بای ــی دارن  خوب

نداریم. مهر

الهه منصوریان:
چینی ها شکست ناپذیر نیستند

ملی پــوش ووشــوی بانــوان ایــران دربــاره قهرمانــی خــود در 
لیــگ حرفــه ای ووشــوی چیــن صحبــت کــرد. 

لیــگ  از کســب عنــوان قهرمانــی در  الهــه منصوریــان 
حرفــه ای ووشــو چیــن ابــراز خوشــحالی کــرد و افــزود: ایــن 
ــا  ــن ب ــه ای ووشــوی چی ــگ حرف ــن در لی ــن حضــور م اولی
ــن  ــای ای ــدال ط ــه م ــتم ب ــود و توانس ــون ب ــم چانگ چ تی
ــتم در  ــه توانس ــم ک ــد بگوی ــن بای ــم. همچنی ــا برس رقابت ه
رنکینــگ ووشــوی کشــور چیــن بــه عنــوان بهترین ورزشــکار 
وزن 5۲ کیلــو در رتبــه اول قــرار بگیــرم. او ادامــه داد: حضــور 
در ایــن لیــگ تجربــه خوبــی بــرای مــن بــود. حضــور در ایــن 
مســابقات مــن و ووشــوی ایــران را بــا ســبک ووشــوی چین 
ــه  ــا ب ــن بازی ه ــی در ای ــوان قهرمان ــرد و کســب عن آشــنا ک
ــت             ــوان شکس ــم می ت ــا را ه ــه چینی ه ــرد ک ــت ک ــا ثاب م

داد. ورزش بانــوان

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

تیــم والیبــال فیروزفــام اصفهــان بــرای 
بــر  غلبــه  بــا  متوالــی،  ســال  ســومین 
را  قهرمانــی  جــام  مقتدرانــه  حریفــان 

کــرد!  تصاحــب 
بیســت وپنجمین دوره مســابقات والیبــال 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــب های م ــره ش چهارنف
ــت  ــه هم ــه ب ــان ک ــتان اصفه ــران اس کارگ
و مدیریــت واالی جــواد شــیرانی رئیــس 
کارگــران  ورزش  امــور  اداره  و  هیئــت 
اســتان، دکتــر علــی زمانــی رئیــس انجمــن 
دلســوزانه  زحمــات  و  تــاش  و  والیبــال 
پیشکســوت  صــدری  شــهباز  بی دریــغ  و 
داوران بین الملــی والیبــال ایــران و آســیا 
کــه ســالیان متمــادی در امــر برگــزاری 
و  کــرده  تجربه انــدوزی  مســابقات  ایــن 
ــوره  ــم در ســالن چندمنظ ــا شــرکت ۱5 تی ب
باشــگاه کارگــران اصفهــان برگــزار شــده بــود، 
بــا دیدارهــای پایانــی در شــب عیــد ســعید 
ــه کار  ــام ب ــم فیروزف ــی تی ــا قهرمان ــر ب فط

ــان داد.  ــود پای خ
در چهــار  ایــن مســابقات  دور مقدماتــی 
ــد و از  ــزار ش ــورت دوره ای برگ ــه ص ــروه ب گ
ــه مرحلــه بعــد صعــود  هــر گــروه دو تیــم ب
کردنــد کــه بــه طــور پلــی آف بــه مــورد 
اجــرا درآمــد و 4 تیــم آزادگان، آکادمــی 
غذایــی  مــواد  و  فیروزفــام  تخصصــی، 
اصالــت بــه مرحلــه پایانــی راه   یافتنــد. 
دوره  ایــن  فینــال  و  رده بنــدی  دیــدار 

ــا حضــور جمعــی از مقامــات و  مســابقات ب
ــدس محســن  ــه مهن ــران ارشــد از جمل مدی
رفــاه  و  تعــاون، کار  کل  مدیــر  نیرومنــد 
محســن  مهنــدس  اســتان،  اجتماعــی 
طاهــری مدیــر عامــل باشــگاه فــوالد مبارکــه 
ــر  ــدس شــهرام صــدری مدی ســپاهان، مهن
ــمی  ــی قاس ــان، عل ــات اصفه ــل دخانی عام
رئیــس ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان 
در  والیبــال  پیشکســوتان  از  تعــدادی  و 
شــرایطی کــه ســالن محقــر باشــگاه قدیمــی 
بی نظیــر  اســتقبال  مقابــل  در  کارگــران 
ــال  ــه والیب ــد ب ــاگران عاقه من ــل تماش خی

ــد.  ــزار ش ــت، برگ ــش نداش گنجای
و  آزادگان  تیــم  دو  رده بنــدی،  بــازی  در 
آکادمــی تخصصــی بــه مصــاف هــم رفتنــد 
ــگیر  ــارزه نفس ــت مب ــه س ــس از س ــه پ ک
مربیگــری  بــه  آکادمــی  تیــم  ســرانجام 
ســید مســعود میرخنــدان و سرپرســتی 
ــازی  ــف ب ــه لط ــی و ب ــدی عطای ــید مه س
ــنگ،  ــران پش ــان، مه ــدی رضائی ــوب مه خ
ــان  ــهدی، ایم ــان مش ــی، عرف ــان رضوان پژم
ثابــت، مهــرداد غامــی و امیــر ثابتــی ۲ بــر 
۱ حریــف قــدر خــود را شکســت داد و مقــام 

ــرد. ــب ک ــوم را کس س
 دیدار فینال

دیــدار پایانــی فراتــر از بــازی چهــار نفــره و در 
ســطح بســیار خوبــی برگــزار شــد و دو تیــم 
قدرتمنــد مــواد غذایــی اصالــت و فیروزفــام 
ــان سرشــناس و حتــی  کــه از وجــود بازیکن
از  یکــی  بودنــد، در  برخــوردار  ملی پــوش 

زیباتریــن و جذاب تریــن مســابقات 4 نفــره 
ــد  تحســین حاضــران در ســالن را برانگیختن
ــورد  ــاگران م ــوی تماش ــختی از س ــه س و ب

ــد.  ــرار گرفتن تشــویق ق
تســاوی  امتیازگیــری  اینکــه  جالــب 
و  برنــده  لحظــه  آخریــن  تــا  تیــم  دو 
بازنــده را مشــخص نمی کــرد؛ در نهایــت 
ــاد  ــرعت زی ــا س ــردار و ب ــرویس های زه س
علیرضــا مباشــری، یــار ملی پــوش تیــم 
ــای اول را در  ــن توپ ه ــام، کار گرفت فیروزف
ــرای شــاگردان محســن  ــی ب امتیــازات پایان
یزدان بخــش ســخت کــرد و دو ســه اشــتباه 
ــم  ــا تی ــت شــد ت ــر عل ــد ب ــم مزی ــردی ه ف
فــرزاد  عالــی  درخشــش  بــا  فیروزفــام 
مابهرامــی کــه در مقابــل بــرادر بزرگ تــر 
ــود،  ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــاد مابهرام ــود فره خ
از یــک ســو و کوبندگــی علیرضــا مباشــری، 
بــا  محمــد عزیــزی و محمــد مشــیری 
ــرای  ــری برســد و ب ــه برت ــر ۰ ب حســاب ۲ ب
ســومین بــار جــام قهرمانــی مســابقات 
چهــار نفــره شــب های مــاه مبــارک رمضــان 
کارگــران اســتان اصفهــان را بــاالی ســر 

ــرد. بب

ــن  ــد هوم ــام: محم ــم فیروزف ــان تی  بازیکن
مســعود  و  مهربان فــر  احســان  باقــری، 
ــاهزیدی و  ــم ش ــت تی ــدزاده، سرپرس محم

ــی.  ــهراب رجب ــی س مرب
در تیــم اصالــت عــاوه بــر فرهــاد مابهرامی، 
مســعود عســکریان، شــاهین حاج رســولیها، 
ــا  ــدی و محمدرض ــد قائ ــدا، محم ــان ف لقم
حیــدری در غیــاب محمــد ســعیدی کــه 

ــتند.  ــت داش ــود، عضوی ــده ب ــدوم ش مص

در پایــان بــا حضــور مقامــات عــاوه بــر 
کاپ هــای قهرمانــی تیم هــای اول تــا ســوم 
و احــکام بــه چهــار تیــم اول تا چهــارم جوایز 
نقــدی کــه از ســوی هیئــت و اداره امــور 
ــود،  ــده ب ــه ش ــتان تهی ــران اس ورزش کارگ

ــد. ــت ش پرداخ
 داوری

ــابقات از داوران  ــن مس ــاوت ای ــر قض در ام
جــوان و تحصیلکــرده ای همچــون مجیــد 
ــی،  ــری دو داور مل ــزاد جهانگی ــری، به جعف
ــر ســعید واعظــی، یاســین اســماعیلی،  دکت
جــال بنکــدار و شــاهین جوزدانــی اســتفاده 
شــده بــود و رســول پیمانــی مســئول کمیتــه 
داوران و اکبــر توکلــی پیشکســوت داوران 
ملــی بــا شــهباز صــدری سرپرســت کل 
مســابقات همــکاری بســیار خوبــی داشــتند 
ــان را ارج  ــوت زحماتش ــک خداق ــا ی ــه ب ک

می نهیــم. 
افــرادی کــه در امــر آماده ســازی ســالن 
مســابقات  بهتــر  چــه  هــر  برگــزاری  و 

به ویــژه مراســم اختتامیــه ســنگ تمــام 
گذاشــتند عبــارت بودنــد از: عبدالــه شــاطری 
معــاون فنــی اداره امــور ورزش کارگــران 
اســتان، خانــم مریــم رحیمــی مســئول 
آقایــان،  ورزش  امــور  و  قراردادهــا  امــور 
احســان مــرادی رئیــس دفتــر مدیریــت 
اســتان،  ورزش کارگــران  امــور  و  هیئــت 
احمــد ســروری زاده خزانــه دار هیئت هــای 
ورزشــی، مهــدی خراطــی مدیــر روابــط 
ــی  ــدی ناظم ــران، مه ــگاه کارگ ــی باش عموم
قــدس   ۲ شــماره  ورزشــگاه  سرپرســت 
ابراهیــم  رمضانعلــی  هادیــان،  کارگــران، 
احمــدی، مجیــد ســهیلی، مهــرداد مســائلی 
کارگــران،  باشــگاه  زحمتکــش  کارکنــان 
در  پزشــکیاری کــه  شــیپوری  نعمت الــه 
تمــام مســابقات یــار و یــاور بازیکنــان بــود. 
دلنشــین  صــوت  ذکــر  قابــل  نــکات  از 
نوجــوان ورزشــکاری بــه نــام آیتــی بــود کــه 
ــی  ــی مراســم پایان ــی و عرفان فضــای روحان

ــود.  ــرده ب ــدان ک را دوچن

در بازی های والیبال جام رمضان کارگران استان اصفهان:

فیروزفام، مقتدرانه برای سومین سال پیاپی قهرمان شد

ورزش

،،
در  مســابقات  ایــن  مقدماتــی  دور 
چهــار گــروه بــه صــورت دوره ای برگــزار 
شــد و از هــر گــروه دو تیــم بــه مرحلــه 
طــور  بــه  کــه  کردنــد  صعــود  بعــد 

پلــی آف بــه مــورد اجــرا درآمــد

ادامه از صفحه 8
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۰869 شــماره  رای   -46
۲9/۰۱/۱396  محمــد علــی محرابــی  فرزنــد بهــرام 
بشــماره شناســنامه ۱۱6۲ صــادره از شــهرضا بشــماره ملــی 
ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب ۱۱99۰5536۰ در شش
روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۲ فرعــی از اصلــی 
ــه مســاحت  ــان ب ۱۲559 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری ۷5/۱۱8 مترمرب
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۰۰8 شــماره  رای   -4۷
ــه  ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــی راران ــال زمان 3۱/۰۱/۱396 ج
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 883۱ ص ــماره شناس بش
خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در   ۱۲934533۱5 ملــی 
احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 655۰ 
ــه مســاحت 5۰/۱۱۷  واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان ب

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۰۲ شــماره  رای   -48
۰۲/۰۲/۱396  محمــد بیشــه فرزنــد مرتضــی بشــماره 
ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   ۲۰5 شناســنامه 
ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ۱۲8۷4۱6۷99 در ششــدانگ یکب
روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 39 واقــع در بخــش 
۱8 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 83/۱33 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۰9 شــماره  رای   -49
ــم بشــماره  ــد ابراهی ــن فرزن ۰۲/۰۲/۱396 مصطفــی فروت
ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   46۷ شناســنامه 
ــه ســاز  ــه نیم ــاب خان ۱۲8۷8۱5۷58 در ششــدانگ یکب
ــاک 83  ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ــی ب احداث
فرعــی از اصلــی ۱5۲4۱ واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
بــه مســاحت 63/354 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۱۲ شــماره  رای   -5۰
۰3/۰۲/۱396 محمــد کاوه قارنــه فرزنــد ابراهیــم بشــماره 
ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   35 شناســنامه 
۱۲9۰93۰3۲5 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
۱۲534 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 5۰/۱6۰ مترمرب
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۱3 شــماره  رای   -5۱
۰3/۰۲/۱396 ســمیه کبائریــان اصفهانــی فرزنــد محمــود 
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 3۱44 ص ــماره شناس بش
ملــی ۱۲9۰۷۱3۷۲3 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک ۱۲534 واق پ
ســند  طــی  خریــداری  مترمربــع.   5۰/۱6۰ مســاحت 

ــمی. رس
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۱6 شــماره  رای   -5۲
ــد حســین  ــی فرزن ــی فارفان ــاس دهقان ۰3/۰۲/۱396 عب
بشــماره شناســنامه 3۰۲ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
5659۲4۲۱۰3 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 
ــه مســاحت  ۱۲68۷ واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان ب

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری ۲۲/۱45 مترمرب
مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۱9 شــماره  رای   -53
۰3/۰۲/۱396 زلیخــا توســلی فارفانــی فرزنــد حســن 
ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 4۱49۰ ص ــماره شناس بش
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــی ۱۲8۲34۰۱9۰ در ســه دان مل
یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 
پــاک ۱۲68۷ واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 
مســاحت ۲۲/۱45 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۷۷ شــماره  رای   -54

ــد  ــادی فرزن ۰3/۰۲/۱396 حســینعلی منتظــری نجــف آب

ــاد  نصــرهللا بشــماره شناســنامه ۱۰4۰ صــادره از نجــف آب

ــه  ــاب خان ــی ۱۰9۰9465۲۱ در ششــدانگ یکب بشــماره مل

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 43۰۷9 

فرعــی از اصلــی ۱5۱9۰ واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت 36/۲6۰ مترمرب ــه مس ب

رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۷8 شــماره  رای   -55

علــی  فرزنــد  خیادانــی  قاضــی  احمــد   ۰3/۰۲/۱396

بشــماره شناســنامه 85۷ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

۱۲839۱686۱ در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان باســتثناء 

ثمنیــه اعیانــی احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک ۷949 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 

ــع. خریــداری طــی ســند رســمی. مســاحت ۱93 مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱۷9 شــماره  رای   -56

۰3/۰۲/۱396 رجبعلــی محمــدزاده خوراســگانی فرزنــد 

رمضــان بشــماره شناســنامه ۲55 صــادره از اصفهــان 

ــه  ــاب خان ــی ۱۲9۱3۱6۷6۰ در ششــدانگ یکب بشــماره مل

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۷۱8۷ 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۲۰۰ 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۱89 شــماره  رای   -5۷

۰4/۰۲/۱396 علیرضــا خدابخــش شهرســتانی فرزنــد 

رمضــان بشــماره شناســنامه 4۰6 صــادره از اصفهــان 

بشــماره ملــی ۱۲839۷۰4۰6 در ششــدانگ یکبــاب خانــه 

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۱۱93۱ 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 3۱/465 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۲39 شــماره  رای   -58

۰6/۰۲/۱396 جــال رفیــع زاده اخویــان فرزنــد عباســعلی 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه ۲۲3۷ ص ــماره شناس بش

ملــی ۱۲883۲4596 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثی 

ــی  ــاک ۱56۷ فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی ۱5۱9۰ واق از اصل

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری مســاحت ۲۱6 مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۲۷۰ شــماره  رای   -59

محمــد  فرزنــد  ایــزدی  البنیــن  ام   ۰6/۰۲/۱396

ــی  ــماره مل ــن بش ــادره از نائی ــنامه 55 ص ــماره شناس بش

54۰9۷336۲۲ در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 9959 واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۲3/۱3۷ مترمربع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۲95 شــماره  رای   -6۰

