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مسلم ابن عقیل
کربال سفیر انقالب 

کــه بــا خــدا پیونــد خورده انــد  انســان های بزرگــی 
ک و متصــل بــه مقــام  و روح خودســاخته و پــا

دیگــر  هــادی  و  الگــو  و  راهنمــا  دارنــد  الهــی  ربوبــی 
انســان ها  بــه  می تواننــد  آن هــا  هســتند.  انســان ها 
کــی  پا و  عشــق  و  کاری  فــدا و  عــزت  و  بزرگــی  درس 
ایثارگــران  کاری  فــدا و  بیاموزنــد. صداقــت  ایمــان  و 
اســت.  کاری  فــدا و  تعهــد  الهام بخــش  خــدا  راه  در 
حماســه های جهــاد و شــهادت مــردان بــزرگ اســام، 
انســانی  عظمــت  اســت.  شــهیدپرور  و  مجاهد ســاز 
چهره هــای پرفــروغ تاریــخ خون بــار مــا اســوه همــه 
کــه در زندگــی بــه هدف هایــی واالتــر  کســانی اســت 
ارزش هــای  و  دارنــد  اعتقــاد  و خوابیــدن  از خــوردن 
ازنظــر  نمونــه  انســان های  می جوینــد.  را  متعالــی 
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گفتــه فرزنــد رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان، حــال عمومــی  بــه 
آیــت اهلل العظمــی مظاهــری خوب اســت و به تشــخیص پزشــک 
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تحریم بین المللی ایران!  صفحه 2
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در آمایش سرزمین دارد  صفحه 4

| رشد 230 درصدی تولید 
گیاهان دارویی  صفحه 11

 | برگزاری پانزدهمین اجالس 
 پیرغالمان و خادمان حسینی
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 | ضرورت ارتقای خدمات 
درمانی در مناطق محروم 

چهارمحال وبختیاری  صفحه 5

اخبار روز

مرگ داعش در موصل
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

 قابل توجه 
مودیان محترم مالیات برارزش افزوده

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش 

 www.evat.ir افزوده دوره بهار 96 از طریق سامانه

حداکثر تا 15 تیرماه سال جاری می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 55904

جشن بزرگ پروانه ها؛

پروانه های جشنواره سی ام 
به پرواز درآمدند
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یادداشت
به قلم سردبیر

برکت را می برد
در گذشــته از زبــان بزرگ ترهــا بارهــا شــنیده ایم 
ایــن کار برکــت مــی آورد و آن کار برکــت را از میــان 
فــان  نگه داشــتن  می شــنیدیم  مثــًا  می بــرد 
حیــوان در خانــه ســبب بی برکتــی می شــود یــا 
اگــر خرده نانــی در مســیر و روی زمیــن دیــدی 
ــو  ــی ت ــت زندگ ــا برک ــذار ت ــم بگ ــردار و روی چش ب

ــود.  ــاد ش زی
بررســی درآیــات و روایــات عواملــی را کــه موجــب 
بی برکتــی در زندگــی می شــود را به خوبــی بیــان 

می کنــد. 
ــادق )ع(  ــام ص ــت ام ــات، روای ــن روای ــه ای ازجمل
اســت کــه موســیقی،  قمــار و شــراب را مایــه 
ــُة  ــُل اْلَمَاِئکَ ــد: »لَ َتْدُخ ــی می کن ــی معرف بی برکت
َولَ  َنــْرٌد  أْو  َطْنُبــوٌر  أْو  َدفٌّ  أْو  َخْمــٌر  ِفیــِه  َبْیتــًا 
ُیْســَتَجاُب ُدَعاُئُهــْم َوُتْرَفــُع اْلَبَرکـَـُة َعْنُهــْم؛ فرشــتگان 
بــه خانــه ای کــه در آن شــراب و آلت موســیقی 
ــرد  ــد ن ــار مانن ــا آلت قم ــور، ی ــره، طنب ــد دای مانن
ــه  ــل آن خان ــای اه ــوند و دع ــل نمی ش ــد داخ باش
مســتجاب نمی شــود و برکــت از زندگــی آن هــا 
برداشــته می شــود.« همچنیــن حضــرت علــی 
ــِذی  الَّ »َاْلَبْیــُت  اســت:  فرمــوده  علیه الســام 
َتِقــلُّ  ِفیــِه  هللُا  ُیْذکَــُر  َولَ  اْلُقــْرآن  ِفیــِه  ُیْقــَرُا  لَ 
ــود  ــاوت نش ــرآن ت ــه در آن،  ق ــه ای ک ــُه؛ خان َبَرکَُت
ــود.«  ــم می ش ــش ک ــد،  برکت ــد نباش ــاد خداون و ی
ــرت  ــان، حض ــده، روزی امیرمؤمن ــن گفته ش همچنی
علــی علیه الســام وارد بــازار شــد و خطــاب بــه 
ــوِق،  ــَاُم َعَلْیکـُـْم َاْهَل السُّ اهالــی بــازار فرمــود: »السَّ
ــُق الّســْلَعَة  ــُه ُیْزِجــی ُیْنِف ــِف َفِانَّ ــی اْلَحْل ــوا هللَا ِف ُق اِتَّ
ــازار!  ــر شــما ای اهالــی ب ــَة؛ ســام ب َوَیْمَحــُق اْلَبَرکَ
ــث  ــه باع ــد ک ــروا کنی ــدا پ ــوردن از خ ــم خ در قس
کــم شــدن کال و از بیــن رفتــن برکــت می شــود.« 
خیانــت در شــراکت عامــل دیگــری اســت کــه 
ــه و  ــی هللا علی ــدا صل ــول خ ــرد. رس ــت را می ب برک
آلــه می فرماینــد: »َیــُدهللِا َفــْوَق َاْیــِدی اْلُمْشــَترِِکیِن 
َمــا َلــْم َیُخــْن َاَحُدُهَمــا َصاِحَبــُه َفــِاَذا َخــاَن َاَحُدُهَمــا 
َرَفــَع هللُا َیــَدُه َعــْن َاْیِدَیُهَمــا َوَذَهَبــِت اْلَبَرکـَـُة ِمْنُهَمــا؛ 
دســت قــدرت و عنایــت خداونــد تــا زمانــی بــالی 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــریک اس ــراد ش ــتان اف دس
ــی از  ــه یک ــد. هنگامی ک ــت نکن ــری خیان ــه دیگ ب
آن هــا مرتکــب خیانــت شــود، خداونــد دســت خــود 
ــا  ــت را از آن ه ــی دارد و برک ــا برم ــت آن ه را از دس
ــدن  ــدن در خوان ــتی ورزی ــی و سس ــرد.« کاهل می ب
نمــاز عامــل مهــم دیگــر بی برکتــی اســت حضــرت 
ــدرم  ــه از پ ــد ک ــا می فرمای ــام هللا علیه ــه س فاطم
رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آله پرســیدم: »کســی 
ــه  ــورزد و در اقام ــتی ب ــاز سس ــدن نم ــه در خوان ک
آن کوتاهــی کنــد،  چگونــه اســت؟« آن حضــرت 
فرمــود: »چنیــن شــخصی بــه شــانزده خصلــت در 
ــت  ــد نخس ــود«: پیام ــا می ش ــرت، مبت ــا و آخ دنی
ــه نمــاز،  ــی ب ــی بی توجه از پیامدهــای منفــی دنیای
ایــن اســت کــه »َیْرَفــُع هللُا اْلَبَرکَــَة ِمــْن ِرْزِقــِه؛ 
خداونــد برکــت را از روزی او برمــی دارد.« پیامــد 
ــْن  ــَة ِم ــُع هللٌا اْلَبَرکَ ــه »َیْرَف ــت ک ــن اس دوم آن ای
ُعْمــرِِه؛ خداونــد، برکــت را از عمــر او می گیــرد.«

