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متمدنان بی تمدن                                                                                                
امــروز 08 شــهریور، روز مبــارزه بــا ســاح های 
شــیمیایی و میکروبــی اســت؛ در تاریــخ دفــاع 
ســال  تیــر   07 یکشــنبه  روز  در  و  مقــدس 

ــا 28 ژوئــن 1987، سردشــت مــورد  ــر ب 1366 براب
گرفــت؛ روز غریبــی بــود. در  حملــه شــیمیایی قــرار 
ایــن بمبــاران بی رحمانــه شــیمیایی، عــده زیــادی 
از هموطنــان عزیــز مــا نابینــا یــا دچــار تــاول و تنگی 
کــه  نفــس و ســوختگی یــا شــهید شــدند؛ همچنــان 
در حملــه وحشــیانه بــا ســاح های شــیمیایی بــه 
حلبچــه در اســفند 1366، دســت کم 5 هــزار نفــر 
شــهادت  بــه  مســلمان  ُکــرد  غیــور  هموطنــان  از 

رســیدند و بیــش از 7 هــزار نفــر مجــروح شــدند.
بــه  شــیمیایی  ســاح های  قربانــی  ایــران  ملــت   

اســت... بی تمــدن  متمدنــان  دســت 
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تکدیگــری از جملــه انحرافــات اجتماعــی اســت کــه 
ــه آن  ــف ب ــای مختل ــه بهانه ه ــرادی ب ــه اف در جامع
ــاهد  ــا ش ــن روزه ــفانه ای ــد و متاس ــدام می کنن اق
ــم  ــه رشــد ه ــه نظــر می رســد رو ب آن هســتیم و ب

هســت.
و ورودی هــای پمپ هــای  بــر ســر چهارراه هــا   
بنزیــن و... بــه طــور مکــرر بــه ایــن معضــل 
هــم  کســی  گویــی  و  برمی خوریــم  اجتماعــی 
در ایــن راســتا گوشــش بدهــکار نیســت؛ البتــه 
ــوراب  ــت ج ــد جف ــوال چن ــد معم ــیوه جدی ــه ش ب
ــی  ــه دستفروش ــه بهان ــد و ب ــت می گیرن ــا... دس ی
ــتر از  ــرش بیش ــن خط ــه ای ــد ک ــری می کنن تکدیگ

تکدیگــری مســتقیم خواهــد بــود.
ــر  ــت و ه ــر نیس ــا فق ــوع م ــد موض ــه نمان  ناگفت
انســان فقیــر و نــداری هــم بــه ایــن ســادگی دســت 

ــد. ــی نمی زن ــری خیابان ــه تکدیگ ب
 پیامبــر)ص( بــرای پیشــگیری از تکدیگــری و 
خشــکاندن ریشــه های آن فرمودنــد: »مــا فتــح 
رجــل علــی نفســه بــاب مســئله اال فتــح هللا علیــه 

ــر«  ــاب فق ب
ــاید  ــود نگش ــر روی خ ــؤال ب ــس دری از س هیچ ک

ــر روی او بگشــاید.  ــر ب ــر خــدا دری از فق مگ
همچنیــن فرمودنــد: »مــن تفاقــر افتقــر«؛ »هــر کــه 

تظاهــر بــه فقــر کنــد، فقیــر شــود.« 
ــخت  ــتی س ــر در تنگدس ــاب پیامب ــردی از اصح م
قــرار گرفــت و بــه خدمــت پیامبــر آمــد. همیــن کــه 
چشــم حضــرت بــه او افتــاد، فرمودنــد: هــر کــه از 
مــا چیــزی درخواســت کنــد، بــه او می دهیــم؛ امــا 
ــی  ــاز نشــان دهــد، خــدا او را غن اگــر خــود را بی نی

خواهــد کــرد.
ــا شــنیدن ســخن پیامبــر منظــور ایشــان را   مــرد ب
ــه دوم   ــرای مرتب ــت و ب ــا برگش ــد. از همان ج فهمی
ــه  ــه را شــنید. ســومین مرتب ــاز همــان جمل آمــد. ب
ــروش آن  ــزم و ف ــع آوری هی ــا جم ــت، ب ــه برگش ک
توانســت 5 ســیر آرد بخــرد، نانــی تهیــه کنــد، و فــردا 
جدیــت بیشــتری بــه خــرج داد و هیــزم زیادتــری 
ــک  ــت ی ــا توانس ــر، ت ــدار زیادت ــر روز مق آورد و ه
کلنــگ بخــرد، چنــدی بعــد در اثــر فعالیــت و تــاش 

خــود از ثروتمنــدان شــد. 
بایــد  دولــت  تکدیگــری  از  جلوگیــری  بــرای 
ــط  ــای مرتب ــد و نهاده ــته باش ــفاف داش ــه ش برنام
ــتی و خیریه هــا  ــه امــداد و بهزیس از جملــه کمیت
بــرای جلوگیــری از تداخــل و سوء اســتفاده های 
ــط و  ــند و ضواب ــگ باش ــم هماهن ــا ه ــی ب احتمال
مقــررات را هماهنــگ کننــد کــه یــک نفــر محــروم 
نشــود و نفــر دیگــر از دو مرکــز بهــره بگیرنــد. 
همچنیــن شــهرداری و ارگان هــای مرتبــط بایــد 
ــان را  ــد و آن ــان اقــدام کنن ــرای جمــع آوری متکدی ب
ــر مســتحق  ــا اگ ــد ت ــور دهن ــای مام ــل نهاده تحوی
هســتند در برنامــه کمــک قــرار گیرنــد و اگــر 
سوء اســتفاده کننده، بــا آنــان برخــورد شــود تــا 
هــم قبــح درخواســت کمــک شکســته نشــود و هــم 

ــود. ــاک ش ــی پ ــن نازیبای ــهرها از ای ش

کوتاه اخبار 
وزیر امور خارجه:

 ممنوعیت ورود مسلمانان 
آمریکا را امن نمی کند 

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
نوشــت:  توئیتــر  در  خــود  در صفحــه شــخصی 
امــن  را  آمریــکا  مســلمانان،  ورود  ممنوعیــت 
ــه افراطی هــا  ــه جــای سیاســت هایی ک ــد. ب نمی کن
را تقویــت می کنــد، ایــاالت متحــده بایــد بــه جنــگ 

ــدد. ــا بپیون ــه آن ه ــی علی واقع
ظریــف همچنیــن در توئیتــی دیگــر در واکنــش 
ــران  ــه روســیه و ای ــکا در هشــدار ب ــه آمری ــه بیانی ب
نســبت بــه وقــوع حملــه شــیمیایی دیگــر در ســوریه 
گفــت: یــک تنش افزایــی دیگــر توســط آمریــکا در 
ســوریه بــر اســاس ادعاهــای دروغیــن، کمــک بــه 
ــروه  ــن گ ــه ای ــی ک داعــش اســت؛ آن هــم در زمان
ــودی  ــه ســمت ناب توســط مــردم عــراق و ســوریه ب
ــپرس،  ــریه اکس ــزارش نش ــاس گ ــر اس ــی رود. ب م
ــل  ــازمان مل ــکا در س ــده آمری ــی، نماین ــی هیل نیک
ــت:   ــود نوش ــری خ ــاب توئیت ــنبه در حس روز سه ش
مســئولیت هرگونــه انجــام حملــه شــیمیایی جدیــد 
توســط رژیــم اســد بــه عهــده ایــران و روســیه 

ــگاران ــود. باشــگاه خبرن ــد ب خواه

آمریکا:
 ایران در اجرای برجام 
تخلفی نداشته است 

نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل تاکیــد کــرد کــه هیچ 
ــاهده  ــام مش ــام برج ــران در انج ــوی ای ــی از س تخلف

نشــده اســت. 
 نیکــی هیلــی، نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل 
مجلــس  کمیته هــای  از  یکــی  در  سه شــنبه  روز 
ــاهد  ــه ش ــرد ک ــام ک ــکا اع ــره آمری ــدگان کنگ نماین
ــه  ــام برنام ــران در انج ــوی ای ــی از س ــه تخلف هیچ گون

جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( نبــوده اســت.
ــا برجــام، مــا شــاهد هیــچ  ــاط ب هیلــی گفــت: در ارتب
نــوع نقضــی در آن )از ســوی ایــران( نیســتیم.این مقام 
آمریکایــی بــا ایــن حــال گفــت کــه توافــق هســته ای با 
ایــران، صرفــا آنچــه را در نهایــت اتفــاق خواهــد افتــاد 
ــای هســته ای توســط  ــری قابلیت ه ــه پیگی و آن، ادام

ایرانی هاســت را بــه تاخیــر انداختــه اســت.
و  ایــران  بیــن   2015 ســال  هســته ای  توافــق  در 
تحریم هــای  تدریجــی  لغــو  جهانــی  قدرت هــای 
ماهیــت  ازای  در  ایــران  دیپلماتیــک  و  اقتصــادی 
صلح آمیــز برنامــه هســته ای تهــران قیــد شــده اســت.

»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریــکا، در مــاه 
ــن  ــه ای ــت ب ــم گرف ــادی تصمی ــه ســال جــاری می م
ــور  ــا« رئیس جمه ــاراک اوبام ــط »ب ــه توس ــق ک تواف
ســابق آمریــکا حاصــل شــده، پایبنــد بمانــد و بــه ایــن 
ترتیــب، ترامــپ معافیــت تحریم هــای ایــران را تمدیــد            

ــرد. تســنیم ک

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

متمدنان بی تمدن                                                                                                
و در خــط مقــدم مبــارزه بــا ایــن ســاح های 

دارد. قــرار  انســان کش  و  مخــرب 
مظلوم تریــن  شــیمیایی  شــهدای  بی تردیــد   
شــهدای تاریــخ دفــاع مقــدس هســتند کــه قربانــی 
ــدند. ــانی ش ــیگری های غیرانس ــدیدترین وحش ش

آیــا مدعیــان تمــدن امــروز کــه دســت بــه کشــتار 
می زننــد  شــیمیایی  ســاح های  بــا  جمعــی 
ــد؟  ــان بی تمدنن ــان متمدن ــا این متمــدن هســتند ی
ــران، بیــش  طــی جنــگ هشــت ســاله عــراق و ای
ــاق  ــیمیایی را استنش ــای ش ــر گازه ــزار نف از 110 ه
ــا  ــوارض آن ب ــروز ع ــال ب ــر آن احتم ــه ه ــد ک کردن
شــدت های مختلــف وجــود داشــته و دارد. بــر 
اســاس آمــار ارائه شــده از ســوی بنیــاد شــهید 
 و امــور ایثارگــران، در حــال حاضــر، 48 هــزار 
و 420 نفــر جانبــاز شــیمیایی در ایــن بنیــاد پرونــده 
دارنــد و از خدمــات آن بهره منــد می شــوند. بــه 
راســتی ایــن مــردان بــزرگ، چگونــه روزگار ســپری 
ــا  ــامت عط ــر و س ــا صب ــه آن ه ــدا ب ــد؟ خ می کنن

کنــد. 
جنــگ میــان انســان ها از بــدو خلقــت تــا بــه 
ــه و  ــرای غلب ــان ها ب ــته و انس ــود داش ــروز وج ام
ــره  ــف به ــای مختل ــران از ابزاره ــر دیگ ــت ب حکوم
برده انــد. بــا کمــال تاســف انســان ها در طــول 
تاریــخ از تکنولوژی هــای در دسترسشــان بــرای 
کشــتار، نابــودی و مقاصــد منفعت طلبانــه، بارهــا و 
بارهــا اســتفاده کرده  انــد؛ بــه طــوری کــه نمی تــوان 
جنگ هــای  بــرای  را  مشــخصی  زمانــی  مــرز 
ــل در  ــایر عوام ــم ها و س ــک میکروارگانیس بیولوژی

ــرد. ــن ک ــگ تعیی جن
آمریــکا  نشــان می دهــد سرخ پوســتان  تاریــخ 
ــگ  ــواره در جن ــاله هم ــدن 5000 س ــابقه تم ــا س ب
تیرهــای خــود را آغشــته بــه ســم می کردنــد.

ــیح  ــاد مس ــش از می ــال پی ــن در 300 س همچنی
ــهرها،  ــا و ش ــا، قلعه ه ــای آب دژه ــی چاه ه آلودگ
ــای درآوردن  ــرای از پ ــر ب ــای مؤث ــی از روش ه یک
ــا  ــن یونانی ه ــان در بی ــربازان و مردم ــمن و س دش

ــت.  ــوده اس ب
ــری  ــا به کارگی ــز ب ــرون وســطی نی در جنگ هــای ق
منجنیق هــا بــرای پرتــاب اجســاد آلــوده حیوانــات 
دژهــای محاصره شــده  داخــل  بــه  انســان ها  و 
ــرس  ــث ت ــل باع ــن عم ــه ای ــد ک ــتفاده می ش  اس
ــد. ــده گردی ــردم محاصره ش ــان م ــاری در می و بیم

ســال 1763 میــادی، ارتــش آمریــکا )اروپایی های 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــاری آبل ــل بیم ــر( از عام مهاج
بومــی  قوم کشــی سرخ پوســتان  بــرای  ســاح 
ــل  ــار عام ــا انتش ــا ب ــرد. آن ه ــتفاده ک ــکا اس آمری
بــه  آلــوده  پتوهــای  دادن  راه  از  آبلــه  بیمــاری 
ویــروس، موجــب کشــتار وســیعی در بیــن بومیــان 

سرخ پوســت شــدند.
ــی اول، آلمان هــا  ــگ جهان در ســال 1915 طــی جن
از عامــل بیمــاری وبــا در ایتالیــا و طاعــون در 
ــورگ روســیه و از بمب  هــای حــاوی طاعــون  پترزب
ــل  ــه عوام ــوده ب ــای آل ــک  ها و آب  نبات  ه و عروس
رومانی هــا  و  فرانســوی ها  بــرای  میکروبــی 

ــد. ــتفاده کردن اس
علی رغــم اینکــه در ســال 1925 در کنفرانــس خلــع 
ســاح ژنــو، پروتــکل منــع کاربــرد ســاح های 
شــیمیایی و بیولوژیــک بــه تصویــب 40 کشــور 
جهــان رســید، رژیــم نوکرصفــت عــراق کــه از 
ــت  ــتور می گرف ــا دس ــب دنی ــای جنگ طل قدرت ه
ــدگان  ــه رزمن ــاح ها علی ــن س ــا از ای ــا و باره باره
اســام و حتــی ملــت خــود اســتفاده کــرد و کســی 
ــاح ها را  ــن س ــه ای ــرد؛ بلک ــوم نک ــم او را محک ه
ــا  ــد و آن ه ــی کن ــا او انسان کش ــد ت ــه او می دادن ب
ــران را  ــی ای ــند و از طرف ــادی برس ــوای اقتص ــه ن ب
ــد و ترمــز انقــاب اســامی را بکشــند  ضعیــف کنن
بیــداری اســامی  بــا  امــا  کــه صــادر نشــود؛ 
جای جــای  در  مســلمانان  انقابیگری هــای  و 
کــه  شــد  معلــوم  اسام نشــین  ســرزمین های 

ــت.  ــرده اس ــی نب ــه جای ــل راه ب باط
در هــر حــال ایــن وحشــیگری ها وجــود داشــته و 
ــب و  ــده ای دنیاطل ــرا ع وجــود خواهــد داشــت؛ زی
ــی از انســانیت  ــه بوی ــن ک خودخــواه و خودبزرگ بی
بلــد نیســتند و  ایــن راهــی  از  نبرده انــد، غیــر 
اصــوال نمی تواننــد از خــوی پســت حیوانــی دســت 
بــه اصطــاح  ایــن دنیــای  ایــن در  بردارنــد و 
متمــدن امــروز اســت کــه مدعــی پیشــرفت و 
آگاهــی و رشــد اســت؛ امــا جــز فرورفتــن در قعــر 
ــان  ــزی از مدعی ــاه ســنگدلی و وحشــیگری چی چ

ابرقدرتــی دیــده نمی شــود. 
ــی و  ــر در ســطح مل ــا اقدامــات موث ــد اســت ب امی
ــدون  ــت و ب ــرای درس ــن و اج ــی و تدوی بین الملل
تبعیــض قوانیــن و مقــررات ذی ربــط، بتــوان قــدم 
ــرد  ــد و کارب ــا توســعه، تولی ــی ب ــری در رویاروی مؤث
ــت و از  ــی برداش ــیمیایی و میکروب ــاح های ش س
ایــن راه امنیــت مــردم را در سراســر دنیــا در مقابــل 
این گونــه ســاح های مخــرب و کشــتار جمعــی 
تأمیــن و زمینــه الزم را بــرای اســتفاده صلح آمیــز از 
تجهیــزات، عوامــل بیولوژیــک و اطاعــات و دانــش 
فنــی در جهــت اهــداف بشردوســتانه فراهــم کــرد؛ 
البتــه ایــن امــر نیازمنــد فرهنــگ غنــی الهــی اســت 
تــا دســت را بــرای آدمکشــی بــاز نگــذارد؛ چنانچــه 
ــری  ــع آن رهب ــه تب ــه ب ــدی، ک ــاب محم ــام ن اس
ــی  ــتار جمع ــاح های کش ــتفاده از س ــا اس ــز م عزی
را حــرام دانســته - و بــا وجــود تهدیــدات دشــمن 
ــتفاده از  ــان اس ــاح ها - ایش ــتفاده از آن س و اس
تجهیــزات و عوامــل بیولوژیــک را فقــط در راســتای 
رشــد علــم و اســتفاده مفیــد بــرای بشــریت جایــز 

و الزم می داننــد.
 قطعــا امیــد بشــر ایــن اســت کــه روزی دنیــا بــه 
ــه کســی حاضــر  ــاد برســد ک ــگ و اعتق ــن فرهن ای
ــیمیایی  ــاح های ش ــروع از س ــتفاده نامش ــه اس ب
ــرای  ــوع ب ــتفاده ممن ــوی ورود و اس ــد و تابل نباش

ــردد. ــن گ ــه نصب العی هم

محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون 
ــام  ــرد: نظ ــح ک ــس، تصری ــادی مجل اقتص
ــت  ــی اس ــات اساس ــد اصاح ــی نیازمن بانک
ــی  ــام بانک ــا در نظ ــی م ــون اصل و از دو قان
یکــی قانــون پولــی بانکــی مصــوب ســال 51 
و یکــی قانــون مقــررات بانکــداری بــدون ربــا 
ــت  ــته اس ــال ها گذش ــال 62، س ــوب س مص
ــت  ــود را از دس ــی خ ــن کارآی ــن قوانی و ای

ــد. داده ان
وی در بخــش  دیگــری از صحبت هــای خــود 
درخصــوص وظیفــه نظارتــی بانــک مرکــزی 
ــه  ــت: در برنام ــا گف ــات بانک ه ــر موسس ب
ششــم، اختیــار تــام بــه بانــک مرکــزی داده 
ــی  ــه همــه نظام هــای مال ــد ب ــا بتوان شــد ت
ــر آن هــا نظــارت داشــته باشــد؛  ــردازد و ب بپ
چــرا کــه یکــی از نواقــص قانونــی ایــن بــود 
ــکل از  ــی غیرمتش ــه نوع ــات ب ــه مؤسس ک
چتــر نظارتــی خــارج بودنــد و بانــک مرکــزی 
دچــار  بخــش  ایــن  در  قضائیــه  قــوه  و 

مشــکاتی می شــد؛  امــا بــر اســاس برنامــه 
ــت. ــره گســترش یاف ــن دای ششــم ای

نماینــده کرمــان تصریــح کــرد: در حــال 
مشــکات  مهم تریــن  از  یکــی  حاضــر 
حــوزه بانکــی مــا، رقابــت ناســالم بیــن 
ــی و غیرمتشــکل اســت؛  ــازار متشــکل پول ب
بــه طــوری کــه بــازار غیرمتشــکل یعنــی 
ــرای جــذب  ــاری ب ــی و اعتب موسســات مال
ــکلی  ــه ش ــپرده را ب ــود س ــرخ س ــرمایه ن س
تنظیــم می کننــد کــه بــه نوعــی خــاف 
ــر  ــه دلیــل نبــود نظــارت ب قانــون اســت و ب
آن، نوعــی رقابــت غیرمنطقــی بیــن آن هــا و 
ــی آن  ــه خروج ــود ک ــاد می ش ــا ایج بانک ه
ــت  ــپرده اس ــود س ــی س ــای غیرواقع نرخ ه
ــرای  ــمی ب ــای رس ــر بانک ه ــوی دیگ و از س
ــی  ــازار نقش آفرین ــن ب ــد در ای ــه بتوانن اینک
ــوددهی  ــه س ــر روی ــه تغیی ــور ب ــد، مجب کنن

ــتند. ــود هس خ
وی ادامــه داد: در کنــار ایــن مشــکل وقتــی 

ــن  ــورم را پایی ــرخ ت ــورم ن ــوع ت ــا در موض م
ــی  ــن مال ــرخ تامی ــا ن ــم، ام ــه می داری نگ
بــه نســبت آن کاهــش پیــدا نمی کنــد و 
ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــا در وضعیت تولیدکننده ه
کــه از طرفــی امــکان افزایــش قیمــت را 
بــرای کنتــرل تــورم ندارنــد و از طرفــی 
مجبورنــد تســهیات را بــا نــرخ زیــادی 
ــازار  ــود در ب ــد، درنتیجــه رک بازپرداخــت کنن
رفته رفتــه  بانک هــا  و  می شــود  حاکــم 
ــور  ــه ط ــد و ب ــا را مصــادره می کنن کارخانه ه
کلــی ارتبــاط نداشــتن بــازار واقعــی بــا بــازار 
غیرواقعــی و نرخ هــای بــازده 25 درصــد در 
ــا را  ــورم 9 درصــد، اقتصــاد بانک ه ــل ت مقاب

ــد. ــوق می ده ــدی س ــش ج ــه چال ب
ــن  ــه ای ــرد: هم ــان ک ــی خاطرنش پورابراهیم
روندهــا بــه دلیــل نظــارت نداشــتن درســت 
تصمیمــات  نگرفتــن  و  مرکــزی  بانــک 
متناســب بــا شــرایط بــازار از ســوی ایــن نهاد 
رســمی  بانک هــای  و  می شــود  تشــدید 
ــت  ــازار غیرمتشــکل رقاب ــا ب ــد ب ــه بخواهن ک
و قانــون را نیــز رعایــت کننــد، مجبورنــد 
بــه روش هایــی نظیــر جایزه هــا و ســایر 
روش هــای تشــویقی دســت بزننــد کــه ایــن 
نیــز تعهــد جدیــدی را بــه بانک هــا وارد 

. می کنــد
صحبت هــای  پایانــی  بخــش  در  وی 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــوص نگرانی ه ــود درخص خ
مؤسســات مالــی و اعتبــاری گفــت: کمتــر از 
60 مؤسســه از میــان چندیــن هــزار مؤسســه 
ــب توجهــی از ســرمایه های  ــی رقــم جال مال
ــان  ــن می ــد و از ای ــار دارن ــردم را در اختی م
نیــز تعــدادی بــه دنبــال اخــذ مجــوز رســمی 
ــزی  ــک مرک ــی از بان ــل قانون ــی مراح و ط
هســتند؛ در صورتــی کــه ایــن اتفــاق رخ دهد 
نگرانی هــای مــردم از سرمایه هایشــان در 

ــود. ــع می ش ــات رف ــوع مؤسس ــن ن ای

افــزود:  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
همچنیــن تعــدادی از مؤسســات نیــز در 
تصویــب  بــا  مؤسســه کاســپین  قالــب 
ــیون  ــای کمیس ــزی و پیگیری ه ــک مرک بان
اقتصــادی امــکان بازپرداخــت حجــم زیادی 
ــرد و  ــد ک ــدا خواهن ــردم را پی ــات م از مطالب
در بخــش دیگــری از ایــن مؤسســات نیــز، 
ــال  ــه دنب ــرده و ب ــدام ک ــزی اق ــک مرک بان
ــای  ــوص دارایی ه ــات درخص ــل اطاع تکمی
ــن  ــردم تعیی ــپرده های م ــا س ــت ت آن هاس
تکلیــف شــود و در صورتــی کــه ایــن اتفاقــات 
رخ دهــد، حجــم زیــادی از مطالبــات مــردم 

تعییــن تکلیــف می شــود.
ــد  ــردم بای ــت: م ــان گف ــی در پای پورابراهیم
بــه مصوبــات قانونــی و موسســاتی کــه 
از طریــق ســایت رســمی بانــک مرکــزی 
ــد و  ــه کنن ــد شــده مراجع ــا تایی مجــوز آن ه
ــای  ــه و وعده ه ــای عوام فریبان ــب تابلوه فری

اجرانشــدنی مؤسســات را نخورنــد.
 بــا توجــه بــه اختیــارات جدیــد قانونــی 
بانــک مرکــزی، ایــن نهــاد نیــز موظف اســت 
 نظارت هــای خــود را تشــدید کنــد و مــا 
در مقابــل هرگونــه اهمــال کاری و کوتاهــی در 

نظــارت حســاس هســتیم. ایســنا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 مردم نگران سپرده هایشان 
در بانک ها نباشند

ادامه از صفحه اول

حجت االســام ســید ابراهیــم رئیســی در جمــع فعــاالن علمــی 
ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا بیــان اینکــه برخــی 
شــعار »نقدپذیــری« می دهنــد، امــا در عمــل هیــچ پایبنــدی 
بــه آن ندارنــد، گفــت: امــروز ایــن تناقــض گفتــار و عمــل، یکــی 
ــتاد  ــه، اس ــک فرهیخت ــر ی ــت. اگ ــه ماس ــکات جامع از مش
دانشــگاه یــا حــوزه، بــر اســاس عقیــده و نظــر شــخصی نقــدی 
ــده  ــار عقی ــع اظه ــا هجمــه مان ــد ب ــر موضوعــی داشــت، نبای ب

شــد و فضــای نقــد را در جامعــه بســت.
ــد  ــان را بزنن ــت حرفش ــدون لکن ــدان ب ــر منتق ــزود: اگ وی اف
بخــش زیــادی از مســائل جامعــه حــل خواهــد شــد؛ امــا اگــر 
ــاد  ــگان و آح ــگان، نخب ــد و فرهیخت ــته ش ــد بس ــان منتق ده
مــردم جامعــه بــه منکــر بی حــس و بی تفــاوت شــدند، 
جامعــه بــه ســوی مــرگ اخاقــی و معنــوی پیــش مــی رود.

رئیســی تأکیــد کــرد: بایــد تدبیــری اندیشــیده شــود تــا 
منتقــدان در جامعــه احســاس تنهایــی نکننــد. امــروز حمایــت 
از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر یــک ضــرورت اســت.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه حــذف منتقدان 
هیــچ کمکــی بــه حــل مشــکات کشــور نخواهــد کــرد، گفــت: 
ــروف  ــه مع ــر ب ــج ام ــتای تروی ــئوالن در راس ــری مس  نقدپذی
ــد  ــای نق ــک ضــرورت اســت و از ویژگی ه ــر، ی ــی از منک و نه
ایــن اســت کــه بایــد بــدون حــب و بغــض و تنهــا بایــد رضــای 

خــدا باشــد.
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرد: ام ــد ک ــان تأکی وی در پای
ــر اســت و سســتی در  ــر و تأخیرناپذی موضوعــی تعطیلی ناپذی
ــه و  ــرای جامع ــری ب ــار و جبران ناپذی ــار زیان ب ــر، آث ــن ام ای

ــامی دارد. ایرنــا ــام اس نظ

نماینــده مقــام معظــم رهبــری و دبیــر شــورای 
ــدات  ــه تهدی ــش ب ــی در واکن ــت مل ــی امنی عال
اخیــر آمریــکا علیــه ســوریه کــه بــه بهانــه 
ســاح  از  اســتفاده  بــرای  دمشــق  قصــد 
شــیمیایی مطــرح شــده، اظهــار داشــت: طــرح 
ــداوم  ــوریه ت ــه س ــی علی ــای واه ــاره ادعاه دوب
ــتن  ــرپوش گذاش ــرای س ــکا ب ــناریوی امری س
ــم و  ــه تروریس ــتمر جبه ــت های مس ــر شکس ب
ــش  ــده ارت ــروی های تعیین کنن ــا پیش ــه ب مقابل

ــت. ــوریه اس س
 دریابــان شــمخانی بــا اشــاره بــه ضــرورت 
شــیمیایی  ســاح های  منــع  ســازمان  ورود 
ــده  ــای مطرح ش ــوع ادعاه ــه موض )OPCW(ب
از ســوی آمریــکا اظهــار داشــت: در صورتــی 
ــود  ــای خ ــرح ادعاه ــکا در ط ــت آمری ــه دول ک
صداقــت دارد بایــد اطاعــات مربوطــه را در 
اختیــار بازرســان ســازمان منــع ســاح های 
ــت  ــکاری دول ــا هم ــا ب ــد ت ــرار ده ــیمیایی ق ش

ــرار  ــه ق ــتی آزمایی بی طرفان ــورد راس ــوریه م س
ــرد. بگی

 وی بــا یــادآوری تجــاوز غیرقانونــی آمریــکا 
ــگاه  ــرار دادن پای ــدف ق ــوریه و ه ــاک س ــه خ ب
هوایــی شــعیرات بــه بهانــه اســتفاده ایــن کشــور 
از ســاح شــیمیایی افــزود: ایــران و روســیه 
ــزام  ــتار اع ــما خواس ــداد رس ــن رخ ــس از ای پ
هیئــت حقیقت یــاب بین المللــی بــرای بررســی 
ادعاهــای مطرح شــده از ســوی آمریــکا شــدند؛ 

ــری از افشــای  ــرای جلوگی ــن واشــینگتن ب لیک
پــوچ بــودن اتهامــات مطرح شــده علیــه ســوریه، 

ــع انجــام ایــن اقــدام شــد. مان
 شــمخانی بــا هشــدار بــه آمریــکا دربــاره عواقب 
ــا  ــر پ ــور و زی ــن کش ــویه ای ــک س ــات ی اقدام
گذاشــتن مبانــی حقــوق بین الملــل و حاکمیــت 
ــای  ــک رفتاره ــدون ش ــزود: ب ــوریه اف ــی س مل
نابخردانــه و ماجراجویانــه آمریــکا در ســوریه 
ــه  ــا آتــش اســت و صحن ــازی ب ــارز ب مصــداق ب
نظامــی در ایــن کشــور، تــداوم تجــاوز یــک 
ــا  طرفــه آمریــکا بــه ســوریه و مواجــه نشــدن ب
واکنــش متقابــل را  تغییــر خواهــد داد. دانشــجو

ــر  ــود ب ــی خ ــره جنوب ــای ک ــا همت ــدار ب ــی در دی ــی الریجان عل
اهمیــت ســاماندهی همکاری هــای اقتصــادی، بازرگانــی، گمرکــی 

ــرد.  ــد ک ــی کشــورهای حــوزه اوراســیا تاکی و مال
ــاد  ــود ابع ــس کشــورمان در بخشــی از ســخنان خ ــس مجل رئی
 برنامــه 5 ســاله ششــم جمهــوری اســامی ایــران را تبییــن 
ــی  ــرای پذیــرش ســرمایه گذاری کــره جنوب و آمادگــی تهــران را ب
ــت،  ــط زیس ــرژی، محی ــای ان ــی در حوزه ه ــذاری پروژه های و واگ

خطــوط ریلــی و ... اعــام کــرد.
 الریجانــی تســهیل در روابــط بانکــی، صــدور روادیــد و برقــراری 
ــم  ــران را گام مهمــی در تحکی ــن ســئول و ته ــرواز مســتقیم بی پ
ــی و  ــتی پارلمان ــروه دوس ــی گ ــد و آمادگ ــود خوان ــط موج رواب
ــرای  ــامی را ب ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون های تخصص کمیس

ــرار داد.  ــد ق ــورد تاکی ــط موجــود م ــت رواب تقوی

رئیــس مجلــس کــره جنوبــی روابــط دو کشــور را رو بــه پیشــرفت 
خوانــد و افــزود: روابــط پارلمانــی تقویت کننــده و مکمــل روابــط 
بخش هــای دولتــی و خصوصــی دو کشــور  اســت. وی آمادگــی 
ــرژی،  ــای ان ــران در حوزه ه ــا ای ــکاری ب ــرای هم ــورش را ب کش
نفــت، گاز و پتروشــیمی، انرژی هــای پــاک و خودروســازی مــورد 
تاکیــد قــرار داد و افــزود: مــا هــم عقیــده داریــم کــه رفــع موانــع 
ــن دو  ــتقیم بی ــرواز مس ــراری پ ــد و برق ــدور روادی ــهیل ص و تس
کشــور، زیربنــای توســعه همکاری هــای تجــاری و اقتصــادی دو 

کشــور اســت. 
ــی  ــوت الریجان ــه دع ــی در پاســخ ب ــره جنوب ــس ک ــس مجل رئی
ــت:  ــت و گف ــراز داش ــران اب ــه ته ــفر ب ــرای س ــود را ب ــی خ آمادگ
پیشــنهاد مــی کنــم کــه هــر ســال در تهران و ســئول بــه نوبــت دیدار 

داشــته باشــیم. پایــگاه اطاع رســانی مجلــس شــورای اســامی

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد:

ضرورت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

رفتارهای نابخردانه آمریکا در سوریه، بازی با آتش است

الریجانی در دیدار با رئیس مجلس کره جنوبی: 

تهران آماده پذیرش سرمایه گذاری کره جنوبی است 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
خبر داد: 

انجام 440 هزار پرواز در سال 
بدون حتی یک حادثه 

ــرارگاه  ــده ق ــماعیلی، فرمان ــرزاد اس ــرتیپ ف ــر س امی
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــد هوای پدافن

ــه در  ــی اینک ــرای کشــور یعن ــاع ب ــار داشــت: دف اظه
طــول یــک ســال 440 هــزار هواپیمــا از آســمان 
ــه هــم نداشــته  ــور کنــد وحتــی یــک حادث ایــران عب

ــیم. باش
ــاره  ــا اش ــش ب ــی ارت ــد هوای ــرارگاه پدافن ــده ق فرمان
ــح  ــت، تصری ــردم هس ــان م ــه در می ــی ک ــه وحدت ب

ــردم  ــای م ــا دع ــه ب ــت ک ــدت اس ــن وح ــرد: همی ک
این گونــه دفــاع منســجم و یکپارچــه ای را بــه وجــود 

ــم. ــکر می کنی ــردم تش ــت و از م آورده اس
ــرارگاه  ــده ق ــماعیلی، فرمان ــرزاد اس ــرتیپ ف ــر س امی
پدافنــد هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در 
مصاحبــه ای دربــاره نمــره دفاعــی کشــور خاطرنشــان 

ــاو جنگــی یــک کشــور ابرقــدرت  ــد کــه ن کــرد: ببینی
چگونــه بــا ســرعت کــم بــه کشــتی تجــاری برخــورد 
می کنــد و چنیــن حادثــه ای پیــش می آیــد؛ امــا 
ــرواز در  ــزار پ ــن ه ــود چندی ــا وج ــران ب ــمان ای آس
ســال، حتــی یــک حادثــه هــم نداشــته اســت.

خبرنــگاران باشــگاه 

ارتش
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،،
مــردم نگــران ســپرده های خــود در 
جامعــه نباشــند و شــایعاتی کــه در 
جامعــه مطــرح اســت، نبایــد باعــث 
تشــویش مــردم شــود و امیدواریــم 
بانــک مرکــزی دربــاره موسســات نیــز 

ــه درســتی رســیدگی کنــد ب

ناصــر موســوی الرگانی درخصــوص حواشــی راهپیمایی روز 
جهانــی قــدس در تهــران و هتاکــی عده ای بــه رئیس جمهور 
ــدس  ــه روز ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــن روز اظه  در ای
روز وحــدت مســلمین جهان اســت و برای حمایــت از مردم 
مظلــوم فلســطین و قبلــه اول مســلمین ایــن راهپیمایــی 
ــان  ــدار مســلمانان جه ــزار می شــود و نشــان دهنده اقت برگ
و ملــت شــریف ایــران اســت، دادن شــعارهایی کــه باعــث 
ایجــاد اختــاف و تفرقــه می شــود، درســت نیســت و ایــن 
ــد   ــت کردن ــور اهان ــه رئیس جمه ــدادی ب ــه تع ــی ک  حرکت

شرعًا و عرفا و عقا مجاز نبود.
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی 
تروریســت ها در مجلــس  اخیــرا  به ویــژه کــه   افــزود: 
و مرقــد امــام راحــل دســت بــه جنایــت زده بودنــد و بعــد از 
نشــان دادن اقتــدار ملــت ایــران توســط ســپاه پاســداران که 
بــا پرتــاب موشــک بــه »دیرالــزور« اقتــدار ایــران اســامی 
ــی ســبب  ــای این چنین ــش گذاشــتند، حرکت ه ــه نمای را ب

ضعــف ایــن اقتــدار می شــود.

موســوی الرگانــی گفــت: ملــت مــا خــود در دهــه 60 قربانی 
تروریســم بــود و 17 هــزار شــهید تــرور تقدیــم کشــور کــرد؛ 
بنابرایــن اگــر بخواهیــم بــه اختافــات دامــن بزنیــم 
 طــرف مقابــل را شــاد کرده ایــم. پــس رئیس جمهــور 
و طرفــداران ایشــان در ایــن خصــوص بایــد خویشــتنداری 
ــد دو  ــد، نبای ــاد می کن ــمن را ش ــه دش ــی ک ــد و حرف کنن

ــد. طــرف بزنن
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای اســامی 
ــورت  ــان ص ــا متخلف ــی ب ــورد قانون ــد برخ ــه داد: بای ادام
ــر  ــرد، دیگ ــی ک ــورد قانون ــود برخ ــی می ش ــرد و وقت بگی
ادامــه دعــوا کار درســتی نیســت؛ چــون ســبب ایجــاد تفرقه 

می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون کــه 38 ســال از پیــروزی 
انقــاب اســامی می گــذرد، مــا بیــش از گذشــته بــه 
ــا برنامه ریزی هایــی کــه  ــا بتوانیــم ب وحــدت نیــاز داریــم ت
صهیونیســم، آمریــکا و آل ســعود بــرای کشــور مــا کرده انــد 

بــا وحــدت خودمــان مقابلــه کنیــم. ایســنا

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی:

ما بیش از گذشته به وحدت نیاز داریم 

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهــوری 
اســامی ایــران، در واکنــش بــه صــدور بیانیــه اخیــر برخــی 
از اعضــای پارلمــان اروپــا درخصــوص جمهــوری اســامی 
ایــران اظهــار داشــت: تعــداد محــدودی از نماینــدگان 
پارلمــان اروپــا کــه بــه ارتبــاط بــا بعضــی گروه هــای معانــد 
ــاش داشــته اند  ــن مشــهور هســتند، ت و گروهــک منافقی
ــت خــود ادعاهــای غیرواقعــی  ــا سوء اســتفاده از موقعی ب
دربــاره وضعیــت حقــوق بشــر را در  ایــران مطــرح کننــد.

ــز در  ــن نی ــتی منافقی ــک تروریس ــزود: گروه ــمی اف قاس
ــود  ــی خ ــازی های قبل ــابه و آمارس ــات مش ــه اقدام ادام
ــته  ــه و گذش ــون همیش ــه، همچ ــدام مزوران ــک اق و در ی
ــوان  ــه عن ــا را ب اســامی برخــی از نماینــدگان پارلمــان اروپ
حامــی ایــن بیانیــه و بــدون اطــاع و امضــای آنــان 
منتشــر کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری 
از نماینــدگان فعــال و آشــنا بــه مســائل ایــران و منطقــه در 
پارلمــان اروپــا، بــه ســبب آگاهــی از ماهیــت ایــن اقــدام 
غیرحرفــه ای و غیراخاقــی همــواره از همراهــی بــا آن         

ــد. ــاز زده ان ســر ب
ــن  ــا ای ــرد: م ــح ک ــه تصری ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــل  ــد تعام ــر فرآین ــذاری ب ــرای تاثیرگ ــی ب ــدام را تاش  اق
و همــکاری و روابــط رو بــه رشــد جمهــوری اســامی ایــران 
ــار بســیار ســازنده  ــم کــه آث ــی می دانی و کشــورهای اروپای
و مثبتــی در همــه زمینه هــا بــرای طرفیــن داشــته اســت.

ــن  ــران ضم ــامی ای ــوری اس ــرد: جمه ــد ک ــمی تاکی قاس
ــی  ــی و تبلیغات ــای روان ــه ترفنده ــردن این گون ــوم ک محک
معتقــد بــه تعامــل ســازنده و مبتنــی بــر احتــرام متقابــل با 
ــا در همــه زمینه هــای مــورد عاقــه طرفیــن  ــه اروپ اتحادی
چگونگــی گســترش  ماننــد  زمینه هایــی  در  جملــه  از 
همکاری هــای دو جانبــه، مســائل زیســت محیطی، مبــارزه 
ــان  ــاق انس ــم، قاچ ــا تروریس ــارزه ب ــدر، مب ــواد مخ ــا م  ب
و جنایــات ســازمان یافته، حقــوق بشــر و دیگــر موضوعــات 
ــدور  ــاد دارد ص ــت و اعتق ــی اس ــه جهان ــه جامع ــا ب مبت
ــگاه و  ــار، جای ــاس و بی اعتب ــای بی اس ــه بیانیه ه این گون

ــد. فــارس ــا را خدشــه دار می کن ــان اروپ ــت پارلم منزل

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سپاه به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد



کوتاه اخبار 
معاون وزیر تعاون اعالم کرد:

 ۸۰ درصد جویندگان کار 
دانش آموختگان دانشگاهی هستند

معــاون وزیــر تعــاون معتقــد اســت در شــرایطی کــه 
ــع  ــر صنای ــاون 4 براب ــش تع ــتغال بخ ــت اش ظرفی
ــدگان کار را  ــد جوین ــه ۸۰ درص ــی ک ــت و در حال اس
ــد،  ــکیل می دهن ــگاهی تش ــگان دانش دانش آموخت
ــتغال  ــاد اش ــرای ایج ــا ب ــت تعاونی ه ــد از ظرفی بای

ــرد.  ــتفاده ک ــدار اس ــتغال پای ــژه اش به وی
ســید حمیــد کالنتــری اظهــار کــرد: یکــی از راه هــای 
ایجــاد اشــتغال در کشــور تمرکــز بــر توانمندســازی 
ــای  ــردم در فعالیت ه ــارکت م ــه و مش ــاد جامع آح
ــور  ــت حض ــزار تقوی ــن اب ــت و بهتری ــادی اس اقتص

ــتند.  ــا هس ــردم، تعاونی ه م
ــتغال در  ــاد اش ــت ایج ــه ظرفی ــان اینک ــا بی وی ب
بخــش تعــاون 4 برابــر صنایــع اســت، افــزود: 
ــش  ــر در بخ ــر نف ــرای ه ــغل ب ــاد ش ــه ایج هزین
تعــاون یک چهــارم هزینــه ایجــاد شــغل در صنایــع 
بــزرگ اســت؛ بــه همیــن دلیــل توانمندســازی 
موجــب  تعاونــی  تشــکل های  طریــق  از  مــردم 

افزایــش تولیــد و اشــتغال می شــود. 
ــه  ــاون در ادام ــای وزارت تع ــور تعاونی ه ــاون ام مع
ــا را  ــت تعاونی ه ــای کیفی ــد و و ارتق ــش درآم افزای
در توســعه صــادرات آن هــا مؤثــر خوانــد و بــا اشــاره 
ــزود: در  ــم اف ــت یازده ــا در دول ــه رشــد تعاونی ه ب
طــول ســال های ۹۲ تــا ۹۵ بیــش از ۲۰ هــزار و ۵۰۰ 
تعاونــی در کشــور تشــکیل شــده و تعاونی هــای 
ــد  ــد رش ــی 4۵ درص ــاورزی و صنعت ــدی، کش تولی

داشــته اند. ایرنــا

 اجرایی  شدن اخذ مالیات 
از مالکان خانه های  خالی

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 
ــای   ــکان خانه ه ــات از مال ــذ مالی ــدن اخ از اجرایی ش
درصــدی   ۱۲ تــا   ۱۰ افزایــش  احتمــال  و  خالــی 
اجاره بهــا در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: در قالــب 
مســکن  اجتماعــی بــرای دهک هــای پاییــن جامعــه، 
سیاســت هایی حمایتــی در نظــر گرفتــه می شــود تــا 
بتــوان ســهم اجاره بهــا را از ســبد خانــوار کاهــش داد. 
حامــد مظاهریــان تاکیــد کــرد: مالیــات یکــی از 
سیاســت های  اجــرای  بــرای  ابزارهــا  مهم تریــن 
ــه کار  ــز ب ــا نی ــزار در کشــور م ــن اب دولت هاســت و ای
ــای  ــر خانه ه ــات ب ــال مالی ــود. از امس ــه می ش گرفت
ــدای  ــت از ابت ــه در حقیق ــی، وصــول می شــود ک  خال
ــمول  ــد مش ــی بودن ــه خال ــی ک ــال ۹۵، خانه های س
خانه هــای  از  مالیــات  اخــذ  می شــوند.  مالیــات 
مالــکان  خالــی ســبب می شــود تــا امــالک بیشــتری 
وارد بــازار اجــاره شــوند کــه ایــن خــود کمــک می کنــد 

ــوند.  ــل ش ــز تعدی ــا نی ــا نرخ ه ت
ــش از  ــر بی ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
7 میلیــون خانــوار اجاره نشــین در کشــور وجــود 
دارد، گفــت: بــر اســاس رصــد مــا و پیش بینــی 
ــا ۱۲  ــش نهایت ــازار معامــالت مســکن، شــاهد افزای ب

درصــدی نــرخ اجاره بهــا خواهیــم بــود. 
وزارت راه و شهرســازی برنامه ریــزی مســکن کشــور را 
 بــر عهــده دارد و بــا در نظــر گرفتــن موجــودی مســکن

میــزان خانــوار و نیازهــای خانــوار و روابــط اقتصــادی 
ــا مســائلی کــه در اقتصــاد کالن کشــور  بیــن آن هــا ب

ــد. ایلنــا ــرار می کن ــادل برق ــود دارد، تع وج

کوتاه از اقتصاد

پایان عمر اینترنت حجمی
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  واعظــی،  محمــود 
ــان  اطالعــات، در صفحــه اینســتاگرامی خــود از پای
فــروش اینترنــت حجمــی خبــر داد و نوشــت دولت 
در حــال تدویــن مصوبــه ای اســت کــه بــه فــروش 
 ADSL ــت ــت ثاب ــازار اینترن ــی در ب ــت حجم اینترن
پایــان دهــد و بــه فــروش ســرویس های نامحــدود 
ــرار  ــن برنامــه ق ــا ای ــن بخــش روی آورد. گوی در ای
اســت تــا پایــان دولــت یازدهــم بــرای تصویــب بــه 

ــد. ــررات برس ــم مق ــیون تنظی ــت کمیس دس
 بــر اســاس اعــالم وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
مصرفــی  اینترنــت  غالــب  حجــم  اطالعــات، 
تصویــری  محتــوای  بارگــذاری  بــرای   ایرانی هــا 
ــن اســاس  ــر همی ــه می شــود و ب ــی هزین و ویدئوی
ــور  ــی در کش ــری و ویدئوی ــوای تصوی ــد محت تولی
درآمدزایــی  مهــم  راه هــای  از  یکــی   می توانــد 
و ایجــاد اشــتغال باشــد. ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــی، یک ــای اینترنت ــبه تعرفه ه ــوه محاس ــه نح ک
ــه  ــش ب ــن بخ ــتغال زایی در ای ــزرگ اش ــع ب از موان
شــمار می آیــد؛ زیــرا بــر اســاس مــدل فعلــی، 
ــترکان  ــرای مش ــر ب ــای حجیم ت ــذاری ویدئوه بارگ
اینترنتــی هزینــه ســنگین تری دارد و درنهایــت 
اقبــال مصرف کننــده بــه آن هــا کمتــر خواهــد شــد. 
ــت  ــی اس ــان موضوع ــن هم ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
کــه وزیــر ارتباطــات بــه  عنــوان دغدغــه خــود بــرای 
ــر  ــرده و تغیی ــرح ک ــی مط ــد داخل ــت از تولی حمای
راســتا  آن  در  را  اینترنــت  قیمت گــذاری  مــدل 

ــت.  ــته اس دانس
ــم  ــاون ســازمان تنظی ــه عباســی شــاهکوه، مع البت
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی هــم معتقــد اســت: 
»محتــوا بــا حجــم بیشــتر بایــد راحت تــر بــه 
دســت مــردم برســد و محدودیت هــای حجــم 
اینترنــت  الگــوی مصــرف  زیــرا  حــذف شــود؛ 
فعلــی  مشــترکان  می دهــد  نشــان  ایرانی هــا 
ــی  ــی و داخل ــم ویدئوی بیشــتر ســرویس های حجی

را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد.« 
ــد منتظــر حــذف  ــوری، بای ــه معــاون رگوالت ــه گفت ب
ســرویس های حجمــی بــود؛ زیــرا حــذف اینترنــت 
حجمــی در ایــران می توانــد یکــی از مهم تریــن 
اتفاقــات چنــد ســال اخیــر فنــاوری اطالعــات 
ــد.  ــم کن ــران را فراه ــت کارب ــد و رضای ــور باش کش

ایــران جیــب

تناقض های یاراکارت
ــتان  ــی سرپرس ــه تمام ــاراکارت ب ــود ی ــده ب ــه ش گفت
ــد،  ــه قــرار دارن ــواری کــه در لیســت دریافــت یاران خان
پرداخــت می شــود و ضمانــت پرداخــت ایــن وام تنهــا 
حســاب یارانــه اســت؛ امــا در اصــل ابالغیــه ایــن طرح 
ــد  ــا می توانن ــعبات بانک ه ــه ش ــده ک ــا آم ــه بانک ه ب
ــت  ــن در جه ــت ضام ــفته و درخواس ــت س ــا دریاف ب
اقــدام  وام گیرنــدگان  از  وام  بازپرداخــت  تضمیــن 
ــه  ــان آنچ ــکار می ــی آش ــوع تناقض ــن موض ــد. ای کنن
دربــاره ایــن وام گفتــه شــده بــود و نحــوه اجــرای آن 
اســت. ایــن کارت هــای اعتبــاری جدیــد در قالــب عقد 
ــه  صــورت نســیه  مرابحــه صــادر شــده و تســهیالت ب
ــت  ــود. بازپرداخ ــخاص داده می ش ــه اش ــاطی ب اقس
ــه  ــه  صــورت مســتقیم از حســاب یاران ــز ب اقســاط نی
ــه اول ســقف  افــراد صــورت خواهــد گرفــت. در مرحل
تســهیالت اعطایــی از طریــق ایــن ســازوکار ۵۰ میلیون 
ــهیالت  ــت تس ــت بازپرداخ ــود. مهل ــد ب ــال خواه ری
حداقــل 36 و حداکثــر 6۰ مــاه خواهــد بــود. بــه  
ــایر  ــاری س ــای اعتب ــت وام از یاراکارت ه ــز برداش ج
عملیات هــای بانکــی از قبیــل برداشــت وجــه، انتقــال 
وجــه و برداشــت کارمــزد از طریــق کارت هــای مذکــور 

ــود. خبرآنالیــن ــد ب ــر نخواه امکان پذی

تولید ملی

پارس خزر
در اســفندماه ۱347 بــا مشــارکت و همــکاری فنــی کارخانــه توشــیبای ژاپــن، »شــرکت پــارس 
توشــیبا« فعالیــت خــود را در اســتان گیــالن آغــاز کــرد. در آبان مــاه ســال ۱36۱ نــام »شــرکت 
ــه »شــرکت صنعتــی پــارس خــزر« تغییــر یافــت. در حــال حاضــر شــرکت  پــارس توشــیبا« ب
صنعتــی پــارس خــزر بــه عنــوان بزرگ تریــن تولیدکننــده لــوازم خانگــی برقــی کوچــک در ایــران، 
ــورس  ــه می دهــد و ســهام آن در ســازمان ب ــت خــود ادام ــه فعالی ــام ب ــه صــورت ســهامی ع ب
اوراق بهادارنیــز عرضــه می شــود. ایــن شــرکت همچنیــن یکــی از ارکان شــرکت ســرمایه گذاری 
پــارس توشــه اســت. خشــنودی مشــتریان، طراحــی و توســعه محصــوالت جدیــد و تــالش بــرای 
شــکوفایی ایــران عزیــز، ســرلوحه فعالیــت شــرکت اســت. شــرکت صنعتــی پــارس خــزر 3۸ 
ــا کیفیــت مرغــوب تولیــد و روانــه بازارهــای داخلــی و خارجــی  گــروه محصــول در ۲۰۹ مــدل ب
ــاری  ــه، بخ ــواع پنک ــد از: ان ــزر عبارتن ــرکت پارس خ ــدی ش ــوالت تولی ــروه محص ــد. گ می کن
کنوکتــور، فــن هیتــر، پلوپــز، پلوپز-گــرم نگهــدار، مولتــی کوکــر، بخارپــز، ســرخ کن، آون توســتر 
 ساندویچ ســاز، کباب پــز، تخم مرغ پــز، چــرخ گوشــت، غذاســاز، آســیاب، هــم زن، بلنــدر 
خردکــن، دوکاره )آســیاب-مخلوط کن(، ســه کاره )خردکن-مخلــوط کن-هــم زن(، ســبزی 

ــت و ... . ــرخ گوش ــل چ ــک کن، مکم ــبزی خش ــوه و س ــن، می خردک

کیمیای وطن مدیــر عامــل شــرکت فــوالد 
ــه   ــد ب ــع بای ــت: جوام ــان گف ــه اصفه مبارک
ــه  ــود ب ــادی خ ــای اقتص ــع نیازه ــور رف منظ
مســائل اجتماعــی و حفــظ محیــط زیســت 
ــر  ــا در نظ ــند و ب ــته باش ــژه داش ــه وی توج
گرفتــن ایــن مــوارد اقــدام بــه بهبــود کیفیــت 

زندگی خود کنند. 
بهــرام ســبحانی بــا تأکیــد بــر اهمیــت حفــظ 
محیــط زیســت اظهــار کــرد: مفهــوم توســعه 
پایــدار بــه توســعه جوامــع بــا در نظــر گرفتــن 
بــه  بــدون لطمــه زدن  نیازهــای کنونــی، 
اســتعدادها و توانایی هــای مــورد نیــاز آینــده 