۰۷/۰۲/۱396 ســمیه فــوالدی فرزنــد بهــرام بشــماره 

ملــی  بشــماره  فریدونشــهر  از  صــادره   ۰ شناســنامه 

۱۱۲۰۰6۷43۱ در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بر روی 

ــش ۱8  ــع در بخ ــاک ۱ واق ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع قس

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 8۰/59 مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۲9۷ شــماره  رای   -6۱

۰۷/۰۲/۱396 جــواد شــاهی فرزنــد حســین بشــماره 

شناســنامه ۲8۷54 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

۱۲8۲۲۱5۰۷8 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی 

ــی از  ــاک ۱۱8 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

اصلــی ۱۱5۱6 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 

مســاحت ۲3/569 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱3۰۱ شــماره  رای   -6۲

فرزنــد  اصفهانــی  وهــاب  مصطفــی   ۰۷/۰۲/۱396

ــان  عبدالرســول بشــماره شناســنامه 996 صــادره از اصفه

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی ۱۲86485355 در س ــماره مل بش

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی 

از قطعــه زمیــن پــاک 9۱6۱ فرعــی از اصلــی ۱5۱9۰ 

ــه مســاحت 5۰/۲۰۰  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱3۰۲ شــماره  رای   -63

فرزنــد  دروازه  پائیــن  فاحتــی  زهــرا   ۰۷/۰۲/۱396

غامحســین بشــماره شناســنامه ۲99 صــادره از اصفهــان 

بشــماره ملــی ۱۲86۷۷5۱۰8 در ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی 

از قطعــه زمیــن پــاک 9۱6۱ فرعــی از اصلــی ۱5۱9۰ 

ــه مســاحت 5۰/۲۰۰  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱3۲8 شــماره  رای   -64

ــد مرتضــی  ــی فرزن ۰9/۰۲/۱396 هــادی خشــوعی اصفهان

بشــماره شناســنامه ۲۷8 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

۱۲8۷۰8439۷ در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۱ واقــع در بخش 

۱8 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۲۰۰  مترمربــع. خریــداری 

طــی ســند رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱338 شــماره  رای   -65

۰9/۰۲/۱396 مهــدی کرمــی دهاقانــی فرزنــد محمــد 

بشــماره شناســنامه ۱93  صــادره از دهاقــان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان 5۱۲958936۱ در ششــدانگ یکب

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۲49 فرعــی از اصلی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ۱5۲۰۱ واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 59/۱4۱ مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱454 شــماره  رای   -66

ــماره  ــود بش ــد محم ــی فرزن ــهیا روحان ۱3/۰۲/۱396 س

ملــی  بشــماره  اردســتان  از  صــادره   53 شناســنامه 

ــاب ســاختمان احداثــی  ۱۱893۲3۱9۲ در ششــدانگ یکب

ــی  ــاک ۲۷5 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی ۱5۲۰۱ واق از اصل

مســاحت 45/۱96 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱455 شــماره  رای   -6۷

۱3/۰۲/۱396 رســول کاظمــی ابــری فرزنــد اکبــر بشــماره 

از اصفهــان بشــماره ملــی  شناســنامه ۱458 صــادره 

۱۲9۱59۰۰3۱ در ششــدانگ یکبــاب مغــازه تحتانــی و 

فوقانــی احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ۱۲4۰5 واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 5۰/۱9 مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱63۱ شــماره  رای   -68

۱6/۰۲/۱396 ناصــر محمــدی سمســوری فرزنــد قربانعلــی 

بشــماره شناســنامه ۱56۰  صــادره از اصفهــان بشــماره 

ــه احداثــی  ــاب خان ملــی ۱۲9۱59۱۰۲8 در ششــدانگ یکب

ــی  ــاک ۲99 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی ۷۷۲5 واق از اصل

مســاحت 5۰/۲85 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱644 شــماره  رای   -69

حیدرعلــی  فرزنــد  فخــار  محمدرضــا   ۱6/۰۲/۱396

ــی  ــه  بشــماره مل بشــماره شناســنامه ۱ صــادره از جرقوی

56495۷۲569 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 644۰ واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۷۰/۲۷6 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱668 شــماره  رای   -۷۰

۱۷/۰۲/۱396  محمدعلــی حبیــب اللهــی فرزنــد حســین 

بشــماره شناســنامه 4۰ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــازه احداث ــاب مغ ــدانگ یکب ۱۲9۱۲9۲۱5۲ در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 65۰6 واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۷۰/44 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱68۲ شــماره  رای   -۷۱

عباســعلی  فرزنــد  خبوشــانی  شــهناز   ۱۷/۰۲/۱396

بشــماره شناســنامه ۱58 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

۱۲85588۲8۲ در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 5 فرعــی از اصلــی ۱۱549 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت 5/۱۷4 مترمربــع. خریــداری طــی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱683 شــماره  رای   -۷۲

ــد مرتضــی  ــادی فرزن ۱۷/۰۲/۱396 اکبــر نیکبخــت نصرآب

بشــماره شناســنامه ۲4 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

564959848۷ در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 5 

فرعــی از اصلــی ۱۱549 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت 5/۱۷4 مترمرب ــه مس ب

رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱685 شــماره  رای   -۷3

۱۷/۰۲/۱396  محمــد علــی اصانــی  فرزنــد صفــدر 

بشــماره شناســنامه 36۲ صــادره از فریدونشــهر بشــماره 

ملــی ۱۱۲893565۱ در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 39 واقــع در بخــش ۱8 ثبــت اصفهــان به مســاحت 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 5۰/۲49 مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱68۷ شــماره  رای   -۷4

بشــماره  علــی  فرزنــد  آزادی  فرشــته   ۱۷/۰۲/۱396

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   ۲۰۲ شناســنامه 

۱۲88984۷58 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک  ــه احداثــی ب خان

39 واقــع در بخــش ۱8 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

5۰/۲49 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۷۰6 شــماره  رای   -۷5

ــاس  ــد عب ــداللهی فرزن ــین اس ــر حس ۱۷/۰۲/۱396  امی

بشــماره شناســنامه 5993 صــادره از نجــف آبــاد بشــماره 

ملــی ۱۰9۰5۱۷۰33 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 35 واقــع 

در بخــش ۱8 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 4۰/۱43 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۷65 شــماره  رای   -۷6

ــین  ــد حس ــهرضا فرزن ــی ش ــر کربعل ۱8/۰۲/۱396  اصغ

بشــماره شناســنامه ۲۷3 صــادره از شــهرضا بشــماره ملــی 

۱۱99۰39۲۱۷ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ــن  ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ــی ب ــاختمان احداث س

ــش 5  ــع در بخ ــی ۱۰353 واق ــی از اصل ــاک ۱۲5 فرع پ

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 34/۱۱8 مترمربــع. خریداری 

طــی ســند رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱۷6۷ شــماره  رای   -۷۷

ــد غامرضــا بشــماره  ــی فرزن ۱8/۰۲/۱396 حســین رضائ

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   3۱3 شناســنامه 

۱۲84۷4۰994 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 

ــن  ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ــی ب ــاختمان احداث س

ــش 5  ــع در بخ ــی ۱۰353 واق ــی از اصل ــاک ۱۲5 فرع پ

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 34/۱۱8 مترمربــع. خریداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱8۷8 شــماره  رای   -۷8

بشــماره  فرزنــد کریــم  غامــی  محمــد   ۲۱/۰۲/۱396

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   ۱۲۰۱ شناســنامه 

۱۲8939۷۲6۰ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک  ــه احداثــی ب خان

۲66 فرعــی از اصلــی ۷949 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت 4۱/۱3۱ مترمربــع. خریــداری طــی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۱88۱ شــماره  رای   -۷9

بشــماره  محمــد  فرزنــد  ربیعــی  مریــم   ۲۱/۰۲/۱396

شناســنامه ۱46۲۷ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  در   ۱۲83848۰3۱

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــش 5  ــع در بخ ــی ۷949 واق ــی از اصل ــاک ۲66 فرع پ

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 4۱/۱3۱ مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۲5۱6 شــماره  رای   -8۰

۰6/۰3/۱396 احمــد شــوقی فرزنــد حســین بشــماره 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   ۱۲۱ شناســنامه 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب ۱۲9۱349۰3۰ در شش

ــع در  ــاک ۱5۲۰۲ واق ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع روی قس

بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 89/۲۲8 مترمربع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۲566 شــماره  رای   -8۱

۰۷/۰3/۱396  مهــرداد زمانــی فرزنــد محمــد بشــماره 

شناســنامه 54۰66 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب ۱۲8۰96۷۱88 در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 4444۲ فرعــی 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی ۱5۱9۰ واق از اصل

مســاحت ۱۰/9۷ مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۲644 شــماره  رای   -8۲

۰8/۰3/۱396 اکبــر چنگانــی فرزنــد رجبعلــی بشــماره 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   ۱ شناســنامه 

۱۲9۱۷۰4558 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۱ فرعــی از اصلــی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 548۲ واق

43/38 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۲65۰ شــماره  رای   -83

۰8/۰3/۱396  خزعــل داودی حمولــه  فرزنــد فاضــل 

بشــماره شناســنامه 5۲۰ صــادره از فارســان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 5558646۱۰۱ در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۱۷۱ فرعــی از اصلــی 

ــه مســاحت  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ۱۰393 واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 46/۷6 مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۲685 شــماره  رای   -84

عباســعلی  فرزنــد  پــور  مالکــی  بهمــن   ۰9/۰3/۱396

بشــماره شناســنامه ۲38 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

۱۲856۰6388 در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی بــر 

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 6۷ فرعــی از اصلــی 

ــه مســاحت  ــان ب ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ۱۰354 واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 98/36 مترمرب

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۲۷4۷ شــماره  رای   -85

۱۰/۰3/۱396 محســن حافظــی ابــری فرزنــد حســین 

بشــماره شناســنامه ۱۷6۰ صــادره از اصفهــان بشــماره 

ملــی ۱۲836444۷9 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــش 5  ــع در بخ ــی ۱5۱9۲ واق ــی از اصل ــاک 35۲ فرع پ

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۲۱/3۰3 مترمربــع. خریداری 

طــی ســند رســمی.

مــورخ   ۱3966۰3۰۲۰۲۷۰۰۲۷5۲ شــماره  رای   -86

۱۰/۰3/۱396 احمــد کیانــی ابــری فرزنــد عبــاس بشــماره 

شناســنامه ۱865۰ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

۱۲83888۰۱۷ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 

ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک  ــه احداثــی ب خان

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی ۱5۱9۲ واق ــی از اصل 35۲ فرع

اصفهــان بــه مســاحت ۲۱/3۰3 مترمربــع. خریــداری طــی 

ســند رســمی.

مــورخ   ۱3946۰3۰۲۰۲5۰۰۱6۲5 شــماره  رای   -8۷

ــد حســین  بشــماره  ۰۱/۰۲/۱394 علــی ابوالحســنی فرزن

ملــی  بشــماره  اصفهــان   از  صــادره    ۱۱ شناســنامه 

56595۰۱۱۷6   در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی بــر 

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۱ واقــع در بخش ۱8 

ــع.  ــاحت 4۰/۲۷ مترمرب ــه مس ــان ب ــت اصفه ثب

مــورخ   ۱3946۰3۰۲۰۲5۰۰۱6۲6 شــماره  رای   -88

ــدر   ــد حی ــی فرزن ۰۱/۰۲/۱394 مرتضــی ابوالحســنی جبل

ــی  ــان بشــماره مل بشــماره شناســنامه 5 صــادره از اصفه

ــی  ــازه احداث ــاب مغ 5659544835   در ششــدانگ یکب

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۱ واقــع در 

بخــش ۱8 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۱6/۲۷ مترمربــع. 

ــف 836۷ ــمی.م ال ــند رس ــی س ــداری ط خری

تاریخ انتشار نوبت اول: ۲3/۰3/۱396

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۷/۰4/۱396

ــان  ــرق اصفه ــاک ش ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق   ریی

 حسین هادیزاده«

آگهی موضوع تبصره سه ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

نظــر بــه اینکــه طبــق تقاضــای وارده شــماره 35۰8۰۰ مورخ 

ــه اســامی  ــام ســیف ال ــه ن ــه ب ۱396/3/۱3 احــد از ورث

نیاســر درخواســت ســند ســهم االرث خــود را نمــوده اســت 

و اعــام نمــوده انــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه بــه مســاحت 459 متــر مربــع شــماره باقــی 

مانــده ۲۰69 فرعــی مجــزی از شــماره 35 اصلــی واقــع در 

ــر متمــم  بخــش شــش کاشــان کــه در صفحــه ۱56 دفت

یــک ذیــل شــماره ۱۷۲5 بــه نام مصطفی اســامی نیاســر 

ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد نــزد احــد 

از ورثــه بــه نــام ماشــااله اســامی نیاســر مــی باشــد کــه 

ــورخ ۱396/۰3/۱۷  ــماره 35۰8۰۰ م ــی ش ــب ط مرات

بــه نامبــرده اخطــار گردیــده و مراتــب بــه اســتناد تبصــره 

ســه مــاده ۱۲۰ اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی 

تــا  دارنــده ســند مالکیــت مذکــور از تاریــخ انتشــار ایــن 

آگهــی ظــرف مــدت ۱۰ روز ســند مالکیــت مزبور را تســلیم 

یــا مجــوز قانونــی نگهداشــتن آنــرا ضمــن اعتــراض خــود 

ــورت  ــت در ص ــی اس ــد بدیه ــام نمای ــن اداره اع ــه ای ب

انقضــا مــدت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض موجــه ســند 

مالکیــت بــه نــام ورثــه طبــق قانــون صــادر خواهــد شــد . 

رئیس ثبت اسناد و اماک کاشان – محمد سلمانی 

تاریخ انتشار : 96/4/۷ 

آگهی موضوع تبصره سه ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

نظــر بــه اینکــه آقــای ســیف الــه اســامی نیاســر احــداز 

ــق تقاضــای  وراث مرحــوم مصطفــی اســامی نیاســر طب

وارده شــماره 35۰8۰۰ – 96/۰3/۱3 اعــام نمــوده انــد 

کــه اســناد مالکیــت ششــدانگ قطعــه زمیــن ســرجوبه 

مشــجر بــاالی اســتخر بــزرگ بــه شــماره ۲۰68 فرعــی از 

35 اصلــی واقــع در بخــش 6 حــوزه ثبتــی کاشــان ذیــل 

ثبــت ۱۲4۱ و ۱34۱ دفاتــر متمــم یــک و ۱۰ صفحــات 

ــر  ــامی نیاس ــی اس ــام مصطف ــه ن 5۷6 و 559 و ۱5۷ ب

ثبــت و اســناد مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــد کــه نــزد 

ــی  ــرده م ــد از وارث نامب ــر اح ــامی نیاس ــاءاله اس ماش

باشــد کــه مراتــب طــی شــماره 35۰8۰۰ مــورخ 96/۰3/۱8 

بــه نامبــرده اخطــار گردیــده و مراتــب بــه اســتناد تبصــره 

ســه مــاده ۱۲۰ اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی 

تــا دارنــده اســناد مالکیــت مذکــور از تاریــخ انتشــار 

ــور  ایــن آگهــی ظــرف مــدت ۱۰ روز اســناد مالکیــت مزب

ــن  ــرا ضم ــتن آن ــی نگهداش ــوز قانون ــا مج ــلیم ی را تس

اعتــراض خــود بــه ایــن اداره اعــام نماییــد بدیهــی اســت 

در صــورت انقضــاء مــدت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض 

موجــه اســناد مالکیــت بــه نــام ورثــه طبــق قانــون صــادر 

خواهــد شــد . 