ــراف،  ــذا، اس ــوردن غ ــگام خ ــم هللا هن ــن بس نگفت
پرداخــت نکــردن زکات و جنایــت نیــز می توانــد 
ــی هللا  ــر خــدا صل ــا پیامب باعــث بی برکتــی شــود ام
ــر را  ــروف و نهی از منک ــرک امربه مع ــه ت ــه و آل علی
عامــل مهــم بی برکتــی معرفــی می فرماینــد: »لَ 
ــْوا  ــُروِف َوَنَه ــُروا ِباْلَمْع ــا َاَم ــرٍ َم ــی ِبَخْی ِت ــَزاُل ُامَّ َت
ــُم  ــْت ِمْنُه ــَک َنَزَع ــوا َذلِ ــْم َیْفَعُل ــِاَذا َل ــرِ َف ــِن اْلُمْنکَ َع
َط َبْعُضُهــْم َعَلــی َبْعــٍض؛ امــت مــن تا  اْلَبــَرکَاِت َوَســلَّ
زمانــی کــه امربه معــروف و نهــی از منکــر می کننــد 
ــا  ــه کاره ــر این گون ــا اگ وضعشــان خــوب اســت ام
را تــرک کننــد،  برکــت از میــان آن هــا برداشــته 
می شــود و برخــی از آن هــا بــر دیگــری تســلط 
ــوده، عمــل  ــای آل ــت.« نیت ه ــد یاف ــری خواه وبرت
منافــی عفــت، جنایــت و کوتاهــی در قبــال بــرادران 
ــز عامــل دیگــر بی برکتــی  ــی و دشــنام دادن نی دین

اســت. 
امــام صــادق علیه الســام در ســخنی از خشــم 
بی برکتــی  عامــل  به عنــوان  خــدا  غضــب  و 
َعَلــی  َغِضــَب  اَِذا  َتَعاَلــی  هللَا  »اِنَّ  نام برده انــد: 
ــَعاَرَها  ــی َاْس ــَذاَب َاْغَل ــا اْلَع ــِزْل ِبَه ــْم َیْن ــمَّ َل ــٍة ُث ُامَّ
ــُزر  ــْم َتْغ ــا َوَل اُرَه ــْح ُتجَّ ــْم ُترِب ــا َوَل ــر َاْعَماَرَه َو َقصَّ
أْنَهاُرَهــا؛ وقتــی خداونــد بــر اّمتــی خشــم و غضــب 
کنــد و نخواهــد کــه بــر آن هــا عــذاب فــرو فرســتد،  
ــا را  ــرد، عمره ــال می ب ــه ب ــا را در آن جامع قیمت ه
ــد و  ــع نمی برن ــب هایش نف ــد و کاس ــاه می کن کوت
ــد.« ــد ش ــان نخواه ــمه هایش جوش ــا و چش نهره

کوتاه خبر 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس: 
بررسی طرح مقابله با اقدامات 

آمریکا در مجلس بررسی 
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس شــورای اســامی از بررســی طــرح مقابلــه 
ــر  ــکا در موضوعــات مختلــف خب ــا اقدامــات آمری ب
داد. وی دربــاره لفاظــی برخــی مقامــات آمریکایــی 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــدام علی ــون اق پیرام
ایــران، افــزود: آمریکایــی هــا خودشــان را بــه 
ــام  ــا نظ ــامی تنه ــوری اس ــد. جمه ــت زده ان حماق
ــدار  منطقــه اســت کــه از شــیوه های مشــروع و پای

برخــوردار اســت. 
ــتهای  ــاد از سیاس ــا انتق ــه ب حشمت هللا فاحت پیش
آمریــکا در منطقــه گفــت: آمریــکا بــه جــای اینکــه 
ــد  ــار بیای ــام کن ــوری اس ــام جمه ــت نظ ــا واقعی ب
ــا و  ــد. ادعاه ــی کن ــرح م ــدازی را مط ــوع بران موض
لفاظــی هــای آمریــکا دربــاره طــرح برانــدازی نــرم 
ــی  ــوف سیاس ــک بل ــامی ی ــوری اس ــام جمه نظ

اســت.
ــی  ــات آمریکای ــرا برخــی مقام ــی اســت؛ اخی گفتن
و از جملــه »رکــس تیلرســون« وزیــر امــور خارجــه 
ــدازی  ــرح بران ــاره ط ــی را درب ــور ادعاهای ــن کش ای
نــرم در ایــران مطــرح کــرده بود.باشــگاه خبرنــگاران

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مسلم ابن عقیل
سفیر انقالب کربال 

و  بــوده  تاریــخ  زینــت  اســتقامت، همیشــه   ...
ــلم  ــا ورود مس ــادف ب ــه مص ــروز ک ــتند؛ و ام هس
ــلم  ــت مس ــد گف ــت بای ــه اس ــه کوف ــل ب ــن عقی اب
 زینــت تاریــخ اســام نــاب محمــدی و علــوی 

است. 
ــداکار  ــرباز ف ــان وال و س ــن انس ــام ای ــنیدن ن ش
و  یــادآور همــه خوبی هــا، رشــادت ها  راه حــق، 
بــن  مســلم  حماســه  آری،  جوانمردی هاســت; 
ــر نهضــت عظیــم  عقیــل در کوفــه، پیش درآمــدی ب
ــت  ــاهنگ نهض ــلم، پیش ــود مس ــود؛ و خ ــورا ب عاش
ــا  ــاب کرب ــفیر انق ــام و س ــهداء علیه الس سیدالش
جاویــدان  و  تاریخ ســاز  حماســه  پیش مــرگ  و 

ــود.  ــورا ب عاش
مســلم بــن عقیــل به عنــوان نماینــده امــام حســین 
علیه الســام پــس از دشــواری های زیــاد وارد کوفــه 
ــه  ــی ک ــده ثقف ــن ابوعبی ــار اب ــزل مخت شــد و در من
مورداحتــرام شــیعیان بــود، اقامــت کــرد. پــس ازآن 

شــروع بــه گرفتــن بیعــت کــرد. 
ــاب  ــه کت ــوت ب ــود: دع ــن ب ــت او چنی ــرایط بیع ش
خــدا و ســّنت رســول هللا، جهــاد بــا ظالمــان، دفــاع 
از مســتضعفین، کمــک بــه محرومیــن، تقســیم 
یــاری  مســلمین،  میــان  بیت المــال  عادلنــه 
بــا کســی کــه  اهل بیــت علیهم الســام، صلــح 
ــی  ــا کس ــگ ب ــد و جن ــح کنن ــا او صل ــت ب اهل بی
کــه آن هــا بــا او بجنگنــد و پرهیــز از عمــل برخــاف 

ســخن و فعــل اهل بیــت. 
ــی پنجــم  ــس از ورود مســلم، یعن ســی وپنج روز پ
شــوال ســال 60، حــدود 18 هــزار نفــر بــا او بیعــت 
ــر  ــاوه ب ــراد، ع ــن اف ــان ای ــه در می ــد ک ــرده بودن ک
ــور  ــز حض ــادی نی ــردم ع ــیاری از م ــیعیان، بس ش

ــتند.  داش
ــد، قــدرت  ــر گــرد مســلم جمــع شــده بودن همــه ب
حکومــت به شــدت تضعیف شــده بــود و مســلم 
دیــدار  مــردم  بــا  آشــکارا  گذشــته  از   بیــش 

می کرد. 
مســلم، بیعــت گســترده  اهالــی کوفــه را بــه اطــاع 
امــام رســاند؛ امــا امــان از دنیــا؟! دیــری نگذشــت 
ــد  ــات و تهدی ــر تبلیغ ــت تأثی ــه تح ــردم کوف ــه م ک
ــه، بیعــت  ــِد کوف ــاد، حاکــم جدی ــن زی ــع اب و تطمی
خــود را بــا امــام حســین علیه الســام نادیــده 

ــد.  گرفتن
ــی از  ــتند و گروه ــر گذاش ــا را فرات ــی پ ــا حت آن ه

ــدند.  ــام ش ــا ام ــگ ب ــازم جن ــاده و ع ــا آم آن ه
ــده  ــا مان ــه تنه ــن عقیــل هــم کــه در کوف مســلم اب
ــه  ــه دســت مأمــوران امــوی اســیر شــد و ب ــود، ب ب

شــهادت رســید. 
ــه  ــود ک ــه ب ــرد این گون ــهادت آن بزرگ م ــان ش جری
ســپاهیان ابــن زیــاد شــبانه به قصــد جــان مســلم 