اســت. 
ــع  ــور رف ــه  منظ ــد ب ــع بای ــزود: جوام وی اف
مســائل  بــه  خــود  اقتصــادی  نیازهــای 
ــه  ــت توج ــط زیس ــظ محی ــی و حف اجتماع
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــند و ب ــته باش ــژه داش وی
ایــن مــوارد اقــدام بــه بهبــود کیفیــت زندگــی 

ــد.  ــود کنن خ
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه از ابتــدای 
ــن  ــون ت ــد ۲.۵ میلی ــور تولی ــه منظ ــرح ب ط
فــوالد احــداث شــد و در ادامــه، توســعه 
ــت و  ــرار گرف ــتورکار ق ــرکت در دس ــن ش ای
ــوالد  ــن ف ــون ت ــد 6 میلی ــه تولی ــتیابی ب دس

شــد.  هدف گــذاری 
وی ادامــه داد: یکــی از مــواردی کــه همــواره 
فــوالد مبارکــه بــر آن تأکیــد داشــته، رفــع نیاز 
ــوالت  ــه محص ــور در زمین ــر کش ــال حاض ح
ــر  ــا در نظ ــم ب ــن مه ــه ای ــت ک ــوالدی اس ف
گرفتــن توانایــی دوره هــای آینــده در بــرآوردن 

ــه اســت.  ــای خــود صــورت گرفت نیازه
ســبحانی در ادامــه بــه بعضــی اقداماتــی 
ــه  منظــور حفــظ  ــن شــرکت ب کــه توســط ای
محیــط زیســت صــورت گرفتــه، اشــاره کــرد و 

بیــان داشــت: دفــع پســماندهای ویــژه تحت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــارت س نظ
 بــه روش اصولــی و طبــق ضوابــط فنــی 
و اجــرای طــرح فــراوری گــرم ســرباره انجــام 

می شــود. 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
هــدف از اجــرای ایــن طــرح را حفــظ محیــط 
زیســت خوانــد و خاطرنشــان کــرد: بــه 
دنبــال اجرایــی شــدن ایــن طــرح ضایعــات 
ــه  ــات ب ــن ضایع ــه و ای ــش  یافت ــی کاه دفن
ارزش افــزوده تبدیــل  شــده اســت کــه منجــر 

ــود. ــی می ش ــع طبیع ــت از مناب ــه حفاظ ب

 اجرای سیستم پایش لحظه ای
طرح هــای  از  دیگــری  نمونــه  بــه  وی 
ــظ  ــور حف ــه  منظ ــه ب ــوالد مبارک ــی ف اجرای
محیــط زیســت اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
اجــرای سیســتم پایــش لحظــه ای و بــر 
ــز  ــات آنالی ــال اطالع ــا و ارس ــط آالینده ه خ
احــداث  زیســت،  محیــط  ســازمان  بــه 
ــوالد  ــرکت ف ــاب در ش ــای پس تصفیه خانه ه
سیســتم های  ارتقــای  و  توســعه  ســبا، 
ــا هــدف  ــه ب ــوالد مبارک ــه پســاب در ف تصفی
کاهــش برداشــت آب از رودخانــه و ارتقــا 

بــا  غبــار  بهبــود سیســتم های کنتــرل  و 
تومــان،  میلیــارد  بــر ۲۰۰  بالــغ  اعتبــاری 
ــه  ــوالد مبارک ــات ف ــری از اقدام ــش دیگ بخ
ــت.  ــت اس ــط زیس ــظ محی ــور حف ــه  منظ ب
ــی  ــه اجــرای طرح های ــن ب ســبحانی همچنی
کــه بــا هــدف کمــک بــه بحــران آب در 
منطقــه صــورت گرفتــه، اشــاره کــرد و یــادآور 
جمــع آوری  طــرح  مالــی  تأمیــن   شــد: 
ــا  ــاور ب ــهرهای مج ــاب های ش ــه پس و تصفی
هــدف رفــع مشــکل زیســت محیطی منطقــه 
و اســتفاده از پســاب ها در مصــارف صنعتــی 
و کمــک بــه حــل بحــران آب در منطقــه 
بخــش دیگــری از اقدامــات فــوالد مبارکــه در 

ایــن راســتا بــوده اســت.
 طرح تغییرات اقلیم

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
در  شــرکت  ایــن  مشــارکت  از  ادامــه  در 
زیســت محیطی  برنامه هــای  و  طرح هــا 
بین المللــی خبــر داد و در همیــن راســتا 
متذکــر شــد: طــرح تغییــرات اقلیــم بــا 
همــکاری انجمــن جهانــی فــوالد صــورت 
گرفــت کــه ایــن شــرکت موفــق بــه دریافــت 

ــد.  ــه ش تقدیرنام
وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر نیــز در 
زیســت محیطی  شــرایط  بهبــود  راســتای 
ــا توســعه فــوالد مبارکــه  منطقــه و همــگام ب
میــزان فضــای ســبز ایــن شــرکت از هــزار و 

ــت. ــه اس ــر رفت ــار فرات 6۰۰ هکت
ــرد:  ــح ک ــتا تصری ــن راس ــبحانی در همی  س
بــه همیــن منظــور تدابیــری اتخــاذ شــده تــا 
آبیــاری ایــن میــزان فضــای ســبز با اســتفاده 
شــرکت  صنعتــی  تصفیه شــده  پســاب   از 
و بــدون برداشــت آب اضافــی از زاینــده رود در 

محیطــی کامــال ســالم انجام شــود. 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 

مبارکــه  فــوالد  کــرد:  تأکیــد  پایــان  در 
ــی  ــز تحقیقات ــا مراک ــا ب ــعه همکاری ه توس
و دانشــگاهی کشــور را بــه  منظــور گســترش 
مطالعــات خــود در ایــن زمینــه در دســتورکار 

ــت. ــرار داده اس ق
 فوالد مبارکه رتبه  برتر کشور در 

طرح ذخیره  عملیاتی مصرف برق
همچنیــن رئیــس توزیــع بــرق شــرکت فــوالد 
مبارکــه از کســب رتبــه  برتــر کشــور در طــرح 
ذخیــره  عملیاتــی مصــرف بــرق توســط فــوالد 

مبارکــه خبــر داد. 
ــه  ــوان ب ــن عن ــان اینکــه کســب ای ــا بی وی ب
دلیــل اقدامــات فــوالد مبارکــه در طــرح 
ذخیــره  عملیاتــی مصــرف بــرق در تابســتان 
۹۵ صــورت گرفــت، افــزود: ازآنجاکــه در 
ــرق  ــد ب ــای تولی ــر نیروگاه ه ــال های اخی س
همپــای افزایــش مصــرف بــرق توســعه 
تأمیــن  بخــش  در  نیــرو  وزارت  نیافتــه، 
ــی  ــی و خانگ ــدگان صنعت ــرف کنن ــرق مص ب
ــه  ــی مواج ــا کمبودهای ــا گاه ب ــل گرم  در فص
ــه  ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام ــود؛ همی می ش
هــر ســال در فصــل گرمــا وزارت نیــرو بــرای 
تأمیــن بــرق مصــارف خانگــی کــه در اولویــت 
ــای  ــا اجــرای برنامه ه ــد، ب ــرار دارن ــن ق تأمی
ــی  ــترکین صنعت ــار« از مش ــخگویی ب »پاس
ــوت  ــا دع ــن برنامه ه ــکاری در ای ــت هم جه

بــه عمــل آورد. 
عبدالرســول احمدی بنــی برنامــه  ذخیــره  
برنامه ریــزی  کاهــش  برنامــه   عملیاتــی، 
برنامــه  کاهــش   شــده  مصــرف صنایــع، 
کشــاورزی  مصــرف  شــده    برنامه ریــزی  
و برنامــه  کاهــش بــار برنامه ریــزی  شــده  
مشــترکین اداری و ســایر مصــارف را از جملــه 
مهم تریــن برنامه هــای ایــن وزارتخانــه در 
ایــن راســتا برشــمرد و افــزود: ســاالنه ایــن 
برنامه هــا بــا ابــالغ دســتورکار و ضوابــط 
اجرایــی وزارت نیــرو کــه شــامل مشــوق های 
اســت  همــکار  مشــترکین  بــرای   مالــی 
ــرق  ــرف ب ــش مص ــه کاه ــود ک ــرا می ش اج
ــرات  در ســاعات اوج مصــرف و انجــام تعمی
در فصــل گرمــا از مهم تریــن برنامه هــای 

ــت.  ــرح اس ــن ط ــی در ای عملیات
ــه  ــوالد مبارک ــرق شــرکت ف ــع ب رئیــس توزی
ــرکت  ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ی
 فــوالد مبارکــه در انجــام تعهــدات اجتماعــی
ــع پیشــگام کشــور اســت، خــود  جــزو صنای
ــوان  ــال در فراخ ــر س ــد ه ــف می دان را موظ
همــکاری بــا وزارت نیــرو شــرکت کنــد. 
خوشــبختانه، ســال گذشــته اســتان اصفهــان 
در بیــن اســتان های کشــور و شــرکت فــوالد 
ــه   ــز رتب ــور حائ ــع کش ــن صنای ــه در بی مبارک

ــر شــدند. برت

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

 دفع پسماندهای فوالد 
با نظارت سازمان محیط زیست

ــب  ــش جال ــت بخ ــازی توانس ــه وزارت راه و شهرس ــس از آنک پ
اولویــت دار  پروژه هــای  بــه  مربــوط  برنامه هــای  از  توجهــی 
آزادراهــی را پیگیــری کنــد و بعضــی از آن هــا را بــه افتتــاح 
ــه  ــن روی ــد همی ــر می رس ــه نظ ــز ب ــاری نی ــال ج ــاند، در س برس
پیــش روی پروژه هــای زیرســاختی مهــم قــرار خواهــد داشــت. 
ــت  ــه نخس ــف قطع ــه تکلی ــی ک ــن اولویت های ــی از اصلی تری یک
آن نهایــی خواهــد شــد، قطعــه اول آزادراه تهــران- شــمال اســت. 
آزادراهــی کــه پــس از نزدیــک بــه ۲۰ ســال بالتکلیفــی ســرانجام 
توانســت وارد برنامــه کالنــی شــود کــه پــس از افتتــاح قطعــه اول 
آن شــرایط بــرای پیگیــری دو قطعــه باقی مانــده نیــز مشــخص 
اســت. در کنــار ایــن پــروژه مهــم یکــی از اصلی تریــن طرح هایــی 
کــه وزارت راه و شهرســازی پیگیــری آن را در دســتورکار قــرار داده، 
توســعه راه هــای منتهــی بــه مشــهد مقــدس در خراســان رضــوی 

اســت. یکــی از اصلی تریــن پروژه هایــی کــه پــای آســتان 
ــال  ــرح اتص ــد، ط ــاز می کن ــی ب ــای آزادراه ــه طرح ه ــدس را ب ق
ــالم وزارت  ــق اع ــه طب ــروژه ک ــن پ ــه قوچــان اســت. ای مشــهد ب
راه و شهرســازی در ابتــدا بناســت حــد فاصــل مشــهد تــا چنــاران 
ــا آســتان قــدس  ــه عقــد قــراردادی ب ــه زودی ب ســاخته شــود، ب
ــز در ســال جــاری دو  ــان نی منتهــی خواهــد شــد. اســتان اصفه
پــروژه مهــم آزادراهــی را پشــت ســر گذرانــد. یکــی از آن هــا آزادراه 
ــه قابلیــت کاهــش ۱۰۰  ــا توجــه ب ــه ب ــان- شــیراز اســت ک اصفه
ــان ایــن دو اســتان، یکــی از اولویت هــای  کیلومتــری مســیر می
جــدی راهســازی بــه حســاب می آیــد و طبــق برآوردهــای 
صورت گرفتــه امــکان آن وجــود دارد کــه حــدود ۵4 کیلومتــر از آن 
در شــهریورماه ســال جــاری و حــدود ۱۵۰ کیلومتــر از آن تــا پایــان 

ــرداری برســد. ایســنا ــه بهره ب ــده ب ســال آین

مدیریــت  دفتــر  مدیــر 
توزیــع  شــرکت  مصــرف 
بــرق شهرســتان اصفهــان 
 ۱۰ رشــد  بــه  اشــاره  بــا 
درصــدی پیــک  بــار مصــرف 
ــاه  ــان در خردادم ــرق اصفه ب
خاموشــی  موجــب  کــه 
در تابســتان خواهــد شــد 
پیش بینی هــا  گفــت: 
اگــر  می دهــد  نشــان 
ــه  ــدام ب ــرق، اق ــترکان ب مش
در  نکننــد،  صرفه جویــی 
ــورد  ــه رک ــال ب ــاه امس تیرم
ــی مصــرف  ــزار مگاوات ۵۸ ه

رســید.  خواهیــم  بــرق 
ــه افزایــش میــزان گرمــای  محمدمهــدی عســکری ب
زودتــر از موعــد اشــاره کــرد و افــزود: ایــن امــر باعــث 
ــورد  ــاه رک ــرق در خردادم ــرف ب ــار مص ــک ب ــد پی ش
بزنــد و موجــب رشــد ۱۰ درصــدی پیــک بــار مصــرف 

بــرق شــود. 
وســایل  مصــرف  بــا کاهــش  تاکیــد کــرد:  وی 
ــرف  ــایل پرمص ــردن از وس ــتفاده نک ــی، اس سرمایش
انــرژی تأمیــن بــرق از دیــزل ژنراتــور در صنایــع 
ــه  ــته ب ــع وابس ــزرگ و صنای ــکونی ب ــای مس واحده
کشــاورزی و خامــوش کــردن موتــور چاه هــا در 
ــم  ــا ۱۵ می توانی ــاعات ۱۱ ت ــاورزی در س ــش کش بخ
 در مدیریــت مصــرف انــرژی گام هــای بلنــدی را 

برداریم. 
دفتــر  مدیــر 
مصــرف  مدیریــت 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ش
اصفهــان  شهرســتان 
ــرای  ــت: ب ــان داش بی
نقطــه  بــار  اولیــن 
کشــور  مصــرف  اوج 
بــه  خردادمــاه  در 
هــزار   ۵۰ از  بیــش 
و  رســیده  مــگاوات 
ــی اســت  ــن در حال ای
ــود  ــترین رک ــه بیش ک
ــور،  ــرق کش ــرف ب مص
در 3۰ تیــر ســال گذشــته در ۵۲ هــزار و 7۰۰ مــگاوات 

بــود. شــده  ثبــت 
مشــترکان،  اگــر  می دهــد  نشــان  پیش بینی هــا 
تیرمــاه  در  نکننــد،  صرفه جویــی  بــه  اقــدام 
 امســال بــه رکــورد ۵۸ هــزار مگاواتــی خواهیــم 

رسید. 
وی بــا ابــراز نگرانــی از افزایــش مصرف برق در کشــور 
و شهرســتان اصفهــان تصریــح کــرد: رشــد ۱۰ درصــدی 
پیــک  بــار موجــب خاموشــی در تابســتان خواهد شــد 
ــب  ــدگان موج ــرای مصرف کنن ــی، ب ــاد خاموش و ایج
از دســت رفتــن رفــاه در اوج گرمــا و همچنیــن بــرای 
وزارت نیــرو، موجــب افزایــش خســارت بــه تجهیــزات 

خواهــد شــد. ایمنــا

ــکن  ــش مس ــرد بخ ــتان ۱3۹۵ عملک ــا زمس ــز ۱3۹۲ ت از پایی
نســبت بــه بازارهــای بــورس، ســکه و ارز دارای نوســانات 
ــرخ رشــد قیمــت  ــا در زمســتان گذشــته ن ــوده؛ ام ــری ب کمت
ــرار  ــکه ق ــت س ــد قیم ــر از رش ــد پایین ت ــکن ۱۵.۵ درص مس

ــت.  ــته اس داش
بررســی عملکــرد بخــش مســکن نســبت بــه ســه بــازار رقیــب 
ــورس، ســکه و ارز نشــان می دهــد از پاییــز ۱3۹۲  آن یعنــی ب
ــع واحــد مســکونی  ــر مرب ــک مت ــه بعــد متوســط قیمــت ی ب
ــب آن  ــازار رقی ــه ب ــاخص کل س ــد ش ــرخ رش ــه ن ــبت ب  نس
از کمتریــن نوســانات برخــوردار بــوده؛ امــا همــواره پایین تــر از 
تــورم نقطــه بــه نقطــه قــرار داشــته اســت. در ایــن بیــن بــازار 
ــوده و در زمســتان ۱3۹۵  ــورس دارای بیشــترین نوســانات ب ب

رشــد منفــی 3.7 درصــد را تجربــه کــرده اســت.

 بررســی بازارهــای رقیــب بخــش مســکن در کنــار نــرخ تــورم 
عمومــی نشــان می دهــد در فصــل زمســتان ۱3۹۵ نســبت بــه 
فصــل مشــابه ســال قبــل از آن، درحالــی کــه نــرخ نقطــه بــه 
نقطــه تــورم حــدود ۱۱ درصــد بــوده، نــرخ رشــد شــاخص کل 
بــورس، ســکه، ارز و متوســط قیمــت یــک متــر مربــع واحــد 
ــا 3.7-، ۲3، ۸.۱ و 7.۵ درصــد  ــر ب ــه ترتیــب براب مســکونی ب
ــازار  ــاخص های ب ــد ش ــی رون ــن بررس ــت. همچنی ــوده اس ب
مســکن در فصــل پاییــز ســال ۱3۹۵ در کنــار بــازار دارایی هــای 
ــر  ــی )ب ــات عموم ــا و خدم ــت کااله ــاخص قیم ــب و ش رقی
مبنــای ســال ۱3۹۰-۱۰۰( نشــان می دهــد شــاخص بــورس و 
نــرخ ارز باالتــر از شــاخص تــورم عمومــی قــرار گرفته انــد؛ ولــی 
شــاخص قیمــت ســکه و شــاخص قیمــت مســکن پایین تــر از 

نــرخ تــورم عمومــی قــرار گرفتــه اســت. اقتصــاد آنالیــن

 خراسان رضوی و اصفهان 
مقایسه رشد بازارهای سکه و مسکناصلی ترین اولویت های آزادراهی ۹۶

رشد ۱۰ درصدی پیک بار مصرف برق اصفهان

 ۱۰ هزار میلیارد تومان، تخصیص اعتبار ۱۰.2
برای برنامه فراگیر اشتغال

درصد، سهم مؤسسات مالی 
غیرمجاز از نقدینگی کشور

درصد، تورم خردادماه

بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، موظــف بــه تأمیــن 
تحقــق  بــرای  بانکــی  تســهیات  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۲۰۰

برنامــه فراگیــر اشــتغال در ســال ۱۳۹۶ شــد.
مالــی  مؤسســات  اختیــار  در  کشــور  نقدینگــی  درصــد   ۱۰

اســت. غیرمجــاز 

طبــق اعــام بانــک مرکــزی نــرخ تــورم در دوازده  مــاه منتهــی 
بــه  منتهــی  مــاه  دوازده   بــه  نســبت   ۱۳۹۶ خردادمــاه  بــه 

خردادمــاه ۱۳۹۵ معــادل ۱۰.۲ درصــد اســت.
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 ۳۳ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان

  رانا
 ۶۲ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان

  استپ وی اتومات

۴۷ میلیون تومان

  ساندرو

عصر خودرو
 ۴۴ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان

دنا

۳۲ میلیون تومان

S۱۱۰ ام وی ام
 ۵۶ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان

ام وی ام ۵۵۰
 ۵۳ میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان

ساندرو اتومات

۵۴ میلیون تومان

ساندرو استپ وی

،،
یکــی از مــواردی کــه همــواره فــوالد 
مبارکــه بــر آن تأکیــد داشــته، رفــع 
نیــاز حــال حاضــر کشــور در زمینــه 
محصــوالت فــوالدی اســت کــه ایــن 
توانایــی  گرفتــن  نظــر  در  بــا  مهــم 
دوره هــای آینــده در بــرآوردن نیازهــای 

خــود صــورت گرفتــه اســت

آگهی مناقصه خرید لوله های فوالدی
نوبت دوم

1- موضوع پروژه: خرید لوله های فوالدی بدون پوشش خطوط فرعی پروژه خط انتقال آب 
بن - بروجن

2- محل اجرای پروژه: شهرستان های بن، شهرکرد و بروجن
3- برآورد پروژه: حدود ۱۵۰ میلیارد ریال

4- محل تامین اعتبار: تملک دارایی های سرمایه ای )عمومی یا اوراق بهادار )اوراق مشارکت 
یا اسناد خزانه((

5- دستگاه نظارت: مهندسین مشاور زیستاب و مشاور بازرسی فنی شرکت آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری 

6- رشته و پایه مورد نیاز: تولید کنندگان و نمایندگی های رسمی کارخانجات داخلی ذیصالح
7- اسناد مناقصه از تاریخ ۹6/۰4/۱۰ لغایت ۹6/۰4/۱3 از طریق سایت شرکت به نشانی 
تا  و حداکثر  تنظیم  پیشنهادات  قرار می گیرد.  واجدین شرایط  اختیار  در   www.cbrw.ir
ساعت ۱4:3۰ روز سه شنبه مورخ ۹6/۰4/۲7 به دفتر قراردادهای این شرکت تسلیم گردد.

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری م الف 54562
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هشتبهشت

 سه وقف جدید در آران و بیدگل 
به ثبت رسید

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه  کیمیای وطن
ــد در آران و  ــت ســه وقــف جدی ــدگل از ثب آران و بی

بیدگل خبر داد.
ــن  ــت: ای ــار داش ــی هللا روان اظه ــام ول حجت االس
وقف هــا شــامل ۳۱۳ متــر زمیــن، یــک منــزل 
مســکونی در روســتای محمدآبــاد و 5 ســهم زمیــن 

ــت. ــاورزی اس کش
وی افــزود: ایــن موقوفــات بــه ارزش یــک میلیــارد 
ــرای ســاخت مســجد، تکیــه  ــال ب و ۱۰۰ میلیــون ری
حســینیه  تعمیــرات  و  ابوالفضــل)ع(  حضــرت 
ــت. ــده اس ــف ش ــف، وق ــه واق ــط س ــه توس حجتی

ــدگل  ــه آران و بی ــور خیری ــاف و ام رئیــس اداره اوق
ــرای اجــرای ســنت  ــه فرهنگ ســازی ب ــا اشــاره ب ب
ــون  ــرد: هم اکن ــح ک ــه تصری ــف در منطق حســنه وق
ــه در  ــزار و ۲۸۰ رقب ــا ۲ ه ــه ب ــزار موقوف ــدود ه ح

ــود دارد. ــتان وج شهرس
متبرکــه  بقعــه  در ۳5  امامــزاده  وی گفــت: 5۲ 
شهرســتان آران و بیــدگل مدفــون هســتند و ۸۰ 
ــز زمین هــای  ــن شهرســتان نی ــات ای درصــد موقوف

ــت. ــاورزی اس کش
ــی از  ــف یک ــرد: وق ــح ک ــام روان تصری حجت االس
ــواره  ــد هم ــه بای ــی اســت ک ســنت های حســنه اله
بــه آن توجــه داشــت و در مســیر اشــاعه و ترویــج 

ــود. آن از هیــچ کوششــی فروگــذار نب

 ایجاد »کمربند سبز« 
 برای جلوگیری از ریزگرد 

در اردستان ضروری است
کــرد:  تاکیــد  اردســتان  هواشناســی  رئیــس 
محیــط زیســت و ارگان هــای مرتبــط بــا ایجــاد 
ــاک  ــرد و خ ــری از گ ــرای جلوگی ــبز ب ــد س  کمربن
و مقابلــه بــا ایــن بحــران و شکســتن بــاد می توانــد 

ــد. تاثیرگذار باش
جــواد رمضان پــور گفــت: مناطقــی از اردســتان 
ــا  ــی ب ــش گیاه ــع و پوش ــود مرات ــه نب ــه ب ــا توج ب
کوچک تریــن وزش بــاد و بیشــتر در تابســتان پــر از 

ــود. ــاک می ش ــرد و خ گ
وجــود  بــه  اشــاره  بــا  هواشناســی  کارشــناس 
ــد:  ــادآور ش ــه ی ــاک در منطق ــرد و خ ــای گ کانون ه
کانون هــا بایــد مدل یابــی و شناســایی شــوند. بایــد 
بتوانیــم در منطقــه مرکــزی ایــران کــه بــر شهرســتان 
ــاد کــه  ــا شکســتن ب اردســتان مشــرف می شــود، ب
ــود،  ــد ب ــم خواه ــنگین ه ــای س ــتلزم هزینه ه مس
ــبز  ــد س ــاد کمربن ــا ایج ــا ب ــن کانون ه ــروز ای از ب

ــم. ــری کنی جلوگی
ایــن مســئول همچنیــن خاطرنشــان کــرد: دســتگاه 
پایــش گردوخــاک کــه در آینــده تهیــه خواهــد 
ــات  ــات اطاع ــن اقدام ــار ای ــد در کن ــد، می توان ش
بــر  نرم افــزاری کــه  طریــق  از  را  هــوا  ناســالم 
بــه  می شــود،  نصــب  همــراه  روی گوشــی های 
همشــهریان اطاع رســانی کنــد تــا بیمــاران تنفســی 

ــا ــوند. راه دان ــارج نش ــزل خ از من

 ایجاد رشته گیاهان دارویی 
در دانشگاه آزاد نطنز

بهداشــت گفــت:  وزیــر  ســنتی  طــب  معــاون 
ــا  مقدمــات اولیــه ایجــاد رشــته گیاهــان دارویــی ب
ــامی  ــگاه آزاد اس ــده در دانش ــای انجام ش تاش ه
نطنــز فراهــم شــده و بــه زودی ایــن رشــته آغــاز بــه 

می کنــد. کار 

محمــود خدادوســت اظهــار کــرد: پــس از برگــزاری 
رشــته  ایجــاد  دارویــی،  اول گیاهــان  جشــنواره 
گیاهــان دارویــی در نطنــز بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
منطقــه یکــی از تصمیمــات مســئوالن بــود و مقــرر 
ــدن مراحــل قانونــی  شــد ایــن مهــم پــس از گذران

انجــام شــود.
افــزود: بــا تاش هــای انجام شــده مقدمــات اولیــه 
ایجــاد رشــته گیاهــان دارویــی در دانشــگاه آزاد 
اســامی نطنــز فراهــم شــده و بــه زودی ایــن رشــته 

ــد. ــه کار می کن ــاز ب آغ
ایــن  از  دانشــجویان  اســتقبال  بــا  امیدواریــم   
رشــته، ظرفیــت مهــم منطقــه در حــوزه گردشــگری 
ــته در  ــن رش ــگان ای ــک دانش آموخت ــه کم ــز ب نی
ــه  ــه کار گرفت ــتان ب ــعه شهرس ــد و توس ــیر رش  مس

شود.
ــوع اقلیمــی و وجــود مناطــق  ــه تن ــا اشــاره ب وی ب
کویــری و کوهســتانی در شهرســتان بیــان کــرد: بــه 
طــور حتــم تنــوع گیاهــان دارویــی بــرای کشــت نیــز 
زیــاد اســت و ایــن مناطــق پتانســیل کشــت چنــد 
ــن موضــوع  ــد ای ــد و بای ــی را دارن ــاه داروی ــوع گی ن

نیــز مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
جشــنواره  برگــزاری  بهداشــت  وزیــر  معــاون 
گیاهــان دارویــی در نطنــز را بهتریــن راه شناســایی 
ــرد:  ــان ک ــوان و خاطرنش ــه عن ــای منطق ظرفیت ه
ــان  ــت گیاه ــنواره اول، کش ــزاری جش ــس از برگ پ
ــش از ۳۰  ــز بی ــتان نطن ــطح شهرس ــی در س داروی
ــز  ــد نی ــا ۴۰ درص ــی ت ــئوالن محل ــه مس ــه گفت و ب
افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنده اســتقبال مــردم از 

ــت. ــه اس ــعه در منطق ــور توس ــن مح ای

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

اســتاندار اصفهــان در نشســت خبــری خــود 
ــا مــواد  بــه مناســبت »روز جهانــی مبــارزه ب
مخــدر« گفــت: کســی آمــار اشــتباهی از 
ــان  ــتان اصفه ــی در اس ــیب های اجتماع آس

ــم. ــورد می کنی ــا آن برخ ــد، ب بده
ــا بیــان اینکــه »درمــان  اســتاندار اصفهــان ب
ــش  ــت پوش ــتان تح ــن اس ــاد« در ای اعتی
بیمــه قــرار دارد، گفــت: طــرح ابتــکاری 
ــتان  ــته در شهرس ــال گذش ــت« از س »کرام
مایــر و فاورجــان بــه  صــورت پایلــوت اجــرا 
شــد کــه ایــن طــرح بــا هــدف ایجــاد بســتر 
اجتماعــی کــردن مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه 
بســیج داده شــد و در شهرســتان فاورجــان 
در طــول مــدت اجــرای ایــن طــرح 576 نفر 
معتــاد و 7۱ عامــل توزیــع دســتگیر شــدند و 

ــوق پلمــب شــد. ۳5 پات
ــود  ــری خ ــت خب ــور در نشس ــول زرگرپ رس
ــا مــواد  بــه مناســبت »روز جهانــی مبــارزه ب
مخــدر« افــزود: در ۳ مــاه نخســت امســال 
6 تــن و ۸۰۰ کیلوگــرم مــواد مخــدر در اســتان 
ــد  ــتا 5۰ بان ــن راس ــه در ای ــده ک ــف ش کش
ــر دســتگیر شــدند و ۴5  ــدم و ۸۸۰۰ نف منه

پاتــوق پلمــب شــد.
بحــث  در  اصفهــان  اســتان  افــزود:  وی 
ــارم را در  ــه چه ــدر رتب ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
کشــور دارد کــه بــا توجــه بــه موقعیــت 
جغرافیایــی اســتان کــه در مرکــز کشــور قــرار 
دارد، بایــد در رتبه هــای پایین تــری قــرار 
می گرفــت؛ امــا میــزان کشــف مــواد مخــدر 
و برنامه هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر در 
ــه موقعیــت جغرافیایــی  ــا توجــه ب اســتان ب

ــت. ــاد اس ــتان زی اس

 وی بــا بیــان اینکــه مــواد مخــدر بــا عناوینی 
چــون زلزلــه خامــوش، جنــگ نــرم و بــاالی 
ــارد  ــی ۱6۰۰ میلی ــردش مال ــوز، گ جانمان س
دالری دارد و جــزو پرســودترین بازارهــای 
دنیــا پــس از قاچــاق اســلحه و انســان 
اســت، اظهــار داشــت: عوامــل سیاســی، 
و  محیطــی  فرهنگــی،  روان شــناختی، 
ــراد  ــم روی آوری اف ــل مه ــی، 5 عام خانوادگ

ــت. ــدر اس ــواد مخ ــه م ب
ــا  ــاق، فحش ــاد، ط ــرد: اعتی ــح ک وی تصری
و آســیب های ناشــی از حاشیه نشــینی، از 
جملــه آســیب های اولویــت داری اســت کــه 
ــع آن  ــر رف ــری ب ــم رهب ــام معظ ــط مق توس
تأکیــد شــده و امــور آســیب های اجتماعــی 
در وزارت کشــور برنامه ریزی هــای خــود را 
بــر اســاس ایــن اولویت هــا پیــش می بــرد.

اســتاندار اصفهــان افــزود: ۲۰ تــن مــواد 
دارویــی  اســتفاده  قابلیــت  کــه  مخــدر 
میــدان  در  تیرمــاه   ۱۳ روز  در  ندارنــد، 
می شــود  امحــا  خوراســگان   دانشــگاه 
و همچنیــن برگــزاری نمایشــگاه ســیار و 
ــتای  ــی در راس ــای تلویزیون ــش برنامه ه پخ
برگــزاری  و  آگاه ســازی  و  پیشــگیری 
ــا مــواد  ــارزه ب ــی مب همایــش ســالروز جهان
مخــدر، از جملــه برنامه هــای اســتان در 

ــت. ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه مب هفت
 عامل زندانی شدن 54 درصد 

از زندانیان استان اصفهان، اعتیاد 
است

ــل  ــه عام ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه اس
زندانیــان  از  درصــد   5۴ شــدن  زندانــی 
اســتان اصفهــان اعتیــاد اســت، اضافــه کــرد: 

ــارزه  از پیــش از انقــاب اســامی بحــث مب
ــوده  ــت ب ــواره در اولوی ــدر هم ــواد مخ ــا م ب
و تمــام دولت هــا در ایــن عرصــه تــاش 
ــت  ــل از دول ــا قب ــرد دولت ه ــد و رویک کردن
یازدهــم، مبــارزه بــا توزیع کننــدگان بــود؛ امــا 
در دولــت یازدهــم ۲ رویکــرد جدیــد در ایــن 
بحــث دنبــال شــد: یکــی مبــارزه اجتماعــی 
بــا مــواد مخــدر بــا کمــک نهادهــای مردمــی 
اولویــت قــرار دادن اقدامــات  و دیگــری 
ــاد کــه در همیــن  ــه اعتی پیشــگیرانه در زمین
ــرد  ــا رویک ــتان ب ــن در اس ــتا  ۳۲ انجم راس
پیشــگیری از ابتــا بــه مصــرف مــواد مخــدر 

فعالیــت می کننــد.

شــورای  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا مــواد مخــدر در  هماهنگــی مبــارزه  
ــا در  ــدی برنامه ه ــداوم ج ــت: ت ــتان گف اس
ــواد مخــدر  ــی و پیشــگیری م حــوزه فرهنگ
و  دانشــگاه ها  خانواده هــا،  مــدارس،  در 
کــردن  اجتماعــی  صنعتــی،  مکان هــای 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اســتفاده از 

ایجــاد  رســانه ها،  و  نخبــگان  ظرفیــت 
اشــتغال بــرای بهبودیافتــگان، برخــورد قاطــع 
بــا خرده فروشــان و معتــادان متجاهــر و 
ــا  ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــردن مب ــی  ک علم
از  دانشــگاه ها،  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
هماهنگــی  شــورای  برنامه هــای  جملــه 
ــت. ــتان اس ــدر در اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــک ســال گذشــته  ــه در ی ــان اینک ــا بی وی ب
ــواع مــواد مخــدر  ۳6 تــن و 7۰۰ کیلوگــرم ان
امنیتــی  و  انتظامــی  نیروهــای  توســط 
کشــف شــده کــه 66 درصــد آن تریــاک 
بــوده، افــزود: در همیــن راســتا ۲۱ هــزار نفــر 
قاچاقچــی، خرده فــروش و معتــاد دســتگیر 
شــده اند. همچنیــن در طــول یــک ســال 
گذشــته ۲۲۰ بانــد در اســتان منهــدم شــدند.

اصفهان فقط پایتخت فرهنگ و 
تمدن است؛ عنوان دیگری ندارد

ــه  ــان ب ــرد: اســتان اصفه وی خاطرنشــان ک
ــران  ــدن ای ــگ و تم ــی در فرهن ــز پایتخت  ج
ــت  ــری پایتخ ــز دیگ ــچ  چی ــامی، در هی اس
نیســت و اگــر کســی آمــار اشــتباهی از 
آســیب های اجتماعــی در اســتان بدهــد، بــا 

آن برخــورد می کنیــم.
در  اصفهــان  اینکــه  بیــان  بــا  زرگرپــور 
را  نــرخ  حاشیه نشــینی کمتریــن  بحــث 
در کشــور دارد و آســیب های اجتماعــی از 
ــت:  ــت، گف ــر اس ــوری پایین ت ــن کش میانگی
منفی بــازی را از ذهن هــا خــارج کنیــد و 
اصفهــان را بــا داشــته هایش معرفــی کنیــد؛ 
اصفهــان  بــه  نداشــته ها خدمــت  اعــام 
ــتان  ــعه اس ــیر توس ــا در مس ــت و حتم نیس

خلــل ایجــاد می کنــد.

استاندار اصفهان به مناسبت »روز جهانی مبارزه با مواد مخدر« عنوان کرد: 

»درمان اعتیاد« در اصفهان تحت پوشش بیمه است  
اصفهان به  جز پایتختی در فرهنگ و تمدن، در هیچ  چیز دیگری پایتخت نیست 

مدیــر فرهنگــی دانشــگاه کاشــان از راهیابــی 6  کیمیای وطن

ــی ودومین  ــوری س ــه کش ــه مرحل ــگاه ب ــن دانش ــجوی ای دانش
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور خبر داد.

ــی و  ــه ای س ــه منطق ــت: در مرحل ــیخ زاده گف ــام ش حجت االس
دومیــن جشــنواره سراســری قــرآن کریــم دانشــجویان خانم هــا 
محدثــه زارع یــزدی در رشــته آشــنایی بــا تفســیر و حدیثــه 
علی میرزایــی در بخــش احــکام و آقــای ســعید فیــروزه در 
ــوری  ــه کش ــه مرحل ــتند ب ــه، توانس ــم نهج الباغ ــش مفاهی بخ

ــد. ــابقات راه یابن مس
ــار داشــت: همچنیــن در بخــش حفــظ خانم هــا ســمیه  وی اظه
ــزء( و  ــظ ده ج ــی )حف ــرا نطق ــظ کل( و زه ــعودی نیا )حف مس
آقای  هــادی حیــدری )حفــظ ۲۰ جــزء(، از دیگــر راه یافتــگان بــه 

مســابقات کشــوری از دانشــگاه کاشــان هســتند.

مدیــر فرهنگــی دانشــگاه کاشــان خاطرنشــان کرد:  این جشــنواره، 
ــور و  ــجویان کش ــی دانش ــی و مذهب ــنواره دین ــن جش بزرگ تری
هــدف از برگــزاری آن، ترویــج و پشــتیبانی از فعالیت هــای دینــی 

ــی در دانشــگاه های سراســر کشــور اســت.  و قرآن
وی اظهــار داشــت: مرحلــه منطقــه ای بخــش معــارف شــامل ۸ 
رشــته )مفاهیــم نهج الباغــه، پرســمان معارفــی، احــکام، آشــنایی 
بــا ترجمــه و تفســیر، آشــنایی بــا احادیــث اهــل بیــت، آشــنایی 
بــا ســیره معصومیــن، مفاهیــم صحیفــه ســجادیه و حفــظ 
موضوعــی( بــا حضــور بیــش از ۱۸۰۰ برگزیــده مرحلــه دانشــگاهی 
ــان در ۳۱  ــورت همزم ــه ص ــت ماه ۱۳۹6 ب ــخ ۱۸ اردیبهش در تاری
ــه  ــی اســت مرحل ــزار شــد. گفتن ــادر هــر اســتان برگ دانشــگاه م
کشــوری ایــن مســابقات شــهریورماه امســال در دانشــگاه علــوم 

ــزار می شــود. ــرگان برگ ــی گ ــع طبیع کشــاورزی و مناب
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مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان اصفهــان گفــت: طــرح الگــوی توســعه مشــاغل خانگــی 
در اســتان اصفهــان عملیاتــی می شــود. ســید کمال الدیــن 
میرهــادی بــا اشــاره بــه گذشــت 5 ســال از اجــرای طــرح 
ــور  ــه منظ ــت: ب ــی گف ــاغل خانگ ــت از مش ــاماندهی و حمای س
رفــع مشــکات طــرح ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی 
فرآینــد قبلــی مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و مــدل جدیــدی تحت 
ــاه  ــی و در آذرم ــی طراح ــاغل خانگ ــعه مش ــوی توس ــوان الگ عن
ــا  ــت: ب ــادی گف ــد. میره ــاغ ش ــتان ها اب ــه اس ــال ۱۳۹5 ب س
ــای دارای  ــتان ها، طرح ه ــتغال در شهرس ــروه اش ــکاری کارگ هم
ــی شناســایی و  ــد مشــاغل خانگ ــت و پشــتیبان های توانمن مزی

ضمــن تکمیــل پرونــده و تصویــب در کارگروه اشــتغال شهرســتان 
ــوند.  ــی می ش ــک معرف ــه بان ــهیات ب ــت تس ــت دریاف جه

ــرای  ــن تســهیات ب ــال حاضــر ســقف ای ــرد: در ح ــام ک وی اع
متقاضیــان پشــتیبان مشــاغل خانگــی 75۰ میلیــون ریــال و بــا 
ــیل ها  ــایی پتانس ــادی شناس ــت. میره ــر اس ــتغال زایی ۱5 نف اش
 و مزایــای نســبی و رقابتــی مناطــق، هدفمنــدی حمایت هــا

توســعه فعالیت هــای شــبکه ای  نویــن،   توســعه رشــته های 
و توانایــی اتصــال بــه بــازار را از جملــه مســائل در نظــر گرفته شــده 

در مــدل بازنگری شــده مشــاغل خانگــی برشــمرد. 
میرهــادی گفــت: فعــاالن اقتصــادی و متقاضیــان واجــد شــرایط 
جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از طــرح مذکــور می تواننــد 
بــه ادارات تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در شهرســتان ها یــا 

ــد. ــه کنن ــرح مراجع ــری ط ــی مج ــتگاه های اجرای دس

 راهیابی 6 دانشجوی دانشگاه کاشان 
به مسابقات کشوری قرآن و عترت

 اجرای طرح الگوی توسعه مشاغل خانگی 
در استان اصفهان 

 خاطرات زندگی شهید 
نورعلی شوشتری منتشر شد

کتــاب »نورعلــی«، خاطــرات ســردار شــهید نورعلــی 
ــه  ــی ب شوشــتری توســط انتشــارات شــهید کاظم

ــم علیرضــا اشرفی نســب منتشــر شــد. قل
ــی  ــهید نورعل ــی ش ــه زندگ ــی«، آین ــاب »نورعل کت
شوشــتری اســت. قطعاتــی از یــک زندگــی اســت 
و مردمــی بــودن و ســادگی یــک »مــرد« را در صــد 
و چهــل قــاب بــه تصویــر می کشــد؛ از ســربازی تــا 
آســمانی شــدن مــردی کــه جایــش خالــی اســت 

ــد. ــو را صــدا می زن ــوز مــن و ت امــا راهــش هن
»ســرباز بــود. در مســابقات تیرانــدازی ارتــش 
اول شــد. گذاشــتندش گماشــته پســرخاله شــاه. 
راضــی نبــود. می گفــت اوضــاع خانــواده اش اصــا 
ــد. از  ــدی ندارن ــد و بن ــچ قی ــت و هی ــوب نیس خ
بازداشــتش  غصــه مریــض شــد. چنــد روزی 
ــت  ــی، می بریم ــا بمان ــر اینج ــد: اگ ــد. گفتن کردن

گارد شاهنشــاهی. زیــر بــار نرفــت.  گفــت: دیــن و 
ایمانــم را بــه هیــچ قیمتــی نمی فروشــم. فایــده   ای 

ــرون.« ــد بی ــت؛ او را انداختن نداش
»بــا بــزرگان بلــوچ کــه تلفنــی حــرف مــی زد، گــرم 
صــدای  از  می خندیــد.  بلندبلنــد  و  می گرفــت 
ــاز یکــی  ــم ب خنده هایــش پشــت تلفــن می فهیدی
از بــزرگان بلــوچ زنــگ زده. تــوی آن منطقــه ، یــک 
خانــواده شــیعه هــم نبــود. دنبــال کار را گرفــت تــا 
ــا  ــاال آن ه ــت. ح ــه راه انداخ ــاز جمع ــان نم برایش
هــم مثــل شــهرهای شــیعه کنارشــان، نمــاز جمعــه 

داشــتند.«
ــم  ــتند، اس ــتش داش ــس دوس ــوچ از ب ــردم بل »م
»نورعلــی«.  می گذاشــتند  را  بچه هایشــان 
می گفتنــد حــاال کــه نــور علــی را نداریــم، یــادش را 

می کنیــم.« زنــده 
»هــر  کــس یــک جــوری قربــان صدقــه اش 
ــا چیــزی بخــورد؛ امــا  ــد ت می رفــت. همــه کار  کردن
ــر بچه  ــی دل پس ــهادت نور عل ــت. ش ــده  نداش فای

ــه  ــی ک ــه آن لحظه های ــود. هم ــوچ را شکســته ب بل
نورعلــی بــا کلــی هدیــه  رفتــه بــود مدرســه آن هــا، 
ــد. « ــوش نمی ش ــرش فرام ــت از خاط ــچ وق هی

 »۲6 مهرمــاه ۸۸، همایــش هم اندیشــی ســران 
و طوایــف منطقــه بــود. ســاعت نــه صبــح ماشــین 
ــل از ورود  ــید. قب ــش  رس ــل همای ــه مح ــردار ب س
 رفــت بــرای دیــدن نمایشــگاه صنایــع دســتی، کنــار 
ــار  ــه چه ــش. عبدالواحــد ســراوانی ک محــل همای
مــاه در پاکســتان در اردوگاه  عبدالمالــک ریگــی 
آمــوزش انفجــار دیــده بــود، خــودش را بیــن 
ــه نزدیکــش  رســید  ــرد. ســردار ک ــان ک ــردم پنه م
خــودش را منفجــر  کــرد. چهــل نفــر شــهید  شــدند . 

کوچک ترین شــان چهــار ســال داشــت.«
کتــاب »نورعلــی« بــا قیمــت ۱۲ هــزار تومــان 
ــده  ــر ش ــی منتش ــهید کاظم ــارات ش ــط انتش توس
ــد آن را از  ــه آن می توانن ــه تهی ــدان ب ــه عاقه من ک
ــداری  ــاب« خری ــن و کت ــی »م ــگاه اینترنت فروش

ــد. کنن

ــرای کاهــش تصــادف  نصــب ســرعت گیر ب
در »جعــده شــاهی« واقــع در گلپایــگان 
تنهــا تقاضــای ســاکنان منطقــه از مســئوالن 
ــچ  ــال هی ــک س ــت ی ــا گذش ــا ب ــت؛ ام اس
اقدامــی بــرای حــل مشــکل صــورت نگرفتــه 

اســت.
عضــو  علیشــاهی،  داوود  میــان  ایــن  در 
بــا  تیکــن،  روســتای  اســامی  شــورای 
ــه اینکــه معضــل تصــادف وســایل  اشــاره ب
نقلیــه در روســتای تیکــن باعــث نارضایتــی 
ــد:  اهالــی ایــن روســتا شــده، اظهــار می کن
ایــن در حالــی اســت کــه بارهــا بــرای 
تامیــن امنیــت و اســتانداردهای مــورد نیــاز 
بــرای ایــن جــاده، نامه نــگاری و رایزنــی 

کرده ایــم.
عنــوان عضــو  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شــورای اســامی تیکــن تاکنــون بارهــا 
روســتای  در  ســرعت گیر  نصــب  بــرای 
تیکــن درخواســت هایی را بــه اداره کل راه 
اضافــه  ارســال کرده ایــم،  شهرســازی  و 
در  شهرســازی  و  راه  مســئوالن  می کنــد: 
را  نصــب ســرعت گیر  نامــه،  بــه  پاســخ 
ــری  ــنهاد پیگی ــتند و پیش ــی دانس غیرقانون
ــط  ــرعت را توس ــرل س ــن کنت ــب دوربی نص

پلیــس راه ارائــه دادنــد.

ــود  ــرای بهب ــه ب ــات صورت گرفت ــا اقدام تنه
ــر  ــال های اخی ــی س ــاهی« ط ــده ش »جع
آســفالت کــردن جــاده قدیــم اســت و ایــن 
ــد  ــاده نیازمن ــن ج ــه ای ــت ک ــی اس در حال

ــت. ــازی اس ــدن و بازس ــده ش دوبان
ایــن عضــو شــورای اســامی تیکــن در 
اینکــه مســئوالن  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه 
ــرل  ــن کنت ــب دوربی ــز از نص ــس راه نی پلی
ــد:  ــراز می کن ــد، اب ــاز زده ان ــر ب ــرعت س س
ــز در پاســخ  ــی نی ــروی انتظام مســئوالن نی
بــه درخواســت مــا مبنــی بــر نصــب دوربیــن 
ــه  ــم روزان ــا نمی توانی ــه م ــد ک ــام کردن اع
یــک نیــرو را بــرای کنتــرل ســرعت بــه 

ــم. ــزام کنی ــن اع تیک
 جوالن خودروهای سنگین در 

جاده جعده شاهی
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تعــداد زیــادی 
روزانــه در روســتای  از خودروهایــی کــه 
خودروهــای  می کننــد،  تــردد  تیکــن 
ــاس  ــر اس ــد: ب ــتند، می افزای ــنگین هس س
قانــون ســرعت خودروهــای ســنگین هنــگام 
ــاعت  ــر در س ــتاها ۳۰ کیلومت ــردد در روس ت
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری 
از خودروهــای ســنگینی کــه از ایــن روســتا 
عبــور می کننــد، بیــن ۱۰۰ تــا ۱۲۰ کیلومتــر در 

ــد. ــرعت دارن ــاعت س س
علیشــاهی همچنیــن بــه کشــته شــدن 
حیوانــات  دیگــر  و  دام  رأس   ۱۰۰ حــدود 
ــا خودروهــای عبــوری  ــه دنبــال برخــورد ب ب
ایــن روســتا در ســال گذشــته خبــر  از 
تصادفــات  در  می گویــد:  و  می دهــد 
ــی هــم  ــن روســتا جراحات ایجادشــده در ای
انســان ها وارد شــده و خوشــبختانه  بــه 
ــوده  ــدود ب ــوت مع ــه ف ــر ب ــات منج تصادف

ــت. اس
ادامــه  تیکــن  اســامی  شــورای  عضــو 
باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد  می دهــد: 
ــاده  ــر ج ــش از ۲ کیلومت ــدود بی ــه از ح ک
ــا  موجــود در محــدوده روســتای تیکــن تنه
روشــنایی  امکانــات  دارای  آن  متــر   5۰۰
 اســت و در ایــن زمینــه نیــز نیازمنــد توســعه 

هستیم.
 وقتی کارشناسان اداره برق، 

ماموریت انتظامی انجام می دهند
وی می گویــد: بــه دنبــال برخــورد یــک 
دســتگاه تریلــی بــا تیربــرق، ســاعت ها 
بــرق روســتا قطــع شــد و مامــوران نیــروی 
انتظامــی بــه دنبــال درخواســت شــهروندان 
ــوران  ــی تصــادف، مام ــرای کشــیدن کروک ب
اداره بــرق را بــرای کشــیدن کروکــی معرفــی 

ــیکلت  ــک موتورس ــه مال ــد ک ــام کردن و اع
ــگاهی  ــده و روش ــیب دیده،درخت قطع ش آس
ــس از  ــد، پ ــیب  دی ــه آس ــن حادث ــه در ای ک
ــه  ــگان مراجع ــری گلپای ــه کانت ــات ب تعطی
کننــد و خــود امــکان حضــور در محــل 

ــد. ــه را ندارن حادث
فرهــاد دری، یکــی از ســاکنان اطــراف ایــن 
جــاده، می گویــد: اگــر جــاده تیکــن - دهــق 
ــان  ــده شــود، مســیر اصفه و علویجــه دوبان
ــگان – اراک - همــدان و کرمانشــاه  – گلپای
تعریــف خواهــد  در همیــن جــاده   نیــز 

ــای  ــدام احی ــن اق ــا ای ــد. همچنیــن ب ش
جــاده باســتانی ابریشــم نیــز انجــام خواهــد 

شــد
ایــن مســیر و دوبانــده  وی ســاماندهی 
۳۰ کیلومتــری  کاهــش  در  را  آن  کــردن 
ــذار  ــگان تاثیرگ ــان – گلپای ــافت اصفه مس
حالــی  در  ایــن  می افزایــد:  و  می دانــد 
اســت کــه بــا بی تدبیــری مســئوالن مســیر 
ــه  ــران ب ــان - ته ــتای موتــه – اصفه روس
شــده                                  انتخــاب  اصلــی  مســیر  عنــوان 

اســت. مهــر
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واژگونی پراید در آزادراه امیرکبیر
 – نظنــز  محــور  در  پرایــد  واژگونــی  کیمیای وطن

اصفهان، دو کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان گفــت: بامــداد دیــروز 
بــر اثــر واژگونــی خــودروی ســواری پرایــد در آزادراه 
ــان دو ســواری آن جــان  ــه اصفه ــز ب ــر محــور نطن امیرکبی
ــه شــدت مجــروح شــد. ــز ب ــده خــودرو نی ــد و رانن باختن
ســرهنگ حســین پورقیصــری افــزود: بی توجهــی بــه جلــو 
و خواب آلودگــی راننــده خــودرو، علــت ایــن حادثــه اعــام 

ــده است. ش

زوان جی، منطقه ای بدون فاضالب   
ــهر  ــی« در کان ش ــه »زوان ج ــاب منطق ــای فاض چاه ه
ــا مشــکل روبــه رو کــرده  اصفهــان مــردم ایــن منطقــه را ب
اســت. »زوان جــی« کــه در منطقــه شــرقی شــهر اصفهــان 
قــرار دارد، سال هاســت بــدون شــبکه فاضــاب و بــا 
ــه  ــن منطق ــردم ای ــد. م ــی روزگار می گذران ــای جذب چاه ه
ــزار  ــد حــدود ه ــوار هســتند، می گوین ــه حــدود ۲۰۰ خان ک
چــاه جذبــی در ایــن منطقــه وجــود دارد کــه بــرای تخلیــه 
ــم و هــر  ــه کنی ــال هزین ــد 75۰ هــزار ری ــه بای ــا روزان آن ه
روز شــاهد حشــرات و جانــوار مــوذی باشــیم. آن هــا 
ــیس  ــرای تاس ــه ب ــت ک ــال اس ــدود ده س ــد ح می گوین
ــون  ــا تاکن ــم؛ ام ــدام کرده ای ــهری اق ــاب ش ــبکه فاض ش

ــت. ــوده اس ــخگو نب ــس پاس هیچ ک
مدیــر شــرکت آب و فاضــاب منطقــه یــک اصفهــان گفــت: 
بــه دلیــل نبــود نقدینگــی، طــرح شــبکه فاضــاب بــه ایــن 
منطقــه و کمربنــدی شــرق اصفهــان سال هاســت متوقــف 
شــده اســت. ســعید توکلــی افــزود: امســال۳۰۰ میلیــارد 
ریــال بــرای آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن طــرح اختصــاص 
یافتــه و قــرار اســت در مــدت ســه ســال تکمیــل شــود و 

ــرداری برســد. خبرگــزاری صداوســیما ــه بهره ب ب

 باغ فین کاشان 
عروس باغ های ایرانی 

بــاغ فیــن کاشــان کــه لقــب عــروس باغ هــای ایرانــی را بــه 
خــود گرفتــه، ســاالنه یــک میلیــون نفــر گردشــگر خارجــی 

و داخلــی دارد.