رئیس ثبت اسناد و اماک کاشان – محمد سلمانی 

تاریخ انتشار : 96/4/۷ 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــه  ــی دارای شناســنامه شــماره ۲3۱ ب ــا کیان ــم ماندان خان

ــن  ــه 4۱۲/96 ح 54 از ای ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ش

دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 

ــی جشــوقانی   ــه مهراب ــه شــادروان فاطم ــح داده ک توضی

بشناســنامه 3۷ در تاریــخ 96/۲/۱4 اقامتــگاه دائمــی 

خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم 

ــد  ــر ۱- محم ــر و دو دخت ــک پس ــه ی ــت ب ــر اس منحص

ــد ۲-  ــی  فرزن ــا متوف ــه ش ش 46۰ نســبت ب ــی ب کیان

زهــرا کیانــی بــه ش ش ۱۰۷3 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 

ــی  ــا متوف ــه ش ش ۲3۱ نســبت ب ــی ب ــا کیان 3- ماندان

ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  ــر   اینــک ب ــد و الغی فرزن

درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت یکمرتبــه آگهــی مــی 

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

ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــس شــعبه  ــف رئی ــد شــد. شــماره : ۱۰۰38/م ال خواه

ــان ــاف اســتان اصفه 54 شــورا ی حــل اخت
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حرف و نقل

ــرزو  ــی ب ــه کارگردان ــی »پنچــری« ب ــه ایران   دو مجموع
ــی  ــا افخم ــی علیرض ــه کارگردان ــتاران« ب ــژاد و »پرس نیک ن
ــاه  ــس از م ــه پ ــتند ک ــون هس ــد تلویزی ــریال های جدی س
رمضــان روی آنتــن می رونــد. همچنیــن شــبکه دو ســریال 
خارجــی »پنجــره ای بــه گذشــته« را بــرای پخــش در 
ــده  ــالیوان، تهیه کنن ــن س ــه کوی ــق ب ــه متعل ــه ک ــر گرفت نظ
ــره«  ــای جزی ــرلی« و »قصه ه ــون »آن ش ــریال هایی چ س

اســت.
 فیلــم ســینمایی »بمــب« بــه کارگردانــی پیمــان 
ــپری  ــود را س ــرداری خ ــای فیلمب ــن روزه ــادی، آخری مع

. می کنــد
 بــا کســب جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه داســتانی بــاالی 
۱۵ دقیقــه از جشــنواره پالــم اســپرینگز آمریــکا، فیلــم کوتــاه 
»روتــوش« بــرای ســومین بــار متوالــی بــه آکادمــی اســکار 

ــد. معرفی ش
 گــروه ســه نفــره هنرمنــدان موســیقی ایران متشــکل از 
داریــوش پیرنیــاکان، حمیدرضــا نوربخــش و بهنام ســامانی 

کنســرتی را در تــاالر »کاکبیــت تئاتــر« لنــدن اجــرا کردند.
ــلطانی  ــدی س ــی مه ــه خوانندگ ــی« ب ــه »دالچون  قطع
مربــوط بــه ســریال »زیرپــای مــادر« بــه کارگردانــی بهرنــگ 

توفیقــی در فضــای مجــازی منتشــر شــد.
 منصــور لشــکری قوچانــی، تهیه کننــده ســینما، توضیــح 
داد بــه زودی فیلــم ســینمایی »امپراتــور« یــا »ماتیــک« بــه 

کارگردانــی مجیــد زرگرنــژاد جلــوی دوربین مــی رود.
 احســان بیگلــری، کارگــردان فیلــم ســینمایی »بــرادرم 
ــن  ــه در ای ــتم ک ــن از اول می دانس ــد: م ــرو«، می گوی خس
ــه  ــه خسروســت و معتقــدم کــه ب فیلــم گرایــش بیشــتر ب
ــه در  ــم اســت. البت ــی فیل ــودن، جهان بین ســمت خســرو ب
ایــن میــان افــراد عقل گرایــی را می شناســم کــه کامــا بــه 
ناصــر حــق داده انــد و خســرو را نمی پذیرنــد. ایــن در حالــی 
ــر فکــر  اســت کــه آدم هــای احساســی و کســانی کــه رهات

ــد. ــق می دهن ــرو ح ــه خس ــد، ب می کنن
 خیــرهللا تقیانی پــور قصــد دارد نمایــش »کلنــل« را 
پــس از دهــه اول مــاه محــرم در ســالن اصلــی مجموعــه 

ــرد. ــه بب ــر شــهر روی صحن تئات
 نمایــش »بــوف نــه چنــدان کــور« بــه کارگردانــی 
ــمندریان  ــالن س ــا در س ــن روزه ــجادی ای ــی س محمدعل
تماشــاخانه ایــران شــهر اجــرا می شــود. مســعود کرامتــی، 
ــوروزی، نازنیــن کریمــی و الهــام نامــی، بازیگــران  رحیــم ن

ــتند. ــی هس ــر نمایش ــن اث ای
ــوت  ــنویس پیشکس ــادی، خوش ــرف صندوق آب  علی اش
معتقــد اســت اروپاییــان مــا را بــا ادبیــات و خطمــان 
می شناســند؛ در حالــی کــه در داخــل کشــورمان در حمایــت 

ــود. ــی می ش ــر کوتاه ــن هن از ای
ــه  ــال ب ــتان امس ــزی« تابس ــد »کاه قرم ــری جدی  س
ــون، توســط موسســه تصویرگســتر  جــای پخــش از تلویزی

ــود. ــه می ش ــی عرض ــش خانگ ــبکه نمای ــارگاد در ش پاس
ــد:  ــون، می گوی ــی، بازیگــر ســینما و تلویزی ــه صامت  ژال
ــت داشــته ام؛  ــا فعالی ــام ژانره ــروز در تم ــه ام ــا ب ــا ت تقریب
ژانرهایــی کــه خیلی هــا جرئــت بــازی در آن را ندارنــد؛ 
ــه  ــم ک ــازی کن ــری ب ــرده ام در ژان ــعی ک ــه س ــا همیش ام
ــال  ــه ح ــت ک ــری اس ــدی، ژان ــد و کم ــند باش مخاطب پس

ــد. ــوب می کن ــز خ ــودم را نی خ
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همزمــان بــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان برنامه 
ــی  ــور فیلم های ــاهد حض ــینماها ش ــران س اک

ــت.  ــس اس تازه نف
ســه فیلــم »رگ خــواب«، »زیر ســقف دودی« 
و »اکســیدان«، همزمــان بــا اکــران سراســری، 
پخــش خــود را در اصفهــان آغــاز کرده انــد. بــه 
همیــن بهانــه در ایــن گــزارش بــه معرفــی ایــن 

3 فیلــم خواهیــم  پرداخــت.
 رگ خواب

ــت هللا  ــد نعم ــم حمی ــن فیل ــواب، آخری رگ خ
در  خــوب  اســتقبال  از  پــس  کــه  اســت 
جشــنواره ســی و پنجــم، اکــران خــود را آغــاز 

ــت. ــرده اس ک

ــردا،  ــام ک ــوروش تهامــی، اله ــا حاتمــی، ک  لی
لیــا موســوی، حمیدرضــا آذرنــگ، خســرو 
بامــداد و بامــداد نعمــت هللا، در ایــن فیلــم بــه 

ایفــای نقــش پرداخته انــد.
 رگ خــواب در ســی و پنجمیــن جشــنواره 
فیلــم فجــر موفــق شــد ســیمرغ بلوریــن 
بهتریــن بازیگــر زن )لیــا حاتمــی( و ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن جلوه هــای میدانــی و ســیمرغ 

ــد.  ــب کن ــس را کس ــن عک ــن بهتری بلوری
ــون شــجریان و  ــم را همای ــن فیل موســیقی ای
ــدی  ــه چن ــد ک ــری ســا خته ان ســهراب پورناظ
ــه  ــوم رگ خــواب« روان ــوان »آلب ــا عن پیــش ب

ــازار شــد. ب
از  پــس  مینــا  فیلــم:  داســتان  خاصــه 
شــغل  دنبــال  بــه  همســرش  از   جدایــی 

ــیر  ــن مس ــردد. در ای ــکانی می گ ــل اس و مح
بــا کامــران، مدیــر رســتورانی کــه در آن کار 
ــرپناهی  ــران س ــود. کام ــنا می ش ــد، آش می کن
ــه او می دهــد. مینــا تحــت تأثیــر حمایت هــا  ب
بــه او دل می بــازد؛  و محبت هــای کامــران 
ــد  ــتاق و عاقه من ــا مش ــه مین ــز ب ــران نی کام
اســت. روزهــا از پــس هــم می گــذرد و از 
ــود و  ــته نمی ش ــران کاس ــه کام ــا ب ــق مین عش
اوج می گیــرد؛ امــا کامــران دیگــر قصــد ادامــه 

ــدارد... . ن
ــدس،  ــون در ســینماهای ق ــم هم اکن ــن فیل ای
ســپاهان و پردیــس ســینمایی چهاربــاغ در 

ــران اســت. حــال اک
 اکسیدان

»اکســیدان« بــه کارگردانــی و نویســندگی حامد 
ــدی،  ــر محم ــی منوچه ــدی و تهیه کنندگ محم
ــت.  ــران اس ــای اک ــر از تازه نفس ه ــی دیگ یک
ــار دیگــر  ــی و امیــر جعفــری ب زوج جــواد عزت
در کنــار هــم در ایــن فیلــم بــه هنرنمایــی 

پرداخته انــد. 
رضــا  مقدمــی،  شــبنم  دهقــان،  شــقایق 
 بهبــودی، لینــدا کیانــی، علیرضــا اســتادی 
و وحیــد آقاپــور، از دیگــر بازیگــران ایــن فیلــم 

هســتند.
خاصــه داســتان فیلــم: نــگار، نامــزد اصــان، 
بــدون اجــازه او و غیرقانونــی بــه خــارج ســفر 

می کنــد. حــاال اصــان بــه دنبــال راهــی بــرای 
گرفتــن ویــزای قانونــی اســت تــا بتوانــد 

ــد.  ــزدش را برگردان نام
»اکســیدان« فضایــی طنــز دارد و از ایــن جهــت 
بــه نظــر می رســد کــه فــروش خوبــی داشــته 

. شد با
 شــبنم مقدمــی در ایــن فیلــم نقشــی متفاوت 
را ایفــا کــرده اســت؛ امــا حــذف مقــدرا زیــادی 
ــن  ــراض ای ــا اعت ــم ب ــن فیل ــازی او در ای از ب

بازیگــر روبــه رو شــد.
ایــن فیلــم در حــال حاضــر در ســینما قــدس 

اصفهــان در حــال اکــران اســت.

 زیر سقف دودی
ســاخته  یازدهمیــن  دودی«  ســقف  »زیــر 

 پــوران درخشــنده اســت. ایــن فیلــم نیــز 
ــنده  ــوران درخش ــری پ ــه هن ــه کارنام در دنبال
ــا محوریــت مشــکات  در فضایــی اجتماعــی ب

ــود.  ــت می ش ــان روای زن
بهنــوش  اصانــی،  فرهــاد  زارعــی،  مریــا 
طباطبایــی، هوشــنگ توکلــی، آزیتــا حاجیــان، 
حقیقت دوســت،  شــهرام  بوبانــی،  مریــم 
مرزبــان،  هــادی  نواب صفــوی،  حســام 
ــه  ــص، نفیس ــا متخص ــان، فریب ــول نجفی رس
 روشــن، فرشــید زارعــی، ابوالفضــل میــری 
و اللــه مرزبــان، در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقش 

ــد. پرداخته ان
خاصــه داســتان فیلــم: شــیرین )مریــا 
زارعــی( در زندگــی خانوادگــی بــا فرزنــد و 
همســرش بــه تدریــج مشــکل پیــدا می کنــد. 
ــرای ایجــاد  ــدا کــردن راهــی ب ــال پی ــه دنب او ب
ــود و  ــق نمی ش ــه موف ــت ک ــا آن هاس ــاط ب ارتب
ــرای  ــاره او ب ــاش دوب ــد. ت ــران می رس ــه بح ب
برون رفــت از ایــن بحــران، او را بــا چالــش 

جدیــدی روبــه رو می کنــد... .
»زیــر ســقف دودی« هم اکنــون در ســینما 
ســاحل و پردیــس ســینمایی چهاربــاغ در حــال 

اکــران اســت.
ــه طــور  ــده ب ــا و هفته هــای آین ــه: در روزه نکت
ــه نقــد و بررســی هــر کــدام از ایــن  مفصــل ب

ــت. ــم پرداخ ــا خواهی فیلم ه

مهــدی نویــد می گویــد: کپــی کــردن از ترجمه هــا در چنــد ســال 
ــی  ــود خارج ــان وج ــیاری از مترجم ــده و بس ــتر ش ــر بیش اخی
ندارنــد؛ در واقــع ناشــران خــرد و کوچــک هســتند کــه کتاب هــا 
ــه  ــی ک ــاره ترجمه های ــم درب ــن مترج ــد. ای ــی می کنن را رونویس
کپــی ترجمه هــای قدیمی تــر هســتند، اظهــار کــرد: چنیــن 
چیــزی دیگــر رونویســی اســت و نمی تــوان بــه آن ترجمــه 
ــردد  ــه اخــاق کاری ناشــران برمی گ ــن هــم بیشــتر ب ــت. ای گف

ــا دیگــر عوامــل صنعــت نشــر.  ت
او بــا بیــان اینکــه ترجمــه کپــی هفــت - هشــت ســالی اســت 
رواج بیشــتری در بــازار کتــاب پیــدا کــرده، گفــت: به طــور معمول 
ــب  ــک مرتک ــرد و کوچ ــران خ ــه را ناش ــوع ترجم ــن ن ــم، ای ه
می شــوند. اســامی مترجمــان بــر روی چنیــن کتاب هایــی 
ــرا کتاب هــای  ــا ســاختگی اســت. اخی ــز معمــوال ناشــناس ی نی

پیــش از انقــاب را بــه ایــن شــکل رونویســی می کننــد و منتشــر 
ــط  ــت فق ــن دس ــی از ای ــل معضات ــزود: ح ــد اف ــود. نوی  می ش
و فقــط بــه دســت تشــکل های مربــوط بــه نویســندگان و ناشــران 
مرتفــع می شــود. ایــن مترجــم ترجمــه تحت اللفظــی را نتیجــه 
 فقــر زبانــی و ندانســتن زبــان فارســی بیــن مترجمــان دانســت 
و اظهــار کــرد: ایــن مترجمــان ادبیــات فارســی را یــا نخوانده انــد 
یــا کــم خوانده انــد و بــا امکانــات زبــان فارســی آشــنایی 
چندانــی ندارنــد و ایــن هــم نتیجــه چنــد دهــه نظــام آموزشــی 
ــان  ــه زب ــی ب ــن اســت حت ــدارس و دانشگاه هاســت. ممک در م
ــر  ــان فقی ــان فارسی ش ــا زب ــند، ام ــته باش ــلط داش ــدأ تس مب
اســت؛ بــرای همیــن اســت کــه ترجمه هــا کلمــه بــه کلمــه اســت 
یــا خیلــی از اصطاحــات، امثــال و... بــه نحــو دیگــری ترجمــه 

ــدارد. ایســنا ــی ن ــا معنای ــان م ــه در زب ــوند ک می ش

جشــنواره  ســی امین  نوجــوان  خبرنــگاران  کیمیای وطن

ــی  ــی معرف ــان در حال ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه بین الملل
شــدند کــه فرزنــدان شــهدای مدافــع حــرم بــه عنــوان عضــوی از 
تیــم خبــری بــا نــام پــدر بزرگوارشــان، زینت بخــش ایــن برنامــه 
ســتاد  خبرنــگار  بــه گــزارش  بودنــد.  ســی ام  جشــنواره  از 
فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  اطاع رســانی 
ــان در ایــن آییــن از فرزنــدان شــهدای مدافــع  کــودکان و نوجوان
حــرم از جملــه شــهیدان مجیــری، دایی تقــی، حســینی، ایــزدی و 
شــهید شــیروانیان تجلیــل بــه عمــل آمــد و همچنیــن از خانــواده 
ــی  ــز، قدردان ــه در جلســه حضــور نداشــتند نی ــزاب ک شــهید خی
شــد. علــی زاهــدی، مدیــر امــور رســانه و اطاع رســانی ســی امین 
ــن  ــان در ای ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل جش
آییــن بــا اشــاره بــه حضــور ۱83 داوطلــب بــرای حضــور در آزمــون 

نخســت خبرنــگاران نوجــوان جشــنواره ســی ام اظهــار داشــت: از 
ایــن تعــداد داوطلــب 30 خبرنــگار انتخــاب شــده و حــد نصــاب 
نمــره را کســب کرده انــد. وی بــا بیــان اینکــه خبرنــگاران نوجــوان 
در ایــن دوره از جشــنواره بــه صــورت تیم هــای خبــری کار 
ــگار نوجــوان در پنــج گــروه  خواهنــد کــرد، افــزود: ایــن 30 خبرن
ــای  ــن گروه ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــد ک ــرار می گیرن ــره ق ــش نف ش
خبــری متشــکل می شــوند از یــک تصویربــردار، گزارشــگر، 
ــه ای شــروع  ــه صــورت نیمه حرف ــه ب ــر ک ــردار و عوامــل خب صداب
بــه تهیــه گــزارش می کننــد و گزارش هــای آن هــا از طریــق 
رســانه های گروهــی و مجــازی پخــش خواهــد شــد. وی تصریــح 
کــرد: تعــداد شــش تــن از فرزنــدان شــهدای مدافــع حــرم بــه هر 
ــری  ــم خب ــام آن تی ــد و ن ــری می پیوندن ــای خب ــک از گروه ه ی

نیز با نام پدر آن فرزند شهید شناخته می شود.