بــه خانــه طوعــه یــورش بردنــد. 
از  انبوهــی  برابــر  در  یک تنــه  مســلم  حضــرت 
دلیرانــه  و  بــود  ایســتاده  ابن زیــاد  ســپاهیان 
مقاومــت و جنــگ می کــرد. هــر هجومــی را بــا 
شمشــیر دفــع می کــرد و هــر مهاجمــی را ضربتــی 

مــی زد.  کاری 
ــره  ــن قط ــا آخری ــه ت ــت ک ــم داش ــلم، تصمی مس
خــون و تــا واپســین دم و تــا شــهادت بجنگــد، امــا 
ــره از  ــه محاص ــک حلق ــد و در ی ــش را گرفتن اطراف
ــن  ــه زمی ــر او زده و او را ب ــزه ای ب ــر، نی ــت س پش

افکندنــد و بدین گونــه، اســیرش کردنــد. 
طبــق برخــی از نقل هــا ســر راهــش گودالــی کندنــد 

و مســلم در آن افتــاد و اســیر شــد. 
ــات  ــه نج ــه در اندیش ــد؛ آزاده ای ک ــلم را گرفتن مس
ــار  ــان گرفت ــت آن ــود، در دس ــود، خ ــیران ب آن اس
ورقــی  و  بردنــد  دارالمــاره  به ســوی  را  او  شــد. 
 دیگــر از حماســه در پیــش دیــدگان تاریــخ، نمــودار 

شد. 
حضــرت مســلم ابــن عقیــل بــا خرســندی از تقــرب 
ــدا  ــمنان را ن ــود، دش ــهادت خ ــام والی ش ــه مق ب
ــهد  ــم ش ــون، می چش ــم خ ــروز، از خ ــن، ام داد: م
ــم  ــه مرگ ــنودم ک ــند و خش ــی خرس ــهادت را ول ش

ــرآن نیســت.  ــه راه حــق و ق جــز ب
از ایــن مــردن ســرافرازم کــه پیــش باطــل و بیــداد 
نیــاوردم فــرود، ایــن ســر نکــردم ســجده بــر دینــار، 
نســودم لحظــه ای پیشــانی ام بــر زر، کنــون در چنگ 
مــن،  ایــن دشــمن، شــرافتمند می میــرم کــه 
مردانــه جنگیــدم و بــر مــرگ دلیــران و جوانمــردان 

نمی بایســت گرییــدن. 
ولــی نــاگاه مســلم را گریــه فراگرفــت و گفــت: »انــا 
ــپاه  ــران س ــی از س ــون« یک ــه راجع ــا الی ــه وان لل
ــی  ــه گفــت: کســی کــه در پ ــاد از روی طعن ــن زی اب
 ایــن کارهــا باشــد، بــر ایــن پیشــامدها نبایــد گریــه 

کند. 
ــرای  ــه ام ب ــوگند! گری ــدا س ــه خ ــت: »ب ــلم گف مس
خویــش و بــه خاطــر تــرس از مــرگ نیســت، 
بلکــه گریــه مــن بــرای خانــواده ام و بــرای حســین 
ــما  ــوی ش ــه به س ــت ک ــواده اوس ــی و خان ــن عل ب
ــرق ســرنیزه ها، آن اســیر آزاده  ــر ب ــد.« در زی می آین
تشــنه لب و آن آزاده گرفتــار را نگه داشــته بودنــد. 
خویــش  افتخارآمیــز  سرنوشــت  بــه  هــم 
ــه  ــود ک ــی ب ــر کاروان ــه فک ــم ب ــید و ه می اندیش
به ســوی همیــن کوفــه درحرکــت بــود و ســالر 
 آن قافلــه، کســی جــز اباعبــدهللا الحســین )ع( 

نبود. 
می بردنــد،  دارالمــاره  بــالی  بــه  را  مســلم 
درحالی کــه نــام خــدا بــر زبانــش بــود، تکبیــر 
ــر  ــر پیامب ــرد و ب ــبیح می ک ــدا را تس ــت، خ می گف
و  می فرســتاد  درود  الهــی  فرشــتگان  و  خــدا 
می گفــت: خدایــا! تــو خــود میــان مــا و ایــن 
فریبــکاران نیرنگ بــاز کــه دســت از یــاری مــا 
بــه شــکلی  بالخــره  و  کشــیدند، حکــم کــن! 
ــهادت  ــربت ش ــت ش ــرده اس ــت ک ــخ ثب ــه تاری  ک

نوشید.

نشســت توجیهــی شــورای امنیــت ســازمان 
ــه  ــرای قطعنام ــی اج ــون بررس ــل پیرام مل
برگــزار  ملــل  ســازمان  مقــر  در    2231
شــد؛ در پایــان ایــن نشســت اگــر چــه 
جمع بنــدی خاصــی صــورت نگرفــت امــا 
و  ان قلت هــا  علی رغــم  طرف هــا  همــه 
سنگ اندازی هایشــان بــر پایبنــدی ایــران 
بــه مفــاد برجــام صحــه گذاشــتند؛ هــر چنــد 
وفــق قطعنامــه 2231  مبحــث موشــکی 
مســکوت مانــد و اعــام شــد کــه متــن 
برجــام در خصــوص برنامــه موشــکی ایــران، 
ــه  ــل در بیانی ــازمان مل ــا س ــت ام ــم اس مبه
نهایــی اش صرفــا از ایــران خواســت تــا فعــًا 

بپرهیــزد. تنش آفرینــی موشــکی  از 
 مفاد گزارش اخیر سازمان ملل

گــزارش جدیــد ســازمان ملــل در خصــوص 

میــزان تعهــد ایــران بــه برجــام کــه در پایــان 
نشســت تنظیــم و قرائــت شــد، حــاوی ایــن 
مفــاد اســت: متــن برجــام در خصــوص 
اســت.  مبهــم  ایــران،  موشــکی  برنامــه 
موشــکی  تنش آفرینــی  از  فعــًا   ایــران 

بپرهیزد. 
ــام  ــود در برج ــدات خ ــام تعه ــه تم ــران ب ای
پایبنــد بــوده اســت. برنامــه هســته ای 
ــس  ــزارش آژان ــت گ ــاس هف ــر اس ــران ب ای
ــت.اکثر  ــز اس ــح آمی ــان صل ــی  همچن اتم
اعضــای شــورای امنیــت و نماینــده اتحادیــه 
اروپــا اقدامــات ایــران را در چارچــوب برجــام 

ــد. ــتودنی خواندن س
 رجزخوانی نماینده آمریکا

در ایــن نشســت همچنیــن »نیکــی هیلــی« 
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل کــه چندی 

ــق  ــورش عاش ــود کش ــرده ب ــام ک ــش اع پی
تحریــم ایــران اســت، طــی ســخنانی گفــت: 
»مــا مشــغول بازبینــی برجــام هســتیم امــا 
تــا زمانــی کــه ایــران پایبنــد باشــد، مــا هــم 

پایبنــد هســتیم«.
ــان  ــور بی ــت مزب ــکا در نشس ــده آمری  نماین
ــت  ــام را در دس ــنگتن برج ــه واش ــت ک داش
بررســی دارد و تــا اتمــام بررســی هایش 
بــه آن متعهــد باقــی خواهــد مانــد؛ در عیــن 
بــر  بــرای ســرپوش گــذاردن  حــال وی 
شکســت های منطقــه ای دولــت متبوعــش 
ــی  ــه، اتهامات ــه جویان ــی مداخل ــی اظهارات ط
واهــی در مــورد نقــش منطقــه ای ایــران 

ــرد. ــرح ک مط
مــوردی کــه در اظهــارات نماینــده مصــر نیــز 
ــط  ــخنانی غیرمرتب ــود و وی در س ــهود ب مش
واهــی  ادعاهــای  دســتور،  از  خــارج  و 
ــه  ــت ک ــام داش ــرد و اع ــرار ک ــکا را تک آمری
ــا اجــرای قطعنامه هــای  انتظــار داریــم کــه ب
ــران در  ــت ای ــوی دخال ــل، جل ــازمان مل س
امــور کشــورهای عربــی و بی ثبات ســازی 