قرینه ســازی محــور بــاغ، خیابان هــا و نهرهــای متعــدد 
بــا کفپوش هــای آبی رنــگ و فواره هــای تعبیه شــده کــه 
صــدای آب را در فضــای بــاغ و ایوان هــا می پراکنــد بــه 
ــاغ  ــی ب ــوه خاصــی داده اســت. شــهرت اصل ــاغ جل ــن ب ای
شــاه یــا بــاغ فیــن عمارتــی بــه دلیــل قتــل میــرزا تقی خــان 
امیرکبیــر، صــدر اعظــم ناصرالدیــن شــاه قاجــار، در حمــام 

ــت.  ــیدی اس ــری خورش ــن در ۲۰ دی ۱۲۳۰ هج فی
بــاغ فیــن کاشــان بــا بازدیــد بیــش از یــک میلیــون 
ــار تخــت جمشــید و چهلســتون از  گردشــگر در ســال در کن
پربازدیدتریــن اماکــن تاریخــی کشــور محســوب می شــود. 

صداوســیما خبرگــزاری 

 ساماندهی پیاده روهای منطقه ۱۰ 
با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال

مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان  کیمیای وطن
ــا  ــر منطقــه ب گفــت: در ســال جــاری پیاده روســازی معاب

اعتبار ۱۲ میلیارد ریال اجرا می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان، 
مهنــدس  امامــی افــزود: در همیــن راســتا در ســال جــاری 
پیاده روســازی خیابــان حکیــم نظامــی حــد فاصــل 
خیابــان ســروش تــا خیابــان دشتســتان و خیابــان پروین 

ــود. ــی می ش اجرای
مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: همچنیــن 
پیاده روســازی خیابــان قــدس - ابتــدای خیابــان مصلــی 

تــا میــدان قــدس امســال  انجــام می شــود.
امامــی بــا اشــاره بــه دیگــر پروژه هــای منطقــه خاطرنشــان 
ــه  ــطح های منطق ــتان های س ــاری بوس ــال ج ــرد: در س ک

بــا اعتبــار ۲6 میلیــارد ریــال ســاماندهی می شــود.
وی اضافــه کــرد: در ایــن راســتا امســال بوســتان فــروزان 
ــان  ــر در خیاب ــتان فج ــفایی،  بوس ــم ش ــان حکی در خیاب
فجــر،  بوســتان طالقانــی، بوســتان معلــم در خیابــان فجــر 

ــود. ــاماندهی می ش ــز س و ... نی

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کاشان
E.Ghorbani@eskimia.ir

ابراهیم قربانیکاشان

ــا  ــر عامــل ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری کاشــان ب  مدی
ــه بســیاری از اتوبوس هــای شــهر کاشــان  ــه اینک اشــاره ب
در حــال حاضــر فرســوده شــده اند، اظهــار کــرد: ۸۰ میلیــارد 
ریــال اعتبــار بــرای نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی در ســال 

۹6 اختصــاص داده شــده اســت. 
مجتبــی ولی پنــاه افــزود: تــاش مــا ایــن اســت کــه از ایــن 
ــای  ــوب شــهر در بخش ه ــت توســعه مطل ــت در جه ظرفی

مختلــف بــه بهتریــن صــورت بهره بــرداری شــود. 
مدیــر عامــل ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری کاشــان تاکید 
ــادی را  ــه زی ــل هزین ــل و نق ــاوگان حم ــرد: فرســودگی ن ک
بــرای نگهــداری و تعمیــر در پــی دارد و موجــب نارضایتــی 

ــود. ــهروندان می ش ش
ــا ارســال  ــرد: شــهرداری کاشــان ب ــاه خاطرنشــان ک ولی پن
الیحــه ای بــه شــورای شــهر خواســتار افزایــش بودجــه ۸۰ 
ــذ  ــق اخ ــال از طری ــارد ری ــقف ۲۰۰ میلی ــا س ــاردی ت میلی
ــوس  ــتگاه اتوب ــداد ۴۰ دس ــد تع ــی و خری ــهیات بانک تس

شــهری شــده اســت.
ــن عوامــل تاثیرگــذار  وی حمــل و نقــل را یکــی از مهم تری
گفــت:  و  برشــمرد  شهرنشــینی  کیفیــت  ارتقــای  در 
ــرات  ــش خط ــب کاه ــالم موج ــل س ــل و نق ــامانه حم س
آلودگــی هــوا، افزایــش رضایــت شــهروندی، کاهــش 
ــواده و اقتصــاد شــهری ــای اقتصــاد خان ــات و ارتق  تصادف

می شود.

»جعده شاهی« در انتظار وعده مسئوالن 

،،
اســتان اصفهــان در بحــث مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر رتبــه چهــارم را در 
کشــور دارد کــه بــا توجــه به موقعیت 
مرکــز  در  کــه  اســتان  جغرافیایــی 
کشــور قــرار دارد، بایــد در رتبه هــای 

می گرفــت قــرار  پایین تــری 
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کوتاه اخبار 
 خبرنگاران عزیزند، فقط زمانی که 

با آن ها کار داریم!
ــی مســئوالن جشــنواره موســیقی نواحــی  ــش پنهان گزین
شــبهه  موســیقی،  حــوزه  خبرنــگاران  اعــزام  دربــاره 
بــی ارزش بــودن فعالیــت خبرنــگاران را تحکیــم و تقویــت 
و ایــن نکتــه را یــادآوری کــرد کــه فقــط خواســتار حضــور 
خبرنــگاران در نشســت ها بــرای نشــان دادن قــوت روابــط 

ــتند. ــنواره هس ــی  در جش عموم
ــن  ــری ای درخصــوص دهمی ــش نشســت خب ــدی پی چن
دوره جشــنواره موســیقی نواحــی کــه ایــن روزهــا در 
ــد. در  ــا ش ــت، برپ ــزاری اس ــال برگ ــان در ح ــتان کرم اس
ــکان  ــه ام ــاره اینک ــن نشســت مســئوالن جشــنواره درب ای
میزبانــی از اهالــی رســانه  را ندارنــد، صحبت هایــی کردنــد 
ــا انتقــادات بیشــمار خبرنــگاران همــراه شــد. البتــه  کــه ب
ایــن امــر تــازه ای نیســت؛ مدت هاســت کــه مشــکل 
ــده  ــور ش ــری کش ــنواره های هن ــر جش ــی دامن گی بی پول
ــئوالن  ــی مس ــان از بی توجه ــه نش ــن نکت ــا ای ــت؛ ام اس
ــب  ــواره در قال ــه هم ــری ک ــانی دارد؛ ام ــر اطالع رس ــه ام ب
حمایــت رســانه ها از جشــنواره موســیقی نواحــی خــود را 

ــت.  ــان داده اس نش
ــران  ــئوالن نگ ــش از مس ــانه ها بی ــه رس ــم ک ــر بگویی اگ

برگــزاری ایــن جشــنواره بوده انــد، خطــا نگفته ایــم.
بــا توجــه بــه حواشــی متعــددی کــه ایــن نشســت خبــری 
داشــت، اهالــی رســانه بــه اینکــه آیــا هــر ســاله قرار اســت 
ــان جشــنواره باشــد و اینکــه چــرا مســئوالن  کرمــان میزب
ــه در دل  ــی ک ــری اتفاقات ــه اطالع رســانی و پوشــش خب ب
را  انتقاداتــی  جشــنواره می افتــد، بی تفــاوت  هســتند، 
مطــرح کردنــد کــه نتیجــه آن در این جلســه، نبــود امکانات 
بــرای میزبانــی و اشــاره بــه تفاهــم منعقدشــده ای بــود کــه 
ــز در  ــم نی ــا دوره یازده ــن جشــنواره ت ــث می شــود ای باع

کرمــان برگــزار شــود.
در ایــن میــان نکتــه جالــب توجــه عــدم شــفافیت 
ــر  ــه خب ــت ک ــنواره اس ــی جش ــط عموم ــئوالن و رواب مس
 آن دیــر یــا زود بــه گــوش دیگــر رســانه ها می رســد 
و خبرنــگاران را بــه بازتــاب یــا اهمیــت جشــنواره دلســرد 
می کنــد. کاش مســئوالن بــا اهالــی رســانه روراســت 

باشــند.
ــا،  ــون ایلن ــانه هایی چ ــگاران رس ــوت از خبرن ــه دع اگرچ
مهــر، ایســنا، فــارس و هنرآنالیــن برای پوشــش رســانه ای 
ــای  ــا رفتاره ــت، ام ــندی اس ــه خرس ــنواره مای ــار جش اخب
آن هــم در خفــا و صحبت هایــی کــه در  این چنینــی 
نشســت خبــری مبنــی بــر نبــود امکانــات کافــی مطــرح 

ــرد. ــر دوســتان رســانه ای را دچــار شــوک ک شــد، دیگ
دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی یــا 
نواحــی  موســیقی  جشــنواره  اســتانی  برگزارکننــدگان 
ســازمان ها  و  ارگان هــا  دیگــر  همچــون   می توانســتند 
ــی رســانه ها  ــرای میزبان ــودن شــرایط ب مســئله فراهــم نب
ــی،  ــراث فرهنگ ــا همچــون ســازمان می ــد ی را مطــرح کنن
فعالیــت  اتفاقــا  و گردشــگری کــه  دســتی  صنایــع 
گســترده ای دارد، بــه اهالــی رســانه اعــالم کننــد کــه دعوت 
ــود و انتخــاب  ــد ب ــه صــورت گردشــی خواه از رســانه ها ب
ــا  ــن ی ــه توهی ــه مثاب ــنواره ب ــر دوره از جش ــانه ها در ه رس

ــت. ــان نیس ــودن فعالیتش ــی ارزش ب ب
ســهل انگارانه  و  ســطحی  نــگاه  اســاس  همیــن  بــر 
ایــن  بــا  آن  عملیاتــی کــردن  و  مســئوالن جشــنواره 
تصمیم گیــری جــای تأســف دارد؛ چــرا کــه در میــان دیگــر 
افــرادی کــه در حــوزه اطالع رســانی مشــغول فعالیــت  
هســتند، ایــن دیــدگاه را بــه وجــود مــی آورد کــه مدیــران 
ــر  ــرد دیگ ــه عملک ــبت ب ــنواره نس ــدگان جش و برگزارکنن
ــی ارزش  ــا را ب ــا کار آن ه ــتند ی ــاوت هس ــانه ها بی تف رس

ایرنــا می داننــد. 

مدیر کمیته امداد شهرستان ابرکوه 
مطرح کرد:

بهره مندی 2 هزار مددجوی 
ابرکوهی از خدمات کمیته امداد

هم اکنــون یــک هــزار و ۲۷۲ هــزار خانــواده نیازمنــد بــا 
جمعیــت ۲ هــزار و ۶۶ نفــر از حمایــت کمیتــه امــداد 

هســتند. بهره منــد  ابرکــوه  شهرســتان 
ــتان  ــداد شهرس ــه ام ــر کمیت ــینی، مدی ــالل حس ــید ج س
ــر  ــت در ام ــوزه حمای ــرد ح ــریح عملک ــن تش ــوه، ضم ابرک
خدمت رســانی بــه مددجویــان و جامعــه هــدف تحــت 
ــش  ــت پوش ــای تح ــه خانواده ه ــان اینک ــا بی ــت و ب حمای
ــای  ــوار، خانواده ه ــت خان ــان سرپرس ــامل زن ــاد ش ــن نه ای
ــه  ــت: ارائ ــتند، گف ــادگان هس ــالمندان و ازکارافت ــام، س ایت
آمــوزش،  و  فرهنگــی  ســاختمان،  و  مســکن  خدمــات 
کمک هزینــه تأمیــن جهیزیــه و هزینــه ازدواج، حقوقــی 
ــی،  ــن اجتماع ــه تأمی ــی، بیم ــتی و درمان ــی، بهداش و قضای
تســهیالت کارگشــایی،  اشــتغال و خودکفایــی از جملــه 
ــت از خانواده هــای تحــت  ــاد در حمای ــن نه فعالیت هــای ای

ــت. ــه اس ــد جامع ــار نیازمن ــش و اقش پوش
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 3 میلیــارد و ۴۶۷ 
میلیــون ریــال کمــک معیشــت بــه یــک هــزار و 3۰ خانــوار 
معیشــت بگیر تحــت حمایــت کمیتــه امــداد شهرســتان 
ابرکــوه بــا جمعیــت یــک هــزار و ۵۵۵ نفــر پرداخــت شــده 
اســت، افــزود: پرداخــت کمک معیشــت بــه مددجویــان 
ــت  ــت اس ــت حمای ــه تح ــاد جامع ــه اقتص ــک ب ــرای کم  ب
حــوزه  در  نهــاد  ایــن  اصلــی  فعالیت هــای  از جملــه  و 

حمایتــی بــه شــمار مــی رود.
مدیــر کمیتــه امــداد شهرســتان ابرکــوه تصریــح کــرد: ایــن 
ــان  ــان و مددجوی ــر ازدواج جوان ــه ام ــژه ای ب ــاد توجــه وی نه
تحــت حمایــت دارد؛ بــه همیــن منظــور در ســال 9۵ بیــش 
از یــک میلیــارد و ۱۷۱میلیــون ریــال بــرای تأمیــن جهیزیــه و 
هدیــه ازدواج ۲9 مددجــوی تحــت حمایــت کمیتــه امــداد در 

ایــن شهرســتان اختصــاص داده شــد. 
حســینی بــا اشــاره بــه خدمــات بخــش عمــران و ســاختمان 
بــه مددجویــان تحــت حمایــت بیــان کــرد: ایجــاد ســرپناه 
ــای کاری  ــان از اولویت ه ــرای مددجوی ــکن ب ــاخت مس و س
ــز ۵۲ مــورد خدمــات  ــن جهــت نی ــاد اســت و در ای ــن نه ای
عمرانــی در زمینه هــای احــداث، بهســازی، حصارکشــی 
و کلــی  جزئــی  تعمیــرات  و  محوطه ســازی، گازکشــی، 
ــال  ــون ری ــارد و ۶۱۴ میلی ــر ۴ میلی ــزون ب ــه ای اف ــا هزین ب
شــده  انجــام  روســتایی  و  شــهری  مددجویــان   بــرای 

ک است. تابنا

اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  کل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۶۲۰ کارگاه 
ــارد تومــان  فعــال در اســتان حــدود ۱۲ میلی
پرداخــت  صــورت  در  دارنــد کــه  بدهــی 
 ۶۰۰ و  میلیــارد   ۲ بدهــی،  ایــن  به موقــع 
ــد شــد. ــان آن بخشــوده خواه ــون توم میلی

غالمرضــا محمــدی بــا اشــاره بــه شــعار 
ــی،  ــاد مقاومت ــوان »اقتص ــت عن ــال تح س
تولیــد و اشــتغال« اظهــار کــرد: ســازمان 
ــدن  ــی ش ــر عملیات ــی پیگی ــن اجتماع تأمی
ــوده  ــال ب ــم کارگاه هــای فع بخشــودگی جرائ

ــت. اس
اســتان  در  فعــال  ۶۲۰ کارگاه  افــزود:  وی 
حــدود ۱۲ میلیــارد تومــان بدهــی دارنــد کــه 
در صــورت پرداخــت بــه موقــع ایــن بدهــی، 
۲ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان آن بخشــوده 

خواهــد شــد.
مدیــر کل ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتان 
ــالغ بخشــنامه  ــس از اب ــرد: پ خاطرنشــان ک
بخشــودگی جرائــم فــاز اول آن از ۲۷ خــرداد 
ــه  ــدت س ــه م ــاز و ب ــته آغ ــال گذش ــاه س م

مــاه ادامــه داشــت.
محمــدی بیــان کــرد: در ایــن فــاز ۱9۱ کارگاه 
ــه از  ــد ک ــم بودن ــودگی جرائ ــی بخش متقاض
ــد  ــودگی ۱۴۱ کارگاه تأیی ــداد، بخش ــن تع ای

ــن طــرح نشــدند. ــه شــامل ای شــد و بقی
بــه  مقطــع  ایــن  در  تصریــح کــرد:  وی 

ــل وجــود مشــکل نقدینگــی کارگاه هــای  دلی
تولیــدی کــه ناشــی از رکــود بــازار بــود، 

اســتقبال در حــد انتظــار نبــود.
مدیــر کل ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتان 
ادامــه داد: صنــوف، شــرکت های دولتــی، 
ــاز  ــهرداری در ف ــکاری و ش ــی، پیمان خدمات
اول شــامل بخشــودگی نبودنــد؛ ولــی در 
فــاز دو، ایــن گــروه نیــز شــامل قوانیــن 
ــاه  ــدند و از ۱9 دی م ــم ش ــودگی جرائ بخش
ســال گذشــته تــا ۶ اردیبهشــت ماه ســال 
جــاری در چارچــوب ایــن قانــون مهلــت ارائــه 

داشــته اند. درخواســت 
وی گفــت: در فــاز دو حــدود ۵33 کارگاه 
بــرای بخشــودگی درخواســت دادنــد که ۴۷9 
ــد و  ــرار گرفتن ــودگی ق ــمول بخش ــورد مش م
ــه  ــون ب ــرای پرداخــت دی ــه ب تفاهــم شــد ک

ــد. ــدام کنن ــد و اقســاط اق صــورت نق
ــوع  ــه از مجم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب محم
بــه ســازمان  ارائه شــده  درخواســت   ۷۲۴
ــم  ــرای بخشــودگی جرائ تأمیــن اجتماعــی ب
ــد،  ــتفاده کردن ــون اس ــن قان ۶۲۰ کارگاه از ای
ادامــه داد: از ایــن ۶۲۰ کارگاه تأییدشــده، 

بدهــی 3۴ کارگاه بــه دلیــل مراجعــه نکــردن 
بــرای تعییــن تکلیــف بدهــی یــا نپرداختــن 
بــدون  اول  حالــت  بــه  اقســاط  بهنــگام 

ــد. ــت داده ش ــودگی برگش بخش
وی بــا بیــان اینکــه اگــر کارفرمایــان مدیــون، 
بدهــی را بــه صــورت نقــد بــه ایــن ســازمان 
بــه صــورت  پرداخــت کننــد، کل جرائــم 
افــزود:  می شــود،  بخشــیده  صددرصــد 
بــا پرداخــت در ۱8 قســط از 8۵ درصــد، 
در ۲۴ قســط از ۷۵ درصــد، در 3۰ قســط 
از ۶۰ درصــد و در 3۶ قســط از ۵۰ درصــد 

برخــوردار می شــوند. بخشــودگی جرائــم 
ــغ  ــاس مبل ــر اس ــرد: ب ــه ک ــدی اضاف محم
ــاط  ــداد اقس ــا تع ــه ب ــه مربوط ــی، کمیت بده

درخواســتی کارفرمــا موافقــت می کنــد.

اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  کل  مدیــر 
ــابی  ــرایط خوش حس ــوص ش ــتان درخص اس
اجــرای  دوم  فــاز  در  کــرد:  خاطرنشــان 
ــخ  ــد و از تاری ــال باش ــر کارگاه فع ــرح اگ ط
مــاه   ۱8 از  مــاه   ۴ ماقبــل،  بــه  بحــران 
ــان  ــه را در زم ــق بیم ــت و ح ــت، لیس فعالی
 قانونــی بــه ایــن نهــاد ارائــه داده باشــد، 
شــامل اســتفاده از قانــون بخشــودگی جرائــم               

ــود. ایســنا می ش

 بخشودگی جرائم 620 کارگاه فعال 
در چهارمحال و بختیاری

سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان راور گفــت: 
بیــش از ۱۱۵ کیلوگــرم انــواع فــرآورده خــام دامــی طــی 
مــاه مبــارک رمضــان در راور ضبــط و معدوم ســازی شــد.

 علیرضــا اســالمی اظهــار داشــت: از ابتــدای مــاه مبــارک 
ــن  ــان ای ــد بازرس ــورد بازدی ــان ۴۲۰ م ــان و در جری رمض
شــبکه از واحدهــای عرضه کننــده فرآورده هــای خــام 
ــواع  ــرم ان ــش از ۱۱۵ کیلوگ ــتان راور بی ــی در شهرس دام
ــازی  ــط و معدوم س ــز ضب ــت قرم ــی و گوش ــرغ، ماه م

شــد.
وی افــزود: در راســتای مأموریت هــای محولــه و وظایــف 
ســازمانی، عملیــات نظــارت بــر مراکــز عرضــه فرآورده های 
ــی ها،  ــی ها، مـرغ فروشـ ــه قصـابـ ــی از جمل ــام دامـ خ
خودروهــای  شــیر،  جمــع آوری  مراکــز  ســردخانه ها، 

حمل کننــده مــواد خــام دامــی و رســتوران ها توســط 
ــوارد غیربهداشــتی  ــا م ــن شــبکه انجــام و ب بازرســان ای

برخــورد شــد.
اســالمی گفــت: از ابتــدای مــاه مبــارک بــا تشــکیل اکیــپ 
ــز بهداشــت شهرســتان  ــا مرک ــژه مشــترک بازرســی ب وی
راور از فــروش شــیر فلــه در ســوپرمارکت ها و مراکــز 
ــه  ــت ب ــردکن ممانع ــیر س ــد ش ــام فاق ــیر خ ــه ش عرض

عمــل آمــد.
سرپرســت شــبکه دامپزشــکی راور خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــالمت جامع ــتی و س ــت بهداش ــای وضعی ــرای ارتق ب
ــی  ــای خــام دام ــه می شــود شــهروندان فرآورده ه توصی
مــورد نیــاز را از مراکــز عرضــه ای کــه تحــت نظــارت شــبکه 

ــد. ایرنــا ــه کنن ــد، تهی دامپزشــکی فعالیــت دارن

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان رودبــار  جنــوب از کشــف 
ــی از  ــت یک ــاک و هالک ــوع تری ــدر از ن ــواد مخ ــرم م ۷۱۷ کیلوگ
ــار  جنــوب  اعضــای بانــد بین المللــی قاچــاق مــواد  مخــدر در رودب
ــک  ــی ی ــت: در عملیات ــار  داش ــاالری اظه ــهراب س ــر داد. س خب
محمولــه ۷۱۷ کیلوگرمــی مــواد مخــدر بــه همــراه مقادیــری ســالح 

ــوب کشــف شــد. ــار  جن و مهمــات در شهرســتان رودب
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن عملیــات یکــی از اعضــای بانــد 
بین المللــی قاچــاق مــواد  مخــدر بــه هالکــت رســید، گفــت: 

ــد. ــروح ش ــدت مج ــه ش ــز ب ــد نی ــن بان ــرکرده ای س
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان رودبــار  جنوب خاطر نشــان 
ــه ســنگین قاچــاق  کــرد: طــی اقداماتــی اطالعاتــی، ایــن محمول
ــمت  ــه س ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه از اس ــدر ک ــواد  مخ م
ــود و قصــد انتقــال  اســتان های مرکــزی کشــور بارگیــری شــده ب
ــایی  ــورد شناس ــت، م ــان را داش ــتان کرم ــی اس ــه جغرافیای از پهن

مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت.
ــان در  ــزود: قاچاقچی ــات اف ــن عملی ــات ای ــریح جزئی وی در تش
ــه  ــی ب ــس از بی توجه ــوب پ ــار  جن ــع رودب ــه باغشــاه از تواب منطق
ــی  ــس ط ــه پلی ــوند ک ــر می ش ــوران درگی ــا مام ــت ب ــتور ایس دس
یــک تعقیــب و گریــز یــک ســاعته موفــق بــه توقیــف خــودروی 
ــن  ــت: در ای ــار  داش ــاالری اظه ــود. س ــدر می ش ــواد  مخ ــل م حام
تعقیــب و گریــز یــک ســاعته راننــده ماشــین بــه نــام »م.ج« بــه 
هالکــت رســید و دیگــر قاچاقچیــان بــا توجــه بــه تاریکــی شــب 
و موقعیــت خــاص جغرافیایــی از محــل حادثــه متــواری شــدند.

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان رودبــار  جنــوب گفــت: در 
ــدر  ــواد مخ ــل م ــودروی حام ــده از خ ــل آم ــه عم ــی های ب بررس
ــزان ۷۱۷  ــه می ــاک ب ــوع تری ــدر از ن ــواد مخ ــه م ــداد ۷3 کیس تع
کیلوگــرم بــه همــراه یــک اســلحه جنگــی از نــوع کالشــینکف و 3 

تیغــه خشــاب خالــی کشــف و ضبــط شــده اســت. تابنــاک 

مدیــر عامــل آتش نشــانی کرمــان از انجــام ۴۷8 عملیــات 
اطفــای حریــق طــی خردادمــاه در شــهر کرمــان خبــر داد.

ــاء  ــات اطف ــورد عملی ــرد: ۴۷8 م ــار ک ــی عســکری اظه عل
حریــق و امــداد و نجــات بــه دلیــل بی احتیاطــی و رعایــت 
ــاه  ــان طــی خردادم ــی در شــهر کرم ــردن مســائل ایمن نک

ســال جــاری انجــام شــد.
وی ادامــه داد: در خردادمــاه در مجمــوع ۱۵3 مــورد حریــق 
در شــهر کرمــان اتفــاق افتــاده کــه از ایــن تعــداد ۵9 مــورد 
مربــوط بــه مــواد پســماند و بازیافتــی، ۲۴ مــورد مربــوط به 
وســایل نقلیــه، ۲8 مــورد مربــوط بــه منــازل مســکونی، ۲8 
مــورد مربــوط بــه جنگل هــا و درختــان و ۱۴ مــورد هــم در 

مراکــز تجــاری بــوده اســت.
ــداد  ــات ام ــورد عملی ــام 3۴ م ــن از انج ــکری همچنی عس

ــزود: از  ــرد و اف ــاره ک ــده اش ــان یادش ــات در مدت زم و نج
ــاک  ــات خطرن ــری حیوان ــورد زنده گی ــداد، ۶۴ م ــن تع ای
مارهــای ســمی  زنده گیــری  مــورد  آزاردهنــده، ۱88  و 
ــورد  ــل، ۱8 م ــه و قف ــدن حلق ــورد چی ــمی، 3۲ م و غیرس
آسانســور، ۲۰ مــورد امــداد تصــادف خودرویــی و بقیــه آن ها 

ــوده اســت. ــوارد ب ــه ســایر م ــوط ب مرب
وی اظهــار داشــت: در مجمــوع ایــن عملیــات 8۲ نفــر 
نجــات یافتنــد، ۲۶ نفــر مجــروح شــدند و ۲ نفــر نیــز فــوت 

ــد. کردن
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــان تصری ــانی کرم ــل آتش نش ــر عام مدی
مــدت تعــداد ۴۵۰ نفــر از شــهروندان و دانش آمــوزان 
آموزش هــای آتش نشــانی را توســط کارشناســان ســازمان 

مهــر فراگرفته انــد. 

بیســت و دومیــن جلســه شــورای حفاظــت آب اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری همزمــان بــا روزهــا و برنامه هــای 
هفتــه »صرفه جویــی در مصــرف آب« و بــا موضــوع »کاهــش 
شــدید منابــع آب زیرزمینــی و فرونشســت دشــت ها« در 

ــد. ــزار ش ــتانداری برگ ــل اس مح
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت 
ــتاندار و  ــت اس ــه ریاس ــه ب ــه ک ــن جلس ــه ای در ای آب منطق
ــه ای و ســایر اعضــا تشــکیل  ــل شــرکت آب منطق ــر عام مدی
شــد، آخریــن وضعیــت منابــع آب زیرزمینــی و ســطحی 
ــده فرونشســت در دشــت های اســتان و  اســتان، رخــداد پدی
راهکارهــای اجرایــی جلوگیــری از تــداوم رونــد کنونــی توســط 
مهنــدس ســید هاشــم فاطمــی، کارشــناس شــرکت آب 
منطقــه ای تشــریح گردیــد. در ایــن گــزارش بــه افــت فاحــش 

ــدید  ــری ش ــتان، کس ــای اس ــت آبی در آبخوان ه ــطح ایس س
مخــازن آبخوان هــا و کاهــش دبــی رودخانه هــای اســتان 

اشــاره شــد. 
لــزوم تحــول در بخــش کشــاورزی بــه  منظــور کاهــش 
ــع آوری  ــا و جم ــار روان آب ه ــش، مه ــن بخ ــرف آب در ای مص
آب بــاران، اجــرای طرح هــای تغذیــه مصنوعــی، ارائــه برنامــه 
کشــت بــه کشــاورزان و فرهنگ ســازی در بیــن مــردم جهــت 
ــی  ــم و اساس ــای مه ــرف آب، از راهکاره ــی در مص صرفه جوئ

ــود. ــه ب ــن جلس ــده در ای ارائه ش
در ایــن نشســت، قاســم ســلیمانی، اســتاندار چهارمحــال 
و بختیــاری، از مســئوالن دســت اندرکار و به ویــژه  شــرکت 
آب منطقــه ای خواســت هرچــه ســریع تر الیحــه جلوگیــری از 

ــد. ــن کنن ــه و تدوی ــتان را تهی ــت های اس ــودی دش ناب

استانها

 معدوم سازی 115 کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی 
در راور

 بیست و دومین جلسه شورای حفاظت آب 
چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

کشف ۷1۷  کیلوگرم  تریاک در رودبار جنوب

 ۴۷۸ عملیات اطفای حریق در کرمان
 انجام شد

غار نباتی یزد
غربــی  شــمال  ۶۰ کیلومتــری  در  نباتــی  غــار 
ــی  ــتای تاریخ ــی روس ــت در حوال ــتان تف شهرس
ــاد  ــش خضرآب ــع بخ ــن« از تواب ــای »ندوش و زیب
شهرســتان صــدوق )اشــکذر( واقــع شــده اســت. 
بارگاه  هــای  و  زیبــا  ســتون های  غــار  ایــن  در 
طبیعــی ایجادشــده از اســتاالگمیت و اســتاالکتیت 
و همچنیــن بلورهــای گل کلمــی در داالن هــای 
ــد  ــی پدی ــب و بدیع ــای جال ــف آن، فضاه مختل

ــد. آورده ان
بــه  را  آن  غــار،  ایــن  نبات ماننــد  قندیل هــای 
ــت.  ــرده اس ــدل ک ــزد ب ــتان ی ــا در اس ــاری زیب غ
ایــن غــار دارای دو دهانــه اســت؛ بدیــن نحــو کــه 
در کنــار دهانــه اصلــی آن کــه نیازمنــد یــک فــرود 
ــورت  ــه ص ــری ب ــه دیگ ــت، دهان ــری اس ــه مت س
مصنوعــی ایجــاد شــده کــه دیگــر نیــازی بــه فــرود 

ــدارد. ن

پــس از ورود بــه درون غــار و پشــت ســر گذاشــتن 
راهــی  ســه  یــک  بــه  رو  پیــش  سراشــیبی 
ــد  ــیبی تن ــا ش ــپ ب ــمت چ ــیر س ــیم. مس می رس
بــه چشــمه آب قابــل شــربی در عمــق ۱9 متــری 
غــار منتهــی می شــود. مســیر ســمت راســت نیــز 
بــا شــیبی بــه ســمت پاییــن بــه یــک تــاالر منتهــی 

مــی شــود.
ــه  ــت ک ــار اس ــی غ ــیر اصل ــه رو، مس ــیر روب  مس
ــار  ــاالر اول غ ــه ت ــک اســتالگمیت ب ــا دور زدن ی ب
می رســد. در ایــن تــاالر دو راه موجــود اســت؛ 
راه ســمت راســت حفره هایــی اســت کــه بــه 
ــه،  ــرار گرفت ــاالر دوم ق ــاالی ت ــه در ب ــزی ک دهلی
ــی می شــود و مســیر ســمت چــپ، ســوراخ  منته
بــه صــورت  کوچکــی اســت کــه می بایســت 

نشســته از آن وارد تــاالر دوم شــد. 
در ایــن تــاالر نیــز دو راه پیــش روی داریــم؛ مســیر 
ــرف  ــه در دو ط ــت ک ــزی اس ــت دهلی ــمت راس س
خــود بــه دو اتاقــک زیبــا ختــم می شــود و مســیر 

ســمت چــپ بــا شــیبی تنــد وارد تــاالر ســوم کــه 
ــنگی  ــه س ــا قطع ــت و ب ــار اس ــاالر غ ــن ت آخری
ــه دو قســمت تقســیم شــده، می شــود.  ــزرگ ب ب
ــی  ــت؛ ول ــروری نیس ــی ض ــار، نخ کش ــن غ در ای
انجــام آن اطمینــان خاطــری بــرای بازگشــت 
ــن  ــی ندوشــن در عی ــار نبات ــوع غ اســت. در مجم
زیبایــی غــاری بــزرگ و گشــتن در آن دشــوار 

ــت. نیس
ــد و  ــا بلورهــای نبات مانن ایــن غــار شــگفت  انگیز ب
ســفیدرنگ، عــروس غارهــای اســتان یــزد اســت 
كــه هنــوز صــدای چكه  هــای آب را می  تــوان در آن 
شــنید و جــزو غارهــای فعــال شــناخته می شــود 
ــرعتی  ــا س ــوب  گذاری ب ــی و رس ــه در آن غارزای ك

بســیار كــم در حــال تــداوم اســت.
بــه اعتقــاد کارشناســان، وجــود رطوبــت داخــل غار، 
از قندیل  هــا، ترمیــم قندیل هــای  چکیــدن آب 
شکسته شــده و وجــود مــواد آهکــی داخــل غــار از 

ــزد اســت. ــی ی ــار نبات ــت غ نشــانه  های فعالی

# دیدنی _ ها

روزنه
 مدیر فوریت های پزشکی 

چهارمحال و بختیاری:
 تصادف در چهارمحال و بختیاری 

۶ مصدوم بر جای گذاشت
بختیــاری  و  پزشــکی چهارمحــال  فوریت هــای  مدیــر 
گفــت: تصــادف در محــور چلگــرد چهارمحــال و بختیــاری 

ــت. ــای گذاش ــر ج ــدوم ب ۶ مص
ــتگاه  ــک دس ــورد ی ــت: برخ ــار داش ــاهین اظه ــرز ش فرام
پــژو پــارس و ســواری پرایــد مصدومیــت ۶ نفــر را در پــی 

داشــت. 
وی افــزود: کارشناســان اورژانــس ۱۱۵ پــس از اطــالع 
ــزام  ــه اع ــل حادث ــه مح ــکی ب ــزات پزش ــا تجهی ــراه ب هم

ــدند. ش
مدیــر فوریت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
ــان  ــط کارشناس ــی توس ــات درمان ــام اقدام ــا انج ــرد: ب ک
اورژانــس ۶ مصــدوم حادثــه بــا 3 دســتگاه آمبوالنــس بــه 

بیمارســتان سیدالشــهدای فارســان اعــزام شــدند.

همزمان با 7 تیر
 ادای احترام 

 مسئوالن چهارمحال و بختیاری 
به مزار شهید رحمان استکی

ــی شــهید  ــا ۰۷ تیرمــاه، ســالروز عــروج ملکوت همزمــان ب
ــئوالن  ــالب، مس ــام و انق ــاران ام ــن از ی ــتی و ۷۲ ت بهش
ــان  ــهید رحم ــر ش ــزار مطه ــه م ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــد. ــرام کردن ــتکی ادای احت اس
نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری، اســتاندار 
ــال  ــران چهارمح ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی  و مدی
و بختیــاری بــه همــراه جمعــی از مســئوالن در محــل گلــزار 
ــاج گل  ــدای ت ــا اه ــدند و ب ــر ش ــهرکرد حاض ــهدای ش  ش
ــرام  ــتکی ادای احت ــان اس ــهید رحم ــر ش ــزار مطه ــه م ب

ــد. کردن
گفتنــی اســت رحمــان اســتکی در تاریــخ ۰۷ تیــر ۱3۶۰ در 
فاجعــه انفجــار تروریســتی دفتــر مرکــزی حــزب جمهوری 
ــید و در  ــر کش ــود پ ــوی معب ــه س ــقانه ب ــالمی، عاش اس
گلســتان شــهدای شــهرکرد در جــوار رحمــت حضــرت حــق 

قــرار گرفــت.

آتش نشانان باز هم حماسه آفریدند
 جلوگیری از انفجار

 22 هزار لیتر گازوئیل در تونل رخ
ــر  ــزار لیت ــا ۲۲ ه ــل ســوخت ب ــر حام ــک دســتگاه تانک ی
گازوئیــل در تونــل رخ بــه دلیــل نقــص فنــی آتــش گرفــت 
کــه پــس از ۱۲۰ دقیقــه تــالش آتش نشــانی، آتــش مهــار 

و خــودرو بــه بیــرون از تونــل منتقــل شــد.
ــا  ــه تلفــات نداشــت و تنه ــه ذکــر اســت ایــن حادث الزم ب
بــرای ســاعاتی تــردد گردشــگران و مســافران را بــا مشــکل 
مواجــه کــرد؛ هم اکنــون خطــر بــه طــور کامــل رفــع شــده 

و تــردد در محــور فــوق روان اســت.

۸۰۰ تن گندم به صورت تضمینی 
 در چهارمحال و بختیاری 

خریداری شد
ــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال بختیــاری گفــت:  مدی
تاکنــون 8۰۰ تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی در چهارمحال 

و بختیــاری خریــداری شــده اســت.
ــی  ــد تضمین ــه خری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــب ب ــح هللا غری ذبی
ــتان  ــن اس ــاری در ای ــال ج ــاه س ــه خردادم ــدم از نیم گن
ــه  ــدم ب ــن گن ــون 8۰۰۰ ت ــرد: تاکن ــوان ک ــده، عن ــاز ش آغ
ــداری  ــاری خری ــال و بختی ــی در چهارمح ــورت تضمین ص
شــده اســت. وی افــزود: خریــد تضمینــی گنــدم تــا پایــان 

ــه دارد. ــتان ادام ــن اس ــدم در ای ــت گن ــل برداش فص
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال  بختیــاری اظهــار 
داشــت: بیــش از ۱۰۰ هــزار تــن گنــدم در ایــن اســتان بــه 

ــود. مهــر ــداری می ش ــی خری ــورت تضمین ص

مدیر حفظ نباتات کرمان:
 سم موونتو پاکستانی 

غیرمجاز است
ــاد  ــازمان جه ــات س ــظ نبات ــر حف مدی کیمیای وطن
کشــاورزی کرمــان گفــت: توزیــع، توصیــه و مصــرف ســم 

موونتو پاکستانی غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان، ناصــر طاهــری 
ــو  ــم موونت ــرا س ــیده، اخی ــای رس ــق گزارش ه ــت: طب گف
ــازار ســم توزیــع  پاکســتانی توســط عــده ای ســودجو در ب
شــده اســت. وی ادامــه داد: ســم مذکــور تقلبــی بــوده و از 

ــی وارد کشــور شــده اســت. مجــاری غیرقانون
طاهــری تاکیــد کــرد: توزیــع، توصیــه و مصــرف ایــن ســم 
ممنــوع و قابــل پیگــرد قانونــی اســت و عواقــب ناشــی از 
ــده  ــده، توزیع کنن ــده توصیه کنن ــه عه ــن ســم ب مصــرف ای

ــت.  ــده اس و مصرف کنن

 مدیربیمارستان 
حضرت فاطمه الزهرا)س( مهریز مطرح کرد:

اهدای دو عدد فیش سفر به 
سرزمین وحی به بیمارستان

یاســر زارع بیدکــی بــه اتفــاق همســرش فیــش حــج عمــره 
خــود را در راســتای انجــام طرح هــای عمرانــی و خریــد 
فاطمه الزهــرا)س(  حضــرت  بیمارســتان  بــه  تجهیــزات 

ــد. ــذار کردن ــز واگ مهری
مدیــر بیمارســتان حضــرت فاطمــه الزهــرا)س( مهریــز اظهار 
داشــت: یــک زوج مهریــزی دو فیــش ســفر بــه ســرزمین 
ــن  ــز ای ــل و تجهی ــه تکمی ــک ب ــرای کم ــود را ب ــی خ وح

ــد.  بیمارســتان اهــدا کردن
ــه  ــی ب ــر زارع بیدک ــت: یاس ــن زاده گف ــول محس ــید رس س
ــتای  ــود را در راس ــره خ ــج عم ــش ح ــرش فی ــاق همس اتف
انجــام طرح هــای عمرانــی و خریــد تجهیــزات بــه بیمارســتان 
واگــذار کردنــد. وی ادامــه داد: تاکنــون 3۰ خیــر مهریــزی و 
همچنیــن نیکوکارانــی از خــارج اســتان بــا بیمارســتان مهریز 
ــد  ــه یاب ــد ادام ــن رون ــم ای ــته اند و امیدواری ــکاری داش هم
ــه  ــر چ ــم ه ــران بتوانی ــتانه خی ــای نوع دوس ــا کمک ه و ب
زودتــر شــاهد تکمیــل و تجهیــز بیمارســتان حضــرت فاطمــه 

الزهــرا)س( باشــیم.

معــاون طــرح و برنامــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان کرمــان از حضــور ۱۴۰ هنرمنــد از 
اســتان های مختلف کشــور در جشــنواره موســیقی 

نواحــی کشــور در اســتان کرمــان خبــر داد.
ســید جــواد اوحــدی در مراســم آغــاز بــه کار 
ــی  ــیقی نواح ــنواره موس ــن جش ــی از دهمی بخش
ریاســت  مــوزه  آمفی تئاتــر  ســالن  در  کشــور 
ــر کل  ــالم مدی ــالغ س ــا اب ــنجان ب ــوری رفس جمه
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان، اظهــار داشــت: 
امیدواریــم ایــن جشــنواره لحظــات شــاد و خوبــی 
را بــرای مــردم ایــن شهرســتان و میهمانــان رقــم 

ــد. بزن

وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان امســال 
میزبــان دهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی 
کشــور اســت، افــزود: اولیــن دوره ایــن جشــنواره 
ســال ۷8 بــه میزبانــی ایــن اســتان برگــزار 
شــد؛ امــا چنــد ســالی در برگــزاری آن وقفــه 
ــه  ــای صورت گرفت ــا پیگیری ه ــه ب ــا اینک ــاد ت  افت
کرمــان  اســتاندار  بیــن  تفاهم نامــه ای کــه   و 
و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کشــور منعقــد 
شــد، ایــن جشــنواره احیــا گردیــد و امســال نیــز 

بــه میزبانــی اســتان کرمــان برگــزار شــد.
معــاون اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان از حضــور ۱۴۰ هنرمنــد از اســتان های 

ــی  ــیقی نواح ــنواره موس ــور در جش ــف کش مختل
و گفــت:  داد  اســتان کرمــان خبــر  در  کشــور 
ــمال  ــف ش ــتان های مختل ــدان از اس ــن هنرمن ای
ــن جشــنواره  ــوب، شــرق و غــرب کشــور در ای جن

حضــور یافته انــد.
ــکل  ــال ش ــنواره امس ــرد: جش ــح ک ــدی تصری اوح
بین المللــی نیــز گرفتــه و امســال شــرکت کنندگانی 
از کشورهای افغانســتان قرقیزستان و پژوهشگرانی 
از اروپــا و کشــور آلمــان نیــز داریــم کــه امیدواریــم 
از ایــن ظرفیــت اســتفاده کنیــم و اســتان کرمــان را 
بــه جهانیــان بشناســانیم. برگــزاری ایــن جشــنواره 
فرصتــی اســت تــا توانمندی هــای اســتان در 

حــوزه فرهنــگ و هنــر و گردشــگری و...شناســانده 
شــود.

وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان صاحــب یکــی 
اســت،  بشــری  تمدن هــای  قدیمی تریــن  از 
تصریــح کــرد: امســال میزبــان هنرمندانــی از 
مختلــف  فرهنگ هــای  و  گروه هــا  و  اقــوام 
ــناخت  ــرای ش ــی ب ــر فرصت ــن ام ــتیم و ای هس
فرهنگ هــا و قومیت هــای مختلــف کشــور در 
زمینــه موســیقی اســت. ایــن جشــنواره همچنیــن 
انســجام  در جهــت حفــظ  ارزشــمندی   قــدم 
اتحــاد و همدلــی و همراهــی بیــن مــردم  و 

ک تابنــا اســت.  بــزرگ  ایــران  مختلــف 

کرمان، میزبان 1۴0 هنرمند موسیقی نواحی کشور

،،
620 کارگاه فعــال در اســتان حــدود 
12 میلیــارد تومــان بدهــی دارنــد که 
در صــورت پرداخــت به موقــع ایــن 
بدهــی، 2 میلیــارد و 600 میلیــون 

تومــان آن بخشــوده خواهــد شــد
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شایع ترین تداخالت دارویی با غذا
مصــرف همزمــان بعضــی داروهــا و غذاهــا نه تنهــا 
تاثیــرات مثبــت آن هــا را از بیــن می بــرد، بلکــه می توانــد 
عــوارض جانبــی خطرناکــی را بــه همــراه داشــته باشــد.

ایــن در حالــی اســت کــه مصــرف غذاهــای بســیار ســالم 
ــی و  ــه تداخــل داروی ــد منجــر ب ــز می توان ــا نی ــا داروه ب

ایجــاد عارضــه شــود.
شایع ترین تداخالت دارویی با غذاها از این قرارند:

 داروهای فشار خون و موز
 داروهــا فشــار خــون، مقــدار پتاســیم خــون را افزایــش 
بــرای مــا  پتاســیم در شــرایط طبیعــی  می دهنــد. 
مفیــد اســت؛ امــا اگــر در مصــرف آن زیــاده روی شــود، 
ــب و  ــان قل ــودن ضرب ــل نامنظــم ب ــی مث مشــکالت قلب

ــد.  ــاد می کن ــب ایج ــش قل تپ
ــر  ــس اگ ــت. پ ــیم اس ــوب پتاس ــع خ ــز از مناب ــوز نی م
همزمــان بــا داروهــای فشــار خــون مصــرف شــود، 
افزایــش  غیرطبیعــی  شــکل  بــه  را  بــدن  پتاســیم 
می دهــد. ســایر منابــع غذایــی پتاســیم عبارتنــد از: 
ــک. ــای نم ــال و جایگزین ه ــرگ دار، پرتق ــبزیجات ب س

 داروهای تنظیم کننده کلسترول و گریپ 
فروت 

ــده  ــای تنظیم کنن ــر داروه ــدار اث ــروت، مق ــپ ف آب گری
ــد و شــایع ترین  ــش می ده کلســترول را در خــون افزای
اثــر جانبــی آن هــا یعنــی درد پــا تشــدید می شــود. اگــر 
هــر داروی دیگــری نیــز مصــرف می کنیــد، قبــل از لــذت 

بــردن از گریپ فــروت، بــا پزشــک مشــورت کنیــد.
 داروهای قلب و شیرین بیان

 glycyrrhizin ــام ــه ن ــی ب ــاوی ترکیب ــیرین بیان ح  ش
اســت کــه در صــورت مصــرف همزمــان بــا داروی 
digoxin باعــث نامنظــم شــدن ضربان قلب و مشــکالت 
وخیم تــر دیگــر می شــود. ایــن مــاده غذایــی همچنیــن 
ــون،  ــار خ ــای فش ــد داروه ــا مانن ــی از داروه ــر بعض اث
رقیق کننده هــای خــون، مســکن ها و داروهــای ضــد 

ــد. ــش می ده ــارداری را کاه ب
 داروهای رقیق کننده خون و اسفناج

 اســفناج و ســایر ســبزیجات بــرگ دار، حــاوی ویتامیــن 
کا هســتند کــه بــا داروهــای رقیق کننــده و ضــد انعقــاد، 
ــش  ــا را کاه ــن داروه ــر ای ــد و اث ــاد می کن ــل ایج تداخ
می دهــد. درنتیجــه خطــر لختــه شــدن خــون افزایــش 

می یابــد.
 داروهای تیروئید و گردو

ــر٬ مثــل آرد لوبیــای   گــردو و ســایر مــواد غذایــی پرفیب
ســویا٬ مانــع از جــذب درســت داروهــای تیروئیــد 
توصیــه می کننــد کــه  بیشــتر پزشــکان  می شــوند. 
ــد  ــرف کنی ــواب مص ــش از خ ــد را پی ــای تیروئی داروه
تــا بــدن شــما وقــت کافــی بــرای جــذب آن هــا داشــته 

ــد. باش
 تتراسایکلین و لبنیات

 کلســیم موجــود در لبنیــات، مانــع جــذب درســت 
ــا  ــن داروه ــد ای ــع بای ــود. در واق ــا می ش آنتی بیوتیک ه
را یــک تــا دو ســاعت پیــش از صــرف غــذا مصــرف کنیــد 
ــته  ــذب کل دارو را داش ــرای ج ــی ب ــان کاف ــدن زم ــا ب ت

باشــد.  مهــر

خانواده
آداب غذا خوردن را به کودکان 

آموزش دهیم 
فرشــته کریمــی، روان شــناس، بــا اشــاره بــه غــذا 
از  بســیاری  داشــت:  اظهــار  کــودکان  خــوردن 
والدیــن از یــاد دادن آداب غــذا خــوردن بــه فرزنــدان 
خــود کالفــه هســتند. آن هــا دوســت دارنــد روزی 
را ببیننــد کــه فرزندشــان غــذا را روی لبــاس خــود 
نریــزد، غذایــش را تمــام کنــد یــا دور دهانــش غــذا 

باشــد. نچســبیده 
وی در ادامــه اذعــان کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــاد  ــا زمانــی کــه آداب آن را ی غذاخــوردن کــودکان ت
ماننــد  والدیــن  از  بــرای بســیاری  باشــند،  نگرفتــه 
بــا عجلــه  والدیــن  کــه  زمانــی  تــا  اســت.   کابــوس 
بــرای  کافــی  وقــت  و  می خورنــد  غــذا  ســرپایی  و 
نداشــته  را  خــود  فرزنــد  بــا  ناهــار  و  شــام  صــرف 
روش  در  معجــزه ای  دنبــال  بــه  نبایــد  باشــند، 

باشــند. خــود  کــودک  غذاخــوردن 
ایــن روان شــناس بــا بیــان اینکــه کــودک در بعضــی 
بــرای  بــه عنــوان دســتمال  مواقــع از لبــاس خــود 
اذعــان  اســتفاده می کنــد،  کــردن صورتــش  پــاک 
کــرد: وقتــی کــودک مــدام دســت های کثیــف خــود 
را بــا لباســش پــاک می کنــد، ممکــن اســت ایــن یــک 
حرکــت ناخــودآگاه باشــد. او بــه دنبــال ســریع ترین 
راه بــرای خــالص شــدن از چربــی غذاســت؛ در ایــن 
تهیــه  رنگــی  والدیــن می تواننــد دســتمال  شــرایط 
و کــودک را بــه اســتفاده از آن  بــرای پــاک کــردن 

دســت هایش ترغیــب کننــد.
کریمــی در رابطــه بــا حــرف زدن کــودکان بــا دهــان 
خــوردن  بــه  خاصــی  عالقــه  کــودکان  گفــت:  پــر 
لقمه هــای بــزرگ دارنــد و در اغلــب مــوارد بــا دهــان 
پــر حــرف می زننــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه آن هــا 
غافــل از آن هســتند کــه بــا حــرف زدنشــان آنچــه 
مشــخص  کامــال  هســتند،  آن  جویــدن  حــال  در 
می شــود؛ در ایــن حالــت والدیــن بایــد بــه کــودک 
ــد کــه وقتــی لقمــه   ــان دهن هیجــان زده خــود اطمین
بزنــد  حــرف  می توانــد  داد،  قــورت  کامــل  را  خــود 
خواهنــد  گــوش  او  حرف هــای  بــه  نیــز  والدیــن   و 

داد.
وی در ادامــه گفــت: بــه کــودک یــاد دهیــد تــا از 
کلماتــی ماننــد اَه و ایــش بــرای غذایــی کــه احســاس 
خوبــی نســبت بــه آن نــدارد، اســتفاده نکنــد؛ از 
عباراتــی  او  بــه  بلکــه  بگویــد،  دروغ  نخواهیــد  او 
آزاردهنــده هســتند؛  کــه کمتــر  آمــوزش دهیــد  را 
ماننــد نــه ممنونــم یــا ببخشــید ایــن غــذا بــه نظــرم 

نیســت. خوشــمزه 
کریمــی در پایــان تاکیــد کــرد: والدیــن دقــت کننــد 
هــر اقدامــی را کــه بــرای تربیــت کــودک خــود انجــام 
انعطاف پذیــری و ســعه صــدر  بــا  بایــد  می دهنــد، 

ــگاران ــگاه خبرن همــراه باشــد. باش
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ــش 2  ــع در بخ ــی 49/7380 واق ــالک ثبت ــدانگ پ شش
ــوار ســاحلی  ــه نشــانی کاشــان بل ــی کاشــان ب حــوزه ثبت
ــالک 52  ــوی صــدر 4 پ ــان شــهید موســی صــدر ک خیاب
کــه ذیــل ثبــت شــماره 50029 در صفحــه 251 دفتــر 
ــرد  ــی مج ــی خدابخش ــای عل ــام آق ــه ن ــالک ب 357 ام
بــا  ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــده  کاشــان 
ــوار  ــر دی ــول 14 مت ــه ط ــماال ب ــخصات ش ــدود و مش ح
ــول 19/15  ــه ط ــرقا ب ــی ش ــه 7563 فرع ــوار خان ــه دی ب
متــر دیواریســت بــه قطعــه زمیــن 501 فرعــی جنوبــا بــه 
ــا  ــه 8003 فرعــی غرب ــوار خان ــه دی ــوار ب ــر دی طــول 14 مت
ــه  ــه ک ــه کوچ ــت ب ــر درب و دیواریس ــول 19/15 مت ــه ط ب
طبــق نظــر کارشــناس رســمی شــش دانــگ پــالک فــوق 
، در حــال حاضــر بــه صــورت منــزل مســکونی بــا قدمــت 
ــه ،  ــع عرص ــر مرب ــال ، دارای 268/10 مت ــش از 30 س بی
ــف و  ــع همک ــر مرب ــن و 161 مت ــر زمی ــع زی ــر مرب 91 مت
ــوع  ــرا ، ن ــع سرس ــر مرب ــگ و 9 مت ــع پارکین ــر مرب 12 مت
ــی  ــح مصرفــی : آهــن و آجــر ، ســقف آهنــی ضرب مصال
کــف موزائیــک و ســرامیک حیــاط ســازی نمای ســنگ 7 
ســانتی ، نمــای کوچــه ســیمان ســفید ، دارای امتیازهــای 
شــهری و جمعــا بــه مبلــغ 2/015/000/000 ریــال ارزیابــی و 
قطعــی گردیــده ملکــی نامبــرده بــاال کــه طبــق ســند رهنی 
شــماره 40775 – 1387/9/25 دفتــر خانه اســناد رســمی 
360 تهــران در رهــن بانــک پارســیان مســتقر شــده اســت 
. از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 1396/05/08 در 
واحــد اجــرای اســناد رســمی کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر 
ــت اســناد و امــالک  ــاد محــل اداره ثب ــدان جه ــش می نب
ــه  ــغ پای ــده از مبل ــود . مزای ــی ش ــزارده م ــده گ ــه مزای ب
2/015/000/000 ریــال شــروع و بــه هــر کــس کــه خریــدار 
باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی 
شــود . الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط 
بــه آب ، بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک 
ــز  ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــه مزای ــرف در صورتیک و مص
ــا  ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات بدهی ه
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده 
یــا نشــده باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه 
پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
مســترد میگــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا 
ــده اولیــن روز  ــه گــردد ، مزای ــر مترقب تعطیــل رســمی غی
ــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر  اداری بعــد از تعطیل
ــه  ــی بیم ــند رهن ــق س ــده طب ــورد مزای ــود . م ــد ب خواه
میباشــد ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای 
ــی  ــورخ 1396/04/08 درج و منتشــر م ــان م وطــن اصفه

گــردد. 
رئیس اداره ثبت کاشان – سلمانی 
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ششــدانگ پــالک ثبتــی 15/3150  واقــع در بخــش 

2 حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نشــانی کاشــان فــاز دوم 

ــت  ــل ثب ــه ذی ــبنم 18 ک ــتان ش ــوار بوس ــاد بل ــی آب ناج

ــه  ــالک ب ــر 483 ام ــه 11 دفت ــماره 73383 در صفح ش

نــام خانــم پرویــن مهــدوی پــور  ثبــت و ســند مالکیــت 

صــادر گردیــده بــا حــدود و مشــخصات شــماال اول پخــی 

اســت بــه طــول 1/60 متــر دوم بطــول 13/87 متــر پــی 

ــی  ــه پ ــی ب ــر پ ــه طــول 15 مت ــان  شــرقا ب ــه خیاب ب

3151 فرعــی جنوبــا بــه طــول15 متــر پــی بــه پــی 3145 

فرعــی  غربــا بــه طــول 13/87 متــر پــی بــه کوچــه  کــه 

طبــق نظــر کارشــناس رســمی شــش دانــگ پــالک فــوق 

، در حــال حاضــر بــه صــورت منــزل مســکونی بــا قدمــت 

تقریبــی 13  ســال ، دارای 224/36 متــر مربــع عرصــه ، 

ــع همکــف و  ــر زمیــن و 130 متــر مرب ــع زی 130 متــر مرب

ــن  ــی : آه ــح مصرف ــوع مصال ــرا ، ن ــع سرس ــر مرب 12 مت

و آجــر ، ســقف آهــن و آجــر کــف ســرامیک فاقــد نمــا  

دارای امتیازهــای شــهری جمعــا بــه مبلــغ 2/750/000/000 

ریــال ارزیابــی و قطعــی گردیــده ملکــی نامبــرده بــاال کــه 

طبــق ســند رهنــی شــماره 40782 – 1387/9/26 دفتــر 

خانــه اســناد رســمی 360 تهــران در رهــن بانــک پارســیان 

مســتقر شــده اســت . از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه 

مــورخ 1396/05/08 در واحــد اجــرای اســناد رســمی 

کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر نبــش میــدان جهــاد محــل 

اداره ثبــت اســناد و امــالک بــه مزایــده گــزارده مــی شــود 

ــروع و  ــال ش ــه 2/750/000/000 ری ــغ پای ــده از مبل . مزای

ــت  ــن قیم ــه باالتری ــد ب ــدار باش ــه خری ــس ک ــر ک ــه ه ب

پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود . الزم بــه ذکــر اســت 

پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق و گاز اعــم از 

ــه  ــرف در صورتیک ــتراک و مص ــق اش ــعاب و ح ــق انش ح

ــی و  ــای مالیات ــز بدهی ه ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه مزای

عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکه 

ــده  ــد بعه ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع رق

ــده در  ــس از مزای ــه پ ــن آنک ــت ضم ــده اس ــده مزای برن

صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای 

فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد میگــردد 

ــا تعطیــل رســمی  ــا چنانچــه روز مزایــده مصــادف ب ضمن

ــد از  ــن روز اداری بع ــده اولی ــردد ، مزای ــه گ ــر مترقب غی

ــود  ــد ب ــرر خواه ــکان مق ــان ســاعت و م ــی در هم تعطیل

ــن  ــد ای ــه میباش ــی بیم ــند رهن ــق س ــده طب ــورد مزای . م

آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن اصفهــان 

ــردد.  ــی گ ــر م ــورخ 1396/04/08 درج و منتش م

رئیس اداره ثبت کاشان – سلمانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب خانــه  

پــالک شــماره 19/1002 واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت 

اصفهــان کــه طبــق ســوابق وپرونــده ثبتــی بــه  نــام آقــای 

اســداله کشــاورزیان کلیشــادی فرزنــد نصرالــه در جریــان 

ثبــت اســت وعملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمل 

نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 

تحدیــد  نامبــرده  تقاضــای  وطبــق  ثبــت  قانــون   15

ــورخ 1396/4/31  ــنبه م ــوم در روز ش ــالک مرق ــدود پ ح

ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س

ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد. ل آم

ــن  ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط

ــا  ــن ی ــات مالکی ــد واعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح آگه

مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

ــد ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل  ص

 شد.