مهــدی نویــد، مترجم:

برخــی مترجمــان وجــود خارجی ندارند
 معرفــی خبرنــگاران نوجوان 

جشــنواره فیلــم کودک
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،،
»زیــر  خــواب«،  »رگ  فیلــم  ســه 
»اکســیدان«  و  دودی«  ســقف 
همزمــان بــا اکــران سراســری، پخــش 
خــود را در اصفهــان آغــاز کرده انــد

وا
�ن

در بند تو آزادم
خواننده سینا سرلک

ترانه سرا حافظ شیرازی 
ابوالقاسم فردوسی

آهنگساز کوروش گلکار

فروغ
خواننده علیرضا قربانی

ترانه سرا فروغ فرخزاد، موالنا 
مسعود کالنتری، علیرضا کلیایی

آهنگساز سامان صمیمی

خروش
خواننده مجتبی عسکری
ترانه سرا هوشنگ ابتهاج 
)ه.ا.سایه(، موالنا، مهرداد 

اوستا، حمید حاجی زاده، عطار 
نیشابوری

آهنگساز مجید درخشانی

از »رگ خواب« تا »زیر سقف دودی«

تازه نفس های اکران

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

)سهامی خاص(

نوبت دوم

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

مبلغ  تضمین 
)ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

4.400.000.000 87.986.843.777 جاری
انجام امور خدماتی، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و 

ادارات مناطق پنجگانه شهر اصفهان
96-2-94

599.200.000 11.982.414.646 جاری
 قرارداد تامین نیروی انسانی اداری 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

96-2-95

1.380.000.000 27.599.240.909 جاری
 انجام امور خدمات عمومی در ادارات 

آب و فاضالب استان اصفهان
96-2-96

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 
تا ساعت ۱۵:30 روز شنبه به تاریخ 96/4/۱7 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
 از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/4/۱8

دریافت اسناد:
سایت اینترنتی

 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 03۱-36680030-8
)داخلی 388(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

))آگهی مزایده عمومی((
شهرداری فوالدشهر  در نظر دارد حق بهره برداری از یک واحد مرکز معاینه فنـی خودروهـای سبـک 
)سـاختمـان و تجهیزات درونی( واقـع در مــرکز برزن C جنب آتش نشانی شماره 3 فوالدشهر را 
از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد 

مزایده حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/4/۱7 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

))آگهی مزایده((
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد با استناد مصوبه شماره 96/9۵7 مورخ 96/03/27 شورای محترم اسامی شهر 
نجف آباد در نظر دارد نسبت به واگذاری فاز اول پارکینگ میرداماد به صورت ماهیانه با مبلغ کارشناسی ۱۱0.000.000 ریال )یکصد 

و ده میلیون ریال( با مشخصات زیر به صورت اجاره بهاء یک ساله واگذار نماید. 
۱- شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ 66.000.000 )شصت و شش میلیون ریال( به عنوان سپرده به حساب شماره 0۱0724227800۵ 
نزد بانک ملی متعلق به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

2- شرکت کنندگان می توانند با ارائه فیش واریزی به مبلغ 200.000 )دویست هزار ریال( به حساب 0۱0724228700۱ نزد بانک 
ملی متعلق به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد، جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده تا آخر وقت اداری روز 

چهارشنبه مورخ 96/04/2۱ به سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.
3- شرکت کنندگان در مزایده موظف به رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت می باشند.

4- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/04/26 در سه پاکت الف، ب، 
ج، الک و مهر شده بشرح زیر:

الف: پاکت الف محتوی ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سازمان بعنوان سپرده شرکت در مزایده. 
ب: پاکت ب محتوی برگ آگهی مزایده، فیش واریزی خرید اسناد مزایده، کپی شناسنامه، کارت ملی در صورت شخصیت 

حقوقی ارائه اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات. 
ج: پاکت ج محتوی برگ پیشنهاد قیمت برای پارکینگ میرداماد که باید به عدد و حروف نوشته شده باشد و زیر آن مهر و امضاء 

و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد. 
همه پاکت ها را در لفافه مناسب الک و مهر نموده به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

۵- پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامات که در روز چهارشنبه مورخ 96/04/28 راس ساعت ۱4/30 
در محل دفتر سازمان تاکسیرانی نجف آباد تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- ارائه سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد معادل ۱0 درصد قیمت پیشنهادی به اضافه دوماه اجاره بهای قیمت پیشنهادی 
بصورت وجه نقد به حساب شماره 0۱0724227800۵ نزد بانک ملی متعلق به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد 

واریز و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی هنگام عقد قرارداد از سوی برنده مزایده الزامی است.
7- پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر تحویل 
داده شود، اعم از کتبی، تلگرافی و یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است. 
8- سپرده نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در مزایده مورد نظر در سازمان تاکسیرانی باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از 
تاریخ اباغ کتبی ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد خودداری نماید، سپرده او به نفع سازمان ضبط و با نفرات دوم و سوم 

نیز به همین نحو رفتار خواهد شد.
9- هر گونه هزینه از قبیل: کل مالیات، کل عوارض، حق بیمه، هزینه آگهی و هزینه های آب، برق، گاز، نظافت پارکینگ و غیره 
و همچنین تهیه لباس متحدالشکل و با هماهنگی سازمان تاکسیرانی به عهده برنده مزایده خواهد بود و سازمان تاکسیرانی 

هیچگونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.
۱0- هزینه تخریب یا مفقود شدن کلیه لوازم تحویلی پارکینگ به عهده بهره بردار می باشد.

مصطفی سوری سرپرست سازمان

نوبت اول
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پلیس راهور ناجا:
جمعه از سفر برنگردید

رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
ناجــا از مســافران خواســت کــه بازگشتشــان از ســفر را بــه 

روز جمعــه موکــول نکننــد. 
ــان بازگشــت  ــن زم ــاره بهتری ــی درب ــادر رحمان ســرهنگ ن
ــا  ــان ب ــرد: همزم ــار ک ــفر اظه ــتانی از س ــافران تابس مس
ــارک رمضــان، طــرح تابســتانی  ــاه مب ــی م ــای پایان روزه
ــر  ــای سراس ــدادی در جاده ه ــتگاه های ام ــس و دس پلی
کشــور آغــاز شــد و از اولیــن روز تیرمــاه مامــوران پلیــس 
ــا حضــور در جاده هــای سراســر کشــور، اقدامــات  راهــور ب
خــود را بــرای افزایــش ایمنی ســفرهای تابســتانی تشــدید 
کردنــد. وی بــا بیــان اینکــه مــوج نخســت مســافرت های 
تابســتانی نیــز همزمــان بــا تعطیــالت عیــد فطــر آغاز شــد، 
ــس از  ــنبه و پ ــر روز دوش ــفرها از ظه ــن س ــت: اوج ای گف

اقامــه نمــاز عیــد فطــر آغــاز شــد. 
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
ــه  ــا، روز جمع ــق پیش بینی ه ــه طب ــان اینک ــا بی ــا ب ناج
شــاهد اوج ترافیــک در بازگشــت از ســفرها هســتیم، 
ــه  ــافران توصی ــه مس ــل ب ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــار ک اظه
ــان بازگشــت خــود از ســفر  ــا حــد امــکان زم ــم ت می کنی
ــا شــنبه را  ــد و روز پنجشــنبه ی ــه جمعــه موکــول نکنن را ب
بــرای بازگشــت از ســفر انتخــاب کننــد. رحمانــی همچنیــن 
ــماره  ــا ش ــاس ب ــق تم ــه از طری ــت ک ــافران خواس از مس
تلفــن 88255555 از آخریــن وضعیــت جــوی و ترافیکــی 
ــه  ــاز ب ــورت نی ــوند و در ص ــع ش ــور مطل ــای کش جاده ه
ــد. پلیــس ــاس بگیرن ــن شــماره تم ــا همی امدادرســانی ب

 90 درصد ایرانی ها 
گروه خونی مثبت دارند

ــدای  ــران شــاخص اه ــال خــون ای ســخنگوی ســازمان انتق
ــت: از  ــرد و گف ــوان ک ــر عن ــزار نف ــران را 27 در ه ــون در ای خ
ــر خــون  ــه طــور متوســط 27 نف ــر در کشــور، ب ــزار نف ــر ه ه
خــود را اهــدا می کننــد کــه شــاخص بســیار خوبــی در ســطح 

دنیاســت. 
دکتــر بشــیر حاجی بیگــی اظهــار داشــت: 90 درصــد از مــردم، 
ــه  ــون ب ــال خ ــازمان انتق ــد و س ــت دارن ــی مثب ــروه خون گ
ــروه  ــاز دارد. گ ــی نی ــت و منف ــی مثب تمامــی گروه هــای خون
خونــی O+ فراوان تریــن گــروه خونــی در بیــن مــردم اســت 
و 33 تــا 34 درصــد از مــردم دارای ایــن گــروه خونــی 

هســتند. 
وی افــزود: همچنیــن 25 تــا 26 درصــد از مــردم گــروه خونی 
A+، حــدود 24 درصــد از مــردم گــروه خونــی B+، حــدود 7 
ــا 4  ــدود 3 ت ــی AB+، ح ــروه خون ــردم گ ــد از م ــا 8 درص ت
درصــد دارای گــروه خونــی O منفــی، حــدود 2 تــا 3 درصــد 
 AB ــی ــر از یــک درصــد از آن هــا گــروه خون A منفــی و کمت
ــان  ــته همزم ــال های گذش ــت: در س ــد. وی گف ــی دارن منف
ــا کاهــش  ــز اهــدای خــون ب ــارک رمضــان، مراک ــاه مب ــا م ب
مراجعــه مــردم روبــه رو می شــد و از طرفــی چنــد ســالی بــود 
ــود؛ امــا امســال  ــاه ب ــا ســحر کوت ــه بیــن افطــار ت کــه فاصل
مراکــز انتقــال خــون سراســر کشــور بــا ذخیــره خونــی بســیار 

خوبــی وارد مــاه مبــارک رمضــان شــدند. وبــدا

جامعه
محسن رضایی:

 برای نجات محیط زیست 
به »نهضت سبز« نیاز داریم

محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام، در 
مطلبــی در اینســتاگرامش بــا عنــوان »در خلــوت کوهســتان« 
ــه شــدت در معــرض تخریــب  نوشــت: محیــط زیســتمان ب
اســت و بــرای نجــات آن بــه نهضتــی ســبز در کشــور 
ــای  ــت و آن را مهی ــت را دانس ــدر طبیع ــد ق ــت؛ بای ــاز اس نی
ــد،  ــرآن مجی گردشــگری کــرد. وی نوشــت: در جای جــای ق
ــت  ــب طبیع ــر و مواه ــایر مناظ ــوه و س ــت، ک ــر، درخ از نه
ــه  ــبختانه هم ــا خوش ــور م ــت. در کش ــده اس ــرده ش ــام ب ن
ــتمان  ــط زیس ــا محی ــود دارد؛ ام ــی وج ــب طبیع ــن مواه ای
بــه شــدت در معــرض تخریــب بــوده و بــرای نجــات آن بــه 
ــت را  ــدر طبیع ــد ق ــت؛ بای ــاز اس ــور نی ــبز در کش ــی س نهضت
ــا  ــا میلیارده ــا ب ــرد ت ــگری ک ــای گردش ــت و آن را مهی دانس
دالر درآمــد، ده هــا هــزار شــغل در کشــور پدیــد آیــد. تســنیم

استاد دانشگاه عالمه:
تحول را جدی نگرفته ایم

اســتاد مدیریــت صنعتــی دانشــگاه عالمــه در نشســت تحــول 
علــوم انســانی گفــت: تحــول، نیازمنــد عشــق، دغدغه منــدی، 
دلســوزی و صــرف عمــر اســت. احتیــاج دارد کســانی در ایــن 
ــال  ــوع را دنب ــن موض ــه ای ــال ها پیگیران ــه س ــد ک راه کار کنن

 . کنند
ــه اینکــه موضــوع  ــا اشــاره ب ــان ب ــب هللا طباطبائی ســید حبی
ــی  ــفه چرای ــگاه و فلس ــان، اداره دانش ــن می ــت در ای بااهمی
دانشــگاه اســت، اظهــار کــرد: مــا اصــل موضــوع را بــه حــال 
خــود رهــا کردیــم کــه البتــه اینجــا مســئله ســازمان برنامــه 
مطــرح اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه دانشــگاه تعــدادی زیــاد 
دانشــجو می پذیــرد و ســازمان برنامــه نیــز هزینــه آن را 
ــا  تحــت هــر شــرایطی تأمیــن می کنــد. وی افــزود: قطعــا ب
چنیــن منطقــی، دانش آموختــه ایــن دانشــگاه، اشــتغال پذیر 
ــد باشــد؛  ــد مفی ــز نمی توان ــه نی ــرای جامع ــود و ب نخواهــد ب
ــع نیازهــای مقطعــی خــود  ــه رف ــت سیســتم ب ــن حال در ای
و کســب درآمــد بیشــتر می اندیشــد کــه در ایــن مثــال، 
ــه صــورت بیشــه زاری،  ــرش دانشــجو ب ــداد پذی ــش تع افزای
تنهــا بودجــه بیشــتری بــرای دانشــگاه بــه ارمغــان مــی آورد. 
طباطبائیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تحــول را جــدی نگرفته ایــم 
و همــه چیــز در حــد شــوخی اســت، خاطرنشــان کــرد: اگــر 
مــا جــدی هســتیم بایــد در رفتــار خــود تجدیــد نظــر کنیــم؛ 
ــرد  ــل ک ــی ح ــتگاه اجرای ــئله ای را در دس ــتادی مس ــر اس اگ
و توانســت پــروژه تحقیقاتــی چنــد صــد میلیونــی را بــا 
چندیــن دانشــجو زیرمجموعــه خــود آغــاز کنــد، از او حمایــت 
ــر مشــکالت  ــروز را درگی ــان دانشــجویان ام ــم. طباطبائی کنی
ــت: در  ــد و گف ــربازی خوان ــکن و س کار، ازدواج، درس، مس
ایــن شــرایط، فشــار روانــی از ســوی جامعــه بــر جوانــان وارد 

ــدی هســتی.« عطنــا ــدر جــوان ب ــو چق ــه »ت می شــود ک

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی رونــد اجــرای طــرح 
»پرداخــت مســتمری بــه کم درآمدهــا« را تشــریح کــرد و 
گفــت: ایــن طــرح را بــا مدنظــر قــرار دادن شــیوه های مختلــف 
ــای  ــت نوبتی ه ــه اول، پش ــم. در مرحل ــروع کردی ــام ش ثبت ن
کمیتــه امــداد و بهزیســتی را مــورد توجــه قــرار می دهیــم و در 
ــم  ــد ه ــن رون ــم؛ ای ــا می روی ــراغ ثبت نامی ه ــه دوم س مرحل

ادامــه خواهــد یافــت. 
ــار  ــه اقش ــتمری ب ــه مس ــرح »ارائ ــاره ط ــی درب ــی ربیع عل
ــک  ــده و ی ــف نش ــرح متوق ــن ط ــرد: ای ــار ک ــد« اظه کم درآم
ــی  ــازی های انتخابات ــفانه جوس ــت. متاس ــازی اس ــوع جوس ن
تــا حــاال ادامــه پیــدا کــرده و گزارش هایــی در این بــاره در 
ــف  ــرح متوق ــه ط ــی ک ــود؛ در حال ــده ب ــر ش ــانه ها منتش رس
ــام  ــود، انج ــموالن ب ــام از مش ــه ثبت ن ــاز اول آن ک ــده و ف نش
ــده  ــای جمع آوری ش ــی داده ه ــال بررس ــون در ح ــده و اکن ش