ــود. ــه ش ــران گرفت ــط ته ــه توس خاورمیان
 نماینــده اتحادیــه اروپــا نیــز در جلســه 
شــورای امنیــت، تصریــح کــرد کــه »افتخــار 
اجــرا  درســت  برجــام  کــه  می کنیــم 
ــتند«. ــد هس ــه آن پایبن ــه ب ــود و هم می ش

 ادعای نماینده فرانسه
امــا نماینــده فرانســه در ســازمان ملــل 
آزمایــش  بــه   ، توجیهــی  نشســت  در 
ــت و  ــران پرداخ ــتیک ای ــک های بالس موش

ــه 2231  ــض قطعنام ــا را نق ــن آزمایش ه ای
شــورای امنیــت دانســت؛ وی همچنیــن 
ــران  ــه خــارج از ای ســفر ســردار ســلیمانی ب
را هــم در زمــره مــوارد نقــض شــده قطعنامــه 

ــت!   ــور دانس مزب
ــته  ــال گذش ــاه س ــن م ــر در فروردی  پیش ت
نیــز آمریــکا و متحــدان اروپایــی ایــن کشــور 
وقــت  دبیــرکل  بــه  خطــاب  نامــه ای  در 
موشــک  های  آزمایــش  ملــل،  ســازمان 
بالســتیکی از ســوی ایــران را نامنطبــق و 
همچنیــن مخالــف  قطعنامــه 2231 شــورای 

ــد. ــته  بودن ــت دانس امنی

 قطعنامه 2231 چه می گوید؟
 2231 قطعنامــه  پیرامــون  واقعیــت  امــا 
ــه  ــن قطعنام ــا ای ــق ب ــا مطاب ــت؟ آی چیس
ــه  ــای موشــکی ک ــران از انجــام فعالیت ه ای
بــه تصریــح دوســت و دشــمن صرفــا جنبــه 
بازدارنــده و دفاعــی دارد، منــع شــده اســت؟

ــت، در دو  ــورای امنی ــه 2231 ش  در قطعنام
ــه شــده  ــه بحــث موشــکی پرداخت ســطح ب
ــل  ــه نق ــا علی اســت؛ اول آنکــه محدودیت ه
ــا  ــران ت ــه ای ــزات موشــکی ب ــال تجهی و انتق
پایــان یــک دوره هشــت ســاله ادامــه یابــد و 
دوم آنکــه شــورای امنیــت بــه ایــران توصیــه 
ــک های  ــعه موش ــه از توس ــت ک ــوده اس نم
بالســتیکی کــه توانایــی حمــل ســاح هــای 

ــد. ــد خــودداری نمای هســته ای را دارن
 بنابرایــن در قطعنامــه 2231 صرفــا در قالــب 
ــران  ــوان موشــکی ای ــه بحــث ت ــه ای ب توصی
ــاری  ــزام و اجب ــه ال ــده و هیچگون ــاره ش اش
در آن قیــد نشــده اســت؛ در ایــن قطعنامــه 
ــرای  ــاله ب ــت 8 س ــال محدودی ــن اعم ضم
ورود و خــروج مــواد و ابــزار مرتبــط بــا 
ــه مســئولن  ــران، ب ــه ای ســاخت موشــک ب
کشــورمان توصیــه شــده کــه از توســعه 
برنامــه موشــکی بالســتیک بــا قابلیــت 
ــد؛  ــاب کنن ــته ای، اجتن ــک هس ــل کاه حم
بــه عبــارت دیگــر، لحــن قطعنامــه 2231 در 
ــزام  ــران غیرال ــا برنامــه موشــکی ای رابطــه ب
آور اســت و ضمانــت اجرایــی دربــاره آن 

ــدارد. ــود ن وج
ــه همیــن ســبب، »نیکــی هیلــی«   شــاید ب
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل در جلســه 
ــره  ــه کنگ ــص بودج ــه تخصی ــتماع کمیت اس
ــان  ــی دلم ــه »خیل ــرد ک ــان ک ــکا، اذع آمری
را  ایــران  امنیــت،  شــورای  می خواســت 
بخاطــر فعالیت هــای موشــکی تحریــم کنــد 

امــا نمی توانیــم«. میــزان

گزارش؛

قطعنامه2231پیرامونفعالیتموشکیایرانچهمیگوید؟
 دست خالی آمریکا و دوستان برای تحریم بین المللی ایران!

ادامه از صفحه اول

محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان پنجشــنبه 
ــر امــور خارجــه فرانســه  ــان« وزی ــو دری ــوز ل ــا »ژان ای شــب ب

دیــدار و در خصــوص مســائل مــورد عاقــه گفتگــو کــرد.
ــه نقــش و تــاش  ــا اشــاره ب ــر امــور خارجــه کشــورمان ب وزی
فرانســه در جریــان مذاکــرات هســته ای اظهــار داشــت: 
فرانســه در دســتیبابی و اجــرای موفــق برجــام ســهم مهمــی 

ــت. داش
 وی بــا اشــاره بــه گــزارش آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
مبنــی بــر اجــرای برجــام از ســوی جمهــوری اســامی ایــران، 

اجــرای آن را بــه نفــع تمامــی کشــورها ارزیابــی کــرد.
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه همچنیــن تصریــح 
کــرد: ایــران بدنبــال توســعه روابــط بــا فرانســه بویــژه در زمینــه 
اقتصــادی بــوده و ظرفیــت هــای  لزم بویــژه در عرصــه تولیــد 

ــه کشــورهای  ــه صــادرات ب و اشــتغال بیــن دو کشــور، از جمل
ثالــث وجــود دارد.

ــای فرانســه در  ــر شــدن بانکه ــن خواســتار فعالت  وی همچنی
عرصــه همکاریهــای مختلــف مالــی بــا کشــورمان و رفــع برخی 

از محدودیــت هــای بانکــی موجــود شــد.
وزیــر امــور خارجــه فرانســه نیــز در ایــن دیــدار ضمــن اشــاره 
ــزود:  ــام اف ــت از برج ــر حمای ــی ب ــور مبن ــع آن کش ــه موض ب
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــق از ابزاره ــن تواف ــت ای ــرای موفقی ب

شــده اســت.
در ادامــه ایــن دیــدار در خصــوص راههــای تعمیــق و گســترش 
روابــط دو جانبــه، مســائل منطقــه ای ماننــد ســوریه، عــراق و 
تحــولت خلیــج فــارس گفتگــو و تبــادل نظــر بــه عمــل آمــد.

کل دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه اداره 

امام جمعــه موقــت شــهرکرد بــا تأکیــد بــر اینکــه 
مراجعــه بــه طاغــوت بــه هیــچ وجــه قابل قبــول نیســت 
ــان  ــی زم ــام و ول ــا ام ــردم ب ــه م ــی ک ــی در زمان حت
ــا  ــی ب ــه زمان ــت ک ــت اس ــت: درس ــد، گف ــت نکردن بیع
امیرالمؤمنیــن بیعــت نشــد ولــی ایشــان بــاز هــم امــام 
ــد.  ــه می کردن ــان مراجع ــه ایش ــا ب ــن ه ــوده و متدی ب
در  فاطمــی  ابوالحســن  ســید  حجت الســام 
خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد بــا بیــان اینکــه 
کســی می توانــد امــر خــدا را اجــرا کنــد کــه ســازش کار 
ــار داشــت: بعضــًا  ــل دشــمن خــدا نباشــد، اظه در مقاب
ــچ  ــه هی ــتند ک ــر کار هس ــر س ــرادی ب ــده اف ــده ش دی
اعتقــاد دینــی ندارنــد، ایــن قبیــل افــراد نبایــد بــر ســر 
ــه  ــدا را در جامع ــر خ ــد ام ــه نمی توانن ــند چراک کار باش

ــد.  ــا کنن احی
ــن  ــن مبی ــردم در دی ــرد: رأی م ــوان ک ــه عن وی در ادام
مــا تنهــا یــک ابــزار بــرای ایــن کار بــه شــمار مــی آیــد 
کــه ولــی جامعــه را مدیریــت کنــد، اینکــه در ســال های 
ــن  ــا امیرالمؤمنی ــراد ب ــر برخــی اف ــت پیامب ــد از رحل بع
بیعــت نکردنــد نمــی توانــد ایــن گونــه باشــد کــه دیگــر 
حضــرت، ولــی نیســت و ایــن برداشــت و تفکــر اشــتباه 

اســت.
امام جمعــه موقــت شــهرکرد بــا تأکیــد بــر اینکــه مراجعه 
بــه طاغــوت بــه هیــچ وجــه قابل قبــول نیســت حتــی در 
زمانــی کــه مــردم بــا امــام و ولــی زمــان بیعــت نکردنــد، 
اضافــه کــرد: درســت اســت کــه زمانــی بــا امیرالمؤمنیــن 

بیعــت نشــد ولــی ایشــان بــاز هــم امــام بودنــد.