تاریخ انتشار :1396/4/8

وامــالک  اســناد  ثبــت  اداره  رییــس  اکبرپورمقــدم    

فالورجــان 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب خانــه  

پــالک شــماره 19/1003 واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت 

ــده ثبتــی کــه بموجــب  اصفهــان کــه طبــق ســوابق وپرون

رای شــماره 7006140- 1395/12/22 در اجــرای قانــون 

ــام  ــه  ن ــمی ب ــند رس ــد س ــی فاق ــف اراض ــن تکلی تعیی

ــت  ــان ثب ــی  در جری ــد عل ــادی فرزن ــریفی کلیش لیالش

ــل  ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت وعملی اس

نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 

15 قانــون ثبــت وطبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 

پــالک مرقــوم در روزچهارشــنبه شــنبه مــورخ 1396/5/4 

ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س

ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد. ل آم

ــن  ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط

ــا  ــن ی ــات مالکی ــد واعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح آگه

مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

ــد  ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ص

شــد.

تاریخ انتشار :4/8/ 1396 
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آگھی مزایدہ
اول دادگاه عمومــی حقوقــی  اجــرای احــکام شــعبه 

اصفهــان در نظــر دارد در ارتبــاط بــا پرونــده کالســه 960073 

ج /1 محکــوم لــه مســیح کریمــی وردنجانــی فرزنــد احمد 

ــنگ  ــذب و هوش ــعود مه ــم مس ــوم علیه ــت محک بطرفی

نوکنــدی مبنــی بــر مطالبــه وجــه 8/97 حبــه از 36 حبــه 

ــی از  ــی 6077 فرع ــالک ثبت ــه پ ــان ب ــه آپارتم از 72 حب

4999 اصلــی از بخــش 5 اصفهــان واقــع در خیابــان 

ــوم -  ــه س ــی - کوچ ــاراب جنوب ــان ف ــج - خیاب مرداوی

پــالک 6کدپســتی : 8168984631 بــه مســاحت 6 دانــگ 

155/88 متــر مربــع کــه طبــق نظریــه کارشناســی رســمی 

دادگســتری بــه مبلــغ 747/181/492 ریــال ارزیابــی 

ــراض  ــون از اعت ــوف مص ــه موص ــت و نظری ــده اس گردی

مانــده اســت را از طریــق مزایــده بــه فــروش رســاند علــی 

ــه کارشناســی شــروع  ــده از قیمــت پای هــذا قیمــت مزای

و بــه کســانی کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نماینــد بــه 

فــروش رســیده و واگــذار مــی گــردد ضمنــًا مبلــغ 10٪ از 

قیمــت مزایــده بصــورت وجــه نقــد بصــورت فــی المجلس 

بعنــوان ســپرده دریافــت و در صندوق دادگســتری ســپرده 

مــی گــردد و مابقــی وجــه مزایــده حــد اکثــر ظــرف مــدت 

یــک مــاه از خریــدار اخــذ خواهــد شــد در صورتــی کــه |

ــرف  ــدٔه را ظ ــای مزای ــاوت به ــه التف ــا ب ــده م ــده مزای برن

مهلــت فــوق نپــردازد ســپرده او بــه نفــع دولــت ضبــط و 

مزایــده تجدیــد مــی گــردد. از کســانی کــه مایــل شــرکت 

ــود روز  ــی ش ــوت م ــند دع ــی باش ــده م ــه مزای در جلس

پنجشــنبه 96/4/22 ســاعت 9:30 صبــح در محــل اجــرای 

احــکام حقوقــی شــعبه اول اصفهــان حضــور بهــم رســانند 

ــد  ــوق در واح ــخ ف ــل از تاری ــد قب ــی توانن ــان م . متقاضی

اجــرای احــکام حضــور یافتــه از خصوصیات و مشــخصات 

مــال مــورد مزایــده در نظریــه کارشناســی مطلــع شــوند.م 

ــف 10098 ال

  اجــرای احــکام شــعبه اول حقوقــی  شهرســتان اصفهــان 

– روح هللا باغبــان

آگهی مزایده
ــر  ــان در نظ ــی اصفه شــعبه ســوم اجــرای احــکام حقوق

دارد در خصــوص پرونــده کالســه شــماره 961176ج 3 

لــه : بانــک صــادرات اصفهــان بــا نمایندگــی خانــم مرضیه 

کیــوان پــور و علیــه آقایــان صالــح اســدی و میثــم 

مصطفــوی و محمــود خردمنــد و ســید مســلم مصطفــوی 

ــوی و شــرکت شــادمهر ســپاهان  ــم مهســا مصطف و خان

بخواســته مطالبــه مبلــغ 3209332771 ریــال بابــت اصل 

خواســته و خســارات وارده و همچنیــن مبلــغ 298261702 

ریــال حــق االجــرا دولــت، جلســه مزایــده ای در روز 

ــح در محــل  ــورخ 96/4/22 ســاعت 9 صب ــج شــنبه م پن

ایــن اجــرا واقــع در اصفهــان -خ نیکبخــت - ســاختمان 

دادگســتری کل اصفهــان - طبقــه زیرزمیــن - واحــد 

ــد. ــزار نمای اجــرای احــکام برگ

مشــخصات مــورد مزایــده :یــک بــاب آپارتمــان بــه شــماره 

پــالک ثبتــی 28/20420 بخــش 14  اصفهــان ملکــی 

ــروی  ــان - روب ــه اصفه ــع در خان ــد واق ــود خردمن محم

ــه  ــع گنجین ــرقی - مجتم ــع ش ــه - ضل ــع 5 طبق مجتم

مســاحت 145/68  بــا  پیلــوت  روی  طبقــه  چهــار   -

ــه  ــقف ها تیرچ ــی و س ــاختمان بتن ــکلت س ــع اس مترمرب

ــرق  ــتراکات آب و ب ــرامیک و دارای اش ــف س ــوک و ک بل

ــا قدمــت 6 ســال مــی باشــد کــه توســط  و گاز و تلفــن ب

ــغ 3410000000  ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس ــی رس کارشناس

ریــال ارزیابــی و نظریــه مصــون از اعتــراض طرفیــن باقــی 

مانــده اســت و در حــال حاضــر ملــک فــوق الذکــر دارای 

مســتاجر مــی باشــد و تحویــل مســتاجر مــی باشــد. لــذا 

طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از تاریــخ مزایــده 

ــت  ــد از قیم ــع 10 درص ــا تودی ــل ب ــد از مح ــن بازدی ضم

پایــه فــی المجلــس د ر جلســه مزایــده شــرکت نماینــد 

ــود  ــدہ مزایــده خواهــد ب ــدہ برن . باالتریــن پیشــنهاد دھن

. م الــف 10083 

اصفهــان   حقوقــی  احــکام  اجــرای   3 شــعبه  دادورز 

اکبریــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا عبــاس نقــش         دارای شــماره شناســنامه 

43390 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 407/96ح/54 

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

ــدرس  ــدس م ــادروان اق ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی

یــزدی     بــه شــماره شناســنامه 267 در تاریــخ 95/10/7 

ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم در اقامت

آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- عبــاس نقــش ش ش 

43390 فرزندمتوفــی  2- رضــا نقــش ش ش 1074 

فرزندمتوفــی  3- علــی نقــش ش ش 639 فرزندمتوفی  

4- فــردوس نقــش ش ش 256 فرزندمتوفــی  و الغیــر 

متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات 

مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 

ــا وصیتنامــه ای  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت نمای

ــخ  ــاه از تاری ــک م ــی باشــد ظــرف ی ــزد او م ــی ن از متوف

ــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت  نشــر آگهــی ب

بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

خواهــد شــد . 

  م الف :10056

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مولــود محمــودی ده کهنــه          دارای شــماره 

شناســنامه 1741228263 بــه شــرح دادخواســت بــه 

کالســه 388/96ح/54 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  

شــهریار محمــودی ده کهنــه      بــه شــماره شناســنامه 281 

در تاریــخ 96/1/14 در اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی 

گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- محمــد رضــا 

محمــودی ده کهنــه بــه شــماره ملــی 1273277066 

ــی  ــه شــماره مل ــه ب ــودی ده کهن ــود محم ــد 2- مول فرزن

ــه  ــه ب ــودی ده کهن ــرا محم ــد3- زه 1741228263 فرزن

شــماره ملــی 1830326074 فرزنــد4- محمــودی ده 

کهنــه بــه شــماره ملــی 1830434365 فرزنــد5- فاطمــه 

محمــودی ده کهنــه بــه شــماره ملــی 1830555170 فرزند

متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 

در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 

ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ

ــرر  ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه تحوی

ــت صــادر خواهــد شــد .   گواهــی انحصــار وراث

 م الف :10047

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــی   دارای ش ــی بامگان ــا کیان ــا غالمرض ــم / آق خان

شناســنامه 742 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 420/96ح/54 از ای

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  

فاطمــه کریمــی بابوکانــی       بــه شــماره شناســنامه 

اقامتــگاه دائمــی خــود  تاریــخ 95/12/13 در  441 در 

بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه 

ــد 2-  ــی بامکانــی ش ش  742 فرزن : 1- غالمرضــا کیان

قربانعلــی کیانــی بابوکانــی ش ش  1504 فرزند3-فرحناز  

کیانــی بابوکانــی ش ش  36 فرزنــد4- عصمــت کیانــی 

بابوکانــی ش ش  1572 فرزند5-بهجــت  کیانــی بابوکانــی 

ــدارد .  ــری ن ــه  دیگ ــی ورث ش ش  2783 فرزندمتوف

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 

در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 

ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ

ــرر  ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه تحوی

ــت صــادر خواهــد شــد .   گواهــی انحصــار وراث

 م الف :10044

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
هفشــجانی             فروزنــده  علــی  محمــد  آقــا   / خانــم 

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب دارای شــماره شناســنامه 76 ب

کالســه 393/96ح/54 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  

محســن فروزنــده هفشــجانی        بــه شــماره شناســنامه 

76 در تاریــخ 95/11/28 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 

ــه : 1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت زندگ

ــی  ــر متوف ــجانی ش ش 133 همس ــره هفش ــرا چی حمی

2- گل خنــدان فــر وزنــده هفشــجانی ش ش 133 مــادر 

متوفــی 3- محمــد علــی فروزنــده هفشــجانی ش ش 51 

ــدارد .  ــه  دیگــری ن پــدر و الغیــر متوفــی ورث

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 

را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او 

ــه  ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش م

ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 

 مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد .  

 م الف :10041

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا فرانــک  مظهــری             دارای شــماره 

شناســنامه 1332 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

54/431/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  

مهــرداد مردانــی کتکــی        به شــماره شناســنامه د58 در 

تاریــخ 96/2/29 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 

ــاس  ــه : 1- الی ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت

مردانــی کتکــی  ش ش 1272199312 فرزنــد 2- ابراهیــم 

مردانــی کتکــی  ش ش 1273199290  فرزنــد3- فرانــک 

ــر  ــی ش ش 1332 همس ــری کتک مظه

متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات 

مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 

ــا وصیتنامــه ای  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت نمای

ــخ  ــاه از تاری ــک م ــی باشــد ظــرف ی ــزد او م ــی ن از متوف

ــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت  نشــر آگهــی ب

بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

خواهــد شــد . 

  م الف :10040

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــد رضــا رســولی    دارای شــماره 

شناســنامه 252 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 426/96ح/54 از ای

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  

نرجــس خاتــون پوســتین دوز        بــه شــماره شناســنامه 

190 در تاریــخ 94/6/30 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 

ــه : 1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت زندگ

ــی 2-  ــد متوف ــولی ش ش 252 فرزن ــا رس ــد رض محم

فاطمــه رســولی ش ش 57920 فرزنــد متوفی3-مهــری  

رســولی ش ش 1803 فرزنــد متوفــی4- نرجــس خاتــون 

پوســتین دوز ش ش 190 فرزنــد متوفــی 

انجــام  بــا  اینــک   . نــدارد  دیگــری  ورثــه   متوفــی 

یــک  در  را  مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 

نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 

ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ

ــت  ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه تحوی

خواهــد  صــادر  وراثــت  انحصــار  گواهــی   مقــرر 

شد .  

 م الف :10039

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــت  ــا وکال ــی ب ــار محال ــی چه ــرم دهقان ــا اک ــم / آق خان

محبوبــه مقتــدری     دارای شــماره شناســنامه 1485 

بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 403/96ح/54 از 

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

مصطفــی  شــادروان   کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و 

تاریــخ  در   44 شناســنامه  شــماره  بــه  دهقانــی   

اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی  96/2/26 در 

ــاز  ــه : 1- فرن ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث گفت

دهقانــی ش ملــی 1270323921 فرزنــد متوفــی 2- 

فرنــوش دهقانــی ش ملــی 22043 فرزنــد متوفــی 

 3- اکــرم دهقانــی چهــار محالــی ش ش 1485 همســر 

متوفی 

متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجام تشــریفات 

مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 

نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 

ــخ  ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاری از متوفــی ن

نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 

بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

خواهــد شــد . 

  م الف :10037

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــان      دارای ش ــور افش ــز ن ــا روح انگی ــم / آق خان

شناســنامه 498 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

389/96/ح 54 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 

وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان  

اســفندیار نــور افشــان بــه شــماره شناســنامه 102 در 

تاریــخ 96/3/8 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 

ــود  ــه : 1- محم ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث گفت

متوفــی2-روح  فرزنــد   2764 ش  ش  افشــان  نــور 

الــه  نــور افشــان ش ش 59 فرزنــد متوفی3-علــی  

متوفی4-مریــم   فرزنــد   7891 ش  ش  افشــان  نــور 

نــور افشــان ش ش 27 فرزنــد متوفی5-مینــا  نــور 

ــور  ــز ن ــد متوفــی6- روح انگی افشــان ش ش 1108 فرزن

 افشــان ش ش 498 همســر متوفــی ورثــه  دیگــری

 ندارد . 

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 

را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او 

ــه  ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش م

ــای  ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ای

ــد ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق  مهل

 شد .   م الف :10036
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ــه  ــت ک ــن اس ــادری ای ــدر و م ــر پ آرزوی ه
فرزندشــان راحــت بــه خــواب بــرود، خــواب 
ــاش  ــح، بش ــد و صب ــته باش ــیرین داش  ش
و خنــدان از خــواب برخیــزد و هنگامــی 
ــم  ــه ه ــل ب ــر دلی ــه ه ــیکل ب ــن س ــه ای ک
می خــورد، درحقیقــت خــواب شــیرین از 

ــد.  ــد ش ــلب خواه ــز س ــادر نی ــدر و م پ
بســیاری از والدیــن بــا ایــن مشــکل مواجــه 
شــده و دســتپاچه و نگــران شــدند؛ هرچنــد 
خــود در پــاره ای از مواقــع در بــه وجــود 

ــد.  ــش دارن آوردن آن نق
بدخوابــی  و  بی خوابــی  موضــوع  البتــه 
محــدود  دبســتان  زمــان  بــه  کــودکان 

نمی شــود؛ بلکــه بایــد از اولیــن روزهــای 
زندگــی طفــل، والدیــن بــا طــرح و ســاعات 
طبیعــی خــواب وی آشــنا شــوند تــا در ایــن 

تشــخیص اشــتباهی رخ ندهــد.
خــواب از اولیــن پدیده هایــی اســت کــه 
در اثــر تغییــر شــرایط محیطــی مختــل 
می شــود. مشــکالت خــواب کــودکان ماننــد 
از  بدخوابــی، کم خوابــی، جــدا خوابیــدن 
ــه  ــت ک ــائلی اس ــه مس ــن و... از جمل والدی
ــی  ــر منف ــواده تاثی ــت روی خان ــن اس ممک
ــن  ــل والدی ــن دلی ــه همی ــادی بگــذارد؛ ب زی
یافتــن  بــا  هســتند  تــالش  در  همــواره 
ــالالت در  ــن اخت ــروز ای ــد از ب ــای جدی راه ه

ــد. ــری کنن ــود جلوگی ــدان خ فرزن
ــد جــدی   اختــالل خــواب در کــودکان را بای
ــه مشــکلی در خــواب  ــت؛ چــون هرگون گرف
ــی در تشــدید ســایر  ــد عامل ــودک می توان ک
اختــالالت روحــی و روانــی و البتــه جســمی 

او باشــد.
 پسران بیش از دختران دچار 

اختالالت خواب می شوند
ــال  ــص اطف ــعیدی، متخص ــو س ــر مین دکت
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
اختــالل  می گویــد:  اصفهــان،  پزشــکی 
را  یک چهــارم کــودکان  می توانــد  خــواب 
ــایع  ــوم ش ــور عم ــم تص ــد؛ علی رغ ــار کن دچ
اعــالم کــرد  می تــوان  حتــی  و  هســتند 
ــد  ــده، 50 درص ــی های انجام ش ــق بررس طب
کــودکان بــه نوعــی اختــالل خــواب بــه 

صــورت مقطعــی و دائمــی دارنــد.
ــن  ــه ای ــخ ب ــعیدی در پاس ــو س ــر مین دکت
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــا می ت ــه از کج ــوال ک س
یــک کــودک دچــار اختــالالت خــواب اســت، 
ــاالت و  ــی ح ــا بررس ــن ب ــد: والدی می افزای
ــه  ــی ب ــد پ ــودک خــود می توانن رفتارهــای ک
وجــود هرگونــه اختــالل و ناراحتــی در خــواب 

ــد. او ببرن
ــه  ــواره ب ــن هم ــد: والدی ــه می ده وی ادام
خــواب کــودک خــود حســاس هســتند؛ 
باشــد،  اگــر کــودک، تک فرزنــد  به ویــژه 
ایــن نگرانــی در بســیاری از مــوارد بــه مرحله 
ــدر و  ــن رو پ ــد؛ از ای ــز می رس ــی نی دلواپس
ــر  ــان ب ــه کودکش ــد ک ــالش می کنن ــادر ت م
زمان بندی شــده  برنامــه  یــک  اســاس 

ــواب رود. ــه خ ــب ب مناس

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه معموال پســران 
ــواب  ــالالت خ ــار اخت ــران دچ ــش از دخت بی
آنجــا کــه  از  می کنــد:  اظهــار  می شــوند، 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــت بیش ــربچه ها فعالی پس
ــه خــواب رفتــن و در  ــد، ب دختربچه هــا دارن
خــواب مانــدن آن هــا نیــز بــه همــان انــدازه 
بــا اختــالل همــراه می شــود. همچنیــن 
کودکانــی کــه بــه طــور مرتــب دچــار عفونــت 
از ســایر هــم  بیــش  گــوش می شــوند، 
ســن و ساالنشــان شــب هنگام از خــواب 

می پرنــد.

وی ادامــه می دهــد: بررســی های آمــاری 
10 درصــد  از  نشــان می دهــد کــه کمتــر 
کــودکان نوپــا از اختــالل خــوب ریشــه داری 
از  ناشــی  می توانــد  می برنــد کــه  رنــج 

ــد. ــا باش ــی آن ه ــاص فیزیک ــرایط خ ش
ــروز  ــانه های ب ــه نش ــاره ب ــا اش ــعیدی ب س
ــد:  ــار می کن ــودکان اظه ــالل در خــواب ک اخت
خــواب،  هنــگام  کــودک  زیــاد  تعریــق 

خروپــف، حالــت بیقــراری، ســرفه چندبــاره، 
نفــس  بــا خس خــس،  همــراه  تنفــس 
کشــیدن از دهــان بــه جــای بینــی، از خــواب 
پریــدن و وحشــتزده شــدن، ضربــه زدن 
ــواب،  ــن در خ ــراف و راه رفت ــه اط ــا ب ــا پ ب
ــالل در  ــروز اخت ــانه های ب ــن نش از مهم تری

ــت. ــودکان اس ــواب ک خ
ــک از  ــه هــر ی ــد: توجــه ب ــد می کن وی تاکی
ــم اســت؛  ــن مه ــرای والدی ــن نشــانه ها ب ای
زیــرا می توانــد نشــانه مشــکالت ریشــه داری 
ــه آن هــا  باشــد کــه  کوتاهــی در رســیدگی ب

ــت. ــد داش ــده ای خواه ــب نگران کنن عواق
علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــه والدیــن توصیــه کــرد  پزشــکی اصفهــان ب
بــرای رفــع بدخوابــی کــودکان جــای خــواب 
ثابتــی را بــرای کــودک خــود در نظــر بگیرنــد 
و بــه کــودک خــود تاکیــد کننــد کــه حتمــا در 
جــای خــود اســتراحت کنــد؛ معمــوال تغییــر 
مــکان خــواب حتــی بــرای بزرگســاالن هــم 
ــبب  ــت س ــن اس ــت و ممک ــایند اس ناخوش
دیــر بــه خــواب رفتــن آن هــا شــود. احتمــاال 
ایــن تجربــه را در طول مســافرت داشــته اید.

خوابیــدن کــودکان، عــالوه بــر برطــرف کــردن 
مناســبی  شــرایط  روزانــه،  خســتگی های 
فراهــم می کنــد.  بــرای رشــد کــودک  را 
ــه بیشــتری نســبت  ــت روزان ــودکان فعالی ک
بــه بزرگســاالن دارنــد و در صــورت نداشــتن 
اســتراحت کافــی، بســیار صدمــه می بیننــد؛ 
بنابرایــن اگــر کودکــی داریــد کــه بــا مشــکل 
بــرای  حتمــا  اســت،  مواجــه  بی خوابــی 
رفــع ایــن مشــکل بــه پزشــک مراجعــه               

ــد. ایمنــا کنی

،،
مــواردی  از  کــودکان  در  خــواب  اختــالل 
اســت کــه بایــد بســیار جــدی گرفتــه شــود؛ 
ــن مــورد حــل نشــود ممکــن  چــون اگــر ای
اســت باعــث اختــالالت دیگــری در آینــده 
کــودک شــود و مشــکالتی را بــرای کــودک 

شــما بــه وجــود بیــاورد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

۵0 درصد کودکان اختالل خواب دارند

خســتگی آدرنــال، وضعیتــی اســت کــه در آن 
ــاد خســته  ــر فعالیــت زی ــر اث ــال ب غــدد آدرن
هورمون هــای  نمی تواننــد  و  می شــوند 
ــی از  ــد. بعض ــد کنن ــدن را تولی ــاز ب ــورد نی م
ــث  ــد باع ــه می توانن ــدید ک ــترس های ش اس
ــن  ــی شــوند، شــامل ای ــن وضعیت ــروز چنی ب
ــالش  ــوارد هســتند: ورزش هــای شــدید، ت م
ــاد و  ــودن، کار زی ــر ب ــرای برت ــش از حــد ب بی

ــالمتی. ــن س ــکالت مزم ــدید، مش ش
مشــکالت  می توانــد  آدرنــال  خســتگی 
فراوانــی را برایتــان بــه وجــود آورد؛ خســتگی، 
ــش  ــواب، کاه ــالالت خ ــف، اخت ــم ضعی هض

ــش  ــدن و افزای ــی ب ــتم ایمن ــرد سیس عملک
ــن  ــدن، بعضــی از ای ــون در ب ــد خ ســطح قن

ــتند. ــوارد هس م
گیاهــان دارویــی و بعضــی مــواد غذایــی 
می تواننــد بــه تقویــت و تحریــک کــردن 
غــدد آدرنــال در بــدن شــما کمــک کننــد. در 
ــان  ــن گیاه ــی از ای ــی بعض ــه معرف ــه ب  ادام
و غذاهــا می پردازیــم. البتــه قبــل از مصــرف 
آن هــا حتمــا ابتــدا بــا یــک متخصــص 
ــل                 ــرف مکم ــال و مص ــتگی آدرن ــاره خس درب

ــد. ــت کنی صحب
 ریشه شیرین بیان

ــوادی  ــن م ــی از بهتری ــاه، یک ــن گی ریشــه  ای
اســت کــه می توانــد بــه بازیابــی غــدد آدرنــال 
و ارتباطــات آن هــا بــا مغــز کمــک کند. ریشــه 
شــیرین بیان یــک شــفادهنده  قدرتمند اســت 
ــواع  ــا ان ــا ب ــد ت ــک می کن ــدن کم ــه ب ــه ب ک
اســترس مبــارزه کنــد. ایــن ریشــه همچنیــن 
ــش  ــدن، کاه ــی ب ــتم ایمن ــم سیس ــه تنظی ب
ــک  ــا ســرطان کم ــارزه ب ــی مب ــاب و حت الته

می کنــد.
ــر ریشــه   ــدی از خــواص بی نظی ــرای بهره من ب
ــا دو فنجــان  ایــن گیــاه، حتمــا روزی یــک ت
چــای ریشــه شــیرین بیان میــل کنیــد. البتــه 
فرامــوش نکنیــد کــه مصــرف شــیرین بیــان 
بــرای بیمــاران مبتــال بــه فشــار خــون بــاال و 
نارســایی کلیــه مناســب نیســت و همچنیــن 

بــا داروهــای قلبــی ســازگاری نــدارد.
 ویتامین ث

ایــن ویتامیــن، یکــی از مــواد مغــذی بســیار 

ــع  ــت. در واق ــال اس ــدد آدرن ــرای غ ــم ب مه
ویتامیــن ث بــه غــدد آدرنــال کمــک می کنــد 
تــا هورمون هــای مــورد نیــاز بــدن بــرای 
ــه  ــد. هرچ ــد کنن ــترس را تولی ــا اس ــه ب مقابل
ــن  ــد، ممک ــه کنی ــتری تجرب ــترس بیش اس
ــاج  ــتری احتی ــن ث بیش ــه ویتامی ــت ب اس
داشــته باشــید. دوز معمــول ویتامیــن ث 
آدرنــال، حــدود  غــدد  بــه  بــرای کمــک 
ــورد  ــن م ــه ای ــت. اگرچ ــرم اس 2000 میلی گ
ــاوت  ــردی متف ــر ف ــرای ه ــت ب ــن اس ممک
ــک متخصــص مشــورت                ــا ی ــد ب باشــد و بای

شــود. ســامتی

درمان خستگی آدرنال با نسخه های طب سنتی



7 اطالعرسانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

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

اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی 
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 
ــورد تقاضــا  ــاک م ــان و ام ــذا  مشــخصات متقاضی . ل
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند . م ــته باش داش
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب آگه
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب
ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد 0

هیــأت   139560302034025296 شــماره  رای   )1
بشــماره  ابراهیــم   فرزنــد  زارع  اســداله  اول0 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 35484 ص شناس
 0 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260344924
ــی  ــاک 3500  - اصل ــی از پ ــماره 1 فرع ــع بش مترمرب
واقــع در اراضــی شــهرمحله کــوی درب اصفهــان  بخــش 

اولیــه( مالکیــن  از  1 کاشــان)خریداری 
2( رای شــماره 139560302034029289 هیــأت دوم.

ــنامه  ــماره شناس ــان بش ــد احمدخ ــی فرزن ــت قطب عف
150 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261714946- 
ششــدانگ یکبابخانــه قدیمــی بشــماره 3 فرعــی از 

ــان ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق ــاک4503- اصل پ
3( رای شــماره 139560302034029291 هیــأت دوم. 
زهــرا قطبــی فرزنــد احمدخــان بشــماره شناســنامه 
ــی 1262302692-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 507 ص
ششــدانگ یکبابخانــه قدیمــی بشــماره 4 فرعــی از 

ــان  ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق ــاک4503- اصل پ
4( رای شــماره 139560302034030387هیــأت اول. 
علــی مطهــری فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه 
ــی 1261886615-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 1015 ص
195/10مترمربــع  بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از1و5و6و7و8و9و11و13   مجــزی  14فرعــی  بشــماره 
ــی واقــع در گــذر ســرفره  فرعــی از پــاک 4859- اصل
ــی( ــماعیل تعظم ــداری از اس ــان )خری ــش 1 کاش بخ
اول0  139660302034001161هیــأت  شــماره  رای   )5
ــاس  ــد عب ــاف فرزن ــم ب ــخصی ابریش ــن ش محمدحس
بشــماره شناســنامه 32833 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی 0931204720 –  شش مل
ــاحت  ــه بمس ــاختمان مخروب ــر س ــتمل ب ــور مش محص
358 مترمربــع بشــماره 12 فرعــی پــاک 5583- 

ــمی (  ــان.)مالک رس ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق اصل
ــأت دوم.  ــماره 139560302034032043 هی 6( رای ش
ســیده فرزانــه حســنی تکیــه فرزنــد ســید احمــد 
ــی  ــماره مل ــران بش ــادره از ته ــنامه 0 ص ــماره شناس بش
بمســاحت 97  یکبابخانــه  0016359410- ششــدانگ 
ــی  ــاک5939- اصل ــی از پ ــماره 10 فرع ــع بش مترمرب

ــان  ــش 1 کاش ــی بخ ــذر حاج ــع در گ واق
هیــأت   139560302034029233 شــماره  رای   )7
دوم. ســید حســین زعیمــی فرزنــد ســید مرتضــی 
بشــماره شناســنامه 48508 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــی 1260475115 – دو دان مل
ســاختمان  بمســاحت 84/30 مترمربــع بشــماره 1 
ــی واقــع در اراضــی شــهر  فرعــی از پــاک 6050 - اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش بخ
هیــأت   139560302034029235 شــماره  رای   )8
دوم. ســید عبــاس زعیمــی فرزنــد ســید مرتضــی 
بشــماره شناســنامه 1117 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــاب  ــگ از ششــدانگ یکب ــی 1261899879 – دو دان مل
ســاختمان  بمســاحت 84/30 مترمربــع بشــماره 1 
ــی واقــع در اراضــی شــهر  فرعــی از پــاک 6050 - اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش بخ

هیــأت   139560302034029432 شــماره  رای   )9
دوم. ســید علــی  زعیمــی فرزنــد ســید مرتضــی 
بشــماره شناســنامه 1122 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــاب  ــگ از ششــدانگ یکب ــی 1262039592 – دو دان مل
ســاختمان  بمســاحت 84/30 مترمربــع بشــماره 1 
ــی واقــع در اراضــی شــهر  فرعــی از پــاک 6050 - اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش بخ

139560302034028490هیــأت  شــماره  رای   )10
نــژاد فرزنــد خلــف بشــماره  دوم0 صبیحــه کعبــی 
شناســنامه 305 صــادره از خــرم شــهر  بــه شــماره ملــی 
1828892564 –  ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بمســاحت 
10/10 مترمربــع بشــماره 4  فرعــی  از پــاک6766- 
ــع در اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان)مالک  ــی واق اصل

ــمی( رس
11( رای شــماره 139560302034031470هیــأت دوم0 
مرضیــه شــیرقربانی  فرزنــد حبیــب الــه  بشــماره 
شناســنامه 49640 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
1260486451 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 157 

ــی وقســمتی از مشــاعات  ــع بشــماره6 و 7 فرع مترمرب
بشــماره 10  فرعــی کًا از پــاک 7108- اصلــی واقــع در 

اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(
هیــأت   139560302034026413 شــماره  رای   )12
ماشــااله  فرزنــد  کاشــی  ســیاحی  احمــد  اول. 
ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 70 ص ــماره شناس بش
1262333598- ششــدانگ یکبابخانــه بــه شــماره یــک 

ــی کًا  ــماره 10 فرع ــاعات بش ــمتی از مش ــی و قس فرع
از  پــاک 7681- اصلــی واقــع در کــوی پشــت مشــهد 

بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(
هیــأت    139560302034031739 شــماره  رای   )13
ــد حســین  بشــماره  ــادی فرزن دوم0 رمضــان قاســم اب
بــه کدملــی  کاشــان  از  صــادره   4527 شناســنامه 
ــه و  ــاختمان خان ــاب س ــدانگ یکب 1260560651- شش
ــده از  ــکیل ش ــع تش ــاحت 151/72 مترمرب ــازه بمس مغ
ــی  ــاک 7825 – اصل ــی ازپ ــای 7 و 8 فرع ــماره ه ش
وشــمارههای 4 و 5 و 13 الــی 16 فرعــی از پــاک 7826 
– اصلــی و قســمتی از مشــاعات بــه شــماره 20 فرعــی 
از پــاک 7826- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخــش 1 

ــی زاده( ــب قربانعل ــان)خریداری از حبی کاش
14( رای شــماره 139560302034029180هیــأت اول. 
حســین زیــن العابدینــی مقــدم فرزنــد محمــد بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   182 شناســنامه 
1262245397 –  ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 
133/69 مترمربــع بشــماره 13  فرعــی مجــزی از 2 الــی 
6 فرعــی  از پــاک 8001- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر  

ــمی( ــان)مالک رس ــش 1 کاش بخ

15( رای شــماره 139560302034030380هیــأت اول 
ــد  ــید محم ــد س ــا فرزن ــی نی ــی طباطبائ ــید مصطف .س
بشــماره شناســنامه 1222 صــادره ازکاشــان بشــماره 
ملــی 1262370841 - ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 
ــمتی از  ــی و قس ــماره 5 و6 فرع ــع بش 146/55 مترمرب
مشــاعات بشــماره 10  فرعــی کًا از پــاک 8235- 

ــان ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق اصل
16( رای شــماره 139560302034023541هیــأت اول. 
فاطمــه رضوانــی فردفرزنــد حمیــد  بشــماره شناســنامه 
 1251108431 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0

– ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 37/60 
 2135 از  مجــزی  فرعــی   3289 بشــماره  مترمربــع 
فرعــی  از پــاک 1- اصلــی واقــع  در چهــار بــاغ بخــش 

ــی( ــه رضوان ــداری از مهدی ــان )خری 2 کاش
1395603020340226406هیــأت  شــماره  رای   )17
اول. روح الــه پیلــه ور نــوش ابــاد فرزنــد ابراهیــم  
بشــماره شناســنامه 49630 صــادره از کاشــان بشــماره 
ــازه   ــه و مغ ــدانگ یکبابخان ــی 1260486257 – شش مل

بمســاحت 106/75 مترمربــع بشــماره 11331 
ــی  ــاک 2- اصل ــی  از پ  فرعــی مجــزی از 10283 فرع
واقــع  در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
139560302034026640هیــأت  شــماره  18(رای 
ــماره  ــه بش ــد امرال ــانی زاده فرزن ــا کاش اول0 محمدرض
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  363صــادره  شناســنامه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261675746
مجــزی  فرعــی  بشــماره 11332  مترمربــع   134/04
از 4465 و4466 و3884 فرعــی از پــاک2- اصلــی 
واقــع در صالــح آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از 

رضــا قنبــرزاده(
139560302034030384هیــأت  شــماره  19(رای 
خدابخــش  فرزنــد  وادقانــی  حیاتــی  اول0 حمیــده 
ــی  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره مل
1250009650- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 71/75 
  5991 از  مجــزی  فرعــی   11378 بشــماره  مترمربــع 
فرعــی از پــاک2- اصلــی واقــع در صالــح آبــاد بخــش 

2 کاشــان)خریداری از اکــرم مائــی (
139560302034031538هیــأت  شــماره  20(رای 
ــماره  ــااله بش ــد ماش ــرد فرزن ــکوهی ف ــا ش اول0 علیرض
شناســنامه 45620 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
اعیانــی  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1260446263
بشــماره  مترمربــع   179/58 بمســاحت  یکبابخانــه 
11379 فرعــی مجــزی از 5502 فرعــی از پــاک2- 
ــان)اجاره  ــش 2 کاش ــاد بخ ــح آب ــع در صال ــی واق اصل

نامــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه (
139560302034031539هیــأت  شــماره  21(رای 
اول0 اکــرم ســادات هاشــمی علــی آبــادی فرزنــد 
از  صــادره   2 شناســنامه  بشــماره  ابراهیــم   ســید 
ــگ از  ــه دان ــی 1262996619- س ــماره مل ــان بش کاش
 179/58 بمســاحت  یکبابخانــه  اعیانــی  ششــدانگ 
از5502  فرعــی مجــزی  بشــماره  11379  مترمربــع 
فرعــی از پــاک2- اصلــی واقــع درصالــح آبادبخــش 2 
کاشــان)اجاره نامــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه ( 
ــأت اول0  ــماره 139560302034032639هی 22(رای ش
بشــماره شناســنامه0  فرزندپرویــز  مهدیــه حســینی 
 -1250211239 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 
مترمربــع   78/10 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره 11412مجــزی از 10330 فرعــی از پــاک2- 
ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد بخ ــح آب ــع در صال ــی واق اصل

رســمی (
ــأت اول.  ــماره 139560302034010714 هی 23( رای ش
ــر بشــماره شناســنامه 108  ــد اکب ــون  فرزن ــر پیرام اصغ
صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262255155- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 141/77 
مترمربــع بــه شــماره 597 فرعــی از پــاک 3و18- 
اصلــی واقــع در غیــاث آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م
ــأت اول.  ــماره 139560302034010713 هی 24( رای ش
طاهــره جلوداریــان پشــت مشــهدی  فرزنــد علــی 
ــان  ــادره از کاش ــنامه 44001 ص ــماره شناس ــد بش محم
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی 1260430103- س ــه کدمل ب
یکبابخانــه بمســاحت 141/77 مترمربــع بــه شــماره 
ــاث  ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل ــی از پ 597 فرع
آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش مالکی
25( رای شــماره 139560302034026093 هیــأت دوم . 
اکبــر محمدیــه  فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 
259 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1261666781- 
ــه بمســاحت  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان
99/85 مترمربــع بــه شــماره 615 فرعــی از پــاک  
 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18- 
ــاعی  ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م کاش

ــاد( ــاث آب غی
هیــأت   139560302034026092 شــماره  رای   )26
ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــی آران ــه معروف دوم. فاطم
ــی  ــه کدمل ــدگل ب ــادره از آران و بی ــنامه 413 ص شناس
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  6199641572-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت 99/85 مترمربــع بــه شــماره 615 
ــاد  ــاث آب ــع در غی ــی واق ــاک  3و18- اصل ــی از پ فرع
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش بخ

ــاد( ــاث آب ــاعی غی مش
هیــأت   139560302034023827 شــماره  رای   )27
غامحســین  فرزنــد  تجــره  زارعــی  مریــم  دوم. 
ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 9 ص ــماره شناس بش
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  1262671949-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت 72/70 مترمربــع بــه شــماره 620 
ــاد  ــاث آب ــی واقــع در غی فرعــی از پــاک  3و18 - اصل
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش بخ

ــاد( ــاث آب ــاعی غی مش
28( رای شــماره 139560302034023826 هیــأت دوم. 
عبــاس زارعــی فرزنــد غامحســین بشــماره شناســنامه 
ــی 1262658357-ســه  ــه کدمل 7 صــادره از کاشــان ب
بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ 
از پــاک   72/70 مترمربــع بــه شــماره 620 فرعــی 
 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی   - 3و18 
ــاعی  ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م کاش

ــاد( ــاث آب غی
ــأت اول.  ــماره 139560302034027122 هی 29( رای ش
ســعید واحــدزاده زارع فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
ــه کدملــی 1260514943-  52494 صــادره از کاشــان ب
ــه  ــع ب ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 139/10 مترمرب
شــماره 635 فرعــی از پــاک  3و18- اصلــی واقــع در 

غیــاث آبــاد بخــش 2 کاشــان
هیــأت   139560302034026411 شــماره  رای   )30
اول. محمــد احمدیــان غــزال فرزنــد ســتار بشــماره 
کدملــی  بــه  تهــران  از  صــادره   2331 شناســنامه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -3991237539
101/87 مترمربــع بــه شــماره 638 فرعــی از پــاک  
 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی   - 3و18 

حیــدری( علــی  از  کاشــان)خریداری 
هیــأت   139560302034030408 شــماره  رای   )31  
اول. حســین جزائــری نــوش آبــادی فرزنــد علــی اکبــر  
بشــماره شناســنامه 254 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 
از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ  1262357284- ســه 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 164/45 مترمرب ــه  بمس یکبابخان
644 فرعــی از پــاک  3و18 - اصلــی واقــع در غیــاث 
آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ســید عبــد الحســین 

ــدی زاده(  هن
ــأت اول.  ــماره 139560302034030409 هی 32( رای ش
ســمیه جــوادی آرانــی فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 
1155 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1261999274- 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 
ــاک   ــی از پ ــماره 644 فرع ــه ش ــع ب 164/45 مترمرب
 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی   - 3و18 
کاشــان)خریداری از ســید عبــد الحســین هنــدی زاده(
هیــأت   139560302034029088 شــماره  رای   )33  
اول. نــدا صفــری فرزنــد محســن  بشــماره شناســنامه 0 
صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1250260711-نســبت بــه 
ــه بمســاحت  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان
ــاک   ــی از پ ــماره 647 فرع ــه ش ــع ب 164/76 مترمرب
ــاد بخــش 2 کاشــان  ــاث آب ــی واقــع در غی 3و18- اصل

ــدی زاده(  ــد هن ــداری از ســید محم )خری
هیــأت   139560302034029089 شــماره  رای   )34
اول. ســید محمــد حســین خردمنــد فرزنــد ســید 
ــد  بشــماره شناســنامه 14483 صــادره از کاشــان  احم
بــه کدملــی 1263457312-ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 164/76 مترمربــع 
بــه شــماره 647 فرعــی از پــاک  3و18- اصلــی واقــع 
ــید  ــداری از س ــان )خری ــش 2 کاش ــاد بخ ــاث آب در غی

ــدی زاده( ــد هن محم
هیــأت   139560302034028376 شــماره  رای   )35
ــد حســین  بشــماره  اول. محمــد حســینی نســب فرزن
کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1504 شناســنامه 
بمســاحت  یکبابخانــه   ششــدانگ   -1261117239
ــاک  ــی از پ ــماره 642 فرع ــه ش ــع ب 172/43 مترمرب
 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18- 

نســب( حســینی  حســین  از  کاشــان)خریداری 
هیــأت   139560302034027772 شــماره  رای   )36
دوم . محســن مبینــی درئــی فرزنــد رضــا بشــماره 
کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   3066 شناســنامه 
1260927040- دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ چهــار 
ــاحت 649/60  ــاختمان بمس ــر س ــتمل ب ــواری مش دی
ــی  ــاک 4- اصل ــی از پ ــه شــماره 640 فرع ــع ب مترمرب
ــان)خریداری ا ز  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در عیس واق

ــی (  ــه کوچ ــی ال ول
37( رای شــماره 139560302034027770 هیــأت دوم 
. ســعید مبینــی درئــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
3524 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1260931625- دو 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل بــر 
ســاختمان بمســاحت 649/60 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  640 فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع در عیســی آب

بخــش 2 کاشــان)خریداری ا ز ولــی الــه کوچــی(
38( رای شــماره 139560302034027774 هیأت دوم. 
ــم بشــماره شناســنامه  ــد رحی ــی فرزن ــی درئ رضــا مبین
7 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262835518- دو 
ــتمل  ــواری مش ــار دی ــدانگ چه ــاع از شش ــگ مش دان
بــر ســاختمان بمســاحت 649/60 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  640 فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع در عیســی آب

ــه کوچــی(( ــی ال بخــش 2 کاشــان))خریداری ا ز ول
هیــأت   139560302034027804 شــماره  رای   )39
بشــماره  رضــا  فرزنــد  جمالــی  الهــدی  بنــت  دوم. 
کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1048 شناســنامه 
1262082153- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و ســوله 
ــی  ــماره 641 فرع ــه ش ــع ب ــاحت 903/97 مترمرب بمس
ــش 2  ــاد بخ ــی آب ــع در عیس ــی واق ــاک 4- اصل از پ

کاشــان)خریداری از اقــای ولــی الــه کوچــی(
139560302034026408هیــأت  شــماره  رای   )40
اول0 علیرضــا ســکوت نــوش ابــادی فرزنــد جــواد 
ــی  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره مل
1250208513-  ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل بــر 
ســاختمان  بمســاحت 186/10 مترمربــع بشــماره 9347  
فرعــی مجــزی از 143 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــدی  بخ در زی
139560302034029259هیــأت  شــماره  رای   )41
دوم. اســماعیل زیدابــادی فرزنــد حســین  بشــماره 
شناســنامه 51903 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1260509036- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 157 مترمربــع بشــماره 9371  فرعــی مجزی 
از 593 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  

بخــش 2 کاشــان)خریداری از احمــد زیدابــادی(
139560302034029255هیــأت  شــماره  رای   )42
محمدرضــا   فرزنــد  ونــی  قدوســی  فهیمــه  دوم. 
ــی  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره مل
1250039142- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی    9371 بشــماره  مترمربــع   157 بمســاحت 
ــع در  ــی واق ــاک11- اصل ــی  از پ ــزی از 593 فرع مج
ــطه از  ــع الواس ــان)خریداری  م ــش 2 کاش ــدی  بخ زی

احمــد زیدابــادی(
139560302034028891هیــأت  شــماره  رای   )43
مختــار   فرزنــد  ویدوجــا  زاده  تقــی  معصومــه  دوم. 
بشــماره شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263583563
مجــزی  فرعــی    9372 بشــماره  مترمربــع   90/43
از 457 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  
ــری  ــطه از صغ ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش بخ

ــی ( ــش کاش ــال ک ش
دوم.  139560302028500هیــأت  شــماره  رای   )44
بشــماره  علــی   فرزنــد  زارعــی  صالحــی  طاهــره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   614 شناســنامه 
ومغــازه  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261655044
ــی  ــماره 9373  فرع ــع بش ــاحت 147/80 مترمرب بمس
ــع در  ــی واق ــاک11- اصل ــی  از پ ــزی از 405 فرع مج
علــی  وراث  از  2 کاشــان)خریداری  بخــش  زیــدی  

صالحــی زارعــی وعــذرا دیــم کار (
اول.  139560302028398هیــأت  شــماره  رای   )45
بشــماره  محمــد  فرزنــد  برزکــی  غامــی  مجتبــی 
شناســنامه 3206 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260928446
138/75 مترمربــع بشــماره 9374  فرعــی مجــزی 
از 407 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  

غیاثــی( علــی  از  بخــش 2 کاشــان)خریداری 
46( رای شــماره 139560302029081هیــأت اول. زینــب 
ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد احم ــی فرزن ــی زاده مطرب عل
ــی 1262362107-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 377 ص
مترمربــع   72/25 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
فرعــی   7474 از  مجــزی  فرعــی    9375 بشــماره 
 2 بخــش  زیــدی   در  واقــع  اصلــی  پــاک11-  از 

کاشــان)خریداری از اکبــر شــیرخدایی(
دوم.  139560302031436هیــأت  شــماره  رای   )47
بشــماره  اقــا  علــی  فرزنــد  فــر  تمنائــی  مصطفــی 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   103 شناســنامه 
1261656733- ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه 
ــع بشــماره 9377   ــه بمســاحت 365/12 مترمرب موقوف
ــع  ــی واق ــاک11- اصل ــی از پ فرعــی مجــزی از 90 فرع
در زیــدی  بخــش 2 کاشــان)اجاره نامــه اداره اوقــاف و 

ــه( ــور خیری ام
دوم.  139560302031962هیــأت  شــماره  رای   )48
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  امیرشــاهی  حمیدرضــا 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   975 شناســنامه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261723201
ــزی از  ــی مج ــماره 9387  فرع ــع بش 147/60 مترمرب

722 فرعــی از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  بخــش 
رســمی( 2 کاشــان)مالک 

دوم.  139560302030776هیــأت  شــماره  رای   )49
بشــماره  حســینعلی  فرزنــد  نیــا  صــادق  ســکینه 
ابــاد بشــماره  از خــرم  شناســنامه 44449 صــادره 
ــه بمســاحت  ــی 407043889- ششــدانگ یکبابخان مل
مجــزی  فرعــی    9392 بشــماره  مترمربــع   105/30
ــدی   ــع در زی ــی واق ــاک11- اصل ــی از پ از 8313 فرع

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  139560302026475هیــأت  شــماره  رای   )50
بشــماره  اکبــر  میرزاعلــی  فرزنــد  شــعار  معصومــه 
از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 345 صــادره 
ــد  ــاختمان و چن ــاب س ــدانگ یکب 1261505451- شش
بــاب مغــازه بمســاحت 207/20 مترمربــع بشــماره 4159  
ــی  ــاک 12- اصل ــی از پ ــزی از 1948 فرع ــی مج فرع
واقــع در جمــال ابــاد  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  139560302028994هیــأت  شــماره  رای   )51
ــاس بشــماره شناســنامه 23  ــد عب ــگ فرزن ــی فرهن عل
 -1189801851 ملــی  بشــماره  اردســتان   از  صــادره 
بمســاحت 138/9  یکبابخانــه مســکونی  ششــدانگ 
ــع بشــماره 4167  فرعــی مجــزی از 39 فرعــی  مترمرب
ــش 2  ــاد  بخ ــال اب ــع در جم ــی واق ــاک 12- اصل از پ