ــتیم.  هس
وی افــزود: ایــن برنامــه دولــت اســت و مــا بــه تدریــج 
مســتمری ها را از 3.4 بــه 5 برابــر افزایــش می دهیــم و ایــن 

ــت.  ــه اس ــرای هم ــی ب ــت اجتماع ــف حمای ک
ربیعــی ادامــه داد: بنابرایــن در مرحلــه اول پشــت نوبتی هــا را 
ــان را  ــه خروجش ــو برنام ــم و از آن س ــش می بری ــت پوش تح
نیــز تنظیــم می کنیــم؛ برنامــه ای مبنــی بــر اینکــه ایــن افــراد 
هــر کــدام تــا چــه مــدت بایــد مســتمری بگیرنــد. آن دســته 
کــه معلــول دائــم  هســتند، تکلیفشــان مشــخص اســت؛ امــا 
ــی  ــد چگونگ ــوند، بای ــد ش ــد توانمن ــه می توانن ــا ک ــرای آن ه ب
ــزی  ــخص و برنامه ری ــتغال را مش ــرح اش ــه ط ــان ب اتصالش
ــرادی  ــی اســت و اف ــزرگ اجتماع ــک طــرح ب ــن، ی ــم. ای کنی
ــی  ــازمان حمایت ــیر دو س ــند، از مس ــرایط باش ــن ش ــه در ای ک
ــا ــد. ایرن ــش می رون ــازی پی ــه توانمندس ــا برنام ــد و ب می آین

مدیــر کل دفتــر امــور کــودکان، نوجوانــان و خانــواده 
ســازمان بهزیســتی از افزایــش مســتمری کــودکان و 
ــواده جایگزیــن )امیــن  ــان بی سرپرســت دارای خان نوجوان
ــتمری  ــاری مس ــال ج ــت: در س ــر داد و گف ــت( خب موق
ایــن کــودکان و نوجوانــان از 300 هــزار تومــان بــه 400 هــزار 
ــا  ــرایط، خانواده ه ــن ش ــا در ای ــت ت ــش یاف ــان افزای توم
ــری داشــته  ــادی کمت ــداری آن هــا مشــکالت م ــرای نگه ب

ــند.  باش
ــازمان  ــر س ــال حاض ــه در ح ــان آنک ــا بی ــه ب ــد نفری محم
بهزیســتی بــا 634 مرکــز نگهــداری بــه کــودکان و نوجوانــان 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــد ک ــانی می کن ــت خدمات رس بی سرپرس
بــه شیرخوارگاه هاســت، گفــت: در  34 مرکــز مربــوط 
ــوان  ــودک و نوج ــزار ک ــتی ۱0 ه ــز بهزیس ــوع در مراک مجم
زندگــی می کننــد. همچنیــن در حــال حاضــر ۱5 هــزار نفــر 

از کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت یــا بدسرپرســت 
ــل  ــا را تقب ــتی آن ه ــه سرپرس ــی ک ــا خانواده های ــراه ب هم

کرده انــد، زندگــی می کننــد. 
وی بــا تاکیــد بر آنکه سیاســت ســازمان بهزیســتی واگذاری 
کــودکان بــه خانواده هاســت تــا ماننــد دیگــر همســاالن خود 
ــددکاری  ــای م ــزود: کلینیک ه ــد، اف ــد کنن ــواده رش در خان
ــر  ــی و ... ب ــالمت، روان شناس ــل، س ــای تحصی در حوزه ه
کــودکان و نوجوانانــی کــه سرپرســتی آن هــا واگــذار شــده، 
نظــارت کــرده و مــددکاران بــه صــورت دقیــق رونــد زندگــی 

ــد.  ــال می کنن ــا را دنب آن ه
نفریــه افــزود: ایــن مبلــغ بــه خانواده هــای متقاضــی 
فرزندخواندگــی تعلــق نمی گیــرد؛ زیــرا یکــی از شــروط 
واگــذاری کــودکان بــه خانواده هــای متقاضــی فرزندخواندگی 

ــی« اســت. خبــر فارســی »تمکــن مال

افزایش مستمری کودکان دارای خانواده »امین موقت«»پرداخت مستمری به کم درآمدها« از زبان وزیر رفاه

یکسان ســازی شــماره های امــدادی، طرحــی اســت 
ــار  ــش آم ــده ای را در کاه ــش عم ــد نق ــه می توان ک
میــزان آســیب دیدگی های حادثــه و بحــران ایفــا 
کنــد؛ امــا بــه دلیــل تأمیــن مالــی نشــدن مســکوت 

مانــده اســت. 
طرحــی  امــدادی  شــماره های  یکسان ســازی 
ــیون  ــه کمیس ــن جلس ــل و پنجمی ــه در چه ــود ک ب
ــر راه  ــدی وزی ــت آخون ــه ریاس ــه ب ــا ک ــی راه ه ایمن
شــد.  تصویــب  می شــود،  برگــزار  شهرســازی  و 
ــان  ــه از می ــود ک ــرار ب ــه ق ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
شــماره های امــدادی ســه رقمــی موجــود، یــک 
شــماره بــه عنــوان شــماره امدادی در سراســر کشــور 
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. کاری کــه از حــدود 30 
ســال پیــش در بســیاری از کشــورهای دنیــا انجــام 

ــت.  ــده اس ش
بالیــای  و  حــوادث  معــاون  خانکــه،   حمیدرضــا 
ــن  ــن طــرح را تدوی اورژانــس، فــردی اســت کــه ای
کــرده و در ایــن رابطــه می گویــد: »آن زمــان، تعــدد 
ــانی،  ــکل در امدادرس ــاد مش ــث ایج ــماره ها باع ش
نارضایتــی مــردم و از همــه مهم تــر از دســت رفتــن 
زمــان طالیــی شــده بــود؛ بــه همیــن دلیــل بســیاری 
از کشــورها تصمیــم گرفتنــد شــماره یکســانی را برای 

ــد.  ــوارد امــدادی مشــخص کنن م
بــه گفتــه یکــی از اعضــای کمیســیون ایمنــی راه هــا 
ذیــل  امــدادی،  شــماره های  »یکسان ســازی 

موضــوع مدیریــت واحــد تصادفــات رانندگــی و 
مدیریــت صحنــه قــرار می گیــرد و یکــی از اقداماتــی 
ــام  ــوع انج ــن موض ــتای ای ــد در راس ــه بای ــت ک اس
ــال  ــهریور س ــد از ش ــرار ش ــن رو ق ــرد؛« از همی بگی
93 ایــن طــرح در اســتان قــم بــه صــورت پایلــوت 
ــت،  ــم وزارت بهداش ــی آن ه ــود و متول ــی ش اجرای

ــد.  ــکی باش ــوزش پزش ــان و آم درم
محمدرضــا خانکــه کــه از ســوی آخونــدی و اســتاندار 
قــم مأمــور اجــرای ایــن طــرح شــده بــود، می گویــد: 
»آن زمــان دو جلســه در اســتانداری قــم برگــزار 
شــد و تصمیــم بــر ایــن بــود کــه بودجــه ای بیــن 2 
ــا ســاختمان  ــن شــود ت ــان تأمی ــارد توم ــا 3 میلی ت
نیمــه کاره ای کــه بــرای مدیریــت بحــران اســتان قــم 
بــود، کامــل و ایــن مرکــز در آنجــا راه انــدازی شــود؛ 
ــع  ــدن مناب ــن نش ــل تأمی ــه دلی ــرح ب ــن ط ــا ای ام

ــوز اجرایــی نشــده اســت.« ــی هن مال
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ــت  ــی اس ــن کار، در حال ــدن ای ــی نش ــن مال تأمی
کــه اهمیــت اجرایــی شــدن چنیــن طرحــی بســیار 
زیــاد بــه نظــر می رســد؛ بــه طــوری کــه بــه اعتقــاد 
مرتضــی ســلیمی، رئیــس ســازمان امــداد و نجــات 
هــالل احمــر و عضــو کمیســیون ایمنــی راه هــا، یکــی 
از اساســی ترین اتفاقاتــی کــه بــا یکسان ســازی 
اســت  ایــن  می دهــد  رخ  امــدادی  شــماره های 
کــه »وقتــی یــک نفــر درگیــر حادثــه اســت، ممکــن 

اســت آگاهــی الزم را نســبت بــه اینکــه دربــاره 
ــرد،  ــاس بگی ــماره تم ــدام ش ــا ک ــد ب ــه بای آن حادث
ــماره  ــود ش ــل وج ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــته باش نداش
ــت ها  ــیعی از درخوس ــف وس ــد طی ــان می توان یکس
را پوشــش دهــد و ســپس آن هــا را تقســیم کنــد.« 
ــازمانی ــر س ــد: اگ ــه می گوی ــال خانک ــن ح ــا ای  ب
ــن کار  ــا ای ــد، قطع ــرح باش ــرای ط ــه اج ــم ب مصم
صــورت خواهــد گرفــت؛ زیــرا هزینــه آن بــه قــدری 

ــرد.  ــن ک ــوان تأمی ــه نت نیســت ک
ــت  ــد اس ــیون معتق ــئوالن کمیس ــی از مس ــا یک ام
هزینــه ایــن کار تنهــا مربــوط بــه بودجــه 3 میلیاردی 
ــن  ــد ای ــوت بای ــرای اجــرای پایل ــه ب نمی شــود؛ بلک
طــرح در 5 اســتان اجــرا شــود و بــه صــورت 
میانگیــن بــرای هــر اســتان، ۱0 میلیــارد تومــان الزم 

اســت. 
یکــی از اعضــای کمیســیون ایمنــی راه هــا نیــز 
مشــکل را در تأمیــن مالــی می دانــد و معتقــد 
اســت بــرای اجــرای پایلــوت در 5 اســتان بــرای هــر 
اســتان، میانگیــن بودجــه ای ۱0 میلیــارد تومانــی نیاز 
اســت. وی همچنیــن هماهنگــی میــان دســتگاه ها 
را بــرای حضــور در حوادثــی ماننــد کوهســتان، ســیل 
و دریــا کــه متولــی امدادرســانی مشــخصی ندارنــد از 
ــد. ــماره ها می دان ــازی ش ــای یکسان س ــر مزای دیگ

 ناآگاهی مردم
خانکــه نیــز ناآگاهــی مــردم از اینکــه در زمــان بــروز 

ــاس  ــد تم ــدادی بای ــماره ام ــدام ش ــا ک ــه ب حادث
بگیرنــد« را از جملــه مســائلی می دانــد کــه بــا 
از  امــدادی می تــوان  یکسان ســازی شــماره های 

ــرد.  ــری ک ــی از آن جلوگی ــای ناش پیامده
ــماره های  ــازی ش ــوارد، یکسان س ــن م ــر ای ــالوه ب ع
ــم  ــوادث ه ــات ح ــزان تلف ــش می ــدادی، در کاه ام
ــر ســاالنه  ــزار نف ــد. حــدود ۱6 ه ــا می کن نقــش ایف
در حــوادث جــاده ای کشــته می شــوند و 50 درصــد 
بــه  رســیدن  مســیر  در  حادثه دیــدگان  ایــن  از 
بیمارســتان جانشــان را از دســت می دهنــد؛ بــه 
گونــه ای کــه بــه اعتقــاد معــاون اورژانــس کشــور بــه 
واســطه اجــرای ایــن طــرح، زمــان رســیدن نیروهای 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــه کاهــش می یاب ــه صحن امــدادی ب
آن، میــزان ایــن کشته شــده ها نیــز می توانــد از 

ــد. ــدا کن ــه 4000 نفــر تقلیــل پی 8000 نفــر ب
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ــز  ــا نی ــی راه ه ــیون ایمن ــئوالن کمیس ــی از مس یک
نقــش ایــن طــرح را در کاهــش مــرگ و میــر تأییــد 
می کنــد و اعتقــاد دارد در صورتــی کــه ایــن طــرح در 
طــول 5 ســال بــه صــورت کامــل در سراســر کشــور 

اجــرا شــود، بــه صــورت میانگیــن 30 درصــد از مــرگ 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــم می کن ــزام را ک ــگام اع ــر هن و می
کاهــش مــرگ و میــر، در ســال ۱0 هــزار معلولیــت 
دائمــی داریــم کــه از ایــن میــزان هــم کــم می شــود. 
در  امــدادی  شــماره های  یکسان ســازی  اجــرای 
حالــی متوقــف مانــده کــه پــس از تصویــب در 
ــک از  ــه کدام ی ــاره اینک ــی درب ــیون،  پژوهش کمیس
شــماره های امــدادی بــرای انتخــاب بــه عنــوان 
ــه  ــورت گرفت ــت، ص ــبت تر اس ــد مناس ــماره واح ش
ــه  ــان جامع ــن پژوهــش، از می ــر اســاس ای ــود. ب ب
آمــاری 30 هــزار نفــری کــه در ســال 94 مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه بودنــد، 86 درصــد، شــماره ۱۱0 
ــر ۱0 درصــد از  را می شــناختند، 84 درصــد ۱۱5 و زی
پاســخ دهندگان ســایر شــماره ها را می شــناختند؛ از 
همیــن رو تصمیــم بــر ایــن بــود کــه ۱۱5 بــه عنــوان 
ــا  ــرد. ب ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــدادی م ــماره ام ش
ایــن حــال و بــا توجــه بــه ضــرورت طــرح و انجــام 
ــزان  ــد از می ــه بتوان ــوز طرحــی ک ــه، هن ــای اولی کاره
مــرگ و میــر و معلولیت هــای ناشــی از ســریع اقــدام 

ــی نشــده اســت. ایســنا ــد، اجرای نکــردن کــم کن
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انفجــار  جانســوز  حادثــه  یــادآور  تیرمــاه،   07
ــهادت  ــالمی و ش ــوری اس ــزب جمه ــاختمان ح س
جمــع زیــادی از اعضــای آن جلســه و در رأس 
آن شــهید مظلــوم، آیــت هللا دکتــر بهشــتی اســت. 
حادثــه ای کــه بــه مثابــه آیــه شــریفه »َو الَ َتُقوُلــوْا 
ــِه َأْمــَواُت َبــْل َأْحَيــاٌء َو  لَِمــن ُيْقَتــُل فــِى َســِبيِل اللَّ
َلِكــن الَّ َتْشــُعُرون« )شــهدا زنــده هســتند(، هنــوز 
ــی  ــت و وقت ــوز اس ــه جانس ــادآور آن حادث ــم ی ه
ــنویم،  ــه 60 می ش ــامدهای ده ــرات و پیش از خاط
ــه در آن فضــا تصــور  ــک لحظ ــان را ی ــا خودم گوی
ــد  ــد و زنده ان ــه راســتی شــهدا نمرده ان ــم. ب می کنی

و نــزد خداونــد روزی می خورنــد.
نامــی از شــهید مظلــوم، دکتــر بهشــتی بــه میــان 
آمــد. اگــر بخواهیــم از ابتــدا شــروع کنیــم، بایــد به 
ســراغ زادگاه ایــن بزرگمــرد تاریــخ انقالب اســالمی 
برویــم؛ خانــه ای معمولــی در اصفهان. بــه ما آدرس 
خیابــان شــهید بهشــتی یــا همــان شــاهپور قدیم را 
دادنــد. ایــن خیابــان در مرکــز شــهر اصفهــان واقــع 
 اســت؛ خیابانــی شــلوغ و پــر از ســرویس دهندگان 
ــد  ــر می ش ــه کمت ــودرو ک ــوازم خ ــندگان ل و فروش
ــدا کــرد.  ــن همــه شــلوغی چیــزی را پی از بیــن ای
از پرس وجوهــای مردمــی چیــزی دســتمان را 
ــیدیم،  ــازه داری آدرس پرس ــی از مغ ــت. وقت نگرف
گفــت: مــن 20 ســال اســت کــه اینجــا مغــازه دارم 
و نمی دانــم و اصــاًل بعیــد می دانــم خانــه آیــت هللا 

بهشــتی اینجــا باشــد. 
یــا  خانــه  آدرس  بــود  ســختی کــه  هــر  بــه 
خانــه  بگوییــم  امــروزه  دیگــر  اســت  بهتــر 
از  پیــدا کردیــم و  را  فرهنــگ شــهید بهشــتی 
اصفهــان  معــروف  کوچه پس کوچه هــای  دل 

گذشــتیم. از همیــن جــا و از دل همیــن کوچه هــای 
معمولــی، بــوی مظلومیــت مــردی کــه تاریــخ بــه 