ظریف در دیدار با وزیر خارجه فرانسه:

ایرانبدنبالتوسعهروابطاقتصادیبافرانسهاست
امام جمعه موقت شهرکرد تاکید کرد:

انتخابافرادشایستهبرایمسئولیتدرکشور

 استخوان های سگ سیاه 
در عراق خرد شد

مرگ داعش در موصل
از  نینــوا  آزادســازی  عملیــات  فرماندهــی 
ــاء  ــته الحدب ــوری و گلدس ــجد الن آزادی مس
ــر داد. ــوث داعــش خب ــم از ل در موصــل قدی

عبدالمیــر  نیــوز،  الفــرات  گــزارش  بــه 
ــات آزادســازی  رشــیدیارهللا فرماندهــی عملی
بــا  مبــارزه  نیروهــای  نینــوا گفــت کــه 
تروریســم ایــن کشــور، مســجد النــوری، 
ــاء و الســرجخانه در موصــل  گلدســته الحدب

قدیــم را آزاد کردنــد.
ــر  ــه ابوبک ــت ک ــی اس ــوری محل ــجد الن مس

البغــدادی در ســال 2014 خافــت خــود 
خوانــده خــود را در آن اعــام کــرد.

بــه گــزارش العالــم، در پــی کنتــرل نیروهــای 
عراقــی بــر مســجد جامــع النــوری در موصل، 
تلویزیــون رســمی ایــن کشــور از ســقوط گروه 

تروریســتی داعــش در ایــن شــهر خبــر داد.
ــچ  ــرد: هی ــام ک ــز اع ــراق نی ــاع ع وزارت دف
ــی  ــش باق ــرای داع ــل ب ــه ای در موص منطق
نمانــده اســت.»عبدالمیر عبدالرشــید یــار 
هللا« فرمانــده عملیــات »قادمــون یــا نینــوی« 
روز پنج شــنبه اعــام کــرد کــه نیروهــای 
عــراق  تروریســم  بــا  مبــارزه  ســازمان 
ــاء و  ــوری، مناطــق الحدب ــع الن مســجد جام
الســرجخانه را از دســت تروریســت ها آزاد 

ــه دارد. ــان ادام ــروی همچن ــد و پیش کرده ان
ــری  ــبکه خب ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
روســیاالیوم نیــز گــزارش داد کــه همچنــان 5 
منطقــه در داخــل موصــل قدیم تحت اشــغال 
داعــش اســت کــه ایــن مناطــق عبارتنــد 
از: محلــه الفــاروق الثانیــة، بخش هــای از 
ــد  ــاب جدی ــور، ب ــدان، رأس الک ــه المی منطق

ــوب. ــاب الط و ب
ــده کل  ــت وزیر و فرمان ــادی نخس ــدر العب حی
نیروهــای مســلح عــراق نیمه شــب پنجشــنبه 
ــی و  ــان نظام ــا فرمانده ــود ب ــت خ در نشس
ــم« در  ــا می آیی ــوا م ــات »نین ــی عملی امنیت
مقــر فرماندهــی عملیــات مشــترک، از آن هــا 
خواســت تــا کار نبــرد علیــه داعــش در موصل 

را یکســره کنند.سرلشــکر رائــد شــاکر جــودت 
ــن  ــراق پیش ازای ــدرال ع ــس ف ــده پلی فرمان
گفتــه بــود کــه نیروهــای پلیــس فــدرال 
عناصــر داعــش را در مربــع باقی مانــده در 
محــور جنوبــی ناحیــه قدیمــی شــهر موصــل 
المیادیــن،  محاصــره کرده اند.بــه گــزارش 
و  داعشــی  تروریســت های  بیــن  فاصلــه 
ــر  ــم کمت ــل قدی ــی در موص ــای عراق نیروه
از یــک کیلومتــر اســت.ارتش عــراق بعــد 
ــر و  ــمت تلعف ــه س ــل، ب ــازی موص از آزادس

ــرد. ــد ک ــت خواه ــه حرک الحویج
عملیــات آزادســازی موصــل، پایتخــت خــود 
خوانــده گــروه تروریســتی داعــش در عــراق، 
از 26 مهــر 1395 و بــا مشــارکت ده هــا هــزار 

ــراق و  ــس ع ــش و پلی ــای ارت ــن از نیروه ت
ــی و  ــب مردم ــای داوطل ــی نیروه ــا همراه ب
پیشــمرگه کـُـرد آغــاز شــد و نیروهــای عراقــی 
بعــد از حــدود 100 روز شــرق موصــل را به طــور 

کامــل آزاد کردنــد.
نیروهــای عراقــی عملیــات آزادســازی بخش 
غربــی موصــل را از یکم اســفند 1395 شــروع 

کردنــد و ایــن عملیــات همچنان ادامــه دارد.
روز  داعــش ســحرگاه  تروریســتی  گــروه 
ــه  بیســتم خــرداد )10 ژوئــن( ســال 1393 ب
موصــل مرکــز اســتان نینــوا و دومیــن شــهر 
بــزرگ عــراق واقــع در 400 کیلومتــری بغــداد 
پایتخــت ایــن کشــور حملــه کــرد و این شــهر 

ــه تصــرف خــود درآورد. را ب

امروز شنبه 10 تیر ماه 1396 - سال سوم - شماره 464 روزنامه2 سیاسـت

،،
لحــن قطعنامــه 2231 در رابطــه بــا 
برنامــه موشــکی ایــران غیرالــزام آور 
اســت و ضمانــت اجرایــی دربــاره آن 

وجــود نــدارد.

خطبه هــای  در  میردامــادی  ســیدمجتبی  حجت الســام 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان گفــت: تــوکل بــه خداونــد 
ــه  ــختی ها ب ــه در س ــانی ک ــت و کس ــان اس ــمه ایم سرچش
خــدا تــوکل می کننــد و از هیــچ تهدیــدی نمی ترســند از 
بهتریــن متقیــن هســتند؛ حضــرت امــام)ره( و مقــام معظــم 
ــمن از  ــرس دش ــر ت ــه خاط ــدم ب ــک ق ــون ی ــری تاکن رهب
 مواضــع دینــی خــود عقــب نرفته انــد و همــه بایــد این چنیــن 

باشند.
ــم  ــر معظ ــات رهب ــه بیان ــان ب ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
انقــاب در خصــوص آتــش بــه اختیــار اشــاره کــرد و گفــت: 
در امــور فرهنگــی و جنــگ نــرم آتــش بــه اختیــار داریــد اگــر 
ــد منتظــر  ــرورش و دانشــگاه مشــکلی دیدی ــوزش و پ در آم

ــوید. ــان وارد ش ــده و خودت ــرارگاه نش ق
ــود را  ــرف خ ــی َش ــی یعن ــام آمریکای ــرد: اس ــان ک وی بی
کنــار بگذاریــد و بنــده آن هــا شــوید، در عربســتان مشــاهده 
می کنیــم کــه مــردم یمــن را تکــه  تکــه می کننــد و بــه 
آمریکایی هــا پــول می دهنــد تــا اســلحه بگیرنــد، ایــن بــرای 
ــردم خودشــان در  ــه م کشــتن مســلمانان اســت، درحالی ک

ــر هســتند. بخشــی از کشورشــان فقی
امــام جمعــه موقــت اصفهــان ســالروز شــهادت شــهید 
ــن  ــت و ضم ــی داش ــش را گرام ــن از یاران ــتی و 72 ت بهش
ــردم از  ــه م ــت: البت ــه گف ــوه قضایی ــات ق ــی از اقدام قدردان