کاشــان)خریداری از شــایا محمودیــان(
ــا  ــأت اول. لی 52( رای شــماره 139560302030412هی
کــوه پیمــا ونــی فرزند غامحســین  بشــماره شناســنامه 
ــی 1263203507-  ــماره مل ــان   بش ــادره از کاش 20 ص
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
44/85 مترمربــع بشــماره 9376 فرعــی مجــزی از 
4062 فرعــی از پــاک 12- اصلــی واقــع در جمــال ابــاد  

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  1395603020302043هیــأت  شــماره  رای   )53
حســین کــوه پیمــا ونــی فرزنــد محمــد  بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان    از  18 صــادره  شناســنامه 
یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1263241141
ســاختمان بمســاحت 44/85 مترمربــع بشــماره 9376 
ــی  ــاک 12- اصل ــی از پ ــزی از 4062 فرع ــی مج فرع
واقــع در جمــال ابــاد  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
139560302034026080هیــأت  شــماره  54(رای 
ــد بشــماره  ــد احم ــانی فرزن دوم. مســلم رضــازاده کاش
از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 1704 صــادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263329586- س
 3160 از   5601 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 105/41 
ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ فرع
بخــش 2 کاشــان)خریداری از احمــد رضــازاده و فخــری 

ــتونی ( ــل س ــادات چه س
139560302034026081هیــأت  شــماره  55(رای 
دوم. ریحانــه ســادات فدائــی فرزنــد ســید محمــد 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1250093104 ملــی 
ــماره 5601  ــع بش ــاحت 105/41 مترمرب ــه بمس یکبابخان
ــت  ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ از 3160فرع
حکیــم بخــش 2 کاشــان)خریداری از احمــد رضــازاده و 

فخــری ســادات چهــل ســتونی (
ــأت دوم.  ــماره 139560302034028968هی 56(رای ش
مطهــره ســادات حســینیان فرزنــد سیدحســین بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه 254 
1261704381- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 174/10 مترمربــع بشــماره 5629 فرعــی 
ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل از 488 از پ

ــرزاده ( ــر جعف ــان)خریداری از جعف ــش 2 کاش بخ
139560302034028966هیــأت  شــماره  57(رای 
علــی  فرزنــد  باریکرســف  جعفــرزاده  حعفــر  دوم. 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   11 شناســنامه  بشــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1262846706 ملــی 
ــع بشــماره 5629  ــه بمســاحت 174/10 مترمرب یکبابخان
ــع در  ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ ــی از 488 فرع فرع
ــر  ــان)خریداری از جعف ــش 2 کاش ــم بخ ــت حکی دش

جعفــرزاده(
139560302034030410هیــأت  شــماره  58(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  منــش  فــدوی  رضــا  اول. 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 46236 ص شناس
1260452441- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
 992 از   5630 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 135/7 
ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ فرع

بخــش 2 کاشــان.
اول.  139560302034030411هیــأت  شــماره  59(رای 
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد مرتض ــی فرزن ــه طلوع فاطم
ــی 1261913043-  1223 صــادره از کاشــان بشــماره مل
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 135/7 
ــاک 13-  ــی از پ ــماره 5630 از 992 فرع ــع بش مترمرب

ــم بخــش 2 کاشــان. ــع در دشــت حکی ــی واق اصل
اول.  139660302034001818هیــأت  شــماره  60(رای 
ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد احم ــی زاده فرزن ــوره تق منص
ــی 1261803888-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 301 ص
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/30 
مترمربــع بشــماره 5636 از 3276 فرعــی از پــاک 
13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

)مالــک رســمی(
اول. 139660302034001819هیــأت  شــماره  61(رای 

ــد محمــد بشــماره شناســنامه 841  ــد تاریــخ فرزن حمی
ــه  ــی 1261797116- س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص
 151/30 بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 
مترمربــع بشــماره 5636 از 3276 فرعــی از پــاک 
13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

)مالــک رســمی(
دوم.  139660302034000890هیــأت  شــماره  62(رای 
مســعودخان ســعیدی فرزنــد میرزاحســینعلی بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   931 شناســنامه 
1261251806- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 22/14 
پــاک  از  از 1047 فرعــی  مترمربــع بشــماره 5638 
13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

ــان( ــی طالبی ــداری از عل )خری
139660302034001215هیــأت  شــماره  63(رای 
بشــماره  ابراهیــم  فرزنــد  اعتصامــی  اســداله  دوم. 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   121 شناســنامه 
1262163730- ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل 
بــه اعیــان بمســاحت 189/60 مترمربــع بشــماره 5639 
ــت  ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ از 422  فرع
ــطه  ــع الواس ــداری م ــان.) خری ــش 2 کاش ــم بخ حکی
ــماره  ــتی ( 64(رای ش ــزدان پرس ــعلی ی ــای عباس از اق
نامــور  دوم. محمــد  139660302034003446هیــأت 
فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه 462 صــادره از 
ششــدانگ   -1261573791 ملــی  بشــماره  کاشــان 
ــماره  ــع بش ــاحت 28/79 مترمرب ــازه بمس ــاب مغ یکب
پــاک  از  فرعــی    )257(  5265 از  مجــزی   5648
13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

) مالــک رســمی (
65(رای شــماره 139560302034031956هیــأت دوم. 
ــماره  ــه بش ــب ال ــد حبی ــر فرزن ــنده ف ــا بخش حمیدرض
ملــی  بشــماره  ازکاشــان  صــادره   338 شناســنامه 

قســمتی  ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -1261921550
ــماره 664  ــع بش ــاحتهای8 و7 مترمرب ــه بمس یکبابخان
فرعــی از 304و 277 فرعــی ازپــاک 14- اصلــی واقــع 
ــول  ــان.)خریداری از بت ــش 2 کاش ــاد بخ ــذب اب درمه

ــرگان( ــود گلچه ــاده و مول لب
66(رای شــماره 139560302034031957هیــأت دوم. 
ملیحــه قیصــری راونــدی فرزنــد غامرضــا بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه 674 
1263600743- ســه دانــگ از ششــدانگ قســمتی 
ــع بشــماره 664  ــه بمســاحتهای 8 و 7 مترمرب یکبابخان
فرعــی از 304 و277 فرعــی از پــاک 14-اصلــی واقــع 
ــول  ــان.)خریداری از بت ــش 2 کاش ــاد بخ ــذب اب درمه

ــرگان( ــود گلچه ــاده و مول لب
139560302034031954هیــأت  شــماره  67(رای 
ــه بشــماره  ــب ال ــد حبی دوم. حمیدرضــا بخشــنده فرزن
از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 338 صــادره 
قســمتی  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1261921550
ــع بشــماره 665  ــه بمســاحتهای 8 و 7 مترمرب یکبابخان
فرعــی از 304 و 277 فرعــی از پــاک 14- اصلــی واقــع 
ــول  ــان.)خریداری از بت ــش 2 کاش ــاد بخ ــذب اب در مه

ــرگان( ــود گلچه ــاده و مول لب
ــأت دوم.  ــماره 139560302034031955هی 68(رای ش
ملیحــه قیصــری راونــدی فرزنــد غامرضــا بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه 674 
1263600743- ســه دانــگ از ششــدانگ قســمتی 
ــع بشــماره 665  ــه بمســاحتهای 8 و 7 مترمرب یکبابخان
فرعــی از304 و 277 فرعــی از پــاک 14- اصلــی واقــع 
درمهــذب ابادبخــش 2 کاشــان)خریداری از بتــول لبــاده 

ــرگان( ــود گلچه و مول
هیــأت   139560302034009183 شــماره  رای   )69
ــماره  ــی بش ــد عل ــدم فرزن ــه خســروی مق دوم. روح ال
شناســنامه 46 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه  12626979986 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
ــی  ــماره 21859  فرع ــع بش ــاحت 112/50 مترمرب بمس
مجــزی از 8039 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج
ــأت دوم.  ــماره 139560302034009184 هی 70( رای ش
ــد حســین بشــماره  ــی زاده کاشــانی فرزن ــه عل معصوم
شناســنامه 990 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262368529 – س
ــی  ــماره 21859  فرع ــع بش ــاحت 112/50 مترمرب بمس
مجــزی از 8039 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج
هیــأت   139560302034026494 شــماره  رای   )71
بشــماره  احمــد  فرزنــد  منفــرد  ایــزدی  علــی  اول. 
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 11793 صــادره از کاشــان ب
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263430414 – س
 5189 از    21937 بشــماره  مترمربــع   100 بمســاحت 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)خریداری از احمــد جویــی(
هیــأت   139560302034026495 شــماره  رای   )72
ــماره  ــااله بش ــد ماش ــی فرزن ــتوده زراعت ــم س اول. مری
ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  0 صــادره  شناســنامه 
12500845547 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 21937 از 5189 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری از احمــد جویــی(
73( رای شــماره 139560302034026402 هیــأت اول. 
ــنامه 5  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــدی فرزن ــر احم اکب
ــی 1239864825 –  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 130 مترمربــع بشــماره 
21939  از 6769 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی( درناجــی آب
74( رای شــماره 139560302034026424 هیــأت اول. 
ابوالفضــل باقــرزاده فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
1340 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261851031 
ــاختمان  ــتخر و س ــر اس ــتمل ب ــدانگ کارگاه مش – شش
ــی  ــماره 21941  فرع ــع بش ــاحت 1559/5 مترمرب بمس
از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــژاد( ــتی ن ــینعلی  دش ــان)خریداری از حس کاش
هیــأت    139560302034026478 شــماره  رای   )75
ــود  ــد محم ــادی فرزن ــی آب ــوادی عل ــه ج اول. معصوم
بشــماره شناســنامه 25 صــادره از آران و بیــدگل بــه 
از ششــدانگ  دانــگ  6199887999- ســه  کدملــی 
یکبابخانــه بمســاحت90 مترمربــع بــه شــماره 21943 از 
6487 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش بخ
76( رای شــماره 139560302034026479  هیــأت اول. 
محمــود فــاح زاده فرزند اســماعیل بشــماره شناســنامه 
ــی 1261302478- ســه  ــه کدمل 19 صــادره از کاشــان ب
ــع  ــه بمســاحت90 مترمرب ــگ از ششــدانگ یکبابخان دان
بــه شــماره 21943 از6487 فرعــی از  پــاک 15- 
ــاد بخــش 2 کاشــان) مالــک  اصلــی واقــع در ناجــی اب

رســمی(
77( رای شــماره 139560302034027081  هیــأت اول. 
فاطمــه مشــمول فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه 
46846 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1260458571- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت90 مترمربــع بــه شــماره 
21944 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

بخــش 2 کاشــان
78( رای شــماره 139560302034027048  هیــأت اول. 
ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــچی فرزن ــا فرش غامرض
674 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262221897- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 160 مترمربــع بــه 
ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 21948 فرع ش

ــان ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج
ــأت دوم.  79( رای شــماره 139560302034017611  هی
ــی  بشــماره شناســنامه  ــد نادعل علیرضــا احمــدی فرزن
25 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1263544487- 
ــه  ــع ب ــه بمســاحت 95/84 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 22092 فرع ش

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ناجــی اب
هیــأت    139560302034025949 شــماره  رای   )80
مرتضــی  فرزنــد  زاد  موســوی  حمیــد  ســید  دوم. 
ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1 ص ــماره شناس بش
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263239862
فرعــی    9860 از   22131 شــماره  بــه  مترمربــع   130
ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ازپ

رســمی( کاشــان)مالک 
هیــأت    139560302034025986 شــماره  رای   )81
ــماره  ــاس  بش ــد عب ــرودی فرزن ــاح قه ــم ف دوم. مری
کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1673 شناســنامه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260793036
از  فرعــی   22133 شــماره  بــه  مترمربــع   104/44
پــاک 15 -اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

رســمی( کاشــان)مالک 
هیــأت    139560302034026187 شــماره  رای   )82
دوم. وحیــد قاســمی فرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه 
150 صــادره از کــرج  بــه کدملــی 0322888573- 
ــه  ــع ب ــه بمســاحت 112/70 مترمرب ششــدانگ یکبابخان

ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 22138 فرع ش
ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج

83( رای شــماره 139560302034023538  هیــأت 
ــد حســین  بشــماره  ــی فرزن ــری ارمک ــه اکب اول. فاطم
کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1063 شناســنامه 
1261833364- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت100 
از  فرعــی  از6133   22148 شــماره  بــه  مترمربــع 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

رســمی( کاشــان)مالک 
هیــأت    139560302034024074 شــماره  رای   )84
فرزنــد حســن   نیاســری  جــوکار  امیرحســین  دوم. 
ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 0 ص ــماره شناس بش
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1250232821
112/5 مترمربــع بــه شــماره 22159 از 7951 فرعــی 
ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل از پ

کاشــان)خریداری از امیــر حســین جــوکار(
هیــأت    139560302034027782 شــماره  رای   )85
دوم. عــذرا الســادات نوابــی قمصــری فرزنــد آقــا رضــا  
بشــماره شناســنامه 1689 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 
ــاحت 75  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1261599535- شش
ــاک  ــی از پ ــه شــماره 22175 از 2302 فرع ــع ب مترمرب

ــاد بخــش 2 کاشــان ــی واقــع در ناجــی اب 15- اصل
هیــأت   1394560302034027830 شــماره  رای   )86
ــی بشــماره شناســنامه  ــد قل دوم0 داود معصومــی فرزن
ــی 1262674085  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 12 ص
ــع  ــه بمســاحت 112/85 مترمرب -  ششــدانگ یکبابخان
بشــماره 22172 فرعــی مجــزی از 3750  فرعــی از 
آبــاد بخــش2  پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

کاشــان)مالک رســمی(
87( رای شــماره 139560302034027789 هیأت دوم0 
زهــرا بخشــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 51870 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260508706 - ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 152/52 
مترمربــع بشــماره 22176  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از 

ــاد( مالکیــن مشــاعی ناجــی آب
هیــأت   139560302034027786 شــماره  رای   )88
دوم0 ســید جــواد اســفناج کار فرزنــد مصطفــی بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1328 ص شناس
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1261943619 - س
ــی  ــماره 22176  فرع ــع بش ــاحت 152/52 مترمرب بمس
از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــاد( ــی آب ــاعی ناج ــن مش ــان)خریداری از مالکی کاش
89( رای شــماره 139560302034027780 هیــأت دوم0 
علیرضــا سرچشــمه فرزنــد مصطفی بشــماره شناســنامه 
90 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263575552 - 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 177/30 
مترمربــع بشــماره 22177  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ــع  ــان)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

الواســطه  از شمســی بخشــی(
هیــأت   139560302034027778 شــماره  رای   )90
ــماره  ــف بش ــد یوس ــی فرزن ــی ون ــرین رجائ دوم0 نس
ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  0 صــادره  شناســنامه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1250239087 - س
ــی  ــماره 22177  فرع ــع بش ــاحت 177/30 مترمرب بمس
از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 
کاشــان)خریداری مــع الواســطه  از شمســی بخشــی(
ــأت دوم.  ــماره 139560302034027725 هی 91(رای ش
احمــد توکلــی رهقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
25 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263193617 - 
ششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه بمســاحت 99/10 مترمربــع 
بشــماره 22179  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  

از مالکیــن مشــاعی ناجــی آبــاد(
هیــأت   139560302034029170 شــماره  92(رای 
اول. محســن هنرمنــد فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 14741 صــادره از کاشــان ب
1263459897 - ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 
72/40 مترمربــع بشــماره 22207  فرعــی از پــاک 15- 

ــان. ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق اصل
هیــأت   139560302034029167 شــماره  93(رای 
ــماره  ــی بش ــد مرتض ــرد فرزن ــدی ف ــا حمی اول. علیرض
شناســنامه 13297 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  1263445454 - ششــدانگ 
199/9 مترمربــع بشــماره 22208  فرعــی از پــاک 15- 

ــان. ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق اصل
ــأت اول.  ــماره 139560302034029074 هی 94(رای ش
عبــاس عبدالرحیمــی مرقــی فرزنــد غــام رضــا بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 133 ص شناس
1263575986 - ششــدانگ خانــه بــاغ بمســاحت 
183/20 مترمربــع بشــماره 22209  فرعــی از پــاک 15- 
اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

از ســید عبــاس شــیر کمــر(
هیــأت   139560302034029176 شــماره  رای   )95
ــماره  ــا بش ــد رض ــب فرزن ــی نس ــی محب اول. محمدعل
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 243 ص شناس
یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  - ســه   1262317819
بشــماره  مترمربــع   123/61 بمســاحت  ســاختمان 
22210  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 
بخــش2 کاشــان)خریداری از محمــود محتشــمیان(
ــأت اول.  ــماره 139560302034029177 هی 96( رای ش
لیــا قربانــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 51158 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260501590 - ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
123/61 مترمربــع بشــماره 22210  فرعــی از پــاک 15- 
اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

از محمــود محتشــمیان(
هیــأت   139560302034029178 شــماره  رای   )97
اول. مهــدی علــی بلنــدی فرزنــد محمــود بشــماره 
شناســنامه 46266 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1260452417 - س
بمســاحت 160 مترمربــع بشــماره 22211  فرعــی از 
آبــاد بخــش2  پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

از حســین خبــازی( کاشــان)خریداری 
ــأت اول.  ــماره 139560302034029179 هی 98( رای ش
مرضیــه محیــط فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
10041 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260606759 
ــاحت 160  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان - س
ــع بشــماره 22211  فرعــی از پــاک 15- اصلــی  مترمرب
واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از 

ــازی( ــین خب حس
هیــأت   139560302034028437 شــماره  رای   )99
اول. احمدرضــا فضــل الهــی فرزنــد فضــل الــه بشــماره 
ــه شــماره ملــی  شناســنامه 47216 صــادره از کاشــان ب
ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان 12604622669 - ســه دان
ــی  ــماره 22212  فرع ــع بش ــاحت 151/68 مترمرب بمس
از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 
ــدی( ــم صم ــد ابراهی ــه محم ــان)خریداری از ورث کاش

هیــأت   139560302034028438 شــماره  رای   )100
اول. الهــام صــدف ســاز فرزنــد علــی اقــا بشــماره 

شناســنامه 50528 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1260495310 - ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره 22212  فرع ــع بش ــاحت 151/68 مترمرب بمس
از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 
ــدی( ــم صم ــد ابراهی ــه محم ــان)خریداری از ورث کاش
هیــأت   139560302034028386 شــماره  رای   )101
اول0 علــی شــاطری محمــدی فرزنــد غامحســین 
بشــماره شناســنامه 256 صــادره از قــم بــه شــماره 
خانــه  یکبــاب  -  ششــدانگ   0386602436 ملــی 
فرعــی  بشــماره 22214  مترمربــع  بمســاحت 94/6 
ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــزی از 3145 فرع مج
ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از ابوالفضــل  درناجــی آب

ــان زاده( ــی ج عل
هیــأت   139560302034029165 شــماره  رای   )102
بشــماره  حســن  فرزنــد  کریمیــان  میثــم  اول0 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   113 شناســنامه 
یکبابخانــه  ششــدانگ    -  1263575781 ملــی 
بمســاحت 62/20 مترمربــع بشــماره 22215 فرعــی 
ــش2  ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل  از پ

کاشان 
هیــأت   139560302034030383 شــماره  رای   )103
ــد رضــا بشــماره  ــر حســین رحیمــی زارع فرزن اول0 امی
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   46911 شناســنامه 
بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ    -  1260459225 ملــی 
بشــماره  مترمربــع   849/75 بمســاحت  محصــور 
در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک  از  فرعــی   22216
 ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از تــوران 

فقیهی(
هیــأت   139560302034030389 شــماره  رای   )104
بشــماره  محمدجــواد  فرزنــد  ذاکریــن  نــادره  اول0 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   44412 شناســنامه 
یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1260434176 ملــی 
بمســاحت 200/7 مترمربــع بشــماره 22218 فرعــی 
ــش2 ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل  از پ

 کاشان

105( رای شــماره 139560302034030253 هیــأت اول0 
ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل سیدحســن حمصــی فرزن
1189 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261594533 
- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 96/25 مترمربــع 
بشــماره 22220 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان درناجــی آب
هیــأت   139560302034030376 شــماره  رای   )106  
اول. حمیدرضــا ربیعــی نــژاد  فرزنــد علــی بشــماره 

شناســنامه 322 صــادره از
ــدانگ  ــی 1262129361 - شش ــماره مل ــه ش ــان ب کاش
زمیــن محصــور مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت 147/52 
مترمربــع بشــماره 22221  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از  واقــع درناجــی 

ــاری( ــا یس محمدرض
ــأت اول0  ــماره 139560302034030253 هی 107 رای ش
ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل سیدحســن حمصــی فرزن
1189 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261594533 
- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 96/25 مترمربــع 
بشــماره 22220 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان درناجــی آب
هیــأت   139560302034030376 شــماره  رای   )106  
اول. حمیدرضــا ربیعــی نــژاد  فرزنــد علــی بشــماره 

شناســنامه 322 صــادره از
ــدانگ  ــی 1262129361 - شش ــماره مل ــه ش ــان ب کاش
زمیــن محصــور مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت 147/52 
مترمربــع بشــماره 22221  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از  واقــع درناجــی 

ــاری( ــا یس محمدرض
ــأت دوم.  107( رای شــماره 139560302034029219 هی
ــد رضــا بشــماره شناســنامه  محمــد جــوکار نیاســر فرزن
ــی 1262866898 -  ــه شــماره مل 1 صــادره از کاشــان ب
ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل بــه اطــاق بمســاحت 
381/05 مترمربــع بشــماره 22223  فرعــی از پاک 15- 
اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از ورثــه محمــود فقیهــی نراقــی(
هیــأت   139560302034028529 شــماره  رای   )108
ــماره  ــداله بش ــد اس ــادیان فرزن ــی ش ــر عنایت دوم. اکب
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1009 ص شناس
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1262038464
131/75 مترمربــع بشــماره 22224  فرعــی از پاک 15- 
اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه ازمالکی ــع الواس م
109( رای شــماره 139560302034028982 هیــأت دوم. 
ســید علــی اصغــر ســجادی قمصــری فرزنــد ســید علی 
اکبــر بشــماره شناســنامه 167 صــادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1261932201 - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
136 مترمربــع بشــماره 22225  فرعــی از پــاک 15- 
ــان)خریداری  ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق اصل

مــع الواســطه ازمالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(
110( رای شــماره 139560302034028985 هیــأت دوم. 
ــم بشــماره شناســنامه  ــد ابراهی ــره حاجــی زاده فرزن طاه
9 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263212050 - 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 103/70 مترمربع 
بشــماره 22226  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــع الواســطه  ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری م درناجــی آب

ــاد( ــن مشــاعی ناجــی اب ازمالکی
هیــأت   139560302034028825 شــماره  رای   )111
ــد محســن بشــماره شناســنامه  ــب منتظــر فرزن دوم. زین
0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1250114241 - 
ــماره  ــع بش ــاحت 100 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
22227  از 5528 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
112( رای شــماره 139560302034029241 هیــأت دوم. 
ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن ــن  رئیس محس
ــی 0384644120 -  ــماره مل ــه ش ــم ب ــادره از ق 1469 ص
ــاحت 109/60  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
مترمربــع بشــماره 22228  از 3020 فرعــی  از پــاک 
ــاد بخــش2 کاشــان)مالک  ــی واقــع درناجــی آب 15- اصل

ــمی( رس
هیــأت   139560302034029243 شــماره  رای   )113
ــماره  ــلم بش ــد مس ــادی فرزن ــرزاده نصراب ــرا باق دوم. زه
شناســنامه 622 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1261924381 - ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
از3020  بشــماره 22228   مترمربــع   109/60 بمســاحت 
فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)مالک رســمی(
 114( رای شــماره 139560302034029152 هیــأت دوم.
ــماره  ــر بش ــاه نظ ــد ش ــادوله فرزن ــدی س ــا محم علیرض
شناســنامه 379 صــادره از باختــران بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  3253339580
ــاک 15-  ــی از پ ــماره 22229  فرع ــع بش 73/80 مترمرب
ــان)خریداری  ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق اصل

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه ازمالکی ــع الواس م
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هیــأت   139560302034029225 شــماره  رای   )115
ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــری مرق ــاس جعف دوم. عب
شناســنامه 6 صــادره از باختــران بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1262791855
112/50 مترمربــع بشــماره 22231 از 8015 فرعــی  از 
بخــش2  آبــاد  درناجــی  واقــع  اصلــی  پــاک 15- 
کاشــان)خریداری مــع الواســطه از احمــد هاشــمی(
116( رای شــماره 139560302034029231 هیــأت دوم. 
ــد علــی بشــماره شناســنامه 1604  حســین وارانــی فرزن
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261946340 - 
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 100 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
22232  از 6726 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از راضیــه 

ــری( جعف
ــأت اول.  ــماره 139560302034060418 هی 117( رای ش
ــنامه  ــماره شناس ــدی بش ــد مان ــازاده فرزن ــد آقارض احم
5067 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260562050 
- چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه و مغــازه متصلــه 
از   22234 بشــماره  مترمربــع   203/73 بمســاحت 
ــاد  ــی واقــع درناجــی آب 9014 فرعــی از پــاک 15- اصل

ــازاده( ــد آقارض ــان)خریداری از احم ــش2 کاش بخ
ــأت اول.  ــماره 139560302034030419 هی 118( رای ش
ــد  بشــماره شناســنامه  ــد احم ــدی آقارضــازاده فرزن مه
1470 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262086371 
ــه  ــازه متصل ــه و مغ ــدانگ یکبابخان ــگ از شش - دو دان
از   22234 بشــماره  مترمربــع   203/73 بمســاحت 
ــاد  ــی واقــع درناجــی آب 9014 فرعــی از پــاک 15- اصل

ــازاده( ــد آقارض ــان)خریداری از احم ــش2 کاش بخ
119( رای شــماره 139560302034030438 هیــأت اول. 
ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــری فرزن ــین امی حس
21 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262071887 – 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/25 
مترمربــع بشــماره 22235 از 1546 فرعــی از پــاک 
15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(
120( رای شــماره 139560302034030439 هیــأت اول. 
معصومــه دانــش فــرد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
437 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261706218 – 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/25 
مترمربــع بشــماره 22235 از1546 فرعــی از پــاک 
15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(
121( رای شــماره 139560302034031544 هیــأت اول0 
محمــود آقارضــازاده فرزنــد مانــدی بشــماره شناســنامه 
5068 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260562069 
– دو دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
بشــماره 22236 فرعــی مجــزی  195/98 مترمربــع 
ــاد  ــی واقــع در ناجــی آب از9014 فرعــی پــاک 15- اصل

بخــش2 کاشــان )مالــک رســمی (
هیــأت   139560302034031547 شــماره  رای   )122
بشــماره  محمدرضــا  فرزنــد  غفاریــان  الهــام  اول0 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 7127 ص شناس
1263383785 – یــک دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 
بشــماره  مترمربــع   195/98 بمســاحت  ســاختمان 
22236 فرعــی از9014 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــود  ــان)خریداری از محم ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب در ناج

آقارضــازاده (
123( رای شــماره 139560302034031546 هیــأت اول0 
علیرضــا آقارضــازاده فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 
1250 صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1262040876 – 
یــک دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

195/98 مترمربــع بشــماره 22236 
فرعــی مجــزی از9014 فرعــی پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــود  در ناجــی آب

آقارضــازاده (
هیــأت   139560302034031545 شــماره  رای   )124
اول0 ابوالفضــل آقارضــازاده فرزنــد محمــود بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 10522 ص شناس
یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  یــک   –  1263417711
بشــماره  مترمربــع   195/98 بمســاحت  ســاختمان 
22236 فرعــی از9014 فرعــی پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــود  در ناجــی آب

آقارضــازاده (
125( رای شــماره 139560302034031548 هیــأت اول0 
زهــرا غائبــی کاشــانی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 0 

صــادره از کاشــان
از  دانــگ  یــک   –  1250122767 ملــی  شــماره  بــه 
 195/98 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره 22236 فرعــی مجــزی از9014 فرعــی 
پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان 

ــازاده ( ــود آقارض ــداری از محم )خری
126( رای شــماره 139560302034031446 هیــأت اول0 

امیــد ســاقی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1731 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263465400 – ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125 مترمربــع 
فرعــی   4987 از  مجــزی  فرعــی   22238 بشــماره 
ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

ــک رســمی ( کاشــان )مال

هیــأت   139560302034031447 شــماره  رای   )127
ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــزی خمب ــه عزی اول0 فاطم
شناســنامه 47 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263555799 – س
فرعــی   22238 بشــماره  مترمربــع   125 بمســاحت 
ــی واقــع در  مجــزی از 4987 فرعــی ازپــاک 15- اصل

ــمی ( ــک رس ــان )مال ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ناج

هیــأت   139560302034031440 شــماره  رای   )128
ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــی راد فرزن ــن توکل اول0 محس
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 3748 صــادره از کاشــان ب
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262065844 – س
بمســاحت 95/60 مترمربــع بشــماره 22239 فرعــی 
ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

ــان  کاش

هیــأت   139560302034031439 شــماره  رای   )129

ــی بشــماره  ــد غامعل ــان باغــی فرزن ــب مهدوی اول0 زین
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 5955 ص شناس
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263372066 – س
بمســاحت 95/60 مترمربــع بشــماره 22239 فرعــی 
ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

ــان  کاش
هیــأت   139560302034028380 شــماره  رای   )130

ــی   ــید تق ــد س ــری فرزن ــین میرجعف ــید حس اول0 س
بشــماره شناســنامه 1225 صــادره از دلیجــان بــه شــماره 
ــه بمســاحت  ــی 0579502112 - ششــدانگ یکبابخان مل
112/5 مترمربــع بشــماره 22243 فرعــی مجــزی از 
7850 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــان ــش2 کاش بخ

هیــأت   139660302034001189 شــماره  رای   )131
دوم0 منصــور رحیمــی نیاســر فرزنــد غامعلــی بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 749 ص شناس
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1262125634
68/71 مترمربــع بشــماره 22246  فرعــی از پــاک 15- 
اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی آب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م
هیــأت   139560302034030876 شــماره  رای   )132
دوم0 ماشــااله رضــازاده کاشــانی فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه 216 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1261615867 -  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 
مترمربــع   4396/85 بمســاحت  البعــض  مشــجر 
بشــماره 22247 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــداری از علیرضــا  ــاد بخــش2 کاشــان )خری درناجــی آب

ــانی( ــازاده کاش رض
133( رای شــماره 139560302034030351 هیأت دوم. 
محبوبــه احمــدی محمــد ابــادی فرزنــد قاســم بشــماره 
ــی  ــماره مل ــدگل بش ــادره از آران و بی ــنامه 17 ص شناس
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 619980322 – س
ــماره 22248 از  ــع بش ــاحت 99/50 مترمرب ــازه بمس مغ
ــاد  ــع درناجــی آب ــی واق ــاک 15- اصل 6002 فرعــی از پ
ــی  ــطه از قدس ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش2 کاش بخ

ــان( امامی
هیــأت   139560302034030352 شــماره  رای   )134
بشــماره  الــه  ســیف  فرزنــد  غامــی  عبــاس  دوم. 
ــه شــماره ملــی  شناســنامه 2 صــادره از آران و بیــدگل ب
6199852346 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه و 
ــماره 22248 از  ــع بش ــاحت 99/50 مترمرب ــازه بمس مغ
6002  فرعــی از  پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 
بخــش2 کاشــان ))خریــداری مــع الواســطه از قدســی 

ــان(( امامی
هیــأت   139660302034001573 شــماره  رای   )135
بشــماره  امیــر  فرزنــد  انــدام  باریــک  صالــح  اول. 
ــی  ــماره مل ــه ش ــراق ب ــادره از ع ــنامه 17423 ص شناس
4722347603 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکــدرب 
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 1369/50 مترمرب باغچــه و خان
22249 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــد زارع (
هیــأت   139660302034001575 شــماره  رای   )136
ــد حســین بشــماره  ــدرزاده کاشــان فرزن ــرم حی اول. اک
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3080 ص شناس
یکــدرب  از ششــدانگ  دانــگ  – ســه   1260546918
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 1369/50 مترمرب باغچــه و خان
22249 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

ــد زارع ( ــداری از محم ــان )خری ــش2 کاش بخ
137( رای شــماره 139560302034031520 هیــأت دوم0 
ــد منصــور بشــماره شناســنامه  ــور فرزن ــی پ ســجاد توکل
ــه شــماره ملــی 1180022238 -   0 صــادره از اردســتان ب
ــع  ــاب ســاختمان بمســاحت 99 مترمرب ششــدانگ یکب
بشــماره 22250 فرعــی مجــزی شــده از 5354 فرعــی 
از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــی( ــرا ملک کاشــان)خریداری از زه
هیــأت   139560302034031467 شــماره  رای   )138
بشــماره  علــی  فرزنــد  پــور  حســین  ایمــان  دوم. 
شناســنامه 4250 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1262070864- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 22262 فرعــی مجــزی 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی ازپ از 3444 فرع
ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

زاده( عســگریان  غامحســین 
هیــأت   139560302034031465 شــماره  رای   )139
بشــماره  رضــا  فرزنــد  صباغیــان  عبــاس  دوم. 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 37695 ص شناس
1260366979- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 22262 فرعــی مجــزی 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی ازپ از 3444 فرع
ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

زاده( عســگریان  غامحســین 
ــأت اول.  ــماره 139660302034001642 هی 140( رای ش
ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد قنب ــور فرزن ــی پ ــین ملک حس
ــی 1261579321  ــه شــماره مل 1016 صــادره از کاشــان ب
-  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر 
بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 1239/85  ســاختمان 
22263 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 
ــل( ــی فض ــه علینق ــداری از ورث ــان )خری ــش2 کاش بخ

هیــأت   139560302034030309 شــماره  رای   )141
ــد غضنفــر بشــماره  ــادی فرزن اول. لیــا باقــری نصــر آب
ــماره  ــه ش ــدگل  ب ــادره از اران و بی ــنامه 1569 ص شناس
یکبابخانــه  ششــدانگ    -  6199353668 ملــی 
بمســاحت 160 مترمربــع بشــماره 22265 فرعــی از 
پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان 
ــی  ــاعی ناح ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــداری م )خری

ــاد( آب
هیــأت   139660302034002228 شــماره  رای   )142  
ــماره  ــی بش ــد علینق ــام فرزن ــیرازی پی ــم ش اول. قاس

شناســنامه 14737 صــادره
ــی 0060523069 -  ششــدانگ  ــه شــماره مل ــران ب از ته
یکبابخانــه بمســاحت 97 مترمربــع بشــماره 22266 
فرعــی مجــزی از     7351 فرعــی  از پــاک 15- اصلــی 
ــداری از  ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

ــده دار( ــه شــب زن راحل
143( رای شــماره 139560302034030310 هیــأت دوم. 
روح الــه پیــرزاده فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 82 
ــار  ــی 1262029198- چه ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص
ــاحت 100  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ از شش دان
مترمربــع بشــماره 22274 فرعــی مجــزی از 5213 
ابــاد  ناجــی  واقــع در  اصلــی  ازپــاک 15-  فرعــی 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش2 کاش بخ
 144( رای شــماره 139560302034030311 هیــأت دوم. 
صدیقــه معینــی مقــدم فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

871 صــادره از
کاشــان بشــماره ملــی 1261747917- دو دانــگ از 
ــع  ــاب ســاختمان بمســاحت 100 مترمرب ششــدانگ یکب
بشــماره 22274 فرعــی مجــزی از 5213 فرعــی ازپــاک 
15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان 

ــمی( ــک رس )مال
هیــأت   139560302034031393 شــماره  رای   )145
عباســعلی  فرزنــد  ارمکــی  احمــدی  اســماء  دوم. 
بشــماره شناســنامه 7 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
ــه  1263310206- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خان
بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 22275 فرعــی مجــزی 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی ازپ از 5774 فرع
ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

ــی( ــداله رجب اس
146( رای شــماره 139560302034031392 هیــأت دوم. 
حمــزه ظهیــری تبــار فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
4337 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 126115000- 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 
مترمربــع بشــماره 22275 فرعــی مجــزی از 5774 
ابــاد  ناجــی  واقــع در  اصلــی  ازپــاک 15-  فرعــی 
ــداله  ــطه از اس ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش2 کاش بخ

ــی( رجب

147( رای شــماره 139660302034000764 هیــأت دوم. 
محســن اعتصامــی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 
3646 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262024171 
ــع  ــه بمســاحت 224/80 مترمرب -  ششــدانگ یکبابخان
بشــماره 22276 فرعــی مجــزی از 17331 فرعــی  از 
پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان 

)خریــداری از علــی اقارضــازاده(
 148( رای شــماره 13956030203402713 هیــأت دوم. 
ســید محمــد ســید حــاج فرزنــد ســید جــواد بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2714 ص شناس
1262055504 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
از 5459  بشــماره 22331   مترمربــع   100 بمســاحت 
فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــان ــش2 کاش بخ
هیــأت   13956030203402714 شــماره  رای   )149  
دوم. فاطمــه اکبریــان وادقانــی  فرزنــد ســلطانعلی 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1250173590 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
از 5459  بشــماره 22331   مترمربــع   100 بمســاحت 
فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــان ــش2 کاش بخ
هیــأت   139460302034028223 شــماره  150(رای 
اســمعیل  فرزنــد  خراســانی  جعفــری  مهــدی  اول. 
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 72 ص ــماره شناس بش
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 1266198908 -  شش مل
بمســاحت 52/42 مترمربــع بشــماره 6172  فرعــی 
از پــاک 23- اصلــی واقــع  از 67 فرعــی  مجــزی 
دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از وراث احمــد 

ــی( بخش
151(رای شــماره 139560302034025994 هیــأت دوم. 
ــماره  ــی بش ــد نب ــدی فرزن ــز محم ــح عزی ــد ذبی محم
شناســنامه 3 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
0621704083 – ســه دانــگ از ششــدانگ قطعــه زمیــن 
محصــور مشــتمل بــر اتــاق بمســاحت 303/05 مترمربــع 
بشــماره 6447  از 76 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 
دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید اســداله 

هاشــمیان(
152(رای شــماره 139560302034025995 هیــأت دوم. 
ــد حســین بشــماره شناســنامه  ــک فرزن ــژاد نی ــوران ن ت
57 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262856000 – 
ســه دانــگ از ششــدانگ قطعــه زمیــن محصور مشــتمل 
ــع بشــماره 6447   ــاق بمســاحت 303/05 مترمرب ــر ات ب
ــن  ــع دردرب فی ــی واق ــاک 23- اصل ــی از پ از 76 فرع
بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید اســداله هاشــمیان(
هیــأت   139560302034026031 شــماره  153(رای 
ــد محمــد بشــماره  ــی فرزن ــی عســگری فین دوم. مجتب
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2657 ص شناس
ــاب مغــازه  بمســاحت  1262014298 -  ششــدانگ یکب
28/95 مترمربــع بشــماره 6448  فرعــی مجــزی از 67 
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــی( ــد بخش ــان)خریداری از وراث احم کاش
154(رای شــماره 139560302034030445 هیــأت اول. 
حســن بخشــی موحــد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
7568 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260582027 
– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 121/7 
مترمربــع بشــماره 6504  فرعــی مجــزی از 5169 فرعــی 
از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

کاشــان)خریداری از عزیزالــه بخشــی(
155(رای شــماره 139560302034030444 هیــأت اول. 
ــد رضــا بشــماره  ــادی فرزن ــدی حســن آب ــه مجی صدیق
شناســنامه 70 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1262920957 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بشــماره 6504   مترمربــع  بمســاحت 121/7 
مجــزی از 5169 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 
از عزیزالــه  دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــی( بخش
ــأت اول.  ــماره 139560302034030416 هی 156(رای ش
ــد غامحســین بشــماره  ــه ابراهیمــی مجــرد فرزن مرضی
شناســنامه 47413 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
از ششــدانگ یکبــاب  1260464237 – ســه دانــگ 
ــماره 6505   ــع بش ــاحت 120/3 مترمرب ــاختمان بمس س
فرعــی مجــزی از 89 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 
دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از علــی اصغــر 

بخشــی(
157(رای شــماره 1395603020340304017 هیــأت اول. 
ــد علــی محمــد بشــماره  علــی اصغــر کفــاش زاده فرزن
ــی  ــماره مل ــه ش ــران ب ــادره از ته ــنامه 3144 ص شناس
یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   –  0052365761
ــماره 6505   ــع بش ــاحت 120/3 مترمرب ــاختمان بمس س
فرعــی مجــزی از 89 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 
دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از علــی اصغــر 

بخشــی(
هیــأت   139560302034030386 شــماره  رای   )158
ــاس بشــماره شناســنامه  ــد عب ــب فرزن اول0 محمــد کات
ــی 1261571401  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 223 ص
-  ششــدانگ یکباخانــه بمســاحت 201/20 مترمربــع 
از  فرعــی   361 از  مجــزی  فرعــی    6506 بشــماره 
بخــش2  فیــن  دردرب  واقــع  اصلــی   -23 پــاک 

کاشــان)خریداری از ملیحــه ناجــی ابــادی(
هیــأت   139560302034029087 شــماره  159(رای 
اول0 امیرحســین ســادات پــور کاشــان فرزنــد حســین 
ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 492 صــادره از کاشــان ب
ملــی 1263563390 -  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 
201/70 مترمربــع بشــماره 6508  فرعــی مجــزی از 361 
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

کاشــان)خریداری از فاطمــه کوهکــن(
ــأت اول0  ــماره 139560302034028998 هی 160(رای ش
ــاس بشــماره شناســنامه  ــد عب حســین شــاطریان فرزن
ــی 1263568459  ــه شــماره مل 69 صــادره از کاشــان ب
-  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر اعیــان 
بمســاحت 440 مترمربــع بشــماره 6509  فرعــی مجــزی 
از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن 

بخــش2 کاشــان)خریداری از رضــوی (
ــأت اول0  ــماره 139560302034029169 هی  161(رای ش
ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــی راد فرزن ــه مقام محبوب

13315 صــادره از
کاشــان بــه شــماره ملــی 1263445632 -  ششــدانگ 
ــاحت  ــاق بمس ــر ات ــتمل ب ــور مش ــن محص ــه زمی قطع
162 مترمربــع بشــماره 6510  فرعــی مجــزی از 288 
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــمی ( ــان)مالک رس کاش
هیــأت   139560302034029172 شــماره  162(رای 
اول. محســن باقــری یــزدی فرزنــد رضــا بشــماره 
شناســنامه 12369 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263436171 – س
فرعــی    6511 بشــماره  بمســاحت 143/6 مترمربــع 
مجــزی از 186 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب 

ــی( ــذرا بخش ــان)خریداری از ع ــش2 کاش ــن بخ فی
 163(رای شــماره 139560302034029173 هیــأت اول. 
ــنامه 0  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــبزی کار فرزن ــه س فاطم

صــادره از کاشــان  بــه
شــماره ملــی 1250474134 – ســه دانــگ از ششــدانگ 
ــماره 6511   ــع بش ــاحت 143/6 مترمرب ــه بمس یکبابخان
فرعــی مجــزی از 186 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 
ــذرا  ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ع ــع دردرب فی واق

بخشــی(
164(رای شــماره 139560302034031438 هیــأت اول. 
ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــدم فرزن ــاجیان مق ــدی نس مه
شناســنامه 46722 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
1260457338 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت 130 مترمربــع بشــماره 6512  
فرعــی مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 
ــه  ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ورث ــع دردرب فی واق

ــوی( ــدی رض ــید مه س
هیــأت   139560302034031437 شــماره  165(رای 
ــا بشــماره  ــد حســن آق ــی فرزن اول. زهــرا معمــار کرمان
ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 964 ص شناس
یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  1261956729
ســاختمان بمســاحت 130 مترمربــع بشــماره 6512  
فرعــی مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 
ــه  ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ورث ــع دردرب فی واق

ــوی( ــدی رض ــید مه س
ــأت اول.  ــماره 139560302034028407 هی 166(رای ش
عبــاس حجــازی مقــدم فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 
2284 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1262051207 
بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   –
ــزی از  ــی مج ــماره 6513  فرع ــع بش 134/58 مترمرب
ــن  ــع دردرب فی ــی واق ــاک 23- اصل ــی از پ 361 فرع

ــوی( ــد رض ــید احم ــان)خریداری از س ــش2 کاش بخ
ــأت اول.  167(رای شــماره 139560302034028407 هی
ســید مهــدی ســیدباقری فرزنــد ســید محمــد بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 1138 ص شناس
1261819985 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره 6513  فرع ــع بش ــاحت 134/58 مترمرب بمس
مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 
دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید احمــد 

رضــوی(
168(رای شــماره 139660302034001148 هیــأت اول. 
ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــدی فرزن ــی حمی عل
ــی 1262311081  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 38 ص
– ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر انبــاری 
بمســاحت 205/15 مترمربــع بشــماره 6514  فرعــی 
مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقع دردرب 
ــان( ــد تبریزی ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از محم فی

169(رای شــماره 139660302034001146 هیــأت اول. 
ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــدی فرزن ــی حمی عل
ــی 1262311081  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 38 ص
– ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر انبــاری 
بمســاحت 206/50 مترمربــع بشــماره 6515  فرعــی 
مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقع دردرب 
ــان( ــد تبریزی ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از محم فی

170(رای شــماره 139660302034000341 هیــأت اول. 
فاطمــه مقامــی راد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 965 
ــی 1261778294 –  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ص
ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 
160/60 مترمربــع بشــماره 6516  فرعــی مجــزی از 
6433 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ
171(رای شــماره 139660302034001834 هیــأت اول. 
محســن پیلــه وری کاشــی فرزنــد عبــاس بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 744 ص شناس
1261687388 – ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 
مترمربــع   192/81 بمســاحت  انبــاری  بــر  مشــتمل 
از  فرعــی   204 از  مجــزی  فرعــی    6517 بشــماره 
بخــش2  فیــن  دردرب  واقــع  اصلــی   -23 پــاک 

کاشــان)خریداری از ورثــه رجــب بخشــی(
هیــأت   139560302034027057 شــماره  172(رای 
اول. علــی اصغــر اکبــری فرزنــد حســین بشــماره 
شناســنامه 24 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   –  1263551106
114/86 مترمربــع بشــماره 6592  فرعــی مجــزی از 361 
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

کاشــان)خریداری از ســید حســین رضــوی(
ــأت اول.  ــماره 139660302034001387 هی 173(رای ش
ــنامه  ــماره شناس ــینعلی بش ــد حس ــی فرزن ــد فرات حام
0 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1250070831 
ــع  ــاحت 107/98 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان – شش
ــاک  ــی از پ ــزی از 86 فرع ــی مج ــماره 6604  فرع بش
23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(
ــأت اول.  174(رای شــماره 139560302034022715 هی
انســیه ســعدابادی برزکــی فرزنــد غامحســین بشــماره 
شناســنامه 94 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263005748 – س
بمســاحت 136/30 مترمربــع بشــماره 1402  فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 144 فرع مج

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــه  بخ دیزچ
هیــأت   139560302034022718 شــماره  175(رای 
اول. محمــد ظهیــر کاشــانی فرزنــد علــی بشــماره 
شناســنامه 47474 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1260464849 – س
بمســاحت 136/30 مترمربــع بشــماره 1402  فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 144 فرع مج

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــه  بخ دیزچ
هیــأت   139560302034026128 شــماره  176(رای 
ــماره  ــین بش ــد حس ــی فرزن ــدی قزاان ــد عاب اول. مجی
ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 9612 ص شناس
1260602461 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 229/74 مترمربــع بشــماره 1404  فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 147 فرع مج
دیزچــه  بخش2 کاشــان)خریداری از عباســعلی چشــمه 

ــی( ائ
ــأت اول.  ــماره 139560302034026130 هی 177(رای ش
ــی بشــماره  ــد عل معصومــه چشــمه کاشــی ســهی فرزن
ــه شــماره ملــی  شناســنامه 4934 صــادره از کاشــان  ب
1261025741 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 229/74 مترمربــع بشــماره 1404  فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 147 فرع مج
دیزچــه  بخش2 کاشــان)خریداری از عباســعلی چشــمه 

ائــی(
178( رای شــماره 139560302034026420 هیــأت اول0 
حســن گابــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 214 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262356881- ســه 
 163/51 بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 
ــع بشــماره 1408 فرعــی مجــزی از 322 فرعــی  مترمرب
از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

ــا( ــی پوی ــا توکل ــان)خریداری از لی کاش
هیــأت   139560302034028403 شــماره   179(رای 
اول0 مجیــد شــاطری محمــدی فرزنــد غامحســین  
ــی  شــماره شناســنامه 1345 صــادره از قــم بشــماره مل

بمســاحت  یکبابخانــه  - ششــدانگ   0384642888
ــزی از 161  ــی مج ــماره 1411 فرع ــع بش 115/50 مترمرب
فرعــی از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
 180(رای شــماره 139660302034001561 هیــأت اول0 
محمــد مقنــی نصــر ابــادی فرزنــد رحمــت الــه  شــماره 

شناســنامه 2285
 -  1261212029 ملــی  بشــماره  کاشــان   از  صــادره 
 123/61 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
ــی  ــزی از 103 فرع ــی مج ــماره 1413 فرع ــع بش مترمرب
از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

یزدابــادی( اصغــر  از  کاشــان)خریداری 
هیــأت   139560302034031622 شــماره   181(رای 
غامحســین   فرزنــد  دیزچــه  فینــی  مرتضــی  اول0 
شــماره شناســنامه 77 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1263556507
174/05 مترمربــع بشــماره 1414 فرعــی مجــزی از 1242 
فرعــی از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

ــه( ــی دیزچ ــین فین ــان)خریداری از غامحس کاش
هیــأت  رای شــماره 139560302034028439   )182  
اول0 ســیدعلیرضا راســتی الحســینی فرزند سیداحســان 

بشــماره شناســنامه
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   13202
ــاختمان  ــدانگ س ــگ از شش ــه دان 1263444504- س
قدیمــی و باغچــه  بمســاحت 652/96 مترمربــع بشــماره 
9795 فرعــی مجــزا از شــماره 660 فرعــی  از پــاک 
ــن کوچــک بخــش2 کاشــان. ــع در فی ــی واق 33- اصل

هیــأت   139560302034028440 شــماره  رای   )183
ــماره  ــد بش ــد محم ــوان فرزن ــب خ ــی ش اول0 مصطف
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2306 ص شناس
1262051428- ســه دانــگ از ششــدانگ ســاختمان 
قدیمــی و باغچــه بمســاحت 652/96 مترمربــع بشــماره 
ــاک  ــی  از پ ــماره 660 فرع ــزا از ش ــی مج 9795  فرع
ــن کوچــک بخــش2 کاشــان. ــع در فی ــی واق 33- اصل

184( رای شــماره 139560302034029080 هیــأت اول0 
ــنامه  ــماره شناس ــن بش ــد حس ــی فرزن ــه فین ــی عم عل
62 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262893402- 
اعیــان  بــر  مشــتمل  باغچــه  یکبــاب  ششــدانگ 
بمســاحت 556/15 مترمربــع بشــماره 9796  فرعــی 
ــی  ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 1233 فرع ــزا از ش مج

ــان.  ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ ــع در فی واق
هیــأت   139560302034032045 شــماره  رای   )185
دوم0 سیدحســین مهندســی فینــی فرزنــد ســیدعباس 
بشــماره شناســنامه 3288 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1261009150- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
104/15 مترمربــع بشــماره 9798  از شــماره 1157و1158 
ــک  ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل ــی  از پ فرع
ورثــه  از  الواســطه  مــع  بخــش2 کاشــان.)خریداری 

ــی( ــاکری فین ــد هاشــم ش ــوم محم مرح
186( رای شــماره 139560302034025492 هیأت دوم0 
ــنامه  ــماره شناس ــااله بش ــد ماش ــمه فرزن ــه چش مرضی
491 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262033284- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/75 مترمربــع 
ــی   ــماره 6580 فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 10751  فرع بش
از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 

ــه ســرخ رو( ــای ســیف ال کاشــان.)خریداری از آق
هیــأت   139560302034026422 شــماره  رای   )187
ــه بشــماره  اول0 علــی ســرخ رو فینــی فرزنــد ســیف ال
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 4773 صــادره از کاشــان ب
محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1261024087
مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 84/76 مترمربع بشــماره   
ــی  ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 655 فرع 10765 از ش
واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.) خریــداری از 

ــراش( ــد ســنگ ت محم
هیــأت   139560302034027127 شــماره  رای   )188  
ــد علــی بشــماره  اول0 ســیف الــه ســرخ رو فینــی فرزن
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3023 ص شناس
بمســاحت  ســاختمان  ششــدانگ   -1261006461
247/87 مترمربــع بشــماره 10766  فرعــی مجــزا از 
ــع در  ــی واق ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 6580 فرع ش
فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از آقــای 

محمدســنگ تــراش(
هیــأت   139560302034027049 شــماره  رای   )189  
دوم0 عباســعلی ایــزدی کیــا فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 

ــادره از ــنامه 62 ص شناس
ــدانگ  ــی 1262829801- شش ــماره مل ــه ش ــان ب کاش
یکبابخانــه بمســاحت 304/70 مترمربــع بشــماره 10769  
فرعــی مجــزا از شــماره 1189 فرعــی  از پــاک 33- 
اصلــی واقــع درفیــن کوچــک بخــش2 کاشــان. )مالــک 

رســمی(
هیــأت   139560302034030245 شــماره  رای   )190
بشــماره  رضــا  فرزنــد  زاده  مســتوفی  زهــرا  دوم0 
شناســنامه 101 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1262802059-  ششــدانگ باغچــه محصــور بمســاحت 
111/80 مترمربــع بشــماره 10815  فرعــی مجــزا از شــماره 
355و354 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در 
ــای  ــداری از آق ــان.) خری ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی
رای شــماره   )191 زاده(  الــه مســتوفی  فتــح  حــاج 
139560302034030378 هیــأت اول0 محبوبــه رمضــان 
پــور فینــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 92 صــادره
از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262987830- ششــدانگ 
بشــماره  مترمربــع   935/35 بمســاحت  یکبابخانــه 
ــاک  ــی  از پ ــماره 189 فرع ــزا از ش ــی مج 10817  فرع
33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.) 