می آمــد.  اســت،  مدیــون  آن 
ــب  ــو لق ــه ت ــه چــرا ب ــم ک بهشــتی! حــال فهمیدی
شــهید مظلــوم داده انــد. آری؛ تــو در ســال 96 هــم 

ــوم هســتی.  ــام و مظل ــان گمن ــه خودت در محل
درود نیــکان تاریــخ بــر مــرد نــام آور و گمنــام تاریــخ 
ــت وی  ــن مظلومی ــتی همی ــه راس ــه ب ــالب ک انق
باعــث شــد کــه امــام خمینــی)ره( بگوینــد بهشــتی 

خــود یــک ملــت بــود. 
ــه  ــک خان ــه ی ــروزه ب ــی ام ــا و قدیم ــه زیب آن خان
ــی در  ــاد بهشــتی حت ــا ی ــل شــده ت ــگ تبدی فرهن

ــود. ــگ نش ــم کم رن ــه ه ــن خان ای
 نفوذ، نام آشنایی که در دهه 60 هم 

شنیده می شد
ــان  ــتی دوم آب ــینی بهش ــد حس ــید محم ــر س دکت
ــان  ــه جه ــده ب ــان دی ــان اصفه ــه لنب ۱360 در محل
گشــود و تحصیــالت حــوزوی را در زمینه هــای فقــه 
و اصــول، مکاســب، فلســفه، و فلســفه عــرب ادامــه 
داد و همچنیــن در تحصیــالت دانشــگاهی در رشــته 

فلســفه درجــه دکتــری را اخــذ کــرد. 
ــه  ــی)ره( ب ــام خمین ــوی ام ــتی از س ــر بهش دکت
ــه در آن  ــور ک ــی کش ــوان عال ــت دی ــمت ریاس س
زمــان باالتریــن مقــام قضایــی کشــور بــود، منصوب 
شــد و تــا روز شــهادت در همیــن منصــب خدمــت 
ــر از  ــروز پ ــن ام ــا همی ــه ت ــهادتی ک ــرد؛ ش می ک
امــا و اگرهــای تاریخــی اســت و پیامــد مســئله ای 
بــود کــه امــروز هــم شــاید بــه آن مبتــال هســتیم 
ــی( از آن  ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ و مق

ــد. ــاد کردن ــوذ ی ــوان نف تحــت عن
ــت: از  ــا گف ــه م ــوم ب ــهید مظل ــن ش ــرادرزاده ای ب
ســال 88 بنــا بــر عالقــه شــخصی خــودم اقــدام به 

ســاخت مســتندی دربــاره عمــوی بزرگــوارم کــردم 
ــا« گذاشــتم و  ــوم الله ه ــم »مظل ــام آن را ه ــه ن ک

ــه جشــنواره »سرچشــمه ســرخ« شــد. روان
ــن  ــاخت ای ــتی س ــد بهش ــید حمی ــه س ــه گفت ب
مســتندها ادامــه داشــت. وی از ســومین مســتند 
هــم نامــی بــرد کــه بیــن ۱00 تــا ۱50 دقیقــه منتشــر 

خواهــد شــد.
در میــان حرف هــای ایــن بــرادرزاده واژه »مظلــوم« 
بارهــا و بارهــا پــس از نــام شــهید بهشــتی شــنیده 
ــت را  ــن صف ــرار ای ــی تک ــه چرای ــی ک ــد و وقت ش
ــه داد: همیــن کــه  پرســیدیم پاســخ مــا را این گون
شــما بــرای پیــدا کــردن خانــه شــهید بهشــتی در 
ــد و  ــت افتادی ــه زحم ــه ب ــودش این گون ــه خ محل
ــه را بلــد نبــود یــا همیــن کــه پــس از  کســی خان
ــذرد،  ــه می گ ــه از آن فاجع ــال ک ــدی س ــی و ان س
تــازه جشــنواره ای برگــزار شــد، ناظــر بــر ایــن 

ــوار اســت. ــن شــهید بزرگ ــت ای مظلومی
ســازنده مســتند »مظلــوم الله هــا« همچنیــن 
ادامــه داد: بناســت در قســمت ســوم ایــن مســتند، 
بــه فاجعــه 07 تیــر و افــراد دخیــل در ایــن حادثــه 
پرداختــه شــود و گفت وگوهایــی هــم در ایــن 

ــه اســت. خصــوص انجــام گرفت
حمیــد بهشــتی گفــت: امیــدوارم ایــن ســه مســتند 
ــع  ــان واق ــژه جوان ــردم و به وی ــتقبال م ــورد اس م
شــود؛  بــرای همیــن تازگــی و بــه روز بــودن، 
مســتند ســوم را در قالــب نرم افــزار ارائــه خواهیــم 

کــرد.
 اسمتداد از دستگاه های فرهنگی 

برای تکمیل مستند سوم شهید بهشتی
ایــن فعــال رســانه ای خاطرنشــان کــرد: بــرای 
شــهید بهشــتی کــم کار شــده اســت و نبایــد بــرای 
ــاد  ــر ی ــوار از 07 تی ــن شــهید بزرگ ــردن از ای ــاد ک ی
ــتی  ــهید بهش ــه ش ــم ب ــن ظل ــه ای ــرا ک ــم؛ چ کنی
زندگــی  و  بــارز  ایشــان خصوصیــات  و  اســت 
ــتند. ــان داش ــدت حیاتش ــول م ــته ای در ط برجس

حمیــد بهشــتی همچنیــن معتقــد بــود: مــن 
ــر  ــا اگ ــدارم؛ ام ــا فیلمســازان ن ــادی ب آشــنایی زی
اهالــی ســینما راغــب باشــند، مــن آرشــیو خوبــی 
از شــهید بهشــتی دارم و می توانــم آن هــا را در 
ــرار  ــم و ســریال ق ــرای ســاخت فیل اختیارشــان ب

ــم. ده
شــامل  آرشــیو  ایــن  بهشــتی  گفتــه  بــه 
و  فیلم هــا  عکس هــا،  دست نوشــته ها، 
ــت  ــتی اس ــر بهش ــاره دکت ــادی درب ــای زی کلیپ ه
ایــن فیلمســاز از دســتگاه های فرهنگــی خواســت 
تــا کمــک کننــد مســتند ســوم شــهید بهشــتی بــه 
ــه  ــی را ب ــن کوچک ــوان دی ــا بت ــد ت ــرانجام برس س

ــهید  ــن ش ــن ای ــرد و همچنی ــتی ادا ک ــر بهش دکت
ــه نســل جــوان شناســاند. وارســته را بیشــتر ب

در کالم آخــر بایــد از چرایــی ایــن ماجراهــا و 
ــا  ــت ت ــخن گف ــم س ــاز ه ــی ب ــای تاریخ عبرت ه
بــاری دیگــر از همیــن روزنــه آســیب نبینیــم. 
همــان مســئله مهــم نفــوذ کــه بارهــا و بارهــا امــام 
خامنــه ای )مــد ظلــه العالــی( بــر آن فــراوان تأکید 

ــد.  کردن
نفــوذ در آن روز هــا باعث شــد بهشــتی و بهشــتی ها 
ــت از  ــد و غفل ــالب بپیوندن ــهدای انق ــل ش ــه خی ب
افــرادی ماننــد محمدرضــا کالهــی صمــدی باعــث 

شــد تــا نقشــه شــومی بــاز اجــرا شــود. 
ــت  ــمت حراس ــه س ــه ب ــود ک ــدی ب ــی چن کاله
اعتمــاد  و  شــده  منصــوب  حــزب  ســاختمان 
ــی  ــود. از طرف ــرده ب ــب ک ــود جل ــه خ ــگان را ب هم
دیگــر کشــمیری و از طرفــی دیگــر هــم محمدجواد 
قدیــری کفرایــی کــه همــه و همــه نتایــج نفــوذ در 

ــود.  کشــور ب
ــائل  ــن مس ــب ای ــتر مراق ــد بیش ــروز بای ــا ام ام
باشــیم و تــا متــن و آحــاد ملــت آگاه نشــوند، بــاز 

ــد. ــم دی ــیب خواهی ــوذ آس ــم از نف ه
 جای شهید و جالد را عوض نکنید!

ــالب را  ــم انق ــر معظ ــا از رهب ــی زیب ــان کالم در پای
ــه 60  ــن در ده ــات وحشــیانه منافقی ــاره اقدام درب
بــرای همیشــه بــه خاطــر می ســپاریم تــا بــه جــای 

تکــرار تاریــخ، از تاریــخ عبــرت بگیریــم.
دهــه   اســت؛  مظلــوم  دهــه   یــک   ،60 »دهــه  
ــه   ــی، ده ــران و ایران ــت ای ــده  در سرنوش تعیین کنن
فوق العــاده مهــم و حســاس و در عیــن  حــال 
ناشــناخته و اخیــرا بــه  وســیله  برخــی از بلندگوهــا و 
صاحبــان بلندگوهــا مــورد تهاجــم؛ دهــه  60 را مــورد 
تهاجــم قــرار می دهنــد. دهــه  60، دهــه  آزمون هــای 

ــت. ــزرگ اس ــای ب ــه  پیروزی ه ــزرگ و ده ب
ــور  ــم در کش ــن ترین تروریس ــه  خش ــه  60، ده ده
اســت. در طــول چنــد ســال، هــزاران نفــر از آحــاد 
مــردم، از مســئولین، از قشــرهای مختلــف بــه  
وســیله  تروریســت ها بــه شــهادت رســیدند؛ از 
ــال  ــا فع ــجو ت ــوان دانش ــا ج ــی ت ــب معمول کاس
سیاســی تــا شــخصیت های بزرگــی کــه در انقــالب 

تعیین کننــده بودنــد. البتــه مــن عــدد معیــن 
ــد؛  ــم گفته ان ــزار ه ــده  ه ــا هف ــن[ ت ــم، ]لک نمی کن
هفــده هــزار انســاِن باشــرِف باشــخصیِت ارزشــمند 
ــه در  ــدند، ک ــدا ش ــه  60 ف ــِم ده ــن تروریس در ای
شــهید  مثــل  شــخصیت هایی  این هــا  میــان 
مطهــری و شــهید بهشــتی حضــور دارنــد؛ یعنی این 
آدم هایــی کــه امثــال این هــا در طــول زمــان، کمتــر 
ــد  ــد و می توانن ــود می آی ــه وج ــوری ب ــک کش در ی

ــند. ــورها باش ــت کش ــده  سرنوش تعیین کنن
ــی  ــت. یعن ــی اس ــگ تحمیل ــه  جن ــه  60، ده ده
ــه   ــالب و ده ــه  اول انق ــن ده ــال از ای ــت س هش
حیــات مبــارک امــام بزرگــوار، صــرف یــک جنــگ 
تحمیلــِی بــر ملــت ایــران شــد؛ شــما ببینیــد چقــدر 
ــخت ترین  ــه  س ــه  60، ده ــت! ده ــوار اس ــن دش ای
را تحریــم کردنــد؛  تحریم هاســت؛ همــه  چیــز 
ــه مراکــز  ــه کشــور، علی ــی علی تحریم هــای پی درپ
اقتصــادی مــا، علیــه دولــت مــا؛ و دهــه  افتخــارات 
بــا تجزیه طلبــی  بــزرگ اســت. دهــه  مبــارزه  
ــک  ــی را تحری ــور گروه های ــراف کش ــت. از اط اس
ــه  ــرای اینک ــد، ب ــد، ســالح دادن ــول دادن ــد، پ کردن
این هــا را بــه جــان نظــام جمهــوری اســالمی 
بیندازنــد و تجزیه طلبــی کننــد. دهــه  60، دهــه   
در  اســت کــه  بزرگــی  حــوادث  چنیــن  یــک 
ــران و  ــت ای ــه  60، مل ــاد.و در ده ــاق افت کشــور اتف
جوان هــای مــا آن چنــان محکــم ایســتادند کــه بــر 
ــی مســئله   ــن خیل ــروز شــدند. ای همــه  این هــا پی
ــه کســانی  ــم ب ــه می کن مهمــی اســت. مــن توصی
کــه اهــل فکرنــد، اهــل تأملنــد و راجــع بــه دهــه  60 
ــوض  ــد، جــای شــهید و جــالد ع قضــاوت می کنن

نشــود! 
در دهــه  60، ملــت ایــران مظلــوم واقــع شــد؛ 
ــا  ــتیبان های آن ه ــن و پش ــت ها و منافقی تروریس
و قدرت هایــی کــه آن هــا را بــه وجــود آورده بودنــد 
ــران  ــت ای ــه مل ــد، ب ــا می دمیدن ــا در آن ه و دائم
جفــا کردنــد، بــدی کردنــد؛ ملــت ایــران در موضــع 
دفــاع قــرار گرفــت، امــا دفــاع کــرد و پیــروز شــد و 
ــرد.« ــی ک ــا را خنث ــای آن ه ــدهللا آن توطئه ه بحم

ــه ای، مراســم ســالگرد ارتحــال امــام  )امــام خامن
ــرداد ۱396( ــی)ره(، ۱4 خ خمین
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کشــورهای غربــی در حالــی اتهــام تروریســت پروری 
را بــه نظــام جمهــوری اســالمی می زننــد کــه تاکنــون 
۱7هــزار شــهید تــرور فــدای ایــن راه شــدند؛ حتــی 
رهبــر معظــم انقــالب نیــز از ایــن طریــق مســتثنی 
منافقــان            تروریســتی  حادثــه  جانبــاز  و   نمانــد 

شد.
یــک روز پیــش از حادثــه انفجــار تروریســتی دفتــر 
حــزب جمهــوری اســالمی در 7 تیرمــاه ســال 60 بــود 
کــه آیــت هللا خامنــه ای هنــگام ســخنرانی در مســجد 
ابــوذر تهــران مــورد هــدف عملیــات تــرور گروهــک 
ــه یــک دســت خــود  ــرار گرفــت و از ناحی ــان ق فرق

دچــار مصدومیــت شــد.
ــق کار  ــت ها از طری ــه تروریس ــود ک ــن ب ــرا ای ماج
گذاشــتن بمــب در ضبــط صــوت، هــدف شــوم خــود 
را پیگیــری می کردنــد و در حالــی کــه آیــت هللا 
خامنــه ای در حیــن ســخنرانی بــه طــرف دیگــر میــز 
حرکــت  کردنــد، انفجــار ضبــط صــوت صــورت گرفــت 

ــد. ــن افتادن ــوش روی زمی ــان بیه و ایش
یکــی از محافظــان حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
ــم  ــاز کردی ــود راه را ب ــور ب ــر ط ــد: »ه ــت می کن  روای
ــوت  ــط  ص ــون؛ ضب ــت تریب ــتم پش ــودم برگش و خ
مثــل یــک دفتــر 40 بــرگ از وســط بــاز شــده بــود. با 
ماژیــک قرمــز هــم روی جــداره داخلــی اش نوشــته 
ــوری  ــه جمه ــان ب ــدی گــروه فرق ــن عی ــد: اولی بودن

اســالمی!«
ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی ــود حض ــی ب ــر زحمت ــا ه ب
ــال  ــت ح ــد. وخام ــل کردن ــتان منتق ــه بیمارس را ب
ایشــان مســئله ای بــود کــه تمامــی پزشــکان حاضــر 

ــتند. ــان داش ــه آن اذع ــه ب در صحن
 عمامه خونین رهبر معظم انقالب 

پس از ترور نافرجام
دکتــر میالنــی کــه از پزشــکان معالــج رهبــر معظــم 
ــه ای را  ــت هللا خامن ــداوای آی ــد م ــود، رون ــالب ب انق
چنیــن بازگــو می کننــد: »جراحــت خیلــی ســنگین 
بــود؛ ســمت راســت بــدن پــر از ترکــش و قطعــات 
ــر  ــا زی ــی از ترکش ه ــی یک ــود؛ حت ــط صــوت ب ضب
ــمتی از  ــود. قس ــرده ب ــوش ک ــا خ ــا ج ــوی آق گل
ســینه ایشــان کامــال ســوخته بــود. یکــی، دو تــا از 
ــم  ــت ه ــت راس ــود. دس ــته ب ــم شکس ــا ه دنده ه
کامــال از کار افتــاده بــود و از شــدت ضربــه ورم 
ــال  ــینه کام ــف و س ــتخوان های کت ــود. اس ــرده ب ک
ــای  ــی و فرآورده ه ــد خون ــد. 37 واح ــده می ش دی
ــداد  ــن تع ــود ای ــه خ ــد ک ــا زده بودن ــه آق ــی ب خون
را مختــل می کــرد... دو  انعقــادی  واکنش هــای 
ســه بــار نبــض آقــا افتــاد و چنــد بــار مجبــور شــدیم 
پانســمان را بــاز و دوبــاره رگ هــا را مســدود کنیــم... 
ــه اراده         ــز ب ــچ چی ــگار هی ــود؛ ان ــب ب ــی عجی  خیل