برخــی اقدامــات دســتگاه قضایــی گلــه دارنــد و می خواهنــد 
ــی را  ــادهای مال ــوی فس ــت جل ــا جدی ــتگاه ب ــن دس ــه ای ک

ــرد. بگی
ــتی  ــم صهیونیس ــای رژی ــر هواپیماه ــت: اگ ــادی گف میردام
ــان  ــد نش ــعود می رون ــه آل س ــا ب ــری از کودت ــرای جلوگی ب
ــه  ــروز ب ــد و ام ــودی بودن ــدا یه ــراد از ابت ــن اف ــد ای می ده

وضــوح دیــده می شــوند.
میردامــادی بیــان داشــت: بــا توجــه بــه توصیــه رهبــر معظــم 
انقــاب نبایــد کشــور را دوقطبــی و مــردم را دودســته کــرد کــه 

ایــن ســبب اختــاف در کشــور می شــود.
ــا  ــپاه م ــکا از س ــه آمری ــت ک ــوم اس ــرد: معل ــح ک وی تصری
بــدش می آیــد، ولــی مــا افتخــار می کنیــم کــه ایــران 
ــرأت  ــکا ج ــه آمری ــت ک ــوی اس ــپاهی ق ــش و س دارای ارت
آمــدن اینجــا آمــدن را نــدارد و همین طــور کــه رهبــر معظــم 
ــدر  ــا فرســتاد بن ــه ســوی م ــه ای ب ــد اگــر گلول انقــاب گفتن
ــی  ــود و آن های ــان می ش ــاک یکس ــا خ ــرائیل ب ــای اس حیف
ــران  ــود ای ــد اگــر ســپاه نب ــه« بدانن ــد »ســپاه ن کــه می گوین
نبــود، بفهمیــد و حــرف بزنیــد، اینکــه بگوینــد ســپاه و بســیج 
ــکا  ــه آمری ــت ک ــود کاری اس ــادی وارد نش ــائل اقتص در مس
می خواهــد، آنهــا بــه دنبــال ایــن هســتند تــا آدم هــای 
 بی عرضــه را بــه ســمت مــا فرســتاده تــا در اقتصــاد کار 

کنند.

امام جمعه موقت اصفهان

آمریکامیخواهدسپاهواردمسائلاقتصادینشود

علــی لریجانــی در گفــت وگــو بــا شــبکه تلویزیونــی CNN در 
ســئول پایتخــت کــره جنوبــی، در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون 
ــکا  ــه آمری ــاع برخــی کشــورها ب ــت ســفر اتب ــون ممنوعی قان
اظهــار داشــت: در صحنــه بیــن المللــی بــه یــک دیپلماســی 
خــاق نیــاز داریــم نــه یــک دیپلماســی ماجراجویانــه، ایجــاد 
ــی  ــورها دیپلماس ــی کش ــاع برخ ــرای اتب ــفر ب ــت س ممنوعی
خــاق نیســت بلکــه اقدامــی واپــس گرایانــه اســت و آن هــا 
ــن کارهــا  ــرای ای ــه ای ب ــا تروریســم را بهان ــارزه ب مســئله مب
ــداد  ــه بی ــا در منطق ــزود: تروریســت ه ــد.وی اف ــرار داده ان ق
مــی کننــد ولــی برخــورد جــدی از ســوی آمریــکا بــا آن هــا 
ــش  ــا داع ــارزه ب ــای مب ــکا ادع ــم. آمری ــرده ای ــاهده نک مش
می کنــد ایــن یــک لفاظــی اســت زیــرا بــه دیگــر تروریســتها 
کمــک مــی کنــد و ایــن مســیر بــرای آمریــکا مفیــد نخواهــد 
بــود. تروریســت هــا در هــر جایــی کــه بتواننــد اقــدام 
می کننــد. رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
ایجــاد ممنوعیــت بــرای ســفر اتبــاع برخــی کشــورها باعــث 
ســرکوب اقدامــات تروریســتی نمــی شــود، افــزود: بیشــتر 
از آنکــه ایــن اقــدام مبــارزه بــا تروریســم باشــد، یــک ژســت 
اســت از طــرف دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه تروریســت هــا 
بــا پاســپورت عــادی ســفر نمــی کننــد و در نتیجــه مــی تــوان 
گفــت ایجــاد چنیــن محدودیــت هایــی بــرای اتبــاع برخــی 
کشــورها تاثیــری در جلوگیــری از اقدامــات تروریســتی 

نخواهــد داشــت.
ــکا  ــش آمری ــاد داع ــوص ایج ــه در خص ــان اینک ــا بی وی ب
مظنــون اســت، ادامــه داد: وزیــر خارجــه اســبق آمریــکا گفتــه 
بــود کــه مــا در بــه وجــود آوردن داعــش نقــش داشــته ایــم.
ــراق کمــک  ــت ع ــت و مل ــه دول ــا ب ــر م ــی گفــت: اگ لریجان
ــت.  ــرار می گرف ــورد اشــغال داعــش ق ــداد م ــم، بغ نمی کردی
آخریــن  حــال  داعــش  بــود کــه  ایــران  ایــن کمــک 

می کشــد را  نفس هایــش 
وی در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون انجــام حملــه تروریســتی 
اخیــر در تهــران افــزود: داعــش اعــام کــرد کــه آن هــا ایــن 
ــود،  ــده ای نب ــوع پیچی ــد و موض ــام داده ان ــات را انج اقدام
ایــران چنــد ســال اســت کــه بــا داعــش درگیــر اســت و آن 
ــه  ــد و توانســتند ب ــه ایــران بودن ــه زدن ب ــه دنبــال ضرب هــا ب
ــه  ــد ک ــه بزنن ــدگان ضرب ســاختمان ارتباطــات مردمــی نماین
البتــه ایــران گــروه هــای زیــادی را از آن هــا ســرکوب کــرد، 
ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه ایــران بــرای مبــارزه بــا 

ــد داد. ــای آن را خواه ــه ه تروریســم جــدی اســت و هزین
لریجانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه از تکــرار عملیاتهــای 
تروریســتی نمــی ترســید، گفــت: ترســی نداریــم زیــرا 
ــی  ــی خوب ــراف اطاعات ــران اش ــی ای ــای امنیت ــتم ه سیس
دارنــد و مــا هــم مراقبــت مــی کنیــم همچنــان کــه آمریــکا 

و اروپــا مراقبــت مــی کنند.فــارس

CNN الریجانی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی

داعشآخریننفسهایشرامیکشد



کوتاه اخبار 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 

مسکن:
افزایشی در قیمت مسکن و اجاره 

بها نخواهیم داشت
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی و اقتصــاد مســکن بــا تاکیــد 
بــر شــیب آرام قمیتــی در آینــده بــازار معامــات مســکن، 
را در قیمت هــای مســکن  افزایــش شــدیدی  گفــت: 
چــه در فــروش و چــه در اجاره بهــا نخواهیــم داشــت. 
امــا افزایــش مایــم در حــد تــورم قابــل پیش بینــی 
ــه اینکــه از اوایــل ســال  ــا اشــاره ب اســت. علــی چگنــی ب
ــد  ــود ش ــکن، وارد رک ــازار مس ــات، ب ــاظ معام ــه لح ۹۲ ب
کــه ایــن عامــل بــه دلیــل کندشــدن رونــد صــدور 
پروانــه اتفــاق افتــاده و تــداوم یافــت، تصریــح کــرد: 
ــه  ــدور پروان ــی ص ــد نزول ــه رون ــل آنک ــه دلی ــال ۹۵ ب س
ــازار  ــق نســبی را در ب ــود، رون ســاختمانی متوقــف شــده ب
معامــات مســکن شــاهد بودیــم. وی بــا تاکیــد بــر آنکــه 
ــای  ــود پیش درآمده ــد بهب ــز موی ــی نی ــات میدان مطالع
رونــق در بــازار مســکن اســت، افــزود: شــاخص های 
پیش نگــر کــه شــامل معامــات و قیمــت، صــدور پروانــه 
ساختمانی،ســرمایه گذاری ســاختمان های شروع شــده، 
می باشــند،  تکمیل شــده  و  نیمه تمــام  ســاختمان های 
بهبــود نســبی را نشــان می دهنــد. در عین حــال شــاخص 
ــزوده  ســرمایه گــذاری در ســاختمانها خــود را در ارزش اف
مســکن نشــان می دهــد کــه نتیجــه و تأثیــر آن در فاصلــه 
زمانــی یــک و نیــم تــا دو ســال قابــل درک خواهــد 
ــدیدی را در  ــش ش ــرد: افزای ــی ک ــی پیش بین ــود. چگن ب
ــا  ــه در اجاره به ــروش و چ ــه در ف ــکن چ ــای مس قیمت ه
نخواهیــم داشــت. امــا افزایــش مایــم در حــد تــورم قابــل 