ــره(  ــیابان و غی ــام آس ــه غ ــداری از ورث خری
هیــأت   139560302034030385 شــماره  رای   )192
ــماره  ــا بش ــاس آق ــد عب ــاح فرزن ــعودرضا ف اول0 مس
شناســنامه 22 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262954789
135/83 مترمربــع بشــماره 10818  فرعــی مجــزا از 
شــماره 605 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن 

ــمی( ــک رس ــان. )مال ــش2 کاش ــک بخ کوچ
هیــأت   139560302034029086 شــماره  رای   )193
اول0 ســیدمصطفی بنــی هاشــم فرزنــد ســیدمهدی 
ــه شــماره  ــران ب بشــماره شناســنامه 2147 صــادره از ته
ملــی 0048732850 –ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل 
ــماره  ــع بش ــاحت 208/92 مترمرب ــاختمان بمس ــر س ب
10820 از 1188 فرعــی ازپــاک 33- اصلــی واقــع در 
ــه  ــداری از ورث ــان.) خری ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی

ــراش( ــنگ ت محمدس
هیــأت   139560302034015451 شــماره  رای   )194
ــن  ــد سیدحس ــی فرزن ــادات مصطفائ ــرف س دوم0 اش
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 18 ص ــماره شناس بش
ــاحت  ــازه  بمس ــاب مغ ــدانگ یکب 1262970199- شش
از  مجــزی  فرعــی   6646 بشــماره  مترمربــع   22/40
فیــن  در  واقــع  اصلــی  ازپــاک 34-  2209 فرعــی 
ــن  ــای حس ــداری ازآق ــان.) خری ــش2 کاش ــزرگ بخ ب

مصطفائــی حســن آبــادی(
هیــأت   139560302034031624 شــماره  رای   )195
دوم0 علیرضــا اســمعیلی فینــی فرزنــد محمــود بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 743 ص شناس
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263565778
ــع بشــماره 6688 از شــماره 994 فرعــی   161/06 مترمرب
ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک 34- اصل از پ
کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم 

ــزی( ــن عزی حس
هیــأت   139560302034020638 شــماره  رای   )196
اول0 محمــد زارع جمــال آبــاد فرزنــد حبیــب الــه 
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 661 ص ــماره شناس بش
ملــی 1261775252- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
288/80 مترمربــع بشــماره 6703  فرعــی مجــزا از 
ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 1554 فرع ش
فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان.0 خریــداری از خانــم 

ــی( ــوان فین ــه اخ فاطم
ــأت اول0  197( رای شــماره 139560302034026401 هی
ــد علــی بشــماره شناســنامه  ــان فینــی فرزن طاهــره آبای
115 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262886112- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 150/75 مترمربــع 
ــی   ــماره 1234 فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 6735  فرع بش
ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک 34- اصل از پ

ــک رســمی( کاشــان. )مال
هیــأت   139560302034027743 شــماره  رای   )198
آقااحمــد  فرزنــد  فینــی  صولــت  آغــا  خانــم  دوم0 
ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 630 صــادره از کاشــان ب
ــه بمســاحت  ــی 1260982505- ششــدانگ یکبابخان مل
از  فرعــی مجــزا  بشــماره 6740   مترمربــع   399/90
ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 2700 فرع ش

ــمی( ــک رس ــان. )مال ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب فی
هیــأت   139560302034030394 شــماره  رای   )199
ــد رجــب بشــماره  ــرم اســکندری شــهرابی فرزن اول0 اک
شناســنامه 360 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1261742801-  ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 325 مترمربــع بشــماره 6765  فرعــی مجــزا 
ــع  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 1435 فرع از ش
ــای  ــداری از آق ــزرگ بخــش2 کاشــان.) خری ــن ب در فی

ــولی( ــد رس محم
هیــأت   139560302034030395 شــماره  رای   )200
اول0 علــی اکبــر رســولی فینــی فرزنــد محمــد بشــماره 
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 3882 صــادره از کاشــان ب
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1261015150
بمســاحت 325 مترمربــع بشــماره 6765  فرعــی مجــزا 
ــع  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 1435 فرع از ش
در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان. ) خریــداری از آقــای 

ــولی( ــد رس محم
هیــأت   139560302034029247 شــماره  رای   )201
ــنامه 7  ــماره شناس ــاس بش ــکوه آرزو فرزندعب دوم0 ش
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262970482- 
ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 113/45 
مترمربــع بشــماره 6766 از شــماره 697 فرعــی  از پــاک 
ــزرگ بخــش2 کاشــان.)  ــن ب ــع در فی ــی واق 34- اصل
خریــداری مــع الواســطه از آقایــان حســن وعلــی فــاح(
هیــأت   139560302034029245 شــماره  رای   )202
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  لیــازی  ابوالفضــل  دوم0 
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 46960 صــادره از کاشــان ب
1260459705- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــع بشــماره 6766 از شــماره  بمســاحت 113/45 مترمرب
697 فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخــش 2 کاشــان .) خریــداری مــع الواســطه از آقایــان 

ــاح( ــی ف حســن وعل
203( رای شــماره 1395460302034029263 هیــأت 
حســین  فرزنــد  فینــی  زاده  میــراب  محمــد  دوم0 
بشــماره شناســنامه 4612 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ــه بمســاحت  ــی 1261022483- ششــدانگ یکبابخان مل
252/47 مترمربــع بشــماره 6768  از شــماره 433 
ــزرگ  ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ فرع
بخــش2 کاشــان.)خریداری از آقای حســین میــراب 

زاده فینــی(
هیــأت   139560302034028506 شــماره  رای   )204
ــد ســیف  ــادی فرزن دوم0 فاطمــه ابوالفضلــی حســن آب
الــه بشــماره شناســنامه 173 صــادره از کاشــان بــه 
ــدانگ  ــگ ازشش ــه دان ــی 1261902122- س ــماره مل ش
بشــماره  مترمربــع   160/30 بمســاحت  یکبابخانــه 
از  فرعــی    1437 شــماره  از  مجــزا  فرعــی    6769
 پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 

کاشان.
هیــأت   139560302034028502 شــماره  رای   )205
دوم0 عبــاس ســخنگو حســن آبــادی فرزنــد رمضانعلــی 
ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 1119 صــادره از کاشــان ب
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  1261799895 ملــی 
یکبابخانــه  بمســاحت 160/30 مترمربــع بشــماره 6769 
ــاک 34-  ــی ازپ ــی مجــزی از شــماره 1437 فرع فرع

ــان. ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق اصل
هیــأت   139560302034030388 شــماره  رای   )206
اول0 رضــا کریــم زاده فینــی فرزنــد علــی بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3914 ص شناس
باغچــه  و  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261015487
بمســاحت 1027/40 مترمربــع بشــماره 6770 فرعــی 
ــی  ــاک 34- اصل ــی ازپ ــماره634 فرع ــزی از  ش مج
واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان. ) خریــداری از 

ــطفی( ــه ش فاطم
 13953024860302034030248 شــماره  رای   )207
هیــأت اول0 کبــری خــدادادی برزکــی فرزنــد رمضانعلــی 
بشــماره شناســنامه 2564 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1260922014- ششــدانگ یکبابخانــه بشــماره 
ــاک  6771  فرعــی مجــزا از شــماره 2230 فرعــی  از پ
ــان. ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق 34- اصل
ــاس  ــم فاطمــه تقاعــدی و آقــای عب ــداری از خان )خری

ــان( آبای
 208( رای شــماره 139560302034029021 هیــأت اول0 
علــی دهقانــی زواره فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

16 صــادره از
ــی 1189495902- ششــدانگ  ــه شــماره مل اردســتان ب
بشــماره  مترمربــع   436/95 بمســاحت  یکبابخانــه 
ــاک  ــی  از پ ــماره 730 فرع ــزا از ش ــی مج 6772  فرع
ــان. ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق 34- اصل

ــی( ــیدتقی فین ــین س ــای سیدحس ــداری از آق )خری
209( رای شــماره 139560302034025116 هیــأت اول0 
ــد رضــا بشــماره  ــادی فرزن حســین عباســی حســن آب
شناســنامه 93 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1263552137- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــماره  ــماره 1470 از ش ــع بش ــاحت 232/5 مترمرب بمس
514 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی واقــع در حســن آبــاد 
ــی  ــا عباس ــای رض ــداری از آق ــان. )خری ــش2 کاش بخ

ــادی( حســن آب
 210( رای شــماره 139560302034025117 هیــأت اول0 
فاطمــه ظهیــری فــر فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

0 صــادره از کاشــان 
بشــماره ملــی 1250076595- ســه دانــگ ازششــدانگ 
بشــماره  مترمربــع   232/5 بمســاحت  یکبابخانــه 
ــاک  ــی  از پ ــماره 514 فرع ــزا از ش ــی مج 1470  فرع

ــان.  ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع در حس ــی واق 40- اصل
ــادی( ــن آب ــی حس ــا عباس ــای رض ــداری از آق )خری

هیــأت   139560302034029010 شــماره  رای   )211
اول0 مندعلــی تنباکوکارحســن آبــادی فرزنــد غــام 
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 30 ص ــماره شناس بش
ملــی 1262749360- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
345/40 مترمربــع بشــماره 1477  فرعــی مجــزا از 
شــماره 247 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی واقــع در 
ــای  ــداری از آق ــان. ) خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب حس

ــی( ــد فقه محم
هیــأت   139560302034029008 شــماره  رای   )212
ــد  ــد احم ــادی فرزن ــن آب ــه زاده حس ــی عبدال اول0 عل
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1250327733
98/90 مترمربــع بشــماره 1478 از شــماره 463 فرعــی  
ــش2  ــاد بخ ــن آب ــع در حس ــی واق ــاک 40- اصل از پ
کاشــان.)خریداری از آقــای شــهاب الدیــن منعمــی 

ــادی(  ــن آب حس
هیــأت   139560302034030313 شــماره  رای   )213
دوم0 فاطمــه هارونــی خویگانــی فرزنــد منصــور بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از اصفه ــنامه 3160 ص شناس
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1285063767
294/95 مترمربــع بشــماره 1479  فرعــی مجــزا از 
شــماره 998 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی واقــع در 
ورثــه  از  بخــش2 کاشــان.)خریداری  آبــاد  حســن 

ــی( ــینعلی اله حس
214( رای شــماره 13946030203405625 هیــأت اول0 
ابوالفضــل محمــدزاده جــزه فرزنــد مســلم بشــماره 
بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 2 صــادره 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262877873
144/25 مترمربــع بشــماره 6518  فرعــی مجــزا از 
شــماره 360 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع در 
ــماعیل  ــای اس ــان.)خریداری از آق ــش2 کاش ــر بخ لتح

ــتاره( س
هیــأت   139560302034015310 شــماره  رای   )215
دوم0 محمدعلــی یزدانــی لتحــری فرزنــد ماشــااله 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1250171814- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــع بشــماره 6772 از شــماره  بمســاحت 125/40 مترمرب
5904 و1320 فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع در 
ــطه از  ــع الواس ــداری م ــان) خری ــش2 کاش ــر بخ لتح

ــری( ــا جعف ــش و رض ــران زربخ عم
هیــأت   139560302034015309 شــماره  رای   )216
ماشــااله  فرزنــد  لتحــری  اســتادی  فهیمــه  دوم0 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1250273811 ملــی 
بشــماره  مترمربــع   125/40 بمســاحت  یکبابخانــه 
پــاک  از  فرعــی  و1320   5904 شــماره  از   6772
کاشــان.)  لتحربخــش2  در  واقــع  اصلــی   -45
 خریــداری مــع الواســطه ازعمــران زربخــش و رضــا 

جعفری(
هیــأت   139560302034017641 شــماره  رای   )217
ــد فرامــرز بشــماره  ــه زینلــی لتحــری فرزن دوم0 روح ال
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3067 ص شناس
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261051890
از  136/98 مترمربــع بشــماره 6790  فرعــی مجــزا 
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی  از پ ــماره 2024 فرع ش
لتحربخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از حــاج 

ــی( ــواد زینل ج
هیــأت   139560302034026214 شــماره  رای   )218
ــه بشــماره  ــد عــزت ال ــژاد فرزن دوم0 علیرضــا بدیعــی ن
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 2775 صــادره از کاشــان ب
1261048903- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 109/40 
مترمربــع بشــماره 6812  فرعــی مجــزا از شــماره 1312 
فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 
اصغــر  آقــای  از  الواســطه  مــع  کاشــان.)خریداری 

ــدم( ــی مق کاظمین
هیــأت   139560302034018113 شــماره  رای   )219
اول0 عباســعلی خــان زاده لتحــری فرزنــد محمــد 
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 39 ص ــماره شناس بش
ملــی 1262966779- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بمســاحت 99/20 مترمربــع بشــماره 6817 فرعــی مجــزا 
ــی واقــع در  از شــماره 362 فرعــی  از پــاک 45- اصل
لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری از محمدرضــا مهــدی 

ــور( پ
220( رای شــماره 139560302034028163 هیــأت اول0 
ــم بشــماره  ــد رحی ــادی فرزن ــذی حســن آب ــری کاغ کب
شناســنامه 31 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه و  ــگ ازششــدانگ یکبابخان 1262834694- ســه دان
مغــازه متصلــه بمســاحت 98 مترمربــع بشــماره 6823 
ــاک 45-  ــی از پ ــماره 3383 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
ــان.)خریداری از  ــش2 کاش ــر بخ ــع درلتح ــی واق اصل

ــی( ــااله عظیم ماش
221( رای شــماره 139560302034028164 هیــأت اول0 
جــواد عظیمــی حســن آبــادی فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه 16 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه و  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان 1262847036- س
مغــازه متصلــه بمســاحت 98 مترمربــع بشــماره 6823  
ــاک 45-  فرعــی مجــزا از شــماره 3383 فرعــی  از پ
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از 

ماشــااله عظیمــی(

هیــأت   139560302034026491 شــماره  رای   )222
ــی بشــماره  ــد مندعل ــا شــاطری لتحــری فرزن اول0 لی
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2759 ص شناس
1261048741- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 136 مترمربــع بشــماره 6824  فرعــی مجــزا 
از شــماره 532 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از خانــم ابولــی 

ــری( لتح
هیــأت   139560302034026492 شــماره  رای   )223
اول0 ســعید معدولیــان فینــی فرزنــد حســین بشــماره 
ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 4672 صــادره از کاشــان ب
یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  1261023072-ســه 
بمســاحت 136 مترمربــع بشــماره 6824  فرعــی مجــزا 
از شــماره 532 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از خانــم ابولــی 

ــری( لتح
هیــأت   139560302034027126 شــماره  رای   )224  
ــماره  ــه بش ــت ال ــد رحم ــی زاده فرزن ــر حاج اول0 ناص
ملــی  شــماره  بــه  ازکاشــان  صــادره   0 شناســنامه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1250054273
179/45 مترمربــع بشــماره 6827  فرعــی مجــزا از 
شــماره 391 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع در 
لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از حســین حاجــی 

زاده(  

رای شــماره 139560302034028347 هیــأت   )225
دوم0 زهــرا ســیفی فینــی فرزنــد حســین بشــماره 
شناســنامه 92 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262893704
166/54 مترمربــع بشــماره 6828  فرعــی مجــزا از 
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی  از پ ــماره 2009 فرع ش
لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از 

مرتضــی نــوروزی(  
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هیــأت   139560302034027764 شــماره  رای   )226
دوم0 علیرضــا بوجــار فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه 
970  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261764005- 
مترمربــع   196/70 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــی  ــی مجــزی از شــماره 445 فرع بشــماره 6831  فرع
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان 

ــک رســمی( )مال
هیــأت   139560302034027253 شــماره  رای   )227
دوم0 مــژگان رســولی زارعــی فــرد فرزنــد حمیــد بشــماره 

شناســنامه 0  صــادره
از کاشــان بــه شــماره ملــی 1250387663- ســه دانــگ 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100/60 مترمربــع 
ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــماره 6833 از 1312 فرع بش
مــع  2 کاشــان.)خریداری  بخــش  لتحــر  در  واقــع 

ــدم( ــی مق ــر کاظمین ــطه از اصغ الواس
 139560302034027254 شــماره  رای   )228
هیــأت دوم0 جــواد ریاضــی فرزنــد احمــد بشــماره 
شناســنامه 12468  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263437168- س
بمســاحت 100/60 مترمربــع بشــماره 6833  از 1312 
ــع در لتحــر بخــش 2  ــی واق ــاک 45- اصل فرعــی از پ
ــی  ــداری مــع الواســطه از اصغــر کاظمین کاشــان.) خری

ــدم( مق
هیــأت   139560302034029171 شــماره  رای   )229  
اول0 مجیــد ســاالری عــزت فرزنــد وجیهــه الــه بشــماره 

ــادره ــنامه 370 ص شناس
 -4031017111 ملــی  شــماره  بــه  کبودرآهنــگ  از 
ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 116/30 مترمربــع 
از  فرعــی   457 از  مجــزی  فرعــی    6840 بشــماره 
ــان. ــش 2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

) خریــداری از آقــای ابــاذر ســالم(
ــأت اول0  230( رای شــماره 139560302034029017 هی
ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــدزاده فرزن ــود صم محم
715  صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1261589793- 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بمســاحت 37/75 مترمربــع 
بشــماره 6842  فرعــی مجــزی از 3576 فرعــی از 
ــان. ــش 2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

ــی کاشــانی( ــداری از اشــرف غیاث ) خری
هیــأت    139560302034030256 شــماره  231(رای 
محمــد  فرزنــد  لتحــری  قاســمیان  ابوالفضــل  اول0 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره  
ملــی 1250363187 - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
164/7 مترمربــع بشــماره 6843 فرعــی مجــزی از 254 
ــش2   ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع

ــرد( ــی منف ــداری از محمدعل ــان )خری کاش
232( رای شــماره 139560302034030379  هیــأت 
اول0 شــوکت هیــزم کــن لتحــری فرزنــد رمضــان 
بشــماره شناســنامه 1682 صــادره از کاشــان بــه شــماره  
ملــی 1261043405 - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
مجــزی  فرعــی   6844 بشــماره  مترمربــع   125/25
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ از 532 فرع
بخــش2  کاشــان )خریــداری از خانــم ابولــی لتحــری(

هیــات   139560302034028545 شــماره  233(رای 
بشــماره  حســین  فرزنــد  بیدگلیــان  عبــاس  دوم. 
شناســنامه 75 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261769392
66/23 مترمربــع بشــماره  6846 فرعــی مجــزی از 
ــر  ــع درلتح ــی  واق ــاک 45 - اصل ــی از پ 3073 فرع
بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از وراث 

ــرد( ــت منف ــا دخ ــه رض فاطم
هیــات   139560302034029261 شــماره  234(رای 
بشــماره  محمــود  فرزنــد  زاده  رمضــان  جــواد  دوم. 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1847 ص شناس
1261045051- ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 27 
مترمربــع بشــماره 6847 فرعــی مجــزی از 1279 فرعــی 
از پــاک 45 - اصلــی  واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان 

ــام( ــد ام ــداری از احم )خری
هیــأت  رای شــماره 139560302034028778   )235
بشــماره  علــی  فرزنــد  لتحــری  آبیــار  الهــه  دوم. 
ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 582 ص شناس
1263573584 –  ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 168/50 مترمربــع بشــماره 6848 فرعــی 
مجــزی از 2024 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش2  کاشــان  )خریــداری از مهــدی 

گلکارلتحــری(
هیــأت   139560302034028777 شــماره  رای   )236
دوم.یاســر آبیــار لتحــری فرزنــد غامرضــا بشــماره 
ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2922 ص شناس
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262057582 –  س

بمســاحت 168/50 مترمربــع بشــماره 6848 فرعــی 
مجــزی از 2024 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش2  کاشــان  )خریــداری از مهــدی 

گلکارلتحــری(
237( رای شــماره 139560302034028887  هیــأت 
دوم. مهــدی اســماعیلیان فرزنــد علــی محمــد بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 259 ص شناس
ــاحت  ــازه بمس ــاب مغ ــدانگ یکب 1262376882- شش
25/33 مترمربــع بشــماره 6849 فرعــی مجــزی از 
1378 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 

ــی( ــره غیاث ــداری از طاه ــان )خری ــش2  کاش بخ
238( رای شــماره 139560302034030401  هیأت اول0 
مهــدی گنــدم کار فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه 
1772 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 1261044304 
– چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

144/80 مترمربــع بشــماره 6850 فرعــی مجــزی از 

5641 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 
بخــش2  کاشــان )خریــداری از نعمــت الــه اســکندری(

239( رای شــماره 139560302034030400  هیــأت اول0 
طاهــره کریمــی لتحــری فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 
0 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 1250013216– دو 
بمســاحت 144/80  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 
مترمربــع بشــماره 6850 فرعــی مجــزی از 5641 فرعــی 
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان 

)خریــداری از نعمــت الــه اســکندری(
هیــأت    139560302034030441 شــماره  رای   )240

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  صفاریــان  عطیــه  اول0 
ــی  ــه شــماره  مل شناســنامه 9672 صــادره از کاشــان ب
1263409237– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 135/96 مترمربــع بشــماره 6851 فرعــی 

مجــزی از 4915 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از محســن کریــم(
هیــأت    139560302034030440 شــماره  رای   )241
بشــماره  عباســعلی  فرزنــد  عبائــی  محمــد  اول0 
ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1767 ص شناس
1262005396– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 135/96 مترمربــع بشــماره 6851 فرعــی 
مجــزی از 4915 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از محســن کریــم(
رای شــماره 139560302034030446  هیــأت   )242
بشــماره  محمــود  فرزنــد  ســلیمانی  علــی  اول0 
شناســنامه 2453 صــادره از خرمشــهر بــه شــماره  ملــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1828088633– س
بمســاحت 127/81 مترمربــع بشــماره 6852 فرعــی 

ــی واقــع در  مجــزی از 1415 فرعــی از پــاک 45- اصل
لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از حســین  خاتمی(

243( رای شــماره 139560302034030447  هیــأت 
اول0 ســمیه ســادات مهماندوســت قمصــری فرزنــد 
ــه  ــان ب ــادره از کاش ــنامه 4 ص ــماره شناس ــیدرضا بش س
شــماره  ملــی 1262683645– ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 127/81 مترمربــع بشــماره 6852 
ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 1415 فرع ــی مج فرع
واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از حســین  

خاتمــی(
هیــأت  رای شــماره 139560302034030404    )244
ــماره  ــاس بش ــد عب ــری فرزن ــزاده لتح ــر علی اول0 جاب
شناســنامه 38 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 
1263010458– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 263/10 مترمربــع بشــماره 6853 فرعــی 
مجــزی از 823 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 
ــه محمــد  ــداری از ورث در لتحــر بخــش2  کاشــان )خری

ــزاده( علی
هیــأت  شــماره 139560302034030405   رای   )245
اول0 حســین علیــزاده لتحــری فرزنــد عبــاس بشــماره 
ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 172 ص شناس
یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  1263021050– ســه 
بمســاحت 263/10 مترمربــع بشــماره 6853 فرعــی 
مجــزی از 823 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 
ــه محمــد  ــداری از ورث در لتحــر بخــش2  کاشــان )خری

ــزاده( علی
 246( رای شــماره 139560302034031534  هیــأت 
اول0 اصغــر نامــدار لتحــری فرزنــد احمــد بشــماره 

شناســنامه 1716 صــادره از
ــگ  ــی 1261043741– ســه دان ــه شــماره  مل کاشــان ب
ــع  ــاحت 177/15 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان از شش
از  فرعــی   1364 از  مجــزی  فرعــی   6854 بشــماره 
ــان  ــش2  کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

ــدار( ــد نام ــه احم ــداری از ورث )خری
247( رای شــماره 139560302034031535  هیــأت 
اول0 نجمــه رمضانــی لتحــری فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه 8 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 
1262980801– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 177/15 مترمربــع بشــماره 6854 فرعــی 
ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 1364 فرع مج
ــد  ــه احم ــداری از ورث ــان )خری ــش2  کاش ــر بخ در لتح

ــدار( نام
 248( رای شــماره 139560302034028431  هیــأت 
اول0 احمــد جعفــرزاده لتحــری فرزنــد عبــاس بشــماره 

شناســنامه 69 صــادره 
ازکاشــان بــه شــماره  ملــی 1262797391– دو دانــگ از 
ششــدانگ یکبــاب باغچــه بمســاحت 1606/8 مترمربــع 
بشــماره 6855 فرعــی مجــزی از 288 فرعــی از پــاک 

45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان.
249( رای شــماره 139560302034028432  هیــأت 
اول0 قاســم جعفــرزاده لتحــری فرزنــد عبــاس بشــماره 
شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 
1262874254– دو دانــگ از ششــدانگ یکبــاب باغچــه 
بمســاحت 1606/8 مترمربــع بشــماره 6855 فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ مجــزی از 288 فرع

لتحــر بخــش2  کاشــان.
250( رای شــماره 139560302034028433  هیــأت 
اول0 محمــود جعفــرزاده لتحــری فرزنــد عباس بشــماره 
ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 552 ص شناس
1261638931– دو دانــگ از ششــدانگ یکبــاب باغچــه 
بمســاحت 1606/8 مترمربــع بشــماره 6855 فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ مجــزی از 288 فرع

لتحــر بخــش2  کاشــان.
هیــأت    139560302034031442 شــماره  رای   )251
دوم. علــی حســنی  فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
ــی 1263040608  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 24 ص
ــع  ــه بمســاحت 143/85 مترمرب - ششــدانگ یکبابخان
از  فرعــی   1355 از  مجــزی  فرعــی   6856 بشــماره 
ــان  ــش2  کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

ــانی( ــل کاش ــواد توس ــطه ازج ــع الواس ــداری م )خری
هیــأت   139660302034001556 شــماره  رای   )252
اول0 راحلــه رعیــت لتحــری فرزنــد قــدرت الــه  بشــماره 
شناســنامه 125 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1263569013- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 204/4 
مترمربــع بشــماره 6857 فرعــی مجــزی از 1355 فرعــی 
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان 

ــن( ــاوت گلچی ــداری از ت )خری
هیــأت   13966030203400558 شــماره  رای   )253  
دوم0 عــذرا اســمعیلی فرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه 
229 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260683192- 
 161/53 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره 6866 فرعــی مجــزی از 1404 فرعــی 
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان 
)خریــداری مــع الواســطه از ســید مهــدی میــر افتــاب(
ــأت اول0  254( رای شــماره 139660302034000419 هی
ــنامه  ــماره شناس ــد  بش ــد احم ــاطری فرزن ــد ش مجی
240 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261704241- 
مترمربــع   110/12 بمســاحت  ســاختمان  ششــدانگ 
بشــماره 6981 فرعــی مجــزی از 3982 فرعــی از پــاک 
ــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )مالــک  45- اصل

رســمی(
255( رای شــماره 139560302034032600  هیأت اول0 
ــماره  ــم بش ــد محمدابراهی ــی فرزن ــن الدین ــی زی موس

شناســنامه 5صــادره از
کرمــان بــه شــماره ملــی 3257971389 – ســه دانــگ 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 68/3  مترمربــع 
بشــماره 13975 فرعــی مجــزی از 3429 فرعــی از 
آبــاد بخــش2   واقــع درصفــی  اصلــی  پــاک 49- 

ــاح( ــم فت ــنی خان ــداری از حس ــان  )خری کاش
256( ( رای شــماره 139560302034032601  هیــأت 
اول0 عــزت خانــم صفــری کاه مــال فرزنــد علــی 
ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 459 صــادره از کاشــان ب
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  1262194660 ملــی 
یکبابخانــه بمســاحت 68/3  مترمربــع بشــماره 13975 
ــی  ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 3429 فرع ــی مج فرع
ــداری از  ــان  )خری ــش2  کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف واق

ــاح( ــم فت ــنی خان حس
هیــأت    139560302034025114 شــماره  رای   )257
اول0 مصطفــی پرمــوزه فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
ــی 1261874528  2179 صــادره از کاشــان بشــماره  مل
- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 123/35  مترمربــع 
بشــماره 14230 فرعــی مجــزی از 1246 فرعــی از پــاک 

ــاد بخــش2  کاشــان  49- اصلــی واقــع درصفــی آب
هیــأت    139560302034025107 شــماره  رای   )258
ــا بشــماره  ــد محمداق اول0 احمــد گرامــی کاشــانی فرزن
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 44749 ص شناس
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1260437531
ــزی از  ــی مج ــماره 14231 فرع ــع بش 183/85  مترمرب
ــاد  379 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آب
ــوان( ــا رض ــه رض ــداری از  ورث ــان  )خری ــش2  کاش بخ

259( رای شــماره 139560302034025733  هیــأت 
ــد ســید جــال بشــماره  ــی ســیدی فرزن اول0 ســید عل
ملــی  بشــماره   کاشــان  از  صــادره   131 شناســنامه 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1263522017
بشــماره 14239 فرعــی مجــزی  107/80  مترمربــع 
از 1481 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی 
از محمدرضــا  )خریــداری  بخــش2  کاشــان   آبــاد 

پورعســگری(
هیــأت    139560302034026204 شــماره  رای   )260
ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد اکب ــی فرزن ــم خلج دوم0 اعظ
5146 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263363970 
بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   –
94/15  مترمربــع بشــماره 14243 فرعــی مجــزی از 
1246 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 
از وراث  الواســطه  بخــش2  کاشــان.)خریداری مــع 

ــی( ــاج بیگ ــا ح غامرض
هیــأت    139560302034026203 شــماره  رای   )261
ــماره  ــن بش ــد حس ــور فرزن ــعیدی پ ــه س دوم0 روح ال
شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1263008135 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــماره 14243 از 1246  ــع بش ــاحت 94/15  مترمرب بمس
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 
از وراث  الواســطه  بخــش2  کاشــان.)خریداری مــع 

ــی( ــاج بیگ ــا ح غامرض
هیــأت    139560302034026055 شــماره  رای   )262
بشــماره  قدمعلــی  فرزنــد  شــهریاری  اعظــم  دوم0 
شناســنامه 6 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 
1262476038- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره 14245 فرع ــع بش ــاحت 136/04  مترمرب بمس
مجــزی از 1243 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع 

درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان.)مالک رســمی(
( رای شــماره 139560302034026057  هیــأت دوم0 
اصغــر صیــدی فرزنــد مانــده علــی بشــماره شناســنامه 
ــی 1262070560-  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 2 ص
ــه بمســاحت 136/04   ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان
از 1243  مترمربــع بشــماره 14245 فرعــی مجــزی 
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــمی( ــان.)مالک رس ــش2  کاش بخ
264( رای شــماره 139560302034026035 هیــأت اول0 
حامــد ســلطانی فــرد فرزنــد فرهــاد بشــماره شناســنامه 
ــی 1263364901 – ســه  5239 صــادره از کاشــان کدمل
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 84 مترمربــع 
بشــماره 14246 فرعــی مجــزی از 1425 فرعــی از پــاک 
49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان  

)خریــداری مــع الواســطه از ســیامک قیصــری(
هیــأت  شــماره 139560302034026037  رای   )265  
اول0 لیــا نیکخــواه فینــی فرزنــد محمــود بشــماره 

شناســنامه 0 صــادره از
از  دانــگ  ســه   –  1250247391 کدملــی  کاشــان 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 84 مترمربــع بشــماره 
پــاک  از  فرعــی   1425 از  مجــزی  فرعــی   14246
49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان  

)خریــداری مــع الواســطه از ســیامک قیصــری(
266( رای شــماره 139560302034023815 هیــأت اول0 
حســین محمــدی فرزنــد ناصر بشــماره شناســنامه 675 
ــی 1262352517-  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص
ــه بمســاحت 79 مترمربــع بشــماره  ششــدانگ یکبابخان
پــاک  از  فرعــی   10319 از  مجــزی  فرعــی   14253
49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان  

ــور( ــادق پ ــین ص ــداری از حس )خری
139560302034022638هیــأت  شــماره  رای   )267  
دوم0 طاهــره نجــف زاده رهقــی فرزنــد مســلم بشــماره 

ــادره از ــنامه 31 ص شناس
ــگ  ــی 1263289241- ســه دان ــه شــماره مل کاشــان ب
ــع  ــه بمســاحت 197/75  مترمرب از ششــدانگ یکبابخان
فرعــی    10513 از  مجــزی  فرعــی   14259 بشــماره 
از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  
کاشــان . )خریــداری مــع الواســطه از خانم عظیــم زاده(
139560302034022633هیــأت  شــماره  رای   )268
ــماره  ــم بش ــد قاس ــی فرزن ــواه رهق ــل وطنخ دوم0 جلی
شناســنامه 35 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1263261647- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره 14259 فرع ــع بش ــاحت 197/75  مترمرب بمس
ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 10513  فرع مج
درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان . )خریــداری مــع 

الواســطه از خانــم عظیــم زاده(
269( رای شــماره 139560302034026482هیــأت دوم0 
ــنامه  ــماره شناس ــاس بش ــد عب ــی فرزن ــد الماس محم
243 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262291119- 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 150/82  
مترمربــع بشــماره 14280 فرعــی مجــزی از 1481  فرعــی 
از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  

ــه پورعســگری( ــداری از وجیه کاشــان . )خری
270( رای شــماره 139560302034026483هیأت دوم0 
الهــه کریمیــان فرزنــد شــکراله بشــماره شناســنامه 245 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261812141- ســه 
بمســاحت 150/82   یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 
مترمربــع بشــماره 14280 فرعــی مجــزی از 1481  فرعــی 
از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  

ــه پورعســگری( ــداری از وجیه کاشــان . )خری
271( رای شــماره 139560302034027349هیــأت دوم0 
نیــره حاجــی حســنی فرزنــد امرالــه بشــماره شناســنامه 
171 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262342732- 
ــع  ــاب مغــازه بمســاحت 37/70 مترمرب ششــدانگ یکب
بشــماره 14289 فرعــی مجــزی از 12296 فرعــی از 
آبــاد بخــش2   واقــع درصفــی  اصلــی  پــاک 49- 

ــی( ــلم غیب ــان)خریداری از مس کاش
272( رای شــماره 139560302034028384  هیــأت 
بشــماره  علیرضــا  فرزنــد  نــژاد  حجــت  رضــا  اول0 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1311 ص شناس
1263491200 - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/90  
مترمربــع بشــماره 14303 فرعــی مجــزی از 380 فرعــی 
از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  

ــرورده( ــی پ ــداری از عل ــان )خری کاش
هیــأت    139560302034029168 شــماره  رای   )273
اول0 غامرضــا فرشــچی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
674 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 1262221897 
ــع  ــاحت 39 مترمرب ــازه بمس ــاب مغ ــدانگ یکب - شش
بشــماره 14304 فرعــی مجــزی از 2553 فرعــی از 
آبــاد بخــش2   واقــع درصفــی  اصلــی  پــاک 49- 

ــچی( ــا فرش ــان)خریداری از رض کاش
139560302034029174هیــأت  شــماره  رای   )274
دوم0 مهــدی مغیــان فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 
1303 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261913841- 
ــه  ــی در عرص ــی احداث ــدانگ اعیان ــگ از شش ــه دان س
موقوفــه  بمســاحت 81/83  مترمربــع بشــماره 14305 
ــی  ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 6802 فرع ــی مج فرع
ــه  ــاره نام ــان . )اج ــش2  کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف واق

ــاف( از اوق
139560302034029175هیــأت  شــماره  رای   )275

دوم0 نرگــس پیونــدی نــژاد مقــدم فرزنــد محمــد 
ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 546 صــادره از کاشــان ب
ملــی 1261843071- ســه دانــگ از ششــدانگ اعیانــی 
احداثــی در عرصــه موقوفــه  بمســاحت 81/83  مترمربع 
بشــماره 14305 فرعــی مجــزی از 6802 فرعــی از پــاک 
ــان .  ــش2  کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف ــی واق 49- اصل

ــاف( ــه از اوق )اجــاره نام
هیــأت    139560302034029142 شــماره  رای   )276
ــماره  ــد بش ــد محم ــدی فرزن ــرکان محم ــی گ دوم0 عل
شناســنامه 42265 صــادره از خمیــن بــه شــماره  ملــی 
ــه بمســاحت 112/2  1260412717- ششــدانگ یکبابخان
 5831 از  مجــزی  فرعــی   14306 بشــماره  مترمربــع 
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 
ــی( ــی خــان عامل بخــش2  کاشــان)خریداری از لطفعل

اول0  شــماره13956030203402098هیأت  رای   )277
احســان فــدوی فرزنــد خیرالــه بشــماره شناســنامه 
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره    50442
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260494454
ــزی از  ــی مج ــماره 14307  فرع ــع بش 149/95 مترمرب
1316 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

بخــش 2 کاشــان.)خریداری از عــزت پــردو(
هیــأت   139560302034030254 شــماره  رای   )278
ــماره  ــا بش ــد رض ــرودی فرزن ــنی قه ــادی حس اول0 ه
ملــی  بــه شــماره  از کاشــان  شناســنامه 9 صــادره 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262688523
ــزی از  ــی مج ــماره 14308  فرع ــع بش 137/19 مترمرب
ــاد  372 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آب
ــیدمصطفی  ــای س ــداری از آق ــان.) خری ــش 2 کاش بخ

مصطفــوی( 
هیــأت   139560302034030381 شــماره  رای   )279
اول0 علــی علیــزاده زارعــی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره ازکاش ــنامه 3669  ص شناس
1262108322- ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 80/80 
مترمربــع بشــماره 14309 فرعــی مجــزی از 11098 فرعــی 
ــش 2  ــاد بخ ــی آب ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل از پ

کاشــان.
هیــأت   139560302034028536 شــماره  رای   )280
ــماره  ــه بش ــف ال ــد لط ــژاد فرزن ــری ن ــد وزی دوم0 محم
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 507  ص شناس
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -12618505445
98/30 مترمربــع بشــماره 14311  فرعــی مجــزی از 
8266 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

ــان. ــش 2 کاش بخ
هیــأت   139560302034029285 شــماره  رای   )281
دوم0 ســیدمرتضی صالحــی فرزنــد ســیدیحیی بشــماره 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 484  ص شناس
1260658309- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه  
بمســاحت 98 مترمربــع بشــماره 14312  از 1428 فرعــی 
ــش 2  ــاد بخ ــی آب ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل از پ
محمــد  آقــای  از  الواســطه  مــع  کاشــان.)خریداری 

ــی( قدرت
هیــأت   139560302034029287 شــماره  رای   )282
بشــماره  محمــد  فرزنــد  کاظمــی  البنیــن  دوم0ام 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   413 شناســنامه 
1262349893- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 98 مترمربــع بشــماره 14312 فرعــی مجــزی 
از1428 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی 
آبــاد بخــش 2کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از آقــای 

ــی( ــد قدرت محم
هیــأت   139560302034028958 شــماره  رای   )283
دوم0 خدیجــه رحیمیــان قهــرودی فرزنــد عبدالحســین 
بشــماره شناســنامه 28صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1262633591- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه  
ــماره 14313 از4386  ــع بش ــاحت 120/61 مترمرب بمس
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 
ــی زاده  ــا ابراهیم ــای علیرض ــداری از آق ــان) خری 2کاش
قهــرودی( 284( رای شــماره139560302034028960 
ــماره  ــکراله بش ــد ش ــلمانی فرزن ــز س ــأت دوم0 پروی هی

ــان ــادره از کاش ــنامه 7 ص شناس
بشــماره ملــی 1262447542- ســه دانگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه  بمســاحت 120/61 مترمربــع بشــماره 14313  
ــی  ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 4386 فرع ــی مج فرع
ــداری از  ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف واق

آقــای علیرضــا ابراهیمــی زاده قهــرودی(
هیــأت   139560302034028962 شــماره  رای   )285
ــین  ــد عبدالحس ــرودی فرزن ــان قه ــد رحیمی دوم0 احم
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 1798  ص ــماره شناس بش
ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1260794288 ملــی 
یکبابخانــه  بمســاحت 126/40 مترمربــع بشــماره 14314 
از 7204 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 
بخــش 2کاشــان) خریــداری از علیرضــا ابراهیمــی زاده 
ــرودی( 286( رای شــماره 139560302034028964  قه
ــماره  ــز بش ــد پروی ــلمانی فرزن ــعید س ــأت دوم0 س هی

ــادره از ــنامه 2172  ص شناس
کاشــان بشــماره ملــی 1263499813- ســه دانــگ 
ــع  ــاحت 126/40 مترمرب ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ازشش
ــی  ــاک 49- اصل ــی ازپ ــماره 14314 از 7204 فرع بش
ــداری از  ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف واق

ــرودی( ــی زاده قه ــا ابراهیم ــای علیرض آق
هیــأت   139560302034028974 شــماره  رای   )287
ــن  ــد سیدحس ــم زاده فرزن ــادات قاس ــره س دوم0 طاه
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 957  ص ــماره شناس بش
ملــی 1261134664- ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 
99/50 مترمربــع بشــماره 14315  فرعــی مجــزی از 
9622 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــمی( ــان.)مالک رس ــش 2کاش بخ
288(  رای شــماره 139560302034028798 هیــأت 
دوم0 محمــد زردکــر فرزنــد میرزاآقــا بشــماره شناســنامه 
346 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262144574 – 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 159/80 
 1482 از  مجــزی  فرعــی   14316 بشــماره  مترمربــع 
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 

2کاشــان. 
هیــأت   139560302034028799 شــماره  رای   )289
بشــماره  حســن  فرزنــد  زاده  صــادق  مریــم  دوم0 
شناســنامه 2127  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1262049636- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه  
ــی  ــماره 14316  فرع ــع بش ــاحت 159/80 مترمرب بمس
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل مجــزی از 1482 فرعــی ازپ

ــان. ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب صف
هیــأت   139560302034028785 شــماره  رای   )290
دوم0 مصطفــی معصومــی فرزنــد غامحســین بشــماره 
شناســنامه 1064  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1260716635- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 89/69 مترمربــع بشــماره 14317  فرعــی 
مجــزی از 3397 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در 

ــان. ــش 2کاش ــاد  بخ ــی آب صف
291( رای شــماره 139560302034028786 هیأت دوم0 
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد براتعل ــی فرزن ــرا معصوم زه
23  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262674190- 

ــه بمســاحت 89/69  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ســه دان
مترمربــع بشــماره 14317  فرعــی مجــزی از 3397 
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 

2کاشــان.
292( رای شــماره 139560302034029154 هیــأت دوم0 
ــر بشــماره شناســنامه  ــد صف ــرزاده زارع فرزن زهــرا جعف
ملــی 1250033411-  بشــماره  از کاشــان  0  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 123/75 مترمربــع 
فرعــی   10317 از  مجــزی  فرعــی    14318 بشــماره 
آبــاد بخــش  ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی 
ــم  ــه محمدقاس ــای روح ال ــداری از آق ــان.) خری 2کاش

ــی( پیران
293( رای شــماره 139560302034030396 هیأت اول0 
ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد اکب ــیاح راد فرزن ــل س ابوالقض
4058  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262068940- 
ــاحت 101/20  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
مترمربــع بشــماره 14319  فرعــی مجــزی از 8263 
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 

ــاز( ــداری از آقــای جــواد خاکب 2کاشــان.) خری
هیــأت   139560302034030397 شــماره  رای   )294
اول0 نرگــس قنبــری کاشــان فرزنــد نعمــت الــه بشــماره 
شناســنامه 11822  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1263430708- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 101/20 مترمربــع بشــماره 14319  فرعــی 
مجــزی از 8263 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع 
ــای  ــداری از آق ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب در صف

ــاز( ــواد خاکب ج
هیــأت   139560302034031540 شــماره  رای   )295
ــماره  ــی بش ــد عل ــرد فرزن ــتان ف ــی گلس ــی نق اول0 عل
شناســنامه 889  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1261578058- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 
از     14322 بشــماره  مترمربــع   91 بمســاحت 
واقــع  اصلــی   -49 ازپــاک  فرعــی  3545و9239 
ــی  ــداری از عل ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب درصف

محمــد کردمیــل و غیــره(
 296( رای شــماره 139560302034031541 هیأت اول0 
ــد احمــد بشــماره شناســنامه 508   زهــرا دعاخــوان فرزن
ــه  ــی 1261630076- س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص
ــه بمســاحت 91 مترمربــع  دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
ازپــاک  فرعــی  از3545و9239    14322 بشــماره 
ــان.)  ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب ــع در صف ــی واق 49- اصل

ــره( ــل و غی ــد کردمی ــداری از علیمحم خری
رای شــماره 139560302034031536 هیــأت   )297  
بشــماره  علــی  فرزنــد  بلنــدی  علــی  مهــدی  اول0 
ملــی  بشــماره  از کاشــان  شناســنامه 570  صــادره 
1261806077- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی    14323 بشــماره  مترمربــع   100 بمســاحت 
ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 8339 فرع مج
ــم  ــداری از خان ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب در صف

مهــری نهــادی کاشــانی(
هیــأت   139560302034031537 شــماره  رای   )298
اول0 نجمــا پالیــزوان فرزنــد حیــدر بشــماره شناســنامه 
1165  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261864387- 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 
ــی مجــزی از 8339  ــع بشــماره 14323  فرع ــر مرب مت
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 
2کاشــان.) خریــداری از خانــم مهــری نهــادی کاشــانی(

هیــأت   139660302034001165 شــماره  رای   )299
ــی بشــماره  ــد محمدعل ــاج فرزن ــا قاســمی تتم اول0 لی
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره    4 شناســنامه 
1262485150- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 78/5 
 1480 از  مجــزی  فرعــی  بشــماره 14327  مترمربــع 
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

ــی( ــاغ چائ ــا ب ــداری از محمدآق ــان.) خری 2کاش
300( رای شــماره 139560302034031177 هیــأت دوم0 
مجتبــی زواررضــا فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه 
15201  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263464491- 
یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
فرعــی  از 1798  بشــماره 14331   مترمربــع   89/55
ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 
2کاشــان.0 )خریــداری مــع الواســطه از افســر الســادات 

ــوردی( الج
301( رای شــماره 139560302034031178 هیــأت دوم0 
فاطمــه روغنــی فرزنــد پرویــز بشــماره شناســنامه 1220  
ــج  ــی 1263464491- پن صــادره از کاشــان بشــماره مل
 89/55 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
مترمربــع بشــماره 14331  فرعــی مجــزی از 1798 
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 
2کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه از افســر الســادات 

ــوردی( الج
هیــأت   139660302034000387 شــماره  رای   )302
ــماره  ــاس بش ــد عب ــب زاده زارع فرزن ــرف رج اول0 اش
از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 293  صــادره 
1261879406- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 63/10 
مترمربــع بشــماره 14332  فرعــی مجــزی از 11729 
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

ــمی( ــک رس ــان. )مال 2کاش
 303( رای شــماره 139660302034001901 هیــأت دوم0 
ــماره  ــاس بش ــد عب ــر فرزن ــگری نیاس ــین عس امیرحس

ــنامه 43297   شناس
 -1260423034 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 137/50 مترمربــع 
بشــماره 14333  فرعــی مجــزی از 4191 فرعــی ازپــاک 
49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 2کاشــان. 