ما نبود.«
ــه ای و برگشــت خــوردن  ــودی آیــت هللا خامن ــا بهب ب
ــی)ره( پیامــی خطــاب  ــدی، امــام خمین ــن عی اولی
ــن  ــی از ای ــه در بخش ــد ک ــادر کردن ــان ص ــه ایش ب
ــا  ــالب ب ــون دشــمنان انق ــده اســت: »اکن ــام آم پی
ســوءقصد بــه شــما کــه از ســالله رســول اکــرم)ص( 
و خانــدان حســین بن علی)ع( هســتید و جرمــی 
جــز خدمــت بــه اســالم و کشــور اســالمی نداریــد و 
ســربازی فــداکار در جبهــه جنــگ و معلمــی آموزنده 
ــات  ــه و جماع ــا در جمع ــی توان در محــراب و خطیب
و راهنمایــی دلســوز در صحنــه انقــالب هســتید، 
میــزان تفکــر سیاســی خــود و طرفــداری از خلــق و 

ــت رســاندند. ــه ثب ــا ســتمگران را ب مخالفــت ب
ــا  ــه شــما عواطــف میلیون ه ــا ســوءقصد ب ــان ب این
ــان  ــه جه ــور، بلک ــر کش ــد را در سراس ــان متعه انس
جریحــه دار نمودنــد... مــن بــه شــما خامنــه ای 
ــرد  ــای نب ــه در جبهه ه ــم ک ــک می گوی ــز، تبری عزی
ــاس  ــا لب ــه ب ــاس ســربازی و در پشــت جبه ــا لب ب
ــوده  ــت نم ــوم خدم ــت مظل ــن مل ــه ای ــی ب روحان
ــه  ــرای ادام ــی ســالمت شــما را ب ــد تعال و از خداون

ــتارم.« ــلمین خواس ــالم و مس ــه اس ــت ب خدم
آیــت هللا خامنــه ای نیــز در اولیــن مصاحبــه در 
بیمارســتان پــس از تــرور، جان باختگــی و ارادت 
خــود را نســبت بــه حضــرت امــام خمینــی)ره( ابــراز 
ــن  ــیله از همی ــن وس ــن بدی ــد: »م ــد و گفتن کردن
جــا عــرض ســالم و ارادت بی پایــان خــودم را 
ــه ایشــان عــرض  ــم و ب خدمــت امــام امــت می کن
ــا  ــن م ــن چنی ــی ای ــل حوادث ــه در مقاب ــم ک می کن
هیــچ انتظــاری نداریــم و توقعــی نداریــم کــه 
کمتریــن رنجشــی بــه خاطــر ایشــان بنشــیند. مــا 
معتقدیــم کــه »ســر خــّم مــی ســالمت، شــکند اگــر    

ــبویی.« س
 حــال کــه 36 ســال از آن حادثــه می گــذرد، غــرب 
ــال سوءاســتفاده از رســانه های خــود قصــد  ــه دنب ب
ــال  ــه دنب ــالمی ب ــوری اس ــد جمه ــان ده دارد نش
تروریســت پروری در منطقــه اســت. در صورتــی کــه 
خــود کشــورهای غربــی همچــون آمریــکا و بعضــی 
کشــورهای اروپایــی بــا حمایــت مالــی و معنــوی از 
کشــورهای عربــی مرتجــع منطقــه مثــل عربســتان، 
پدیــده  یعنــی گســترش  شــوم،  هــدف  ایــن 
ترویســم را دنبــال می کننــد و نــان خــود را در 
ــد. ــه می بینن ــورهای منطق ــا در کش آتش افروزی ه

ــا ۱7هــزار شــهید تــرور، یکــی  جمهــوری اســالمی ب
از بزرگ تریــن قربانیــان حــوادث تروریســتی در 
ــون بســیاری از شــخصیت های  ــوده و تاکن ــان ب جه
ــت.  ــت داده اس ــیر از دس ــن مس ــذار را در ای تأثیرگ

ــه ملــت خان

 36 سال از حمله تروریستی 
به حضرت آیت هللا خامنه ای گذشت

دست قدرت الهی
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زهرا نصیریکیمیای وطن

بــا فرارســیدن فصــل گرمــا و افزایــش مصــرف 
انــرژی در بیــن مشــترکین روســتایی و شــهری 
ــرژی  ــف ان ــای  مختل ــا بخش ه ــط ب ــران مرتب مدی
ــری در  ــت های خب ــزاری نشس ــا برگ ــرق، آب( ب )ب
ــردم  ــه م ــن اطالع رســانی ب ــا ضم ــو هســتند ت  تکاپ
 هــم از مصــرف زیاد انرژی در بین مشــترکین خانگی

و  کننــد  پیشــگیری  کشــاورزی،  و  صنعتــی 
در  خــود  فعالیت هــای  از  آمــاری  دربــاره  هــم 
ــته  ــال های گذش ــی س ــه ط ــرژی ک ــای ان بخش ه

بگوینــد. ســخن  داشــته اند، 
هفتــه اول تیرمــاه در تقویــم بخــش انــرژی کشــور 
ــه اســت. پــس از  ــام گرفت ــی« ن ــه صرفه جوی »هفت
ــرق اســتان و شهرســتان  ــع ب ــران شــرکت توزی مدی
اصفهــان، نــام مدیــر عامــل آبفــای اســتان اصفهــان 
در  انــرژی  بخــش  مدیــر  عنــوان ســومین  بــه 
ــا   ــت ت ــرار گرف ــگاران ق ــا خبرن ــه ب ــت مصاحب لیس
ــود از  ــاون خ ــراه 3 مع ــه هم ــز ب ــی نی ــم امین هاش
برنامه هایــی ســخن بگوینــد کــه قــرار اســت در 
تابســتان امســال بــا توجــه بــه کاهــش بارندگی هــا، 
افزایــش  و  اصفهــان  در  ســاله   10 خشکســالی 

ــود.  ــی ش ــترکان، اجرای مش
ــرد  ــان در میزگ ــای اســتان اصفه ــر شــرکت آبف مدی
ــه  ــاعت ادام ــه س ــدت س ــه م ــه ب ــود ک ــری خ خب
داشــت، بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه از ســال 
قبــل تاکنــون ببــه تعــداد مشــترکان آب و فاضــالب 
اســتان 500 هــزار نفــر افــزوده شــده و ایــن در 
ــال  ــه روز در ح ــی روزب ــع آب ــه مناب ــت ک ــی اس حال

ــت. ــش اس کاه
 مدیریت مصرف در تمام سال ضروری 

است
ــه آب را در  ــرف بهین ــت مص ــی مدیری ــم امین هاش
تمــام مقاطــع ســال یــک امــر ضــروری دانســت و 
ــد  کاهــش ظرفیــت چاه هــای متفرقــه را یــک تهدی
جــدی تلقــی کــرد و بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت 
کــه در طــول چنــد ســال گذشــته، 1۲۴ حلقــه چــاه 

ــت.    ــی اس ــه و محل ــای متفرق ــن، چاه ه فلم
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــت ب ــردم خواس  وی از م
کننــد کــه بــا وجــود اینکــه امســال در بیشــتر نقــاط 
کشــور بارندگی هــای خوبــی داشــتیم، امــا در فــالت 
ــود؛  ــب نب ــدان مناس ــا چن ــرایط بارش ه ــزی ش مرک
در عیــن حــال دارای محدودیــت تاسیســاتی در 

ــز هســتیم. حــوزه شــرب نی
ــا تاکیــد بــر محســوس و ملمــوس بــودن  امینــی ب
موضــوع تنــش آبــی بــرای مــردم و مدیریــت 
شــهر   ۹3 از  بیــش  هم اکنــون  افــزود:  اســتان 
ــه ۸5  ــتند ک ــهری هس ــای ش ــش آبف ــت پوش تح
ــده رود و  ــه زاین ــا از رودخان ــزان آب آن ه ــد می درص
ــود؛  ــن می ش ــان تامی ــزرگ اصفه ــه ب در تصفیه خان
همچنیــن 15 درصــد آب دیگــر مشــترکین از طریــق 
تامیــن می شــود. قنــوات  و  چاه هــا، چشــمه ها 

ــادآوری اینکــه ۸5 درصــد آب تامین شــده  ــا ی وی ب
در 5۶ شــهر و 300 روســتا توزیــع می شــود کــه 
جمعیــت حــدود ۴ میلیــون نفــری را در اســتان 
 ۹5 تــا   ۸۹ ســال  از  می شــوند، گفــت:  شــامل 
ــده  ــار مصرف کنن ــه آم ــد ب ــزار واح ــش از 500 ه بی
ــم در  ــن رق ــده؛ ای ــه ش ــان اضاف ــرب اصفه آب ش
ســال های گذشــته یــک میلیــون و 500 هــزار آحــاد 

ــت. ــر اس ــون نف ــر ۲ میلی ــال حاض ــوده و در ح ب
 سرمایه گذاری خارجی در شبکه های 

آبرسانی و بازسازی شبکه فاضالب اصفهان
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
و  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب  اصفهــان 
مشــارکت بخــش خصوصــی را در طرح هــای آب 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــتان در دول ــن اس ــالب ای و فاض
ــال های ۸۸  ــه س ــبت ب ــدی نس ــد ۲5 درص ــا رش ب
ــان داشــت: میــزان جــذب  ــوان کــرد و بی ــا ۹۲ عن ت
ســرمایه خارجــی و ســرمایه بخــش خصوصــی 
ــا ۹۲ بیــش از ۲7.۴  داخلــی طــی ســال های ۸۸ ت
میلیــارد تومــان بــود کــه ایــن میــزان در ســال های 

۹۲ تــا ۹5 بــه ۶7۶ میلیــارد تومــان افزایــش یافــت.
و  اصــالح  و  آبرســانی  شــبکه های  ایجــاد  وی 
بازســازی شــبکه فاضــالب شهرســتان های مختلــف 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــی اع ــان را از طرح های ــتان اصفه اس
بــرای اجــرای آن هــا از اعتبــارات بخــش خصوصــی 

می شــود. اســتفاده  خارجــی  ســرمایه گذاری  و 
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــارد  ــاد 153 میلی ــی از انعق ــر مثال ــا ذک ــان ب اصفه
تومــان قــرارداد بیــع متقابــل بــرای احــداث شــبکه 
ــاد  ــرگاب و نجف آب ــوار، گ ــهرهای برخ ــالب ش فاض
فرســوده  شــبکه  بازســازی  افــزود:  و  داد  خبــر 
ــا  ــاز و ت ــال 75 آغ ــاد از س ــهر نجف آب ــالب ش فاض
ــا در  ــر آن اجــرا شــد؛ ام ــا ۲7 کیلومت ســال ۹۲ تنه
ادامــه اجــرای ایــن طــرح از ســال ۹۲ تــا ۹5 حــدود 

1۸0 کیلومتــر لوله گــذاری صــورت گرفــت.
ــاط  ــبکه نق ــالح ش ــت اص ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن طــرح  ادامــه داد: در  حاشــیه ای اصفهــان 
 50 اصــالح  بــرای  تومــان  میلیــارد   ۲۸ حــدود 
ــهر  ــیه ش ــق حاش ــالب مناط ــبکه فاض ــر ش کیلومت
ــهر  ــال 1۴00 کل ش ــا س ــن ت ــد. همچنی ــه ش هزین
ــت  ــهر تح ــیه ای ش ــاط حاش ــژه نق ــان، به وی اصفه

پوشــش شــبکه فاضــالب قــرار می گیرنــد.
 قدردانی از فوالد مبارکه در مشارکت 

طرح های فاضالب 
از  دارم  ویــژه  امینــی خاطرنشــان کــرد: تشــکر 
مجموعــه فــوالد مبارکــه کــه سیســتم آب و فاضــالب 
ــه را  ــهر و دیزیچ ــد، زیباش ــه، کرکون ــهرهای مبارک ش
ــا اســتفاده  ــوض از پســاب آن ه انجــام داده و در ع

می کنــد.
وی ادامــه داد: بازســازی و نوســازی شــبکه های 
فرســوده فاضــالب شــهر اصفهــان را در همیــن مــاه 
رمضــان بــا اســتفاده از ظرفیــت فاینانــس خارجــی 

ــا بودجــه 17۸ میلیــارد آغــاز کردیــم. ب
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان افــزود: آبرســانی بــه دهاقــان بــه طــول ۴1 
ــروع  ــان را ش ــارد توم ــه ۲0 میلی ــا بودج ــر ب کیلومت
کرده ایــم؛ شــبکه فاضــالب دهــق و خوانســار نیــز در 

ــود. ــاز می ش ــال ۹۶ آغ س
ــاره  ــی اش ــاد مقاومت ــای اقتص ــه پروژه ه ــی ب امین
ــی،  ــاد مقاومت ــای اقتص ــرد: از پروژ ه ــح ک و تصری
تصفیه خانــه ســده و ورنامخواســت بــه بهره بــرداری 
رســیده و شــبکه فاضــالب شــهر خوانســار تــا مــرداد 
ــر اســاس  ــه ب ــد رســید. البت ــرداری خواه ــه بهره ب ب
ــال  ــه 3 س ــم، در برنام ــر داری ــه مدنظ ــه ای ک برنام
آینــده، کل شــهر اصفهــان را تحــت پوشــش شــبکه 

ــم داد. ــرار خواهی فاضــالب ق
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: ۶7 درصــد جمعیــت 
ــر پوشــش خدمــات شــبکه فاضــالب  شــهری را زی

داریــم؛ در حالــی کــه متوســط ایــن نــرخ در ســایر 
ــت. ــد اس ــتان ها 30 درص اس

 استان اصفهان در زمینه ذخایر آبی 
دارای شاخص منفی است

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: متاســفانه اســتان اصفهــان در زمینــه 
ذخایــر آبــی دارای شــاخص منفــی اســت و بــا توجه 
بــه اینکــه ۸5 درصــد آب مصرفــی از منابــع ســطحی 
ــر  ــکالتی نظی ــش مش ــرای کاه ــود، ب ــن می ش تامی
ــه کاهــش برداشــت آب  ــور ب ــن، مجب نشســت زمی
شــرب از ســفره های زیرزمینــی بودیــم و ایــن رونــد 

ــت. ــد یاف ــه خواه ــده ادام در ســال های آین
امینــی میانگیــن کشــوری برخــورداری از شــبکه 
فاضــالب را حــدود 30 درصــد اعــالم کــرد و گفــت: 
ــت  ــد از جمعی ــه ۶7 درص ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد. ــالب برخوردارن ــبکه فاض ــان از ش ــتان اصفه اس

ــالمت آب  ــت و س ــه بهداش ــان اینک ــا بی ــی ب امین
ــه  ــدون هیچ گون ــز بهداشــت و ب شــرب توســط مرک
چشم پوشــی انجــام می شــود، اظهــار کــرد: تاکنــون 
هیچ گونــه گزارشــی مبنــی بــر آلودگــی آب تولیــدی 

ــت. ــیده اس ــان نرس ــای اصفه در تصفیه خانه ه
 از هزینه تا درآمد فاصله است

ــت و  ــامانه مدیری ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــرد: ای ــار ک ــان اظه ــار آب در اصفه ــش فش پای
ــن  ــو« ژاپ ــهر »توکی ــابه ش ــامانه مش ــامانه از س س
شبیه ســازی شــده و از طریــق آن می توانیــم فشــار 
ــه صــورت لحظــه ای  آب را در تمامــی نقــاط شــهر ب
ــم.وی فعال ســازی گروه هــای نشــت  مشــاهده کنی
 یابــی بــرای نخســتین بــار در کشــور را از دیگــر 
اقدامــات مفیــد در عرصــه حفــظ آب دانســت و 
ــا توانســتیم 100  ــن گروه ه ــا اســتفاده از ای ــت: ب گف
ــرده و  ــایی ک ــت آب را شناس ــت و هدررف ــورد نش م
ــج ســال  ــه آب در پن ــر ثانی ــر ب ــت 700 لیت از هدررف