ــت. خبرفارســی ــی اس ــش بین پی

کاهش 14 درصدی ورودی آب 
سدهای کشور

ــد  ــت: ۱۷۰ س ــا گف ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
ــد  ــداد ۱۱۰ س ــر تع ــه از نظ ــود دارد ک ــور وج ــزرگ در کش ب
بیــش از ۵۰ درصــد پــرآب هســتند و از نظــر حجمــی نیــز 
ــی  ــم میدان ــد. رحی ــد آب دارن ــش از ۵۰ درص ــد بی ۷۸ س
ــرف آب کل  ــزان مص ــر می ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
ــارد مترمکعــب تخمیــن زده شــده اســت،  کشــور ۸۰ میلی
ــًا ایــن  ــد قطع ــزان دمــا افزایــش یاب ــار کــرد: اگــر می اظه
عــدد پاســخگو نخواهــد بــود. عــاوه بــر ایــن بایــد بــه ایــن 
مســئله نیــز توجــه کــرد کــه جمعیــت کشــور رو بــه افزایش 
اســت. لــذا در ایــن شــرایط بایــد بــه بهــره وری آب توجــه 
ویــژه ای شــود. وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بارندگی هــا در 
کشــور عنــوان کــرد: در مجمــوع ۲۳۳ میلــی متــر بارندگــی 
داشــته ایم کــه در مقایســه بــا دراز مــدت ۲ درصــد کاهــش 
ــرو  ــش روب ــد کاه ــا ۱۴ درص ــدها ب ــا ورودی س ــه ام یافت
ــاس  ــه داد: براس ــرو ادام ــر نی ــاون وزی ــت. مع ــده اس ش
آخریــن آمــار ۳۴.۶ میلیــارد مترمکعــب آب وارد ســدهای 
کشــور شــده و ایــن درحالــی اســت کــه ســال قبــل 
ــه مخــازن  ــزان ورودی آب ب ــارد مترمکعــب می ۴۰.۴ میلی

ــوده اســت. خبرآنالیــن ســدهای کشــور ب

کشاورزی سنتی دلیل گرانی پیاز
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی اعــام 
کــرد کــه کشــاورزی و تولیــد ســنتی دلیــل اصلــی گرانــی 
محصــوالت کشــاورزی ماننــد پیــاز اســت و کشــاورز هــرگاه 
ــر  ــده دیگ ــرد ســال آین ــدش ســود مناســبی نمی ب از تولی
ــرد: در ســال  ــار ک ــران اظه ــی کارد. حســین مهاج آن را نم
گذشــته در همیــن بــازه زمانــی پیــاز در بــازار اشــباع شــده 
و تولیــد مناطــق مختلــف بــه بــازار رســیده بــود، امــا هــم 
ــه  ــه همــه مناطقــش ب ــون تولیــد اصفهــان، آن هــم ن اکن
ــول در  ــد دزف ــا تولی ــا ۱۰ روز گذشــته تنه ــازار رســیده و ت ب
بــازار وجــود داشــت کــه نشــان می دهــد کشــاورز و تولیــد 
ــته  ــال گذش ــاز در س ــازار پی ــی از ب ــدان رضایت ــده چن کنن
ــزود:  ــد. وی اف نداشــته و نتوانســته ســود دلخــواه را ببرن
امــا امیدواریــم در هفتــه آینــده بــا رســیدن پیــاز از مناطقی 
ماننــد اصفهــان و در مــاه آینــده بــا رســیدن پیــاز مناطــق 
مختلــف آذربایجــان ماننــد بنــاب، قیمــت ایــن محصــول 

تــا کمتــر از هــزار تومــان نیــز کاهــش پیــدا کنــد.

اخبار استان
مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:
کره جنوبی، عمده ترین کشور 
صادرکننده به اصفهان است

ــون و ۲۵  ــک میلی ــان، ی ــتان اصفه ــال از اس ــار امس در به
ــه ارزش ۳۶۷ میلیــون و ۴۵۳ هــزار دالر،  هــزار تــن کاال ب
ــه در  ــت ک ــده اس ــادر ش ــان ص ــور جه ــد ۸۰ کش ــه مقص ب
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ وزن 
ــته  ــش داش ــد افزای ــث ارزش ۱۰ درص ــد و از حی  ۱۱ درص
ــای  ــن کااله ــان عمده تری ــرک اصفه ــر کل گم ــت. مدی اس
صادراتــی از اســتان اصفهــان را محصــوالت پتروشــیمی بــه 
ــون  ــوالد ۹۰ میلی ــن آالت و ف ــون دالر، آه ارزش ۱۰۳ میلی
ــت:  ــار داش ــمرد و اظه ــون دالر برش ــرش ۳۸ میلی دالر، ف
ــی اســتان  مهم تریــن کشــورهای مقصــد کاالهــای صادرات
ــون دالر و ۲۷ درصــد، امــارات  ــا ۹۹ میلی ــان عــراق ب اصفه
متحــده عربــی بــا ۶۴ میلیــون دالر ۱۷ درصــد، افغانســتان 
بــا ۵۹ میلیــون دالر و ۱۶ درصــد، پاکســتان بــا ۲۹ میلیــون 
ــد  ــون دالر و ۵ درص ــا ۱۷ میلی ــان ب ــد و عم دالر و ۸ درص

ســهم ازکل صــادرات اســتان اســت. 
اســداله احمــدی ونهــری بیــان داشــت: در راســتای 
اجــرای اقتصــاد مقاومتــی و دولــت الکترونیــک، صــادرات 
ــریفات  ــل تش ــا حداق ــان ب ــتان اصفه ــدگان اس تولیدکنن
ــن  ــوص مهمتری ــرد. وی در خص ــام می پذی ــی انج گمرک
کاالهــای وارداتــی گمــرک اصفهــان طــی ۳ ماهــه ۱۳۹۶، 
ــا ۳۳ درصــد، ماشــین  ــی ب ــت: ماشــین آالت مکانیک گف
آالت برقــی بــا ۲۳ درصــد، اجــزا و قطعــات منصفــل 
ماشــین آالت ۱۵ درصــد، کاغــذ و مقــوا بــا ۳ درصــد بــوده 
ــه  ــده ب ــن کشــورهای صــادر کنن اســت و گفــت: عمده تری
مقصــد گمــرک اصفهــان کــره جنوبــی بــا ۲۶ درصــد، چیــن 
ــا ۸ درصــد  ــا ب ــا ۱۰ درصــد ایتالی ــان ب ــا ۲۵ درصــد، آلم ب
ــاص  ــان را اختص ــرک اصفه ــد گم ــه مقص از کل واردات ب

ــد. ایمنــا داده ان

ثبات بازار دامداری با خرید شیر
نماینــده مــردم ســمیرم درمجلــس بــا بیــان اینکــه تعــادل 
ــی مناســب شــیر توســط  ــد تضمین ــا خری ــات ب ــازار لبنی ب
دولــت عملیاتــی می شــود، گفــت: ثبــات بــازار دامــداری بــا 
خریــد شــیر بــه نــرخ واقعــی از دامــداران امکان پذیراســت. 
اصغرســلیمی دربــاره وضعیــت دامداری هــای کشــور، 
ــگاه  ــد ن ــات بای ــازار لبنی ــات ب ــرای ثب ــت: ب ــار داش اظه
ــا  ــت ت ــداران داش ــیر از دام ــد ش ــرخ خری ــه ن ــژه ای ب وی
بتــوان عــاوه برتقویــت بنیــه اقتصــادی دامــدار در عرصــه 
تولیــد فرآورده هــای لبنــی نــه تنهــا بــه خودکفایــی رســید، 
بلکــه در ایــن عرصــه تبدیــل بــه صــادر کننــده درجــه یــک 