ــمی( ــک رس )مال
304( رای شــماره 139660302034001903 هیــأت دوم0 
ــماره  ــاس بش ــد عب ــر فرزن ــگری نیاس ــین عس امیرحس
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 43297  ص شناس
1260423034-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره 14334  فرع ــع بش ــاحت 117/20 مترمرب بمس
اصلــی   -49 ازپــاک  فرعــی   4386 از  مجــزی 
)مالــک 2کاشــان.  بخــش  آبــاد  صفــی  در   واقــع 

 رسمی(
دوم0  هیــأت  رای شــماره 139660302034001904   )305
طاهــره ســیدعلی عمارتــی فرزنــد سیدهاشــم بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره    180 شناســنامه 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1262312507
بمســاحت 117/20 مترمربــع بشــماره 14334  فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 4386 فرع مج

صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان. 
اول0  هیــأت   139660302034001577 شــماره  306(رای 
بشــماره  اســماعیل  فرزنــد  زادگان  اســماعیل  محمــد 
شناســنامه 5 صــادره از قم بشــماره ملــی 0385345143- 
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 85/5 
متــر مربــع بشــماره 14335 فرعــی مجــزی از 1457 
آبــاد  صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 ازپــاک  فرعــی 
خــادم زهــرا  خانــم  از  خریــداری  2کاشــان.)   بخــش 

 الحسینی(
اول0  307( رای شــماره 139660302034001579 هیــأت 
فاطمــه نمدیــان مجــرد فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

340  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261824075- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 85/5 مترمربــع 
بشــماره 14335  فرعــی مجــزی از 1457 فرعــی ازپــاک 
آبــاد بخــش 2کاشــان.)  49- اصلــی واقــع درصفــی 

ــم زهــرا خــادم الحســینی( ــداری از خان خری
308( رای شــماره 139560302034007837 هیــات اول. 
ــنامه  ــماره شناس ــین  بش ــد حس ــی فرزن ــور رمضان ــه پ اله
2 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1263519156- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 74/30 مترمربــع بشــماره 
313 فرعــی از پــاک 52 - اصلــی  واقــع در اراضــی صفــی 

ــه( ــن اولی ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری  از مالکی آب
هیــات   139560302034027821 شــماره  309(رای 
دوم0ولــی ســیدی کامــو فرزنــد محمود بشــماره شناســنامه 
6 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262661986- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 124/30 مترمربع بشــماره 
ــی   ــاک 52 - اصل ــی از پ ــزی از 12 فرع ــی مج 336 فرع

ــان ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی آب ــی صف ــع در اراض واق
310( رای شــماره 139560302034029159 هیــات دوم. 
ــد محمــد بشــماره شناســنامه  ــی شــریف زاده  فرزن مجتب
ــی 1263019773-  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 44 ص
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 41/60 مترمربــع 
بشــماره 339 فرعــی از پــاک 52 - اصلــی  واقــع در 

ــان ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی آب ــی صف اراض
311(رای شــماره 139560302034028885 هیــات دوم. 
ــر بشــماره شناســنامه  ــد اکب داود ســلطانی محمــدی فرزن
534 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1261694929 – 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 29 مترمربــع بشــماره 
ــاد  ــی آب ــع در صف ــی واق ــاک52 – اصل ــی ازپ 340 فرع
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش 2 کاش بخ

مشــاعی(
هیــات   139560302034031672 شــماره  312(رای 
دوم. فاطمــه طیبــی ویدوجــی فرزنــد محمــد ابراهیــم 
بشــماره شناســنامه 1050 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــی 1261135581 – دو دان مل
فرعــی   341 بشــماره  مترمربــع   121/32 بمســاحت 
ازپــاک52 – اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 2 کاشــان 

)خریــداری مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی(
دوم.  هیــات   139560302034031671 313(رای شــماره 
زاده ویدوجــی فرزنــد محمدعلــی  اکبــر شــبان  علــی 
بشــماره شناســنامه 913 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1261134222 – چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   341 بشــماره  مترمربــع   121/32 بمســاحت 
ازپــاک52 – اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 2 کاشــان 

ــاعی( ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــداری م )خری
314( رای شــماره 139560302034031448 هیــات اول0 
زهــره مانــدی زاده فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 
ــه شــماره ملــی 1262067499-  3913 صــادره از کاشــان ب
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ ازشش ــه دان س
ــزی از 731  ــی مج ــماره 2965 فرع ــع بش 100/73 مترمرب
فرعــی ازپــاک53 – اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد بخــش 2 

ــه زهــرا جملــی( کاشــان )خریــداری از ورث
315( رای شــماره 139560302034031449 هیــات اول0 
حســن دهقانــی یزدلــی فرزنــد کاظــم بشــماره شناســنامه 
2593 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262013658- 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ ازشش ــه دان س
ــزی از 731  ــی مج ــماره 2965 فرع ــع بش 100/73 مترمرب
فرعــی ازپــاک53 – اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد بخــش 2 

ــه زهــرا جملــی( ــداری از ورث کاشــان )خری
316( رای شــماره 139660302034000333 هیــات اول0 
مرتضــی معمــار فرزنــد عاســعلی  بشــماره شناســنامه 
42920 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260419266- 
 212/35 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع بشــماره 2966 فرعــی مجــزی از 103  فرعــی 
ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در  یحی ــی  واق ــاک 53 - اصل از پ

ــره( ــیرو غی ــی بش ــی نق ــان)خریداری از عل کاش
هیــات   139660302034000592 شــماره  رای   )317
ــماره  ــان  بش ــد علیج ــورد فرزن ــرا ن ــا صح دوم. محمدرض
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   291 شناســنامه 
1262176549- ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه 
بشــماره 2967  مترمربــع  بمســاحت 420/25  موقوفــه 
فرعــی مجــزی از 376  فرعــی از پــاک 53 - اصلــی  واقع 

در  یحیــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 
318( رای شــماره 139660302034020648 هیــات اول0 
ــر  بشــماره شناســنامه  ــی اکب ــد عل ابوالفضــل شــیخ فرزن
1682 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1261205936-  
ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 302/10 
ــی  ــزی از 2079 فرع ــی مج ــماره  5272 فرع ــع بش مترمرب
ــان  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق ــاک 1 - اصل از پ

ــی( ــد وچگون ــی محم ــداری از عل )خری
اول0  رای شــماره 139660302034020649 هیــات   )319
نرجــس ســادات حســینیان فرزنــد غضنفــر بشــماره 
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   58 شناســنامه 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -1263244483
فرعــی   5272 بشــماره   مترمربــع   302/10 بمســاحت 
مجــزی از 2079 فرعــی از پــاک 1 - اصلــی  واقــع در راونــد 
ــی( ــد وچگون ــی محم ــداری از عل بخــش 4 کاشــان )خری

هیــات   139560302034025795 شــماره  رای   )320
ــود   ــتاد محم ــد اس ــدی فرزن ــی راون ــماعیل طحان اول0 اس
بشــماره شناســنامه 52 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب 1261189612- شش
74/45 مترمربــع بشــماره  5274  فرعــی مجــزی از 
2548 فرعــی از پــاک 1 - اصلــی  واقــع در راونــد بخــش 

4 کاشــان.)مالک رســمی(
ــات دوم0  ــماره 139560302034025984 هی 321( رای ش
فریــده محققــی فرزنــد علــی  بشــماره شناســنامه 8335 
صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1263395864- 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 28/90 مترمربــع 
ــاک  ــی از پ ــزی از 2067 فرع ــی مج ــماره 5277 فرع بش
ــان)خریداری  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق 1 - اصل

ــی( ــی محقق از عل
ــات دوم0  ــماره 139560302034025981 هی  322( رای ش
ــنامه 1414  ــماره شناس ــی  بش ــد عل ــی فرزن ــه محقق فهیم

صــادره از کاشــان  
بــه شــماره ملــی 1262372763- ششــدانگ یکبــاب 
 5278 بشــماره  مترمربــع   23/35 بمســاحت  مغــازه 
اصلــی    -  1 پــاک  از  فرعــی  از 2067  مجــزی  فرعــی 
علــی  از  4 کاشــان)خریداری  بخــش  راونــد  در   واقــع 

محققی(
323( رای شــماره 139560302034026149 هیــات دوم0 
ــد حســن  بشــماره شناســنامه  ــرد فرزن حســین پیمــان ف
ــه شــماره ملــی 1263276628-  1560 صــادره از کاشــان ب
ســه دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر 
ســاختمان بمســاحت 2651/02 مترمربــع بشــماره 5280 از 
1843 فرعــی از پــاک 1 - اصلــی  واقــع در راونــد بخــش 
ــی معمــار کاشــانی (  ــداری از وراث رجبعل 4 کاشــان) خری
324( رای شــماره 139560302034026140 هیــات دوم0 
ــدی  بشــماره شناســنامه  ــد مه ــرد فرزن ــان ف حســین پیم

ــادره از 766 ص
ــگ از  ــه دان ــی 1261564642- س ــماره مل ــه ش ــان ب کاش
ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 

2651/02 مترمربــع بشــماره 5280 از 1843 فرعــی از پــاک 
1 - اصلــی  واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان خریــداری از 

وراث رجبعلــی معمــار کاشــانی (
325( رای شــماره 139560302034026124 هیــات دوم0 
ــماره  ــم  بش ــد قاس ــادی فرزن ــد اب ــدی محم ــد احم مجی
ــه شــماره ملــی  شناســنامه 471 صــادره از آران و بیــدگل ب
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -6199275527
بمســاحت 241/20 مترمربــع بشــماره 5281 فرعــی مجــزی 
ــد  ــع در راون ــی واق ــاک 1 – اصل ــی  ازپ ــماره 4 فرع از ش
بخــش 4 کاشــان )خریــداری از مجیــد کفــاش راونــدی (

326( رای شــماره 139560302034026125 هیــات دوم0 
زهــرا محبــی فــر فرزنــد اســمعیل  بشــماره شناســنامه 39 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263232558- ســه 
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 241/20 مترمربــع 
بشــماره 5281 فرعــی مجــزی از شــماره 4 فرعــی  ازپــاک 
1 – اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری از 

مجیــد کفــاش راونــدی (
هیــات   139560302034028364 شــماره  رای   )327
ــنامه  ــماره شناس ــکراله بش ــد ش ــی فرزن ــین دائ دوم0 حس
ــی 1263254756 -  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 4 ص
ــاق بمســاحت  ــه اط ــواری مشــتمل ب ــار دی ششــدانگ چه
449/90 مترمربــع بشــماره 5292 از 1862 فرعــی ازپــاک 
1 – اصلــی واقــع درراونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری از 
ماشــااله و جــواد و خلیــل و ناصــر و مهــری  حســین زاده  (
هیــات   139560302034030247 شــماره  رای   )328
ــی   بشــماره  ــد فتحعل ــری ســیس فرزن ــرز اظه اول0 فرام
ملــی  شــماره  بــه  شبســتر  از  صــادره   81 شناســنامه 
1729573452- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 83/92 
مترمربــع بشــماره  5319 فرعــی مجــزا از 1880 فرعــی 
ــان  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق ــاک 1 - اصل از پ

)خریــداری از اســماعیل طحانــی(
هیــات   139560302034028972 شــماره  رای   )329
ــد ابوالفضــل  بشــماره  ــری فرزن ــدی طاه ــی احم دوم0 عل
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
1250025036 – ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل 
بــر اعیــان بمســاحت 69/13 مترمربــع بشــماره 3402 
فرعــی مجــزی از 577  فرعــی  ازپــاک3 – اصلــی واقــع 
ــع الواســطه  ــداری م ــاد بخــش 4 کاشــان )خری درطاهرآب

ــری( ــمی طاه ــم هاش ــامی و  خان ــا اس ــید اق ازس
330( رای شــماره 139560302034031170 هیــات دوم0 
ــه بشــماره  ــد قــدرت ال ــوی فرزن محمدجــواد تقــی زاده عل
شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1250278287 
– ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 355/11 مترمربــع 
بشــماره 3405 فرعــی مجــزی از شــماره 1188 فرعــی  
ــان  ــش 4 کاش ــاد بخ ــع درطاهرآب ــی واق ــاک3 – اصل ازپ

)خریــداری مــع الواســطه از حســن قطبــی وقــدرت آرانــی( 
331( رای شــماره 139560302034029078 هیــات اول. 
نجــات گل احمــدی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 20 

صــادره از کاشــان  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــی 1263225071- شش ــماره مل ــه ش ب
فرعــی  بشــماره1753  مترمربــع   187/72 بمســاحت 
مجــزی  از 933 فرعــی از پــاک 4 - اصلــی  واقــع 
ــه و نجمــه ــداری از عطی  درخــزاق بخــش 4 کاشــان )خری

احمدی(

332( رای شــماره 139560302034029082 هیــات اول. 
ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــدی فرزن ــاس گل احم عب
9 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1263112374- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 117/42 مترمربع بشــماره 
1754 فرعــی مجــزی از 933 فرعــی از پــاک 4 - اصلــی  
ــه و  ــداری از عطی ــان )خری ــش 4 کاش ــزاق بخ ــع درخ واق

نجمــه احمــدی(
 333( رای شــماره 139560302034018110 هیــات دوم0 
باقــر امانــی نیاســر فرزنــد هدایــت بشــماره شناســنامه 10 

صــادره از کاشــان  
بــه شــماره ملــی 1262962560- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 201/1 مترمربــع بشــماره 3865 فرعــی مجــزی 
از 2016 فرعــی از پــاک 35 - اصلــی  واقــع درنیاســر 
بخــش 6 کاشــان.)خریداری از ورثــه هدایــت الــه امامــی(

هیــات   139660302034000748 شــماره  رای   )334
بشــماره  عزیزالــه  فرزنــد  ارانــی  معیلــی  زهــرا  دوم. 
ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 48541 ص شناس

محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1260475441
مترمربــع   271/25 بمســاحت  اطــاق  بــر  مشــتمل 
بشــماره   3873 از 782 فرعــی از پــاک 35 - اصلــی  
ــرا آزاده  ــان)خریداری از زه ــش 6 کاش ــر بخ ــع درنیاس  واق

نیاسر(
هیــات   139560302034030329 شــماره  رای   )335
بشــماره  علــی   فرزنــد  پــور  نصرالــه  نــادر  دوم0 
شناســنامه 126 صــادره از شــهرری بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -0492822433
 232 از  مجــزی   3874 بشــماره   مترمربــع   383/30
ــش  ــر بخ ــع در نیاس ــی  واق ــاک 35 - اصل ــی از پ فرع
 6 کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمحتــرم اغــا چلــو 

نیاسر( 
336( رای شــماره 139660302034001703 هیــات اول. 
مرتضــی شــاکری نیاســر فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   50 شناســنامه 
ــاحت 271/98  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1262765201- شش
مترمربــع بشــماره 3877 فرعــی مجــزی از 3513 فرعــی از 
 پــاک 35 - اصلــی  واقع در نیاســر بخش 6 کاشــان)مالک

رسمی( 
337( رای شــماره 139660302034002202 هیــات دوم. 
عبــاس رحیمی نیاســر فرزند ســیف اله بشــماره شناســنامه 
ــی 1261099346-  ــه شــماره مل 2651 صــادره از کاشــان ب

ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی مشــتمل بــر دامــداری 
بمســاحت 17182/07 مترمربــع بشــماره 9 فرعــی از پــاک 
ــش 6  ــر بخ ــاد نیاس ــه مهاب ــع در مزرع ــی  واق  42 - اصل

کاشان 
338 ( رای شــماره 139660302034001666 هیــات اول. 

ــد حســین بشــماره شناســنامه 10232  رضــا راگــردی فرزن
 -1263414710 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 
مترمربــع   257/55 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره 10 فرعــی از پــاک 42 - اصلــی  واقــع در مزرعــه 
ــر  ــی اکب ــان)خریداری از عل ــش 6 کاش ــر بخ ــاد نیاس مهاب

مســاواتیان( 
هیــات   139560302034030375 شــماره  رای   )339
ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــم زاده  مرق ــه هاش اول. فاطم
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   31 شناســنامه 
1262849322- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
ــع بشــماره 3558 فرعــی مجــزی از 693  232/60 مترمرب

ــع در مــرق بخــش 6  ــی  واق ــاک 167 - اصل فرعــی  از پ
کاشــان)مالک رســمی( 

مذکــور  مــدت  انقضــای  درصــورت  اســت  بدیهــی 

ــت  ــند مالکی ــررات  س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع
صادرخواهــد شــد0
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پیشهناد فیلم

همه چیز برای فروش

کارگردان: امیر ثقفی
نویسنده: امیر ثقفی

بازیگــران: صابــر ابــر، محمــود نظرعلیــان، مــزدک میرعابدینی، 
مریــا زارعــی، ســاعد ســهیلی، ســید احمــد محمــدی، میثــاق 
ــواد  ــا، ج ــک اعط ــت رودســاز، کاوه قاســم زاده، باب زارع، کرام

تی عز
 خالصه داستان فیلم

 مــرد جــوان کارگــری کــه سرپرســتی خانــواده اش را بــر عهــده 
دارد تــاش می کنــد تــا بــرای بــرادر ســرباز کوچک تــرش در 
همــان کارگاهــی کــه خــودش کار می کنــد، شــغلی دســت و 
پــا کنــد. بــرادر ســرباز او در اســتادیوم فوتبــال دچــار حادثــه ای 
می شــود کــه درمــان وی مســتلزم مخــارج ســنگینی اســت.

فیلــم ســینمایی »همــه چیــز بــرای فــروش«، دومیــن 
ســاخته امیرحســین ثقفــی اســت. 

ایــن فیلــم در هشــتمین جشــن انجمــن منتقــدان ســینمای 
ــم  ــن، دیپل ــیقی مت ــن موس ــزه بهتری ــت جای ــران توانس ای
افتخــار بهتریــن کارگردانــی و تندیــس و لــوح ســپاس 
بهتریــن چهره پــردازی را دریافــت کنــد و نامــزد دریافــت 
جایــزه بهتریــن طراحــی صحنــه و لبــاس، بهتریــن مهندســی 

ــود.  ــن ش ــن جش ــرداری در ای ــن فیلمب ــدا و بهتری ص

حرف و نقل

 بــا شــروع فصــل تابســتان، طرح هــای جدیــد فرهنگــی 
رســانه ای کمیتــه فرهنــگ رســانه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــم رســانه ای  ــوزش رژی ــت آم ــا محوری ــان ب شــهرداری اصفه
ــا گوشــی خامــوش نکنیــن« در ســطح  ــو ب ــا عنــوان »من و ب

شــهر نصــب شــد.
ســه گانه  ســوئدی  بازیگــر  نیکویســت«،  »مایــکل   
ــر  ــر اث ــا«، در ســن ۵۶ ســالگی ب ــی اژده ــروف »خالکوب مع

ــت. ــه درگذش ــرطان ری س
 نمایــش »بیســت و یــک« بــه کارگردانــی بهــادر مالکــی 
از امــروز پنجشــنبه 8 تیرمــاه در پردیــس تئاتــر شــهرزاد 
ــره  ــک کار تک نف ــک« ی ــت و ی ــی رود. »بیس ــه م روی صحن
عروســکی بــه شــمار مــی رود کــه بــه شــیوه »تــوپ و دســت« 
اجــرا می شــود. در شــیوه  تــوپ و دســت، عروســک بــه 
ــرار  ــده ق ــت بازی دهن ــت دس ــر انگش ــر س ــوپ ب ــکل ت ش

می گیــرد و از آن بــازی گرفتــه می شــود.
ــرا  ــام »چ ــا ن ــور ب ــر مصری پ ــی خط نی ــگاه نقاش  نمایش
رفتــی« برگــزار می شــود. نمایشــگاه »چــرا رفتــی«، دومیــن 
نمایشــگاه انفــرادی نیــر مصری پــور اســت. او پیــش از ایــن 
ــوان  ــا عن ــا، نمایشــگاهی را ب ــه مناســبت بزرگداشــت موالن ب

»آب حیــات« در فرهنگســرای نیــاوران برپــا کــرده بــود.
 ســری دوم مســابقه »جــادوی صــدا« بــا موضــوع 
رقابــت هنــر دوبلــه و گویندگــی فیلــم بــه تهیه کنندگــی 
حســین حســینخانی هــر شــب از ســاعت ۱۹:۳۰ روی آنتــن 

ــرد. ــرار می گی ــیما ق ــه س ــبکه س ش
ــران  ــش ای ــر بخ ــردان و مدی ــی، کارگ ــرت بیگ جان  آلب
جشــنواره هایفســت ارمنســتان، از همــکاری نکــردن بعضــی 
ــود و  ــی خ ــروه نمایش ــور گ ــرای حض ــی ب ــورهای خارج کش
منتفــی شــدن اجــرای نمایــش »چمــدان و ســگ ملــوس«  

ــر داد. ــنواره خب ــد جش در چن
 کامبوزیــا پرتــوی، نویســنده و کارگــردان ســینما، با اشــاره 
بــه جدیدتریــن ســاخته ســینمایی خــود بــه نــام »کامیــون« 
ــن خــود را پشــت  ــن مراحــل تدوی ــم آخری ــن فیل گفــت: ای
ســر می گــذارد و بــه زودی دیگــر مراحــل پــس از تولیــد آغــاز 

می شــود.
 علــی عابــدی، کارگــردان و نمایشــنامه نویس تئاتــر 
ــت:  ــاری گف ــال ج ــود در س ــت خ ــن فعالی ــاره جدیدتری درب
نمایشــنامه »تیــوال« از نوشــته های خــودم را بــرای اجــرا بــه 
تئاتــر »شــهرزاد« ارائــه دادم و قــرار اســت از اواخــر آبان مــاه 
ســال جــاری آن را در ایــن ســالن تئاتــری بــه صحنــه ببــرم.

ــتان« را  ــزار داس ــی »ه ــه تهیه کنندگ ــی ک ــواد فرحان  ج
ــا و در  ــی بازخورده ــس از بررس ــد پ ــده دارد، می گوی ــر عه ب
ــه  ــد ادام ــه می توان ــن مجموع ــران، ای ــت مدی ــورت موافق ص

پیــدا کنــد.
 تــاش تولیدکننــدگان »کاه قرمــزی« بــرای عرضــه 
قســمت های جدیــد ایــن مجموعــه، ایــن بــار شــکلی دیگــر 
بــه خــود گرفتــه اســت؛ در روزهــای گذشــته خبرهایــی دربــاره 
ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــق ش ــزی« از طری ــه »کاه قرم عرض
ــا طــرح مســئله  ــه نظــر می رســد ب ــه گــوش رســید؛ امــا ب ب
ــه  ــم ب ــن راه ه ــون، ای ــوی تلویزی ــک از س ــت عروس مالکی

ــد. ــیده باش ــت رس بن بس
  اقتبــاس نمایشــی رمــان »۱۹8۴« موجــب غــش کــردن 
ــالن  ــاگران در س ــی از تماش ــال بعض ــوردن ح ــم خ ــه ه و ب

اجــرا شــد. 

کوتاه اخبار 
 اجرای »صدام« رحمانیان 

منتفی شد
محمــد رحمانیــان تابســتان امســال نمایــش دیگــری را بــه 
جــای »صــدام« روی صحنــه می بــرد. ایــن کارگــردان قــرار 
بــود مــرداد و شــهریور امســال نمایشــی را بــا نــام »صــدام« 
ــدن  ــی ش ــام منتف ــا اع ــه ب ــد ک ــرا کن ــدت اج ــاالر وح در ت
ــنامه  ــقانه ترین نمایش ــر، عاش ــن اث ــای ای ــه ج ــت: ب آن گف
ــرم.  ــه می ب ــدت روی صحن ــاالر وح ــی را در ت ــرام بیضای به
ــن کار را  ــات ای ــاره جزئی ــح بیشــتر درب ــان کــه توضی رحمانی
بــه زمانــی دیگــر موکــول کــرد، ســال گذشــته نیــز نمایــش 
»مجلــس ضربــت زدن« اثــر دیگــری از بیضایــی را در تــاالر 
اصلــی تئاتــر شــهر روی صحنــه بــرد و در ســال های گذشــته 
ــش دوم« را در  ــه نق ــرات هنرپیش ــنامه »خاط ــم نمایش ه
ــاالر  ــه« را در ت ــه »روز واقع ــاوران و فیلمنام ــرای نی فرهنگس

ــرد. ایســنا ــنامه خوانی ک ــهر نمایش ــر ش ــی تئات اصل

هدفمند شدن عکاسی با موبایل
ــراه »هشــت«  یکــی از داوران جشــنواره عکــس گوشــی هم
ــه  ــی ب ــس موبایل ــنواره های عک ــزاری جش ــت برگ معتقدس
ــا گوشــی عکاســی می کننــد، کمــک  آن خیــل انبوهــی کــه ب
می کنــد تــا بتواننــد هدفمندتــر عکــس بگیرنــد. ســاعد 
ــی  ــی عکاس ــن مل ــس انجم ــت مؤس ــو هیئ ــک ذات، عض نی
ــراه  ــی هم ــس گوش ــنواره عک ــی از داوران جش ــران و یک ای
ــق  ــرای خل ــن ب ــاره اســتفاده از ابزارهــای نوی »هشــت«، درب
آثــار هنــری به ویــژه در حــوزه عکاســی گفــت: طبــق بعضــی 
اختراعــات بشــری »گوشــی های هوشــمند«   آمارهــا در 
بــه عنــوان مهم تریــن اختــراع قلمــداد شــده اند؛ چــون 
ابزارهــای مختلــف در تخصص هــای گوناگــون در یکجــا جمــع 
شــده اند، از جملــه در حیطــه عکاســی. داور جشــنواره عکــس 
ــه  ــزاری این گون ــرد: برگ ــار ک ــت« اظه ــراه »هش ــی هم گوش
ــا گوشــی عکاســی  ــه ب ــل انبوهــی ک ــه آن خی جشــنواره ها ب
ــس  ــر عک ــد هدفمندت ــا بتوانن ــد ت ــک می کن ــد، کم می کنن
بگیرنــد؛ چــون وقتــی کارشــان از منظــر زیبایی شناســی 
ــد  ــرد، دی ــرار می گی ــاوت ق ــورد قض ــی م ــای فن و توانایی ه

ــن ــد. خبرآنالی ــدا می کنن ــی پی ــری در عکاس بهت
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نــام مهــران مدیــری بــه تنهایــی ایــن قابلیــت را دارد 
ــد؛ امــا ســاخت  ــب کن ــه خــود جل کــه توجه هــا را ب
ــژه ای  ــاق وی ــا اتف ــم ســینمایی از ســوی او قطع فیل
اســت کــه می توانــد شــایعات و حواشــی بســیاری را 

بــه دنبــال داشــته باشــد.
ــن  ــان آغازی ــری از هم ــران مدی ــد مه ــم جدی  فیل
بــا  خبــری  نشســت  و  پیش تولیــد  روزهــای 
ــراه  ــب هم ــب و غری ــای عجی ــیه ها و ماجراه حاش
شــد و بــه نظــر می رســد تــا هنــگام اکــران عمومــی 
ــا  ــن جنجال ه ــده، ای ــای آین ــی روزه ــم ط ــن فیل ای

ــت. ــد داش ــه خواه ــان ادام همچن
 سیگار

اولیــن حاشــیه فیلــم جدیــد مدیــری ماجــرای 
ســیگار کشــیدن او در نشســت خبــری بــود. اتفاقــی 
کــه باعــث شــد ایــن ماجرا بــه عکــس اول بســیاری 

ــود.  ــل ش ــا تبدی از خبرگزاری ه
مدیــری هیــچ گاه بــه دالیــل ایــن اتفــاق اشــاره نکرد. 
دربــاره ایــن اتفــاق واکنش هــا و اظهارنظرهــای 
متفاوتــی عنــوان شــد؛ امــا آنچــه بــه واقعیــت 
نزدیــک بــود اینکــه مدیــری قصــد داشــت بــا ایــن 
کار نظرهــا را بــه ســوی فیلــم جدیــدش جلــب کنــد 

ــود؛  کــه اتفاقــا موفــق هــم ب

ــد عمــل ســیگار کشــیدن آن هــم از ســوی  هــر چن
هنرمنــد بزرگــی همچــون مدیــری در یــک نشســت 

خبــری اتفــاق جالبــی نبــود.
 حواشی ساخت

ــه  ــا توج ــم ب ــم »ســاعت ۵ عصــر« ه ســاخت فیل
ــی  ــا حواش ــی« ب ــه »دور هم ــاخت مجموع ــه س ب
زیــادی همــراه بــود و حتــی عنــوان شــد کــه دیگــر 
ایــن مجموعــه )دور همــی( ســاخته نخواهــد شــد؛ 
ــی  ــش دور هم ــدن پخ ــم ش ــا ک ــرانجام ب ــا س ام
ــام  ــس از اتم ــری پ ــرانجام مدی ــه، س ــی وقف و مدت
ســر  از  را  همــی«  »دور  ســاخت  دوبــاره   فیلــم 

گرفت.
 اکران در جشنواره

فیلــم مدیــری از همــان ابتــدا یکــی از شــانس های 
جشــنواره ســی وپنجم بــود کــه خیلی هــا بی صبرانــه 

منتظــر حضــورش بودند. 
تــا پیــش از اتمــام مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره 
ــم  هــر روز خبرهایــی از ارســال شــدن و نشــدن فیل
منتشــر می شــد؛ امــا ســرانجام ایــن فیلــم بــه 

جشــنواره نرســید.
ــر اســاس گفته هــا طوالنــی شــدن زمــان تدویــن   ب
ــه جشــنواره  ــم ب ــن فیل ــود ای ــث شــده ب ــم باع فیل
ــخه های  ــا نس ــیاری از فیلم ه ــد بس ــر چن ــد. ه نرس
بــه جشــنواره می فرســتند  را  کامل نشــده خــود 
امــا مدیــری نشــان داد کــه او ماننــد دیگــران فکــر 
نمی کنــد و دوســت نــدارد اثــر ناقــص خــود را بــرای 

ــد. ــال کن ــاوت داوران ارس قض

 اکران عمومی
قــرار بــود »ســاعت ۵ عصــر« بــا توجــه بــه فضــای 
طنــز ایــن فیلــم در میــان فیلم هــای اکــران نــوروزی 
 قــرار بگیــرد؛ امــا ایــن فیلــم در نــوروز اکــران 

نشد.
 تاریــخ اکــران ایــن فیلــم چنــد مرتبــه جابه جــا و در 
نهایــت اعــام شــد ایــن فیلــم 2۱ تیرمــاه اکــران خود 

را آغــاز خواهــد کــرد. 
این گونــه بــه نظــر می رســید کــه مدیــری بــا توجــه 
ــم  ــاد دو فیل ــروش زی ــت و ف ــال موفقی ــه احتم ب
ــی داد  ــح م ــر 2« ترجی ــگ عنب ــت 2« و »نهن »گش
ــران  ــا اک ــن فیلم ه ــا ای ــان ب ــش همزم ــه فیلم ک
ــن دو  ــاد ای ــروش زی ــه ف ــا توجــه ب ــه ب نشــود. البت
فیلــم تصمیــم مدیــری، تصمیمــی هوشــمندانه                                                                             

ــود. ب

 ماجرای نویسنده
امــا آخریــن حاشــیه فیلــم جدیــد مدیــری ماجــرای 
ــری  ــام نویســنده »ســاعت ۵ عصــر« اســت. مدی ن
ــم  ــاخت فیل ــروع س ــش از ش ــت پی ــه هف در برنام
اعــام کــرد کــه فیلــم جدیــدش بــر اســاس طرحــی 
از خــودش و بــه قلــم خشــایار الونــد نوشــته شــده 
ــم هــم  ــن فیل ــری ای ــی در نشســت خب اســت. حت
نــام خشــایار الونــد بــه عنــوان فیلمنامه نویــس 
مطــرح شــد؛ امــا در روزهــای اخیــر با انتشــار پوســتر 
ــوان  ــه عن ــری ب ــران مدی ــام مه ــم، ن غیررســمی فیل
ــش  ــاق واکن ــن اتف ــت. ای ــده اس ــنده درج ش نویس
ــه  ــرد ک ــام ک ــد اع ــراه داشــت. الون ــه هم ــد را ب الون
هیــچ اختافــی با مدیــری نداشــته و حتی دســتمزد 
۱2۰ میلیــون تومانــی خــود را بابت فیلمنامــه دریافت 
کــرده و دلیــل اینکــه نــام او در پوســتر ذکــر نشــده را 
نمی دانــد. مدیــری و دیگــر عوامــل فیلــم هنــوز هیــچ 
دلیلــی بــرای ایــن موضــوع ذکــر نکرده انــد، امــا ایــن 
اتفــاق از دو حالــت خــارج نیســت؛ اول اینکــه ممکن 
اســت ایــن ماجــرا هــم یکــی دیگــر از شــیطنت های 
مدیــری بــرای جلــب توجــه افــکار عمومــی باشــد و 
احتمــال دوم اینکــه ممکــن اســت مدیــری فیلمنامه 
ــا  ــم ب ــد و فیل ــرده باش ــوض ک ــی ع ــه کل ــد را ب الون
داســتانی دیگــر ســاخته شــده باشــد کــه در آن 
ــام نویســنده چنــدان هــم عجیــب  صــورت تغییــر ن
نخواهــد بــود. بــه هــر ترتیــب آثــار مدیــری همــواره 
کنجکاوبرانگیــز بــوده و فیلــم ســینمایی او هــم از این 

قاعــده مســتثنی نیســت.

ســریال »ایســتاده در غبــار« از فــردا از شــبکه یــک ســیما 
ــار«  ــتاده در غب ــی »ایس ــه تلویزیون ــی رود. مجموع ــن م روی آنت
ــر اســت کــه در ۶ قســمت  برگرفتــه از نســخه ســینمایی ایــن اث
ــاعت  ــی س ــر حوال ــه ۹ تی ــده و از جمع ــه ش ــه ای تهی ۳۰ دقیق
زندگــی  روایتگــر  ســریال،  ایــن  می شــود.  پخــش   22:۱۵
ــش  ــه ش ــت ک ــلیان اس ــد متوس ــاج احم ــردار ح ــر س جاویداالث
دوران کودکــی، مبــارزات پیــش از انقــاب، ورود بــه ســپاه، آغــاز 
 جنــگ تحمیلــی و تمرکــز در منطقــه کردســتان، فتــح خرمشــهر 
و حضــور در کشــور لبنــان و ربایــش او توســط رژیــم صهیونیســتی 
را شــامل می شــود. از زمانــی کــه فیلــم ســینمایی »ایســتاده در 
غبــار« کلیــد خــورد، فیلمنامــه بــه گونــه ای بــه نــگارش درآمــد کــه 
قابلیــت تدویــن دو نســخه ســریالی و ســینمایی از آن پیش بینــی 
شــده بــود. نســخه ســریالی ایــن اثــر مانــدگار ۳۰ دقیقه از نســخه 
ســینمایی بیشــتر اســت کــه ایــن افزایــش تایــم، مقطــع حضــور 

ــه  ــان را ب ــتان و لبن ــه کردس ــلیان در منطق ــد متوس ــاج احم ح
تفصیــل روایــت خواهــد کــرد. »ایســتاده در غبــار« بــه نویســندگی 
ــب هللا  ــی حبی ــان و تهیه کنندگ ــی محمدحســین مهدوی و کارگردان
ــی وچهارمین  ــه در س ــت ک ــال ۱۳۹۴ اس ــول س ــژاد محص والی ن
جشــنواره فیلــم فجــر، ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم، ســیمرغ 
ــی و بصــری و ســیمرغ  ــژه میدان ــن جلوه هــای وی ــن بهتری بلوری
بلوریــن بهتریــن طراحــی صحنــه و لبــاس ایــن جشــنواره را از آن 
ــاد  ــمی، فره ــین هاش ــر، امیرحس ــادی حجازی ف ــرد. ه ــود ک خ
ــد.  ــای نقــش کردن ــم ایف ــن فیل ــدی در ای ــاد محم ــداکار و عم ف
چهارشــنبه ۱۴ تیــر و همزمــان بــا ســالروز ربــوده شــدن جاویداالثر 
حــاج احمــد متوســلیان، قســمت پایانــی ایــن ســریال بــه روی 
آنتــن خواهــد رفــت و قــرار اســت جمعــه ۱۶ تیرمــاه هــم، فیلــم 
ــش  ــیما پخ ــک س ــبکه ی ــاعت ۱۶ از ش ــر س ــن اث ــینمایی ای س

شــود. جــام جــم آنالیــن

شــهردار اصفهــان گفــت: از آنجایی کــه اصفهان  کیمیای وطن

ــه،  ــام گرفت شــهر دوســتدار کــودک از ســوی ســازمان یونســکو ن
بلیت هــای ایــن جشــنواره بــرای دانش آمــوزان بــه صــورت 

رایگان و نیم بها خواهد بود. 
دکتــر مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه برگــزاری ســی امین دوره 
از جشــنواره کــودک در اصفهــان و بازگشــت دوبــاره ایــن جشــنواره 
بــه اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن دوره از جشــنواره باشــکوه 
و ابهــت ویژه تــری بــه میزبانــی اصفهــان برگــزار می شــود و 
ــتفاده  ــته اس ــای گذش ــا دوره ه ــنواره ب ــن دوره از جش ــاوت ای تف
حداکثــری از هنرمنــدان اصفهــان و درگیــری همــه شــهروندان بــا 
ایــن جشــنواره خواهــد بــود. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ســی امین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
نماینــدگان بســیاری از کشــورهای خارجــی بــه اصفهــان خواهنــد 
ــداد  ــن روی ــور در ای ــان از ۴۴ کش ــت: 88 میهم ــراز داش ــد، اب آم

فرهنگی هنــری شــرکت می کننــد، ۳۰ داور از کشــورهای مختلــف 
ــز  ــی نی ــطح مل ــد، در س ــا اصفهانی ان ــر از آن ه ــه ۶ نف ــتند ک هس
۶۶ داور در ســطح ملــی حضــور دارنــد کــه همگــی اصفهانی انــد. 
 شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه فیلم هــای ســینمایی بلنــد

ــه  ــان ب ــهر اصفه ــینمای ش ــد س ــی در چن ــد و پویانمای نیمه بلن
ــرد  ــد ک ــت خواهن ــر رقاب ــا یکدیگ ــد و ب ــد آم ــش درخواهن نمای
تخصصــی  نشســت های  تخصصــی،  داد: کارگاه هــای   ادامــه 
و نمایشــگاه عکــس و پوســتر نیــز در طول زمان برگزاری جشــنواره 
پیش بینــی شــده کــه در کتابخانــه مرکــزی شــهر اصفهــان برگــزار 
خواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه شــهر اصفهــان یــک شــهر امــن 
محســوب می شــود، اضافــه کــرد: در ایــن دوره از جشــنواره 
ــه از کشــورهای آلمــان ــان خارجــی از جمل  فیلمســازان و میهمان
لهســتان، روســیه، لیبــی، چــک، کانــادا، فرانســه، ســوئیس 
بلژیــک، امــارات و انگلســتان در شــهرمان حضــور خواهنــد یافــت.

همه کودکان اصفهانی سینما را تجربه کنندسریال »ایستاده در غبار«، جذاب تر از نسخه سینمایی
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فیلم وسترن
در کنــار موســیقی جــاز و ادبیــات قــرن بیســتم، 
وســترن اصیل تریــن فــرم هنــری زاده شــده در ایــاالت 
متحــده آمریکاســت؛ فرمــی کــه پیــش از تولد ســینما، 
در غالــب ادبیــات عامه پســند و پاورقی هــا و همزمــان 
ــت  ــه روای ــاز ب ــرزمین، آغ ــن س ــکل گیری ای ــا ش ب
ــلطه طلبانه  ــه س ــدن و غلب ــکل گیری تم ــینمایی ش س
ــر شــیوه های ســنتی زندگــی ســاکنان و مالــکان  آن ب
اصلــی ایــن ســرزمین کــرد و بــا ســرقت بــزرگ قطــار 
بــود کــه تماشــاگران حیــرت زده آغــاز هــزاره جذابیــت 
و افســون مقاومت ناپذیــر ســینما را درک کردنــد. 

ــا  ــت. ب ــادر ژانرهاس ــه و م ــن گون ــترن اصیل تری وس
ــوم  ــاز می شــود و مفه ــه ســینما آغ وســترن اســت ک
»حرکــت« بــه مثابــه جوهــر ســینما را مبنــای روایت و 
ســازمان خــود قــرار می دهــد. بــه قــول آنــدره بــازن، 
نظریه پــرداز بــزرگ ســینما، اگــر ســینما یعنــی حرکت، 
پــس وســترن عالی تریــن مصــداق ســینما و مظهــر و 
عصــاره آن اســت. هیــچ فــرم هنــری دیگــری همچون 
ــمارترین  ــن و کم ش ــا معدودتری ــت ب ــترن نتوانس وس
و  نامکررتــر  و هربــار  کنــد  کلیشــه ها دهه هــا کار 
بکرتــر جلــوه کنــد. وســترن، یــک ژانــر اصلــی در بیــن 
ــازی،  ــم، ب هنرهاســت؛ چــه در کمیــک، داســتان، فیل
رادیــو و تلویزیــون. ماجــرای وســترن معمــوال در اوایل 

نیمــه دوم قــرن ۱۹ در غــرب وحشــی آمریــکا رخ داده 
ــزن،  ــک راه ــت، ی ــک سرخپوس ــیمای ی ــت. در س اس
یــک کابــوی، یــک مــرد قانونمــدار یــا قانون شــکن یــا 
یــک ســرباز و تصاویــر جــذاب کوهســتان. در حقیقــت 
ــوود از  ــینمای هالی ــر س ــن ژان ــترن، محبوب تری وس
اوایــل قــرن بیســتم تــا دهــه ۶۰ میــادی بــود. نهــاد 
فیلــم آمریــکا وســترن را فیلمــی تعریــف می کنــد کــه 
ــده  روح،  ــده و دربردارن ــاد ش ــی ایج ــکای غرب در آمری

تنــازع و مــرگ مرزهــای جدیــد اســت.
 بــه نظــر می رســد اصطــاح وســترن کــه بــرای 
توصیــف ژانــر فیلــم روایــی بــه کار مــی رود، از مقالــه ای 
ــه  ــخ ژوئی ــه تاری ــرک ب ــر متح ــان تصوی ــه جه در مجل

ــد.  ــه باش ــأت گرفت ۱۹۱۲ نش
بخشــی  وســترن  فیلم هــای  ویژگی هــای  اغلــب 
از افســانه های غربــی عامــه در قــرن ۱۹ بودنــد و 
ــود،  ــوب ش ــر محب ــی از هن ــم فرم ــه فیل ــش از آنک پی
ــترن  ــای وس ــود. فیلم ه ــده ب ــت ش ــش تثبی جایگاه
معمــوال پروتوگونیســت هایی را نظیــر گاوچران هــا، 
ــکاران را  ــزه جنایت ــرای جای ــه ب تفنگــداران و کســانی ک
دســتگیر می کننــد بــه تصویــر می کشــد و این هــا 
اغلــب بی خانمان هایــی ســرگردان هســتند. از »دزدی 
ــا  ــر ب ــزرگ از قطــار« )۱۹۰۳(، فیلمــی از ادویــن پورت ب
بــازی برانکــو بیلــی اندرســون، عمومــًا به عنــوان اولین 

ــود.  ــاد می ش ــترن ی وس

،،
از  مدیــری  مهــران  جدیــد  فیلــم 
همــان آغازیــن روزهــای پیش تولیــد 
و نشســت خبــری بــا حاشــیه ها و 
ماجراهــای عجیــب و غریــب همــراه 

شــد

نگاهی به حواشی آخرین اثر مهران مدیری

جنجال در »ساعت 5 عصر« 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکاء شرکت ایمن پرداز 
فردای پرشین با مسئولیت محدود به شماره ثبت :39773

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع 

عمومی فوق العاده شرکت ایمن پرداز فردای پرشین مورخ ۱۳۹۶/۴/2۰ که راس ساعت ۱۰:۰۰ 

صبح در اصفهان - خانه اصفهان - خیابان گلخانه - کوچه اردیبهشت - اولین فرعی سمت 

چپ - پاک ۱۰ تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دستورجلسه: انحال شرکت

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن ۳7۹2۴۰۰۵-۰۳۱ واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

مدیر عامل

تلویزیون
 پایان »زیر پای مادر« 

حاشیه ساز شد
ــر  ــا تغیی ــادر« ب ــای م ــر پ ــه »زی ــی مجموع قســمت پایان
ــا  ــریال ت ــن س ــیه های ای ــا حاش ــود ت ــراه ب ــی هم عجیب

ــد. ــته باش ــه داش ــز ادام ــی نی ــای پایان روزه
ــوع  ــوص ن ــانه ها درخص ــی رس ــوی بعض ــی از س  انتقادات
ــا در  ــد ت ــبب ش ــریال س ــخصیت های س ــن ش ــط بی رواب
ــن  ــر ای ــمت آخ ــتان، قس ــان داس ــاف جری ــت برخ نهای
ــورد.  ــم بخ ــر رق ــور دیگ ــی ج ــرز عجیب ــه ط ــه ب مجموع
ــد رخســاره«  ــام »لبخن ــا ن ــود ب ــای مــادر« قــرار ب ــر پ »زی
پخــش شــود کــه نــام آن در آســتانه پخــش عــوض شــد 
و شــخصیت اصلــی داســتان از »رخســاره« بــا بــازی 
ــز  ــازی کامبی ــا ب ــی« ب ــل کباب ــه »خلی ــه ب ــش نظری پروی
دیربــاز تغییــر کــرد. مخاطب هــا بــا پخــش قســمت 
ــه طــرز عجیبــی غافلگیــر شــدند. خلیــل کبابــی  پایانــی ب
ــا  ــود ت ــته ب ــاز گذاش ــود را ب ــین خ ــه در ماش ــی ک در حال
رخســاره بــا او بــه تهــران بیایــد، ایــن اتفــاق رخ نــداد. در 
ســکانس پایانــی ناگهــان خانــه خلیــل بــه همــراه »آتنــه« 
همســر ســابقش در حــال پخــت غــذا نشــان داده شــد و 
ــه جــز »رخســاره«  ــه ب همــه شــخصیت های ســریال البت

ــی  ــاف س ــز برخ ــه چی ــا هم ــد ت ــا آمدن ــه آن ه ــه خان ب
ــاق  ــن اتف ــد. پاســخ ای ــدا کن ــه پی قســمت گذشــته خاتم
ــا  ــوز از ســوی هیــچ مقامــی در ســازمان صداوســیما ی هن
ــه  ــی ک ــت؛ موضوع ــده اس ــه داده نش ــده مجموع تهیه کنن
ــب  ــعور مخاط ــه ش ــن ب ــی توهی ــد نوع ــر می رس ــه نظ ب
ــک  ــوان ی ــاق را نمی ت ــن اتف ــر ای ــود. مقص ــوب ش محس
ــازندگان  ــم س ــت ه ــلم اس ــه مس ــت. آنچ ــخص دانس ش
مجموعــه و هــم مســئوالن صداوســیما بایــد از خــط 
ــه  ــک مجموع ــد ی ــش از تولی ــد نظرشــان پی ــای م قرمزه
ایــن  در  قانع کننــده  پاســخ  باشــند.  داشــته  آگاهــی 
خصــوص، وظیفــه رســانه ملــی بــوده و البتــه جلوگیــری از 
بــروز اتفــاق مشــابه حــق طبیعــی مخاطبــان رســانه ملــی 

اســت. الــف

تئاتر
 »همسر چینی« 

به خانه نمایش می آید
 نمایــش »همســر چینــی« بــه نویســندگی رحمــت امینــی
و طراحــی و کارگردانــی مرجــان قمــری از 8 تیرمــاه در خانــه 
ــه مــی رود. نمایــش »همســر چینــی«  نمایــش روی صحن
بــه نویســندگی رحمــت امینــی و طراحــی و کارگردانــی 
خاکسار،پیشکســوت  ســعید  توســط  قمــری  مرجــان 
ــاح می شــود.  ــه نمایــش افتت نمایش هــای کمــدی، در خان
»همســر چینــی« بــه نویســندگی رحمــت امینــی ایــن بــار 
ــط  ــر، توس ــن اث ــرای دوم ای ــال از اج ــزده س ــس از پان پ
مرجــان قمــری بازیگــر تئاتــر، طراحــی و کارگردانــی شــده 

اســت. 
نمایــش کمــدی »همســر چینــی« داســتان یــک زوج 
ــر  ــتان همس ــار داس ــن ب ــه ای ــت ک ــرد اس ــر دوره گ بازیگ
چینــی را روایــت و اجــرا می کننــد. ایــن نمایــش داســتان 
بی وفایــی همســرها بــه همدیگــر در چیــن اســت و در 
ــن زوج  ــکات ای ــائل و مش ــا مس ــتان ب ــن داس ــال ای خ

بازیگــر نیــز روبــه رو می شــویم. 
ــنبه ۰8  ــی« پنجش ــر چین ــش »همس ــاح نمای ــن افتت آیی
بــا  تئاتــر  برنامه هــای  اداره  نمایــش  خانــه  در  تیرمــاه 

حضــور ســعید خاکســار پیشکســوت نمایش هــای کمــدی 
ــش  ــن نمای ــزار می شــود. در ای ــدان برگ ــی از هنرمن و جمع
ــد.  ــازی می کنن ــاری ب ــو نوبه ــبختیان و مین ــد خوش محم
ــاهین  ــد از: ش ــز عبارت ان ــش نی ــن نمای ــل ای ــایر عوام س
ــر  ــتاره رنجب ــز، س ــردان و برنامه ری ــتیار کارگ ــی دس رمضان
ــت،  ــراح حرک ــینی ط ــا غام حس ــاس، حمیدرض ــراح لب ط
ــی منشــی  ــره قریشــی طــراح پوســتر، مهشــید دهقان دزی
صحنــه، ســهیا جــوادی طــراح گریــم، عبــدهللا رنجبــر 
عــکاس و ســمیرا محمــدی روابــط عمومــی و مشــاور امــور 
رســانه. نمایــش کمــدی »همســر چینــی« تــا پایــان تیرمــاه 
هــر روز بــه جــز شــنبه ها ســاعت ۱۹ بــه مــدت  ۴۵ دقیقــه 
در خانــه نمایــش اداره برنامه هــای تئاتــر روی صحنــه 

ــی رود. مهــر م

 آگهی مزایده عمومی واگذاری تزریقات، پانسمان، EKG سرپایی 

و سرم تراپی بیمارستان شهدای لنجان به صورت اجاره بهای ماهیانه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ۵۵87۶ م الف

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

از پنجره  مسافرخانه
نویسنده احمدرضا احمدی

قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان
نشر کتابسرای نیک راهی               

ضبط و پخش صدا
نویسنده گلین آلکین

مترجم محمدمهدی چرخنده
قیمت 9۵۰۰ تومان

نشر سروش              

سرای هادس
نویسنده ریک ریوردان
مترجم ثمین نبی پور

قیمت 28 هزار تومان
نشر افق            

ژانر فیلم
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 تقدیر رهبر انقالب 
از تالش های ستاد دیه

ــن  ــرد ای ــری از عملک ــر رهب ــه تقدی ــا اشــاره ب ــه ب ســتاد دی
ســتاد و خیریــن در راســتای آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمد 
در مــاه رمضــان اعــام کــرد: بــا برگــزاری بیــش از ۳۰۰ 
جشــن گلریــزان، زمینــه آزادی ۲ هــزار زندانــی فراهــم شــد. 

مــاه ضیافــت الهــی مــردم نوع دوســت ایــران اســامی 
ــژه  ــزان وی ــش گلری ــش از ۳۰۰ همای ــزاری بی ــان برگ میزب
آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد و غیرکاهبــرداری بودنــد که 
ــارد  ــا جمــع آوری مبلغــی معــادل ۶۰۰ میلی ــن محــل، ب از ای
ریــال، زمینــه اســتخاص ۲ هــزار زندانــی واجــد شــرایطی که 
نــه بــر حســب ســوءنیت مجرمانــه، بلکــه بــه دلیــل وقــوع 
ــد، فراهــم  یــک اتفــاق ناخواســته روانــه حبــس شــده بودن

شــد. 
رهبــر معظــم انقــاب در خطبه هــای نمــاز عیــد ســعید فطــر 
بــا اشــاره بــه ایــن اقــدام خداپســندانه ضمــن بیــان کارهــای 
ارزشــی صورت گرفتــه در مــاه رمضــان فرمودنــد: روزه داری در 
روزهــای گــرم، حضــور چشــمگیر جوانــان در محافــل پرشــور 
ــاری در  ــاده افط ــفره های س ــی س ــی، برپای ــی و قرآن معارف
ــدان  ــن هزینه هــای درمــان نیازمن مســاجد و محــات، تأمی
و کمــک بــه آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد، از جملــه 
نشــانه های فضــای معنــوی در ایــن مــاه و زمینه ســاز 
پیمــودن راه هــای دشــوار در روزهــای پیش روســت کــه بایــد 

ایــن ذخایــر معنــوی را قــدر دانســت. 
ــه ای در مصــای امــام خمینــی)ره(  حضــرت آیــت هللا خامن
ــم  ــه جرائ ــی ک ــه آزادی زندانیان ــک ب ــد: کم ــح کردن تصری
ــه کمــک مالــی، در ایــن  غیرعمــد داشــته و نیــاز داشــتند ب
راســتا کمک هــای زیــادی مــردم کردنــد و ایــن کارهــا انجــام 
ــر  ــات ب ــن خصوصی ــا ای ــه ب ــی ک ــاه رمضان ــن م ــت. ای گرف
ــان  ــاه رمض ــه م ــی کلم ــای واقع ــه معن ــذرد، ب ــردم می گ م

مبارکــی اســت. 
عــاوه بــر حمایت هــای معنــوی رهبــر فرزانــه انقــاب 
ــه  ــور دی ــه ام ــیدگی ب ــی رس ــتاد مردم ــای س  از فعالیت ه
ــه هــر ســاله  ــد، معظم ل ــان نیازمن ــه آزادی زندانی و کمــک ب
ــه  ــتاد دی ــزان س ــن گلری ــزاری جش ــش از برگ ــد روز پی چن
کشــور بــا بــذل کمک هــای ارزشمندشــان چــراغ ایــن آییــن 
ــق  ــد کــه امســال هــم طب ســنتی را روشــن کــرده و می کنن
ایــن ســنت حســنه، ایشــان بــا اهــدای مبلــغ ۳۱۳ میلیــون 
تومــان آغــاز ســی امین آییــن گلریــزان ســتاد مرکــز را کلیــد 

زدنــد. 
ــی آزادی  ــا متول ــوان تنه ــه عن ــه ب ــتاد دی ــت س ــی اس گفتن
زندانیــان جرائــم غیرعمــد در کشــور، از بــدو تأســیس خــود 
مســاعدت های  و  مردمــی  بــا کمک هــای   ۶۹ ســال  در 
ــی  ــزار زندان ــش از ۱۰۵ ه ــه آزادی بی ــام زمین ــئوالن نظ مس

ــت. ســتاد دیــه ــرده اس ــم ک ــد را فراه ــد و آبرومن نیازمن

کوتاه اخبار 
نرخ باروری هرگز صفر نمی شود

ــی  ــران گفــت: پیش بین رئیــس انجمــن جمعیت شناســی ای
دنیــا  بــه  نســلی کــه حــدود ســال ۱۳۶۰  در  می شــود 
ــه حــدود ۱۵  ــد ب ــه ازدواج نمی کنن ــار کســانی ک ــد، آم آمده ان

ــد.  ــش یاب ــد افزای درص
محمدجــال عباســی شــوازی، اســتاد جمعیت شناســی 
ــران  ــن جمعیت شناســی ای ــس انجم ــران و رئی دانشــگاه ته
افــزود: دو نــوع نگــرش نســبت بــه وضعیــت بــاروری داریــم: 

یکــی »نگــرش مقطعــی« و دیگــری »نگــرش نســلی«. 
در شــرایط فعلــی و بــا توجه به ســاختار ســنی جمعیت کشــور، 
ــر وضعیــت اقتصادی اجتماعــی  ــاروری مقطعــی تحــت تأثی ب
ــا  ــده ب ــبات انجام ش ــرار دارد. محاس ــور ق ــر کش ــال حاض ح
روش هــای مختلــف نشــان داده کــه میــزان بــاروری کشــور 
در ســال ۱۳۹۰ بیــن ۱.۸ تــا ۲.۱ در نوســان بــوده اســت؛ امــا 
بایــد توجــه داشــت کــه مــاک برنامه ریزی هــا بایــد بــاروری 
نســلی باشــد؛ چــرا کــه بــاروری مقطعــی می توانــد متأثــر از 
شــرایط خــاص اقتصــادی و اجتماعــی حاضــر باشــد. علیرضا 
ــرا در  ــت: اخی ــز گف ــران، نی ــار ای ــز آم ــاون مرک ــان، مع زاهدی
تیتــر بعضــی از رســانه ها ایــن موضــوع عنــوان می شــود کــه 
»نــرخ بــاروری« در ســال های آتــی صفــر خواهــد شــد؛ امــا 
ــاروری هیــچ گاه صفــر  الزم اســت توجــه داشــت کــه نــرخ ب
نخواهــد شــد؛ مگــر اینکــه همــه مــادران یــک کشــور عقیــم 
ــاد.  ــد افت ــچ گاه نخواه ــه هی ــی اســت ک ــن اتفاق شــوند و ای
 امــا احتمــال صفــر شــدن »نــرخ رشــد جمعیــت« وجــود دارد

 و ایــن اتفــاق در بعضــی کشــورها رخ داده اســت. از ایــن رو 
ایــن دو از یکدیگــر متفــاوت هســتند و الزم اســت رســانه ها 

بــه آن توجــه داشــته باشــند تــا اشــتباه صــورت نگیــرد.
ــه نگرانی هــای مطرح شــده در حــوزه جمعیــت کشــور   وی ب
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: در حــال حاضــر و بــه  طــور کلــی، 
جمعیــت کشــور از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار اســت؛ از نظــر 

کمیــت، نگرانــی خاصــی وجــود نــدارد. مهــر

 مشارکت اهل سنت ایران 
در بازسازی عتبات عالیات

ــارکت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــات ب ــازی عتب ــتاد بازس ــس س رئی
بــاالی اهــل ســنت ایــران در بازســازی عتبــات مقــدس گفت: 
اهــل بیــت)ع( محــور وحــدت شــیعه و ســنی هســتند. ائمــه 
معصومیــن بســیار مــورد احتــرام اهــل ســنت هســتند. 
حســن پــارک ادامــه داد: اهــل بیــت محــور وحــدت هســتند 
ــا  ــد الق ــت دارد و می خواه ــن وحش ــم از همی ــمن ه و دش
ــری  ــت و درگی ــد مخالف ــران قص ــنت ای ــل س ــه اه ــد ک کن
دارنــد؛ در صورتــی کــه چنیــن نیســت. رئیــس ســتاد 
ــران چــه در غــرب  ــزود: اهــل ســنت ای ــات اف بازســازی عتب
کشــور یــا در سیســتان و بلوچســتان همــواره مشــارکت 
ــراق  ــات در ع ــات عالی ــازی عتب ــای بازس ــادی در پروژه ه زی
داشــته اند؛ بــه طــوری کــه دفاتــر اســتانی ســتاد بازســازی در 
ــور  ــتان های کش ــر اس ــد دیگ ــین همانن ــتان های سنی نش اس
فعــال اســت و حتــی حضــور قوی تــری دارنــد. خبــر فارســی

کوتاه حوادث 
 تیراندازی پلیس 

در چاقوکشیِ »مرزن آباد«
بــه دنبــال درگیــری تعــدادی از اهالــی مرزن آبــاد بــا 
تعــدادی از مســافران بــه خاطــر قیمــت بــال و ایجــاد زد 
ــی  ــاده و برخ ــیه ج ــان حاش ــن دستفروش ــورد در بی و خ
ــه فرماندهــی  ــری ب ــه موضــوع درگی از مســافران، بافاصل
انتظامــی اســتان مازنــدران اعــام شــد و مامــوران پلیــس 

ــه حاضــر شــدند.  در محــل حادث
ــس  ــوران پلی ــور مام ــا حض ــزارش ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
در محــل حادثــه مشــخص شــد طرفیــن دعــوا بــا 
ــر  ــردن یکدیگ ــروح ک ــه مج ــدام ب ــو اق ــتفاده از چاق اس
رد  بــا  ناجــا  پلیــس  اطاع رســانی  مرکــز  کرده انــد. 
ــگان  ــدازی ی ــر تیران ــی ب ــایت ها مبن ــی از س ــای بعض ادع
امــداد پلیــس در ایــن حادثــه گفــت: مامــوران پلیــس از 
ــه در محــل حضــور داشــتند و  ــه حادث ــق اولی همــان دقای
ــرق  ــن متف ــت محــل و همچنی ــرل وضعی ــرای کنت ــا ب تنه
ــی                                                                ــر هوای ــه شــلیک دو تی ــدام ب ــوا اق ــن دع ــردن طرفی ک

ــد. کردن
 بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن درگیــری ۴ تــن 
دســتگیر شــده و بــرای طــی مراحــل قانونــی بــه مراجــع 

قضایــی تحویــل داده شــدند. پلیــس

پسر 8 ساله حساب بانکی مادرش را 
هک کرد

ــهر  ــای ش ــس فت ــور در پلی ــا حض ــی ب ــته زن ــه گذش هفت
نیشــابور از ســرقت اینترنتــی از حســابش خبــر داد. 
ــت در  ــن مدت هاس ــت: م ــق گف ــر تحقی ــه افس ــاکی ب ش
ــل  ــه نق ــوط ب ــی مرب ــم. کارت بانک ــه ای کار می کن  دفترخان
ــود. از  ــار مــن ب ــی آنجــا در اختی ــاالت حســاب مال و انتق
ــن حســاب  ــی از ای ــی پیــش متوجــه  شــدم پول های مدت
کــم شــده و پیامک هایــی از بانــک بــه دســتم می رســید. 
ابتــدا گمــان می کــردم شــاید بــه دلیــل حســاب های 

ــت.  ــده اس ــا ش ــول جابه ج ــرکت پ ش
ــه  ــی ک ــش زمان ــد روز پی ــه چن ــا اینک ــت ت ــی گذش مدت
وضعیــت مالــی دفترخانــه را بررســی کــردم، متوجــه شــدم 
مبلــغ هفــت و نیــم میلیــون تومــان کســری در حســاب ها 
وجــود دارد. همزمــان بــا ایــن شــکایت، تحقیقــات پلیســی 
بــرای شناســایی و بازداشــت ســارق اینترنتــی آغــاز شــد 
تــا اینکــه مامــوران فتــا ردپــای پســری ۸ ســاله را در ایــن 
پرونــده بــه دســت آوردنــد. زمانــی کــه هویــت او مشــخص 
شــد، مامــوران دریافتنــد وی پســر شــاکی پرونــده اســت. 
ــی اســت  ــت: مدت ــق گف ــه افســر تحقی ــم ۸ ســاله ب مته
ــه  ــن ب ــرای رفت ــد ب ــم. بای ــازی می کن ــز ب ــش آف کلن کل
ــردم؛  ــت می ک ــی پرداخ ــازی پول ــن ب ــدی ای ــل بع مراح
ــدم از  ــه ش ــود، وسوس ــده ب ــم نمان ــی برای ــون پول ــا چ ام
پول هــای موجــود در کارت بانکــی مــادرم برداشــت کنــم. 
بــه همیــن دلیــل رمــز اینترنتــی ایــن کارت را فعــال کــرده 
و بــه دفعــات از ایــن حســاب پــول برداشــت کــردم. طــی 
چنــد مــاه از ایــن حســاب هفــت و نیــم میلیــون تومــان 
ــود و  ــه ش ــی متوج ــردم کس ــر نمی ک ــتم. فک ــول برداش پ

مــادرم بــه دردســر بیفتــد. باشــگاه خبرنــگاران

کنش    وا

رئیس انجمن صنفی شرکت های 
امداد خودرو کشور   

وظیفه ذاتی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
همان گونه که از نامش پیداست، جذب گردشگر 
و برگزاری »رالی« و مسابقات اتومبیلرانی است 

که با سوء استفاده از بخش گردشگری و به بهانه 
نمایندگی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی، پا در کفش 

بخش خصوصی کرده است؛ بخش خصوصی در 
این امر سرمایه گذاری می کند؛ اما یک بخش 

دولتی به راحتی در بحث امداد خودرو فعالیت 
می کند و ادامه اشتغال بسیاری از فعاالن این صنف 

را به خطر انداخته است.