ــم. ــری کنی ــر جلوگی اخی
وی ابــراز کــرد: اجــرا و توزیــع خطــوط شــبکه 
فاضــالب در خیابــان شــهید فهمیــده تــا امــام 
خمینــی بــه طــول 11 کیلومتــر در طــول ۲ ســال بــا 
بودجــه 1۶ میلیــارد تومــان انجــام شــد کــه بخشــی 
ــد. ــل ش ــگاه ح ــان و آتش ــه رهن ــکالت منطق از مش
بــه گفتــه امینــی میــزان آب بــدون درآمــد در اســتان 
اصفهــان از 31 درصــد بــه 17 درصــد کاهــش یافتــه 
اســت؛ همچنیــن ســرانه مصــرف آب در بخــش 
مســکونی بــه ازای هــر نفــر در شــبانه  روز از 1۸۹ لیتــر 

در ســال ۹5 بــه 151 لیتــر رســید.
ــرای هــر متــر مکعــب  ــا بیــان اینکــه مــردم ب وی ب
آب ۴00 تومــان پرداخــت می کننــد، افــزود: ایــن در 
حالــی اســت کــه بــرای هــر متــر مکعــب بیــش از 
یــک هــزار تومــان هزینــه می  شــود و بــا ایــن حــال 

ــد. ــش نمی یاب ــا افزای ــال تعرفه  ه امس
 رصد و جمع  آوری انشعابات غیرمجاز

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان اضافــه کــرد: رصــد و جمــع  آوری انشــعابات 
و  پرمصــرف  مشــترکان  بــه  تذکــر  غیرمجــاز، 
برنامه هــای رســانه ای و تشــکیل خانــه فرهنــگ آب 
بــرای نخســتین بــار در کشــور بــا محوریــت آمــوزش 
افــراد در ســنین مختلــف از دیگــر فعالیت هــای 
محســوب  آب  درســت  مدیریــت  بــا  مرتبــط 

می شــود.
امینــی ادامــه داد: تــا زمــان راه انــدازی ســامانه 
ــت  ــان چــاره ای جــز مدیری ــه اصفه دوم آبرســانی ب
ــم. ــه نداری ــرف بهین ــازی مص ــرف و فرهنگ س مص

ــدف  ــا ه ــی 15۲۲ )ب ــامانه تلفن ــاره س ــی درب امین
ســاده تر  دسترســی  و  خدمــات  ارائــه  ارتقــای 
ــت:  ــز گف ــت( نی ــات پرداخ ــه خدم ــهریان ب همش
ایــن ســامانه بــرای نخســتین بــار در کشــور در 
ــاس  ــزار تم ــون 77۹ ه ــد و تاکن ــرا ش ــان اج اصفه
ــادی  ــم زی ــده و از حج ــرار ش ــامانه برق ــن س ــا ای ب
ــا آن  ــط ب ــکالت مرتب ــوری و مش ــات حض از مراجع
ــته  ــوا کاس ــی ه ــک و آلودگ ــش ترافی ــد افزای مانن

ــت. ــده اس ش
امینــی بــا بیــان اینکــه نصــب پمــپ بــر روی شــبکه 
آب ممنــوع اســت، ادامــه داد: نصــب پمــپ باعــث 
کاهــش فشــار آب در خانه هــای اطــراف می شــود.

 افزایش دما، آب مصرفی کولرها را 
بیشتر می کند

ــز  ــوا و مصــرف آب نی ــای ه ــاط دم ــاره ارتب وی درب
از 33 درجــه  افزایــش دمــا  خاطرنشــان کــرد: 
ــدی  ــش 1۶ درص ــه، افزای ــه 35 درج ــانتیگراد ب س
مصــرف آب را رقــم می زنــد؛ اگــر دمــا از 35 درجــه 
ــرف آب  ــر مص ــد ب ــد، ۲0 درص ــه برس ــه 37 درج ب

افــزوده می شــود.
ــا بیــان اینکــه افزایــش دمــا آب مصرفــی  امینــی ب
ــزود: در  ــد، اف ــتر می کن ــدت بیش ــه ش ــا را ب کولره
ــه،  ــه 3۹ درج ــای آب از 37 ب ــش دم صــورت افزای
ــش  ــا افزای ــرف آب و ب ــزان مص ــر می ــد ب ۲5 درص
دمــای هــوا از 3۹ درصــد بــه ۴0 درجــه، 30 درصــد 

ــود. ــه می ش ــرف آب اضاف ــزان مص ــر می ب
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــام  ــه پی ــورت خالص ــه ص ــرد: ب ــد ک ــان تأکی اصفه
ــرای شــهروندان ایــن اســت کــه همــکاری در  مــا ب
ــدن تنــش  ــا گذران ــر اســت ب ــت مصــرف براب مدیری

ــی. آب
 اقدامات سخت افزاری در حوزه آب کافی 

نیست 
ــاره  ــا اش ــان ب ــالب اصفه ــل آب و فاض ــر عام مدی
ــن  ــه ای ــر اینک ــی ب ــرو مبن ــر نی ــای وزی ــه گفته ه ب

ــه  ــی اســت روبه روســت، اضاف ــا تنــش آب اســتان ب
کــرد: اگــر چهــار میلیــون نفــر هم اســتانی ها در 
ــی  ــر آب صرفه جوی ــم لیت ــک و نی ــا ی شــبانه روز تنه
کننــد، حــدود ۶ میلیــون لیتــر از مصــرف آب کاســته 
ــت. ــی اس ــمگیر و بزرگ ــدد چش ــن ع ــود و ای می ش

ــان  ــردم اصفه ــورت م ــن ص ــی در ای ــه امین ــه گفت ب
تابســتان را بــدون افــت فشــار یــا جیره بنــدی 

ــت. ــد گذاش ــر خواهن ــت س پش
وی اضافــه کــرد:  »خانــه فرهنــگ آب« بــرای 
نخســتین بــار در کشــور در اصفهــان راه انــدازی شــد 
ــزی داشــته و  ــف برنامه ری ــرای ســنین مختل ــه ب ک

ــه دارد.  ــال ادام ــام س در تم
وی دربــاره تاثیــر اقدامــات فرهنگــی بــر نحــوه 
ــع  ــم از مناب ــر بخواهی ــرد: اگ ــان ک ــرف آب بی مص
اقدامــات  بایــد  کنیــم،  مراقبــت  آب  محــدود 
 فرهنگــی رخ دهــد و اقدامــات قانونــی تنهــا مناســب 

نیستند.
ــوزه وارد  ــن ح ــد در ای ــه بای ــاد جامع ــک آح  تک ت
شــوند تــا مشــکالت برطــرف شــود. در عیــن حــال 
ــات فرهنگــی شــرکت آب و  در ســطح کشــور اقدام
فاضــالب اســتان اصفهــان شــاخص اســت و در 
ــران برنامه هــای فرهنگــی در حــوزه  ــچ جــای ای هی
ــه  ــورت نگرفت ــان ص ــتان اصفه ــدازه اس ــه ان آب ب

ــت. اس
ــری  ــات موث ــال ۹۶ اقدام ــه داد: در س ــی ادام امین
در ســاخت و تهیــه فیلم هــای تلویزیونــی انجــام 
گرفتــه و امیدواریــم برنامه هــای فاخــر و اثرگــذاری 
ــیم.  ــته باش ــتان داش ــت آب در اس ــوزه مدیری در ح
ــگ آب«  ــه فرهن ــرای نخســتین بار در کشــور »خان ب
بــا هدف گذاری هــای خوبــی شــکل  گرفتــه کــه 
ــام  ــه انج ــن زمین ــای الزم در ای ــم کمک ه امیدورای
ــای  ــز برنامه ه ــی« نی ــه »صرفه جوی ــرد و در هفت گی
ــه اکیپ هــای مروجــان  ــف شــده ک ــددی تعری متع
ــه  ــی را در زمین ــات خوب ــه آب، اقدام ــرف بهین مص

ــد. ــام داده ان ــرف آب انج ــی در مص صرفه جوی
امینــی همچنیــن در ادامــه صحبت هــای خــود 
میــراث  ســازمان  بــا  تفاهم نامــه ای  امضــای  از 
فاضــالب  شــبکه های  کــه  داد  خبــر  فرهنگــی 
اطــراف بافت هــای تاریخــی و حتــی داخــل اماکــن 
تاریخــی بــا اســتفاده از مصالــح بــا کیفیــت و 
ــالح و  ــوض اص ــورت بالع ــه ص ــا ب ــاوری روز دنی فن

ــود. ــازی ش بهس
ــه بافــت تاریخــی   وی هــدف از ایــن کار را توجــه ب
یــک  عنــوان  بــه  افــزود:  و  دانســت  اصفهــان 
اصفهانــی بایــد بــه ایــن آثــار توجــه داشــته باشــیم.

 مدیریت مصرف آب کشاورزی با خطر 
نشست زمین گره خورده است  

وی دربــاره بحــران کم آبــی و خطــر نشســت زمیــن 
خاطرنشــان کــرد: ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت 
ــاز  ــد مج ــش از ح ــی بی ــع آب زیرزمین ــه از مناب ک
ــت  ــه جه ــر ب ــرن اخی ــم ق ــود و در نی ــت ش برداش
بی دقتــی در مدیریــت منابــع آبــی، شــرایط ســختی 
مــا  آب مصرفــی  بیشــترین  طــی می کنیــم.  را 
ــور  ــتا مجب ــن راس ــت و در ای ــطحی اس ــع س از مناب
ــی  ــع زیرزمین ــرف آب را از مناب ــزان مص ــدیم می ش
ــا خطــر  ــه ب ــا راهــکار مقابل ــه تنه ــم ک کاهــش دهی
نشســت زمیــن مدیریــت مصــرف آب در زمینــه 

ــت. ــاورزی اس کش
امینــی گفــت: ۶7 درصــد جمعیــت شــهری اســتان 
ــت و  ــهری اس ــالب ش ــبکه فاض ــش ش ــت پوش تح
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ســطح شــبکه فاضــالب 
ــا  ــان ب ــهر اصفه ــم. در ش ــش دهی ــهر را پوش کل ش
برنامــه 3 ســاله قصــد داریــم کل شــهر اصفهــان را 

تحــت پوشــش شــبکه فاضــالب قــرار دهیــم.
ــح  ــالب تصری ــبکه فاض ــکالت ش ــاره مش  وی درب
را  فاضــالب  پســاب  هســتیم  درصــدد  کــرد: 
جذبــی  چاه هــای  اگــر  و  کنیــم  کیفی ســازی 
فاضــالب حــذف نشــود، آلودگی هــای چاه هــای 
زیرزمینــی را خواهیــم داشــت؛ پــس در ایــن زمینــه 
بایــد چاه هــای جذبــی را حــذف کنیــم. البتــه 
شــهرداری نیــز بایــد چاه هــای آب بــاران را بــه 

ــد. ــاد کن ــی ایج خوب
امینــی گفــت: تفاهم نامــه ای را نیــز بــا ســازمان 
نظــام  مهندســی بــرای نظــارت بــر شــیرآالت کاهنــده 
و کم مصــرف، آب هــای خاکســتری و چرخشــی 

کــردن سیســتم آب داشــته ایم.
 آغاز بهسازی شبکه آب و فاضالب 

میدان نقش جهان
در ادامــه ایــن نشســت، معــاون مهندســی توســعه 
ــام  ــان از اتم ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
مطالعــات و آغــاز عملیــات اصالح و بهســازی شــبکه 
آب و فاضــالب میــدان تاریخــی نقــش جهــان 

ــر داد. ــان خب اصفه
ــاره طــرح ملــی اصــالح   امیرحســین حکمتیــان درب
ــش  ــدان نق ــالب می ــبکه آب و فاض ــازی ش و بهس
جهــان و بافــت تاریخــی اصفهــان افــزود: مطالعــات 
ــید  ــان رس ــه پای ــترده ب ــزرگ و گس ــرح ب ــن ط ای
و شناســایی مســیرهای جایگزیــن و همچنیــن 
شناســایی و آزادســازی مناطــق مســکونی پیرامــون 

ــت. ــده اس ــاز ش ــهرداری آغ ــک ش ــا کم آن ب
وی اضافــه کــرد: بــرای اجــرای ایــن طــرح نیــاز بــه 
ــت و  ــراف اس ــیرهای اط ــا و مس ــازی خانه ه آزادس
بــا توجــه بــه فرآینــد حقوقــی آن، بایــد توافق هــای 

الزم بــا مالــکان انجــام شــود.
 آب مشترکان پرمصرف قطع می شود 

معــاون خدمــات مشــترکان آب و فاضــالب اصفهــان 
نیــز در ادامــه از قطــع کامــل آب مشــترکان پرمصرف 
خبــر داد و تاکیــد کــرد: در ســال گذشــته تنهــا بیــن 
ــا ســه ســاعت آب مشــترکان پرمصــرف قطــع  دو ت
ــترکان  ــل آب مش ــع کام ــال قط ــا امس ــد؛ ام می ش

پرمصــرف در دســتورکار اســت.
 رضــا رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون 
ــت:  ــده اند، گف ــایی ش ــرف شناس ــعابات پرمص انش
ــی  خوشــبختانه در مجلــس شــورای اســالمی قانون
ملــزم  را  آبفــا  شــرکت های  شــد کــه  تصویــب 
ــد؛  ــع کنن ــرف را قط ــترکان پرمص ــد آب مش می کن
ــون، مــردم همــکاری  ــا اعمــال ایــن قان امیــدوارم ب

ــند. ــته باش ــا داش ــا م ــل را ب کام
از  پــس  پرمصــرف  مشــترکان  داد:  ادامــه  وی   
ــض  ــه روی قب ــی ک ــار کتب ــر و اخط ــایی، تذک شناس
ــاد آب  ــرف زی ــه مص ــر ب ــد اگ ــا می آی ــرای آن ه ب
ادامــه دهنــد، بــا قطــع کامــل آب مواجــه می شــوند 
و تــا زمانــی کــه مشــترک حضــوری مراجعــه نکنــد 
و تعهــدی مبنــی بــر کاهــش مصــرف آب ندهــد، آب 

وصــل نمی شــود.
ــت: در ســال ۹3، هشــت دهــم درصــد  ــی گف رضای
ــم در ســال  ــن رق ــه ای کاهــش مصــرف داشــتیم ک
ــه یــک و نیــم درصــد رســیده اســت؛ امــا در  ۹۴، ب
ــا توجــه بــه گرمــای بیــش از حــد هــوا  ســال ۹5 ب
حــدود ســه درصــد افزایــش داشــتیم و امیدواریــم 
امســال نیــز شــاهد کاهــش مصــرف آب در ســطح 

ــان باشــیم. شــهر و اســتان اصفه
 سرانه مصرف مشترکان اصفهانی

درصــد   ۸1 مصــرف  ســرانه  داشــت:  اظهــار  وی 
ــود کــه ایــن  ــا ۲0 ب مشــترکان در ســال ۹۲، بیــن 0 ت
ــه  ــه ۸3 درصــد و در ســال ۹5 ب رقــم در ســال ۹3 ب
۸5 درصــد رســید. معــاون خدمــات مشــترکان و 
ــاره  ــا اش ــان ب ــالب اصفه ــرکت آب و فاض ــد ش درآم
ــرانه  ــت: س ــرف گف ــترکان پرمص ــایی مش ــه شناس ب
مصــرف آب در اصفهــان از 1۸۶ بــه 150 لیتــر رســیده و 
۸5 درصــد مشــترکان از الگــوی مصــرف آب پیــروی 
ــد. وی گفــت: در اســتان اصفهــان 7۸ درصــد  می کنن
مشــترکان مــا در مناطــق مســکونی و 1۲ درصــد 
غیرمســکونی هســتند. وی از شناســایی اســتخرهایی 
کــه بــا آب شــرب پــر می شــد و کارواش هایــی کــه بــا 
ــر  ــد، خب ــو می کردن ــه شست وش ــدام ب ــرب اق آب ش
داد و گفــت: تمامــی ایــن اماکــن پــس از شناســایی 
ــه قالشــویی هایی هــم  ــه در زمین پلمــب شــدند. البت
کــه از آب شــرب بــرای کار خــود اســتفاده می کردنــد، 
خوشــبختانه  و  داشــتیم  تذکراتــی  و  بازدید هــا 
نشــده گــزارش  تخلفــی  تاکنــون،  زمــان  آن   از 

 است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأکید کرد:

گذر از بحران کم آبی با همکاری در مدیریت مصرف بهینه آب
خط قرمز وزارت نیرو، جیره بندی آب است