وزیر آموزش و پرورش   
بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان 
پرداخت شده و مبلغی در حدود ۵۰۰ میلیارد باقی 

مانده است. بر اساس تفاهمی که با سازمان 
مدیریت به عمل آمده و به استان ها نیز اباغ شده 

است، استان ها باید در هزینه کردها، صرفه جویی 
کنند و بهینه مصرف کردن را در دستورکار خود قرار 

دهند و هر مبلغی که از محل صرفه جویی عاید 
شود، در خود استان هزینه خواهد شد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری   
پژوهش ها نشان می دهد کسانی که در شیفت های 

شب کار می کنند، در طول زمان دچار مشکاتی 
مانند بی خوابی و بدخوابی های حاد می شوند. 

شب کاری در زنان احتمال ابتا به سرطان سینه و 
در مردان سرطان پروستات را افزایش می دهد. این 
افراد به مرور زمان دچار اضطراب و افسردگی ناشی 

از شب کاری می شوند. با توجه به اینکه پرستاران 
خانم نقش همسری و مادری هم دارند نسبت 

به مردان ممکن است در این مسائل آسیب پذیرتر 
باشند. می توان گفت هیچ خانمی داوطلب شیفت 

غیرمتعارف عصر و شب نیست.

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و 
حیات وحش   

بر اساس گزارش های اتحادیه جهانی محیط زیست 
و تنوع زیستی )IUCN(، ایران ۷۴ گونه مهره دار در 
معرض تهدید دارد. دفتر حیات وحش از بین این 
تعداد، ۳۰ گونه را انتخاب کرده و در اولویت تدوین 

برنامه جامع مدیریت قرار داده است. اجرایی 
شدن برنامه ها فقط به اعتبارات بستگی ندارد، بلکه 

عاوه بر اعتبارات، تعامل و همکاری دستگاه ها 
در استان ها نیز نقش پررنگی دارد. وزارتخانه های 
راه، آموزش و پرورش، صنعت، جهاد کشاورزی و 

بهداشت در اجرایی شدن برنامه های مدیریت جامع 
گونه ها نقش دارند و امیدواریم با توجه به قانونی 

شدن حراست از حیات وحش، همه دستگاه ها 
بیش از گذشته با سازمان محیط زیست تعامل 

داشته باشند تا بتوانیم تا سال ۱۴۰۰ وضعیت 
حداقل ۳۰ گونه در معرض تهدید را ارتقا دهیم.

قتلبهدلیلسالمنکردن

ــه دلیــل یــک جروبحــث دوســتش  ــی کــه ب پســر جوان
ــرار  ــون دادگاه ق ــه قتــل رســانده، وقتــی پشــت تریب را ب
گرفــت تــا در برابــر اتهــام قتــل از خــود دفــاع کنــد، ابــراز 
ــر کارش  ــه شــدت تحــت تأثی ــرد و گفــت ب پشــیمانی ک

قــرار گرفتــه اســت.
در ابتــدای ایــن جلســه کــه در شــعبه ۱۰ دادگاه کیفــری 
اســتان تهــران برگــزار شــد، ابتــدا نماینــده دادســتان در 
ــر در دادگاه،  ــم حاض ــت: مته ــد و گف ــر ش ــگاه حاض جای
ــه اســفندماه  ــار اســت ک ــام مازی ــه ن ــی ۲۱ ســاله ب جوان
ــه  ــا دوســتش کامــران درگیــر شــده و او را ب ســال ۹۴ ب

قتــل رســانده اســت. 
متهــم در بازجویی هــا اعتــراف کــرده درگیــری دو مرحلــه 
ــه  ــردن ضرب ــا واردک ــم ب ــه دوم مته ــته و در مرحل داش
چاقــو بــه ســر دوســتش، او را بــه قتــل رســانده اســت. 
او یــک مــاه متــواری بــود و پــس از گذشــت یــک مــاه 
ــم  ــد. مته ــت ش ــایی و بازداش ــوران شناس ــوی مأم از س
ــز  ــاهدان نی ــرد و ش ــراف ک ــل اعت ــه قت ــا ب در بازجویی ه
توضیــح داده انــد کــه او بــا چاقــو بــه ســر کامــران زده و او 
را بــه قتــل رســانده اســت. بــا توجــه بــه مــدارک موجــود 
در پرونــده و اعترافــات متهــم، درخواســت صــدور حکــم 
قانونــی را دارم. در ادامــه اولیــای دم در جایــگاه حاضــر و 
خواســتار صــدور حکــم قصــاص شــدند. وقتــی نوبــت بــه 
متهــم رســید، او در برابــر قضــات قــرار گرفــت و گفت: من 
ــا مدت هــا هــم اصــًا فکــر  عمــد دوســتم را نکشــتم، ت

ــد. ــرده باش ــردم او م نمی ک
متهــم گفــت: روز حادثــه مــن بــا چنــد نفــر از دوســتانم 
بــه محلــه کامــران رفتیــم. وقتــی کامــران را دیدیــم بــا او 
صحبــت و احوالپرســی کردیــم؛ امــا از آنجــا کــه دوســتان 
ــد، مــن ناراحــت شــدم و  ــه مــن ســام نکردن کامــران ب
ــتانت  ــرا دوس ــم چ ــردم و گفت ــراض ک ــران اعت ــه کام ب
ــد  ــث ش ــئله باع ــن مس ــد؟ ای ــورد می کنن ــور برخ این ط
درگیــری لفظــی بیــن مــا ایجــاد شــود و پــس از 
درگیــری مختصــری کــه داشــتیم، کامــران و دوســتانش 
ــاره  رفتنــد. مــن هــم بــه آن هــا گفتــم مــی روم، امــا دوب
ــا  ــید، حتم ــا باش ــاره اینج ــما دوب ــر ش ــردم؛ اگ برمی گ
ــه راه  حالتــان را می گیــرم. از هــم جــدا شــدیم و مــن ب

ــه دادم.  ــودم ادام خ
 بعــد از چنــد دقیقــه دوبــاره مســیرم بــه همان جــا افتــاد 
ــر  ــم درگی ــا ه ــار ب ــن ب ــدم و ای ــران را دی ــاره کام و دوب

ــا  ــران ب ــتان کام ــت، دوس ــاال گرف ــه ب ــوا ک ــدیم؛ دع ش
دوســتان مــن دعــوا کردنــد و مــن خــودم هــم بــا کامــران 
ــر  ــه س ــه ب ــک ضرب ــو ی ــت چاق ــا پش ــودم. ب ــر ب درگی
ــا کامــران  ــد، ام ــا دیگــر مــن را کتــک نزن کامــران زدم ت
روی زمیــن افتــاد. البتــه تأکیــد می کنــم مــن بــا دســته 
چاقــو بــه ســر کامــران زدم و تیــزی چاقــو را بــه ســرش 
ــم  ــن ه ــاد، م ــن افت ــران روی زمی ــی کام ــدم. وقت نکوبی
ــرار  ــز ف ــه  ج ــاره ای ب ــم و چ ــتم کاری بکن ــر نتوانس دیگ

ــتم. نداش
ــتان  ــه بیمارس ــتش را ب ــرا دوس ــه چ ــاره اینک ــم درب مته
نبــرد و فــرار کــرد، گفــت: بچه هایــی کــه در محــل 
 حادثــه بودنــد خیلــی زود کامــران را روی موتــور گذاشــتند 
و بــه بیمارســتان بردنــد؛ مــن هــم از تــرس آبرویــم، فــرار 
کــردم. مــادرم زن آبــروداری اســت و همیشــه در محلــه 
ــه کســی آســیبی برســاند،  ــه ب ــدون اینک ــی آرام و ب خیل
زندگــی کــرده؛ مــن هــم بــه همیــن دلیــل فــرار کــردم.

ــن باشــم کامــران مــرده  ــود کــه مطمئ ــه این طــور نب البت
ــم، اســمی از  ــد بیمارســتان رفت ــم. چن ــرار کن اســت و ف
ــطحی  ــم س ــا زخ ــم حتم ــودم گفت ــا خ ــود؛ ب ــران نب کام
داشــته و ســرش را پانســمان کرده انــد و بــه خانــه 
رفتــه اســت. بــه خانــه رفتــم و خوابیــدم. چنــد روز بعــد 
اعامیــه او را روی دیــوار دیــدم. آن قــدر تحــت  تأثیــر ایــن 
موضــوع قــرار گرفتــم کــه تــا زمــان دســتگیری اعامیــه او 
را پیــش خــودم نگــه داشــتم و عــذاب وجــدان شــدیدی 

دارم.
در ایــن هنــگام وکیــل مدافــع متهــم گفــت: مــوکل مــن 
ــو  ــته چاق ــا دس ــه ب ــه ک ــی گفت ــل دادرس ــام مراح در تم
ضربــه ای بــه ســر مقتــول زده و ایــن نشــان می دهــد کــه 
او قصــدی بــرای قتــل نداشــته؛ ضمــن اینکــه ایــن ضربــه 
نمی توانــد کشــنده باشــد. مــن از دادگاه درخواســت دارم 
بــه پزشــکی قانونــی دســتوری بــرای بررســی دوبــاره ایــن 

مســئله و علــت مــرگ صــادر کنــد.
ــگاه حاضــر شــد؛  ــار دیگــر در جای ســپس متهــم یــک ب
ــای  ــن از اولی ــت: م ــرد و گف ــد را رد ک ــل عم ــام قت او اته
دم درخواســت بخشــش دارم و عذرخواهــی می کنــم. 
مــن اشــتباه بزرگــی کــردم و خیلــی عــذاب  وجــدان دارم.

در پایــان بــا توجــه بــه درخواســت وکیــل متهــم هیئــت 
قضــات دســتور بررســی دوبــاره علــت دقیــق فــوت 

ــرد. رکنــا ــران را صــادر ک کام

هفتــه گذشــته هیئــت وزیــران تعرفه هــای درمانــی در 
ســه بخــش خصوصــی، دولتــی و عمومــی )غیردولتــی( را 
مشــخص کــرد و تصمیماتــی را دربــاره پرداخــت »ســهم حق 
ــه  ــی ک ــامت همگان ــه س ــرح بیم ــدگان ط ــه« بیمه ش بیم
ــد،  ــات دریافــت می کردن ــگان خدم ــه صــورت رای ــون ب تاکن
اتخــاذ کــرد. یکــی دیگــر از مصوبــات هیئــت وزیــران 
»انتقــال اعتبــارات مربــوط بــه حــق بیمــه مددجویــان کمیته 
ــامت  ــه س ــازمان بیم ــه س ــتی ب ــازمان بهزیس ــداد و س ام
ایــران« بــود. در همیــن زمینــه غامرضــا عباس پاشــا، 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان بیمــه ســامت، 
ــع حــق بیمــه نهادهــا و ســازمان ها در  ــع مناب ــاره تجمی درب
ســازمان بیمــه ســامت اظهــار کــرد: اخیــرا در هیئــت وزیران 
انتقــال حــق بیمــه ســازمان بهزیســتی و همچنیــن کمیتــه 

ــید و  ــب رس ــه تصوی ــامت ب ــه س ــازمان بیم ــه س ــداد ب ام
ــی خواهــد شــد.  اجرای

وی گفــت: بیــش از ۱۰ میلیــون نفــر تحــت پوشــش 
ــات  ــق مطالع ــه طب ــد ک ــرار دارن ــی ق ــه ســامت همگان بیم
انجام شــده بیــش از ۸۰ درصــد آن هــا حاشیه نشــین و 
ــد و  ــت از ایــن افــراد حمایــت می کن ــد هســتند. دول نیازمن
بیمــه بــرای آن هــا رایــگان خواهــد بــود. ذوالفقــاری افــزود: 
امــا بــرای بقیــه بیمه شــدگان، آزمــون وســعی برقــرار 
می شــود و از ایــن طریــق ســهم مشــارکت افــراد بــه نســبت 
ــا ۱۰۰ درصــد حــق بیمــه  ــی از ۱۵ ت ــدی و تمکــن مال توانمن
ــاغ  ــن و اب ــن می شــود. در حــال حاضــر منتظــر تدوی تعیی
آیین نامــه آزمــون وســع هســتیم تــا بتوانیــم آن را عملیاتــی 

کنیــم. ایلنــا

فوتبــال جــام جهانــی برزیــل ۲۰۱۴ کم حاشــیه نبــود. بــرای 
ســفر بــه برزیــل کــه یکــی از مقاصــد گــران ایرانی هــا بــه شــمار 
می رفــت، گردشــگران ایرانــی اگرچــه در روزهــای معمولــی حــدود 
ــد، امــا در روزهایــی کــه  ۷ میلیــون تومــان بایــد هزینــه می دادن
جــام جهانــی در ایــن کشــور برگــزار می شــد، ایــن رقــم بــه بیــش 
از ۲۰ میلیــون تومــان یــا حتــی ۴۰ میلیــون تومــان هــم رســید. 
ــن  ــد اینکــه ای ــی رخ مــی داد مانن ــان اتفاقــات عجیب ــن می در ای
تورهــای گردشــگری اگرچــه قیمــت گزافــی داشــتند امــا وقتــی 
ــازی  ــه برزیــل می رفــت، متوجــه می شــد کــه بلیــت ب مســافر ب
جــام جهانــی کــه بــه او وعــده داده شــده، در اختیــار آژانــس نبوده 
و نمی توانــد بــرای دیــدن مســابقات بــرود یــا اینکــه گردشــگران 
در ایــن مــدت تنهــا هزینــه شــلوغی رفت وآمدهــا بــه برزیــل را در 
روزهــای خــاص می دادنــد و نــه لــذت بــردن از مســابقات جــام 

جهانــی. از ســویی بلیــت مســابقات یــا فــروش تورهــا بــه دســت 
عــده ای افتــاد کــه از ایــن آب گل آلــود ماهــی می گرفتنــد. آن هــا 
ــی از مســافر دریافــت  ــف هزینه هــای اضاف ــه بهانه هــای مختل ب
خدمــات  نمی خواســتند  یــا  نمی توانســتند  امــا  می کردنــد، 
ــازار ســیاه  ــا اینکــه بلیــت مســابقات در ب ــد ی ــه کنن مناســب ارائ
می چرخیــد. در ایــن میــان بعضــی از دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ــا از آن هــا شــکایت شــد. امســال ایــران موفــق  تذکــر گرفتنــد ی
ــت از  ــاید می بایس ــد و ش ــی ۲۰۱۸ ش ــام جهان ــور در ج ــه حض ب
ــژه  ــیه وی ــگری روس ــای گردش ــزاری توره ــرای برگ ــون ب هم اکن
ــد  ــار مشــکاتی مانن ــن ب ــا ای ــرد ت ــزی ک ــی برنامه ری جــام جهان
ــس داران  ــافران و آژان ــرای مس ــل ب ــی برزی ــکات جام جهان مش
ایرانــی پیــش نیایــد. امــا گویــا هنــوز خبــری از برنامه ریــزی در 

ایــن حــوزه نیســت. مهــر

 انتقال حق بیمه کمیته امداد و بهزیستی 
به »بیمه سالمت«

 هشدار درباره مشکالت تورهای 
جام جهانی 2018

یعقــوب موســوی، جامعه شــناس شــهری، بــا 
ــا ۱۰۰ ســال گذشــته در  ــان اینکــه در مقایســه ب بی
شهرســازی شــهر پرجمعیــت بســیار منفــی تلقــی 
ــی،  ــت محله گرای ــن عل ــه همی ــت: ب ــود، گف می ش
ایجــاد  ســمت  بــه  رفتــن  و  اجتماع گرایــی 
شــهرهای جدیــد در مقیاس هــای کوچــک، برنامــه 
ــر  ــود و هرچــه شــهرها محدودت موفقــی خواهــد ب
باشــند دامنــه ارتباطــات عاطفــی گســترده تر و 
تعلــق مکانــی نیــز در شــهروندان ایجــاد می شــود. 
موســوی اظهــار کــرد: در واقــع یکــی از دالیــل عــدم 
تعلــق مکانــی ســاکنان بــه شهرشــان ســرعت زیــاد 
جابه جایــی افــراد در دوران مــدرن اســت؛ زیــرا 
ــاد  ــان زی ــی آن ــرای جابه جای ــات ب شــرایط و خدم
بــوده و بــه همیــن ســبب حــس  تعلــق مکانــی در 
آن هــا کمتــر و بــه تبــع آن تعلــق عاطفــی نیــز کمتر 
می شــود؛ امــا مادامــی کــه در اســکان بشــر ثباتــی 
ــود  ــدار ش ــراد پای ــرای اف ــکونتگاه ها ب ــاد و س  ایج
ــه در حــال  ــر خواهــد شــد. البت ایــن مشــکل کمت
حاضــر ایــن امــر طبیعــی و اجتناب ناپذیــر اســت.

 محله گرایی
برنامه ریزی هــای  مــدل  در  داد:  ادامــه  وی 
ــی می شــود،  ــت از محله گرای شــهری وقتــی صحب
مقصــود ایجــاد شــهری دموکراتیــک اســت؛ یعنــی 

ســاکنان مناطــق مختلــف شــهر در اداره شــهر، 
نهادهــای  و  بافت هــا  محلــی،  شــورایاری های 

ــد.  ــت کنن ــهری دخال ش
در حقیقــت محله گرایــی در ادبیــات شــهری ناظــر 
ــه مفهــوم ســنتی  ــه را ب ــر ایــن نیســت کــه محل ب
ــکل  ــه ش ــهر ب ــور اداره ش ــه منظ ــم؛ بلک ــا کنی احی
محله محــوری اســت. بــه عبــارت دیگــر مدیریتــی 
از جــز بــه کل؛ بــه ایــن معنــا کــه مدیریــت شــهری 
بایــد از محــات آغــاز و بــه مرکــز شــهر ختــم شــود 
ــد؛  ــال کن ــهر را دنب ــی در ش ــی دموکراس ــه نوع و ب
ــت  ــن اس ــتلزم ای ــی مس ــه محله گرای ــی ک در حال
کــه مدیریــت شــهری شــرایطی را بــرای انســجام 

اجتماعــی افــراد فراهــم کنــد.
 مشارکت شهروندان

بــه گفتــه ایــن جامعه شــناس شــهری یکــی 
مشــارکت  حفــظ  شــهر،  ســرزندگی  لــوازم  از 
احســاس  افــراد  هرچــه  اســت.  شــهروندان 
کننــد بــه شــرایط کالبــدی و فیزیکــی محیــط 
زندگی شــان تعلــق بیشــتری دارنــد، حــس مثبــت 
روحــی در آنــان ایجــاد می شــود؛ امــا لزومــا 
ــط  ــا محی ــرزندگی آدم ه ــده س ــل تأمین کنن عوام
ــت  ــر دخال ــن ام ــل بســیاری در ای نیســت و عوام

دارد.

 موســوی اظهــار کــرد: شــهرهای جدیــد در ایــران 
تجربــه جدیــدی اســت و بــه تعبیــر برخــی افــراد 
تــا زمانــی که مــاک و مــواد هویــت زای شــهری در 
شــهرهای جدیــد ایجــاد نشــود، نمی تــوان انتظــار 
ایــن شــهرها ســرزنده و محیط هــای  داشــت 
موفقــی باشــند. در حقیقــت بایــد پروســه زمانــی 

از ایــن شــهرهای جدیــد بگــذرد. 
و  شــهری  توســعه  ارزیابــی  در  افــزود:  وی 
پارادایــم در حــال  برنامه ریــزی توســعه شــهر 
ــرا  ــت؛ زی ــک اس ــاس کوچ ــه مقی ــه ب ــور، توج ظه
امــکان ایجــاد شــرایط کیفــی، معنــوی و عاطفــی 
ــزرگ  ــای ب ــه مقیاس ه ــبت ب ــاکنان نس ــرای س ب
وجــود دارد. همچنیــن جامعه شناســان بنــام از 
ــزرگ  ــه از ب ــه و هم ــل هم ــا زیم ــدون ت ــن خل اب
شــدن شــهر تــا پیامدهــای منفــی آن ســخن 

نــد.  گفته ا
ایــن جامعه شــناس شــهری گفــت: امــروزه در 
مقیاس هــای کوچــک  بــه  توجــه   شهرســازی 
ــن  ــدی در تأمی ــم و کلی ــل بســیار مه ــه عام و میان
ســرزندگی و شــادابی افــراد اســت. قطعــا در 
شــهرهای جدیــد بــرای ایجــاد حــس تعلــق افــراد 
بــه مــکان و ایجــاد ارتبــاط پایــدار، عوامــل فراوانــی 
از جملــه تولیــد خاطــرات خــوب و... دخالــت دارد. 

ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه تصریــح کــرد: 
ــی  ــی طوالن ــازه زمان ــد در ب ــد را بای شــهرهای جدی
مــدت بررســی کــرد؛ یعنــی می تــوان دربــاره 
عوامــل کّمــی آن هــا ماننــد زیرســاخت ها، امکانــات 
ــر  ــات خاط ــا تعلق ــرد؛ ام ــت ک ــات صحب  و خدم
ــی و  ــای کیف ــهر و... از مقوله ه ــرزندگی در ش و س

نیازمنــد زمــان هســتند. 
ــه نشــان می دهــد کــه مــردم  ــه وی تجرب ــه گفت ب
شــهرهای  بــه  نســبت  شــهرهای کوچــک  در 
ــات  ــائل و تعلق ــتند و مس ــرزنده تر هس ــزرگ س ب
انســانی در ایــن شــهرها بیشــتر مــورد توجــه قــرار 

می گیــرد.
 رشد و ضد رشد

ــه  ــاره ب ــن اش ــهری ضم ــناس ش ــن جامعه ش ای
نظــرات ابــن خلــدون )جامعه شــناس عــرب( 
درخصــوص شــهرها گفــت: وی معتقــد اســت 
ــه  ــم هم ــهری علی رغ ــزرگ ش ــای ب ــه محیط ه ک
ــر امــروزی و همــه زرق  ــه تعبی ــاه ب ــات و رف امکان
و برق هــای دنیــای مــدرن شــهری، موجبــات 

رنجــش روحــی و عاطفــی ســاکنان را فراهــم 
مــی آورد. درحقیقــت شــهرها نمی تواننــد نیازهــای 
ــه  ــد و ب ــن کنن ــاکنان را تأمی ــانی س ــق انس عمی
نوعــی بسترســاز انواعــی از کج روی هــا، انحرافــات 

نیــز هســتند. و گوشه نشــینی ها 
 ایــن اســتاد دانشــگاه اضافــه کــرد: مطالعــه شــهر 
در ادوار مختلــف تاریخــی به ویــژه در دوران مــدرن 
ــده »توســعه  ــا پدی ــه ب ــن دارد ک ــت از ای آن حکای
ــهر  ــد« در ش ــد رش ــد و ض ــعه«، »رش ــد توس و ض
ــام  ــده ع ــک پدی ــر ی ــن ام ــتیم و ای ــه رو هس روب
اجتماعــی بــوده و مختــص بــه شــهرهای خاصــی 
نیســت و عمــوم شــهرها بــا ایــن مشــکل روبــه رو 
ــهرها  ــی ش ــبی در بعض ــورت نس ــه ص ــتند؛ ب هس

ــر اســت.  بیشــتر و در بعضــی کمت
ــی و خــاص  ــن  شــهرها محیط هــای عقان همچنی
اســتقال،  شــکل گیری  فرصــت  هســتند کــه 
ــرای افــراد فراهــم می کننــد  هویــت و فردیــت را ب
و متناســب بــا آن رشــد عاطفــی نیــز بایــد توســط 

ــرد. ایســنا ــورت گی ــراد ص ــود اف خ

ــای  ــاه امســال نیروه ــه ۱۹ خردادم ســاعت ۲۲ و ۲۰ دقیق
بســیج هنــگام ایســت و بازرســی در حوالــی منطقــه 
افســریه بــه یــک خــودروی ماکســیما بــا چهــار سرنشــین 
مــرد مشــکوک شــدند و دســتور ایســت دادنــد. نیروهــای 
بســیج هنــگام بازرســی خــودرو متوجــه آثــار ضرب و شــتم 
روی بــدن یکــی از سرنشــینان شــدند که بین دو سرنشــین 
در عقــب خــودرو نشســته و ســکوت کــرده بــود. همچنیــن 
در بازرســی از خــودرو دو دســتگاه بی ســیم تقلبــی کشــف 
شــد کــه حکایــت از آن داشــت کــه سرنشــینان ماکســیما 

ــد. در پوشــش مأمــور پلیــس مــرد مجــروح را ربوده ان
ــه  ــروح متوج ــرد مج ــات از م ــیج در تحقیق ــای بس نیروه
دیگــر  مــرد  توســط ســه  قبــل  شــدند وی ســاعتی 
ــت  ــت؛ در نهای ــده اس ــوده ش ــیما( رب ــینان ماکس )سرنش
ــی  ــوران انتظام ــه مأم سرنشــیان ماکســیما بازداشــت و ب

تحویــل داده شــدند.
مــرد مجــروح )شــاکی( کــه بهــرام نــام داشــت، در 
اظهاراتــش دربــاره جزئیــات آدمربایــی بــه مأمــوران گفــت: 
ــران  ــا در ته اهــل شهرســتانی در غــرب کشــور هســتم، ام
ــی  ــارژ گوش ــال ۹۵ ش ــاه س ــن م ــم؛ در فروردی کار می کن
 همــراه خریــدم و اشــتباهی شــارژ را بــرای شــخص 
)شــماره گوشــی  همــراه( دیگــری فرســتادم و بافاصلــه بــا 
آن شــماره تمــاس گرفتــم کــه فهمیــدم خــط متعلــق بــه 
ــل روســتایی در  ــز اه ــام سوســن و وی نی ــه ن ــری ب دخت

ــت. ــتان ماس ــی شهرس نزدیک
ــا  ــن ب ــنایی م ــث آش ــاق باع ــن اتف ــه داد: همی وی ادام
ــی  ــم تلفن ــا ه ــنایی ب ــس از آش ــی پ ــد. مدت ــن ش سوس
ارتبــاط داشــتیم تــا اینکــه بــا هــم قــرار ماقــات گذاشــتیم؛ 
ــردم.  ــتگاری ک ــدم، از او خواس ــن را دی ــه سوس ــی ک زمان
ــگاه های  ــی از دانش ــی در یک ــت به تازگ ــز گف ــن نی سوس
تهــران قبــول و دانشــجو شــده اســت. سوســن گفــت قصد 
ــت  ــرود و در نهای ــران ب ــه ته ــل ب ــه تحصی ــرای ادام دارد ب
قــرار شــد بــه خواســتگاری سوســن بــروم. چنــد ماهــی از 
آشــنایی مــن بــا سوســن گذشــت و بــا هــم تلفنــی ارتبــاط 
ــک و در  ــر را از نزدی ــز همدیگ ــات نی داشــتیم. بعضــی اوق
ــان  ــون توم ــدود ۲ میلی ــه ح ــن ک ــم. م ــان می دیدی خیاب
بــرای خــرج دانشــگاه بــه سوســن کمــک کــرده بــودم. بــه 
ــه خواســتگاری اش  ــواده ام ب ــا خان ــه ب او پیشــنهاد دادم ک
ــن  ــا م ــد ب ــت نمی خواه ــه آورد و گف ــا او بهان ــروم؛ ام ب

ــد. ازدواج کن
بهــرام در ادامــه اظهاراتــش بــه پلیــس گفــت: زمانــی کــه 
بیشــتر تحقیــق کــردم فهمیــدم سوســن قــرار اســت بــا مرد 
دیگــری ازدواج کنــد و در ایــن مــدت فقــط مــن را فریــب 
ــتان  ــه شهرس ــرانجام ب ــت. س ــه اس ــم را گرفت داده و پول
رفتــم و از سوســن بــه اتهــام کاهبــرداری شــکایت کــردم. 
ــید،  ــن رس ــت سوس ــه دس ــه ب ــه احضاری ــه برگ ــی ک زمان
ــا مــن تمــاس گرفــت و خواســت  خیلــی ناراحــت شــد. ب
شــکایتم را پــس بگیــرم؛ امــا مــن بــه او گفتــم در صورتــی 

ــس بدهــد. ــم را پ ــه پول ــت می دهــم ک رضای
وی افــزود: مدتــی گذشــت و مــن پیگیــر شــکایتم بــودم 
ــام  ــرام پی ــم در تلگ ــری برای ــل دخت ــی قب ــه مدت ــا اینک ت
عاشــقانه ای فرســتاد. ابتــدا بــه ایــن پیــام توجهــی نکــردم، 

امــا دختــر جــوان عکس هایــش را برایــم فرســتاد و گفــت 
ــده  ــش آم ــن خوش ــده و از م ــرا دی ــل م ــس پروفای عک

اســت.
 او بســیار اصــرار کــرد مــرا ببینــد؛ مــن نیــز زمانــی کــه بــا 
ــه روز  ــا اینک ــدم ت ــه ش ــدم، وسوس ــه رو ش ــرارش روب اص
ــات  ــرار ماق ــت ق ــرو طرش ــی مت ــا وی در نزدیک ــه ب حادث
ــا مــن تمــاس  ــی ب ــر جوان ــرار دخت گذاشــتم. در محــل ق
گرفــت و گفــت در یکــی از خیابان هــای اطــراف، خــودروی 
ماکســیمایی منتظــرم اســت.  زمانــی کــه بــه خــودرو 
ــم  ــودرو برای ــل خ ــوان از داخ ــر ج ــدم، دخت ــک ش نزدی
دســت تــکان داد. همچنیــن مــردی را دیــدم کــه بــا 
بی ســیم در حــال صحبــت بــود و نــام ســرهنگی را تکــرار 

می کــرد.
بهــرام اظهاراتــش بــه مأمــوران را این گونــه ادامــه داد: 
بســیار ترســیده بــودم و فــرار کــردم کــه ســه مــرد از داخــل 
ــا  ــد. آن ه ــب کردن ــرا تعقی ــدند و م ــاده ش ــیما پی ماکس
ــد  ــر انداختن ــتی گی ــه بن بس ــل کوچ ــرا داخ ــت م  در نهای
ــرم  ــه س ــوری ک ــد؛ ط ــک زدن ــدت کت ــه ش ــد و ب و گرفتن
ــرا  ــز م ــی شــد. ســرانجام نی ــم خون شکســت و لباس های
بــه داخــل ماکســیما بردنــد. آنجــا بــود کــه فهمیــدم دختــر 
ــه محــل  ــرا ب ــا م ــر شــده ت جــوان از طــرف سوســن اجی
ــا  ــتند ت ــن خواس ــراد از م ــد. آن اف ــاند و بربای ــرار بکش ق
ــه  ــن ب ــال رفت ــرم. در ح ــس بگی ــکایتم را از سوســن پ ش
مــکان نامعلومــی بودیــم کــه نیروهــای بســیج بــه آن هــا 

ــد. ــان کردن ــدند و بازداشتش ــکوک ش مش
ــان در  ــه متهم ــد ک ــرح ش ــی مط ــرام در حال ــارات به اظه
ــی  ــر آدمربای ــران منک ــی ته ــور جنای ــرس ام ــور بازپ حض
شــدند؛ یکــی از متهمــان در اظهاراتــش بــه بازپــرس گفــت: 
مــن ناشــر بزرگــی هســتم و تاکنــون اصــا پــا در کانتــری 
ــه  ــن ک ــزد سوس ــه نام ــل از حادث ــد روز قب ــتم. چن نگذاش
از دوســتان ماســت، بــه مــن گفــت کــه خواســتگار قبلــی 
سوســن از وی شــکایت کــرده و قصــد دارد در شهرســتان 
ــا  ــت ت ــا خواس ــل از م ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ــش را بب آبروی
ــن  ــس گرفت ــاره پ ــم و درب ــان ببری ــه منزلم ــاکی را ب ش
شــکایت بــا او صحبــت کنیــم. روز حادثــه سوســن از 
طریــق یکــی از دوســتانش، شــاکی )بهــرام( را بــه محــل 
قــرار کشــاند؛ امــا بهــرام تــا مــا را دیــد فــرار کــرد؛ بعــد نیــز 
دوســتانم او را گرفتنــد؛ امــا وی را بــا زور بــه داخــل خــودرو 
ــوار  ــودش س ــل خ ــا می ــرام ب ــه داد: به ــم. وی ادام نبردی
خــودرو شــد تــا بــه منزلمــان برویــم و دربــاره شــکایتش 
ــی  ــتخر یک ــه اس ــق ب ــز متعل ــیم ها نی ــرف بزنیم.بی س ح
ــود.  ــن داده ب ــه م ــر ب ــرای تعمی ــه ب از دوســتانم اســت ک
مــن قصــد سوء اســتفاده نداشــتم و بی ســیم ها فقــط 
ــم  ــود. دو مته ــم ب ــرات داخــل خودروی ــرای انجــام تعمی ب
دیگــر نیــز در بازجویــی، حرف هــای ایــن متهــم را تأییــد و 

ــد. ــارات مشــابهی مطــرح کردن اظه
ســرانجام هــر ســه متهــم ایــن پرونــده بــا دســتور ســجاد 
منافــی آذر، بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایــی 
تهــران، بازداشــت شــدند و بــرای ادامــه تحقیقــات در 
اختیــار مأمــوران اداره آگاهــی قــرار گرفتنــد. باشــگاه 

خبرنــگاران پویــا

نقشه شوم دختر روستایی ناکام ماند

یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری، مطرح کرد:

 احداث شهرهای کوچک 
راهی برای افزایش روابط عاطفی
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   ترفندهای خانه داری
 چگونه تلویزیون LCD را 

تمیز کنیم؟
ــر  ــرای پــاک کــردن صفحــات LCD از لکه هــا و اث ب
ــدون  ــرم و ب ــی ن ــک پارچــه کتان ــد از ی انگشــت، بای
پــرز و ضــد الکتریســیته ســاکن اســتفاده شــود و بــه 

ــد.  ــردن کنی ــز ک ــه تمی ــدام ب آرامی اق
در صــورت نیــاز می تــوان پارچــه را بــا آب یــا محلــول 
ــه  ــرد و ب ــدار ک ــم ســرکه، نم ــی ک ــی خیل آب و خیل
آرامــی  عمــل را انجــام داد. پیــش از اقــدام دســتگاه 
ــن  ــادی در ای ــای زی ــود. محلول ه ــدا ش ــرق ج از ب
ــی در  ــه صــورت کل ــه معمــوال ب ــه وجــود داردک زمین
ــد.  ــروش می رس ــه ف ــری ب ــا 20 لیت ــای 4 ت ظرف ه
ــن  ــرای از بی ــک ب ــه عین ــده شیش ــول پاک کنن محل
ــواع لــک صفحــات LCD مناســب اســت. ــردن ان ب

 هیچ وقــت محلــول مســتقیما روی LCD اســپری 
. د نشو

 هیچ وقــت از الــکل، آســتون، آمونیاک و ... اســتفاده 
نشود.

 LCD بــه علــت صدمه پذیــر بــودن صفحــات 
ــث  ــه روی آن باع ــاد پارچ ــار زی ــما، DLP، فش پالس

ــود. ــراش می ش ــش و خ ــاد خ ایج
ــد از خشــک شــدن کامــل صفحــه، دســتگاه   بع

ــرق وصــل شــود.بیتوته ــه ب ب

   سالم باشیم
 با لیمو و نمک

درد میگرن را تسکین دهید
بســیاری از افــراد از درد میگــرن رنــج می برنــد و ایــن 
ــرر و  ــای مک ــن درده ــت. ای ــده اس ــا را بری ــت آن ه درد طاق
ناگهانــی، زندگــی روزمــره و فعالیت هــای روزانــه افــراد، 

به ویــژه افــراد شــاغل را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.
ــی  ــکین دردهای ــد در تس ــا می توان ــه داروه ــود اینک ــا وج ب
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــا نبای ــد، ام ــر باش ــل موث ــن قبی از ای
درمــان آن هــا موقتــی اســت و عــالوه بــر اینکــه ایــن داروهــا 
آثــار جانبــی بی شــماری دارنــد، موجــب می شــود بــدن 
ــات بســیار  ــد و در بیشــتر اوق ــادت کن ــا ع ــه مصــرف آن ه ب
ــه  ــرن را در خان ــوان درد میگ ــن می ت ــه اســت. بنابرای پرهزین
ــا  ــا راهــی آســان و تقریب ــی بســیار ســریع ب ــه طــور طبیع ب
رایــگان درمــان کــرد. بــرای ایــن کار بــه نمــک، آب و آب لیمــو 
نیــاز داریــد. یــک لیــوان آب را ابتــدا بــا چنــد قاشــق آب لیمــو 
ــه  ــه آن اضاف ــک ب ــق نم ــد قاش ــپس چن ــد؛ س ــب کنی ترکی
ــد.  ــتر باش ــو بیش ــد از لیم ــک بای ــزان نم ــد. می ــل کنی و می
تاثیرگذارتریــن نمــک بــرای ایــن کار، نمــک صورتــی هیماالیی 
اســت. ایــن نمــک بــا تولیــد الکترولیــت بــه تســکین فــوری 
ــر ایــن، ترکیــب  ــد. عــالوه ب درد میگــرن شــما کمــک می کن
نمــک و آب لیمــو بســیار موثــر اســت. می توانیــد یــک   لیمــو  را 
ببریــد و آن را روی پیشــانی خــود قــرار دهیــد و   ماســاژ  دهیــد 
تــا بــه طــور موضعــی درد میگــرن را کاهــش دهیــد. ســالمتی

   سبک زندگی
 شیرزنی به نام آسیه

ــی  ــه معن ــت ب ــه در لغ ــاده  »اســی« اســت ک آســیه از م
 حــزن اســت و اگــر لفــظ آســیه دربــاره  یــک بنــا 
و ســاختمان بــه کار رود، بــه معنــی محکــم بــودن اســاس 

و پایــه  آن اســت.
 در اصطــالح قرآنــی، نــام زنــی اســت کــه همســر فرعــون 
و دختــر مزاحــم بــوده و برخــی وی را عمــه  حضــرت 
موســی نیــز دانســته اند. قــرآن در دو آیــه، از ایــن بانــوی 
ــاد کــرده اســت.  ــْون« ی ــَرَأَت ِفْرَع ــوان »اْم ــا عن ــوار ب بزرگ

ــم/11[ ــص/9 و تحری ]قص
ــام ایــن بانــوی بزرگــوار تصریــح  ــه ن بنابرایــن در قــرآن ب
ــرت  ــام حض ــر از ن ــی غی ــچ زن ــام هی ــا ن ــده و اساس نش
مریــم)س( در قــرآن نیامــده؛ بلکــه بــه طــور کلــی اعــداد 
ــه  ــره ای ک ــی و روزم ــات و حــاالت جزئ اســامی خصوصی
نکتــه  دینــی و ابــدی در آن نباشــد، جایگاهــی در بیانــات 
ــر  ــی از ذک ــماجت عجیب ــا س ــرآن ب ــته و ق ــی نداش قرآن

آن هــا خــودداری کــرده اســت. 
ــه موســی را از آب  ــرآن، آســیه هنگامــی ک ــر اســاس ق ب
گرفتنــد، حاضــر بــود و فرعــون را بــه زنــده نــگاه داشــتن 

موســی ترغیــب کــرد. 
نخســتین  از  یکــی  آســیه  مســلمانان،  اعتقــاد  بــه 
ــان  ــی ایم ــدی موس ــن توحی ــه دی ــه ب ــود ک ــانی ب کس
ــده  ــدس برگزی ــار زن مق ــیه را از چه ــلمانان آس آورد. مس

تبیــان . نند ا می د

مادرانی که نوزاد خود را شیر 
می دهند، زندگی سالم تری دارند

ــه  ــال حمل ــه احتم ــد ک ــان می ده ــان نش ــه محقق مطالع
ــال های  ــیرده در س ــان ش ــزی در زن ــکته مغ ــی و س قبل

ــد. ــش می یاب ــد کاه ــا 10 درص ــی ت ــدی زندگ بع
محققــان دانشــگاه آکســفورد انگلیــس بــا بررســی حــدود 
290 هــزار زن در چیــن دریافتنــد شــیردهی احتمــال 
ــش  ــد کاه ــا 10 درص ــزی را ت ــکته مغ ــی و س ــه قلب حمل
ــم  ــبب تنظی ــیردهی س ــد ش ــان معتقدن ــد. محقق می ده
ــدن، پــس از زایمــان می شــود.  ــاره ســوخت و ســاز ب دوب
ــا  ــیردهی ب ــد ش ــان می ده ــن نش ــه همچنی ــن مطالع ای
کاهــش احتمــال فشــار خــون بــاال و دیابــت همــراه اســت 
و مدت زمــان شــیردهی بــا ایــن دو عارضــه رابطه مســتقیم 
ــوزاد خــود را شــیر  ــه ن ــی ک ــد زنان ــان معتقدن دارد. محقق
ــد. از  ــالم تری دارن ــی س ــیوه زندگ ــوال ش ــد، معم می دهن
طرفــی در طــول شــیردهی هورمــون اکسی توســین ترشــح 
ــل  ــون، ش ــن هورم ــح ای ــوارض ترش ــی از ع ــود. یک می ش

ــی اســت. شــدن عــروق خون
نتیجــه یــک تحقیــق در اســپانیا کــه چنــدی پیــش صورت 
گرفــت، نشــان می دهــد یکــی از آثــار شــیردهی، کاهــش 
درد ناشــی از عمــل ســزارین اســت. ایــن مطالعه اســترس 
و هیجــات منفــی را یکــی از دالیــل افزایــش درد مزمــن در 
ناحیــه عمــل جراحــی ســزارین می دانــد کــه بــا شــیردهی 

ــا ــد. ایرن کاهــش می یاب

   خانواده

ــیدن  ــبت فرارس ــه مناس ــاژوان ب ــی ن ــه تفریح مجموع
ــه  ــبانه ای« را در محوط ــگ ش ــر »ُجن ــعید فط ــد س عی
پــارک جنگلــی نــاژوان برگــزار کــرد تــا بــار دیگــر شــادی 

ــد. ــه کن ــه شــهر هدی و نشــاط را ب
ــه  ــال و هنگام ــد متع ــگاه خداون ــه پیش ــی ب ــاه بندگ م
نــزول رحمــت و برکــت بــر انســان ها تمــام شــد؛ ماهــی 
ــاه  ــه واســطه عبــادت و تــرک گن ــود در آن ب کــه قــرار ب
ــی  ــای اخالق ــد فضیلت ه ــردی و رش ــازی ف ــه خودس ب

ــم.  ــادرت ورزی مب
ــود  ــروردگار خ ــی پ ــه مهمان ــان ها ب ــاه انس ــن م در ای
ــوان و  ــه ت ــا توجــه ب ــا هــر کــس ب دعــوت می شــوند ت
ــرای آخرتــش ذخیــره کنــد. قــدرت خــود ره توشــه ای ب

ــق  ــگاه خال ــردم و پیش ــزد م ــی ن ــاه مبارک ــان، م رمض
عالــم اســت؛ لیکــن در آخــر ایــن مــاه همــراه بــا 
ــد؛  ــام می رس ــه اتم ــان ها ب ــرای انس ــزرگ ب ــنی ب جش
بــا عیــدی کــه مســلمین جهــان را بــه وحــدت و یگانگی 
فرامی خوانــد و آنــان را بــه بخشــندگی در مــال و کمــک 

ــد. ــارت می ده ــتمندان بش ــه مس ب
عیــد فطــر بــه ســبب اینکــه یکــی از مهم تریــن و 
بزرگ تریــن اعیــاد نــزد مســلمانان اســت، بهانــه ای 
در  برگــزاری جشــن های مختلــف  بــرای  می شــود 
کشــورهای مســلمان از جملــه ایــران کــه در هــر گوشــه 
ــدار از اقــوام و برپایــی مراســم   ــا دی ــارش مــردم ب و کن

مختلــف آن را پــاس می دارنــد.
ــاژوان ســازمان فرهنگی تفریحــی  مجموعــه تفریحــی ن
شــهرداری اصفهــان نیــز بــه ایــن بهانــه »ُجنــگ شــبانه 
ــر  ــعید فط ــد س ــی عی ــب تعطیل ــاژوان« را در دو ش ن
برگــزار کــرد و بــا بخش هــای بســیار متفــاوت و جــذاب 
بــه اســتقبال شــهروندان اصفهانــی و مســافران رفــت.

 استقبال 3 هزار نفری از جشن های شاد 
شبانه

ــی خــود  ــه ســبب محــدوده جغرافیای ــاژوان ب ــارک ن پ
واقــع در حاشــیه زاینــده رود، یکــی از مفرح تریــن اماکن 
ــای  ــن انتخاب ه ــزء اولی ــه ج ــان و همیش ــهر اصفه ش

گردشــگری اهالــی اصفهــان بــوده و هســت.
شــب های  گذرنــدان  بــرای  مــردم  همیــن  بــرای 

ــا  ــد ت ــاب می کنن ــارک را انتخ ــن پ ــود ای ــتان خ تابس
ــردن از فضــای ســبز طبیعــی و هــوای  ــار لــذت ب در کن
ــه  ــه مجموع ــای شــاد و مفرحــی ک خــوش، از برنامه ه
تفریحــی نــاژوان بــرای آنــان در نظــر گرفتــه، اســتفاده 

ــد. کنن
اکنــون نیــز طبــق روال گذشــته، جایــگاه برنامــه »ُجنگ 
ــت و  ــتقرار یاف ــوم اس ــار آکواری ــاژوان« در کن ــبانه ن ش
ــذران  ــدای آرام، رهگ ــا ص ــیقی ب ــدن موس ــه ش نواخت
و حاضــران را بــرای حضــور در مقابــل ســن اجــرا 

فرا خوانــد.
جوانــان کــه طبــق روال همیشــه اولیــن نفراتــی هســتند 
ــانند،  ــم می رس ــه ه ــور ب ــمی حض ــن مراس ــه در چنی ک
ایــن بــار بــا دلــی شــادتر و لب هایــی کــه تبریک گــوی 
عیــد فطــر بــود، در مقابــل جایــگاه آمدنــد و همــراه بــا 

موســیقی آوازخوانــی کردنــد.
کم کــم بــا پخــش تــالوت آیــات قــرآن مجیــد برنامــه 
رســما آغــاز شــد و خانواده هــا و افــرادی کــه دوســتانه 
ــارک  ــه پ ــود ب ــت خ ــات فراغ ــدن اوق ــی ش ــرای ط ب
ــه اســتقبال  ــا دســت و ســوت ب ــد ب ــاژوان آمــده بودن ن
ــردم  ــداد م ــر تع ــه ب ــه لحظ ــه ب ــد؛ لحظ ــری رفتن مج
افــزود می شــد و بــه جرئــت می تــوان گفــت بیــش از 

3 هــزار نفــر بــرای تماشــای ایــن جنــگ شــبانه دور تــا 
ــد. دور محــل اجــرای برنامــه جمــع شــده بودن
 موسیقی زنده، بخش هیجانی مراسم

ــه بشــر توانســت موســیقی را  ــی ســال هایی ک در تمام
بشناســد و از میــان آواهــا نت هــای مختلــف را دربیاورد، 
ایــن هنــر بــرای او محبــوب بــوده و هســت و روزبــه روز 
بــا شــناخت ســبک های مختلــف هــر کــس بــه فراخــور 
 ســلیقه و حــال درونــی خــود جــذب یکــی از آن ها شــده 

است.
ــای  ــزء عالقه مندی ه ــاز ج ــاپ از دیرب ــیقی پ ــا موس ام
تمــام مــردم بــوده چــه آنانکــه سررشــته ای در ایــن هنــر 
داشــته و چــه آنانکــه تنهــا گــوش جــان بــه صــدای آواز 

و موســیقی محبــوب خــود می دهنــد.
حــال تصــور کنیــد در مکانــی مملــو از درختــان بلنــد و 
ــاب، شــاهد اجــرای موســیقی  ــور مهت ــر ن ــد و زی تنومن
زنــده باشــید؛ آن هــم از نــوع پــاپ بــا صــدای یکــی از 
خواننده هــای مطــرح شــهر اصفهــان. فــرزاد شــاه علی، 
ــده  ــه صــورت زن ــا اجــرای قطعاتــی ب خواننــده پــاپ، ب
ــه روی ســن  ــاژوان« ب ــگ شــبانه ن در شــب دوم »ُجن
ــرار  ــردم ق ــی م ــال عموم ــورد پســند و اقب ــه م ــت ک  رف

گرفت.

 صرفا جهت خنده...
ــر تعــداد  ــده ب ــا اجــرای آیتــم موســیقی و پخــش زن ب
تماشــاگران »ُجنــگ شــبانه نــاژوان« افــزوده شــد؛ بــه 
ــود و  ــی نب ــی ای خال ــچ صندل ــر هی ــه دیگ ــه ای ک گون
ــر،  ــوقی وصف ناپذی ــور و ش ــا ش ــا ب ــا، ام ــر پ ــردم س م

ــد. ــی می کردن ــه را همراه برنام
ــده دار  ــش خن ــراغ بخ ــه س ــری ب ــه مج ــود ک ــا ب اینج
ــه  ــی ک ــا دعــوت از کمدین های ــت؛ آن هــم ب ــه رف برنام
چنــدی قبــل در جشــنواره »پایــه خنده« شــناخته شــده 

بودنــد.
در شــب دوم »ُجنــگ شــبانه نــاژوان« رتبه هــای دوم و 
ســوم و در شــب نخســت نیــز رتبــه اول جشــنواره پایــه 
ــی  ــه به تازگ ــی ک ــوب اصفهان ــای محب ــده، کمدین ه خن
وارد عرصــه اســتندآپ شــده بودنــد، بــه اجــرا پرداختنــد 
و موجــب شــدند صــدای قهقهــه مــردم بــا نــوای 

ــزد. موســیقی درآمی
ــای  ــی از محبوب ترین ه ــه یک ــه ب ــن بخــش از برنام ای
اجراهــا تبدیــل شــد؛ چرا کــه در آن فارغ از ســن و ســال 
 و جنســیت، لبخنــد بــود کــه بر لبــان جمعیــت حکمرانی 

می کرد.
همچنیــن در پایــان نیــز اجــرای یــک نمایــش کمــدی با 
موضــوع »تفریح در خانواده« توســط ســعید یاردوســتی 
ــش  ــن بخ ــر ای ــه تمام ت ــادابی هرچ ــت و ش ــر جذابی  ب

افزود.
 آکروبات و آیتم کودک، محبوب دل 

خردساالن
آنچــه بیــش از همــه بخش هــای برنامــه مــورد توجــه 
ــم  ــتن آیت ــر داش ــت، در نظ ــرار گرف ــدران ق ــادران و پ م
کــودک و اجــرای آکروبــات و ژانگولــر توســط گروه هــای 
ــد  ــان ده ــا نش ــود ت ــوان ب ــودک و نوج ــوص ک مخص
مســئوالن ایــن شــهر در کنــار تفریــح بزرگســاالن، 

کــودکان را از یــاد نبرده انــد. 
بیــن  خانوادگــی  مســابقات  برگــزاری  همچنیــن 
ــه  ــورد توج ــیار م ــز بس ــودکان نی ــوان و ک ــای ج زوج ه
ــرار  ــاالن ق ــان و نونه ــژه نوجوان ــرکت کنندگان و به وی ش

ــت. گرف

استقبال 3 هزار نفری از جُنگ شبانه ناژوان

مــا مفتخریــم کــه بانــوان و زنــان پیــر و جــوان و خــرد و کالن در صحنه هــای 
یــا  فرهنگــی و اقتصــادی و نظامــی حاضــر ]هســتند[ و هــم دوش مــردان 

 بهتــر از آنــان در راه تعالــی اســالم و مقاصــد قــرآن کریــم فعالیــت
 دارند.

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام
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