درعرصــه بیــن الملــل شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه عــدم تطابــق هزینه هــا مابیــن 
ــدار  ــیراز دام ــد ش ــع خری ــه داران مان ــده وکارخان تولیدکنن
ــرخ واقعــی می شــود، تصریــح کــرد: آشــوب گرانــی  ــه ن ب
هزینــه تولیــد، انگیــزه دامــدار را بــرای مانــدگاری در صنعت 
ــرخ  ــزود: ن ــلیمی اف ــد. س ــش می ده ــیر راکاه ــد ش تولی
لبنیــات بایــد طبــق قــدرت خریــد شــهروندان تعیین شــود 
و نبایــد بــه اصطــاح بــه ســمت خیــزش گرانــی حرکــت 
ــرانه  ــش س ــا افزای ــتقیم ب ــور مس ــات بط ــرا لبنی ــد زی کن

ــه ملــت ــاط دارد. خان ــه ارتب ــامت جامع س

قیمت زعفران باید منطقی باشد
ــات قیمــت زعفــران در  ــی زعفــران از ثب عضــو شــورای مل
ــرم  ــت هرکیلوگ ــون قیم ــم اکن ــت: ه ــر داد و گف ــازار خب ب
زعفــران حداقــل ۴ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان و حداکثر ۵ 
میلیــون و ۶۰۰ هزارتومــان اســت. علــی حســینی وضعیــت 
ــت:  ــرد و اظهارداش ــف ک ــوب توصی ــران را مطل ــازار زعف ب
خوشــبختانه در حــدود ۲ مــاه اخیــر قیمــت ایــن محصــول 
بــه ثبــات رســیده و نوســان چشــمگیری نداشــته اســت. 
وی اضافــه کــرد: ایــن اتفــاق هــم بــه نفــع صــادرات و هــم 

بــه نفــع تولیــد طــای ســرخ کشــور اســت. 
حســینی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت زعفــران بیــش 
از ایــن میــزان بــه ضــرر کشــاورزان و تولیــد اســت، گفــت: 
ــاش  ــد ت ــا بای ــد، م ــی باش ــد منطق ــران بای ــت زعف قیم
کنیــم کــه قیمت هــا از میــزان فعلــی هــم پایین تــر بیایــد 
و منطقی تــر شــود بــه اعتقــاد بنــده قیمــت منطقــی 
ــان  ــزار توم ــون و ۵۰۰ ه ــل ۳ میلی ــی حداق ــران کیلوی زعف
و حداکثــر ۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان اســت. وی 
ادامــه داد: بــا افزایــش تولیــد در واحــد ســطح می توانیــم 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــم و ب ــش دهی ــول را کاه ــت محص قیم
هیــچ کشــوری حداقــل تــا ۱۰ الــی ۲۰ ســال آینــده قــادر 

ــود. اقتصــاد آنالیــن ــا نخواهــد ب ــا م ــت ب ــه رقاب ب
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ــذاری  ــتغال نامگ ــد و اش ــه تولی ــه ب ــالی ک در س
شــده، روز صنعــت و معــدن را بــه کلیــه صنعتگران 
و معدنــکاران و کارگــران زحمتکــش وغیرتمنــد 
ــم.  ــی گویی ــک م ــور تبری ــادن کش ــع و مع صنای
ــد در راســتای  ــه می توان ــی ک ــز مهم ــی از مراک یک
نامگــذاری ســال گام هــای مؤثر و ارزشــمند بــر دارد 
مراکــز صنعتــی و معدنــی کشــور اســت مشــروط 
بــر اینکــه برنامــه ریــزان کشــور و بطــور مشــخص 
دولتمــردان از ایــن قشــر حمایــت و آنهــا را تقویــت 
نماینــد و ایــن ممکــن نیســت مگــر اینکــه آنچــه را 
کــه در داخــل تولیــد می شــود حمایــت و از واردات 
ــه شــدت  ــد ب ــی دارن ــی کــه مشــابه داخل کاالهای
جلــو گیــری نماینــد و از طرفــی بــرای اقبــال 
مردمــی بــر کیفیــت بخشــی تولیــد داخــل نظــارت 
ــز احســاس  ــده نی ــا مصــرف کنن ــد ت ــی نماین کاف
ــی  ــد تولیدهــای داخل ــه خری ــت نمــوده و ب حمای
ترغیــب و تشــویق شــود ونیــز ادرات و ارگانهــا 
تحــت هیــچ شــرایطی از کاالی خارجــی اســتفاده 

نکننــد.
 خروج از رکود

ــی و  ــه خــارج کــردن تولیدی هــای داخل کمــک ب
کارگاه هــا و کارخانجــات داخلــی از رکــود و فعــال 
ســازی آنهــا و فعــال کــردن چــرخ صــد در صــدی 
تولیــد وظیفــه ای اســت کــه بــر دوش دولــت 

اســت کــه بــا امنیــت بخشــی بــه ســرمایه گــذاری 
ــا  ــی از بانک ه ــت نقدینگ ــزی هدای ــه ری و برنام
ــد، بخــش اعظــم موضــوع حــل  ــه ســمت تولی ب
ــد و  ــت تولی ــا در خدم ــد بانکه ــت بای ــدنی اس ش
ــر  ــه اگ ــت ک ــکی نیس ــد ش ــرار گیرن ــتغال ق اش
چــرخ تولیــد کشــور فعــال شــود و از رکــود خــارج 
ــد رســید  ــه نتیجــه خواه ــم ب شــویم اشــتغال ه
و ایــن نگرانــی ملــی مرتفــع خواهــد شــد. البتــه 
فرهنــگ ســازی کار و تــاش هــم بعهــده دولــت 
و مراکــز فرهنگــی و اجتماعــی اســت کــه بایــد بــه 
وظیفــه عمــل کننــد و تفکــر پشــت میــز نشــینی را 
بــه تفکــر کار و تــاش مجاهدانــه تبدیــل نماینــد.

 حذف مقررات دست و پاگیر
در راه رســیدن بــه مقدمــات ســرمایه گــذاری 
ــا  ــر و کاغذبازی ه ــا گی ــت و پ ــررات دس ــد مق بای
و بوروکراســی موجــود بــر داشــته و مســیر همــوار 
گــردد. بایــد بخــش خصوصــی غیــر دولتــی 
و دولتــی بــرای توســعه صنعتــی و معدنــی و 
ــام  ــادرات خ ــی و ص ــام فروش ــگیری از خ پیش
ــوند  ــدا ش ــت و همص ــی همدس ــدات داخل تولی
اتخــاذ  برســند.  نظــر  اتفــاق  و  اتحــاد  بــه  و 
توســعه  بــرای  شــده  هماهنــگ  شــیوه های 
همــکاری  گام  مهمتریــن  و  اولیــن  صنعتــی 
بخــش دولتــی و غیــر دولتــی اســت ایــن پدیــده 
ــدت  ــکاری و وح ــه هم ــر پای ــاز ب ــت و کارس مثب
ــی  ــی و کیف ــش کم ــد جه ــی، می توان ــه مل روی

فعالیت هــای تولیــدی صنعتــی و معدنــی کشــور 
را بــه ارمغــان بیــاورد. البتــه اســتفاده از ســرمایه 
گــذاری خارجــی بــا چشــم بــاز و بــا رعایــت حقوق 
ــد  مــردم و حفــظ کامــل اســتقال کشــور می توان
ــه نتیجــه برســاند. طبیعــی  شــرایط را ســریعتر ب
ــال  ــگ و همســان در قب ــار هماهن ــه رفت اســت ک
ســرمایه های داخلــی و خارجــی می توانــد در 
ســازنده  نقــش  ســرمایه گذاری کل  افزایــش 
داشــته باشــد. همچنانــی کــه در جهــت ســرمایه 
ــذف  ــم ح ــررات مزاح ــد مق ــی بای ــذاری داخل گ
گــردد درزمینــه توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور 
نیــز بایســتی بســیاری ازمقــررات مزاحــم ازمیــان 
برداشــته شــود کــه طلیعــه نتایــج مثبــت آن 
حرکــت بــه ســوی جهــش صادراتــی خواهــد بــود. 
بــا ادامــه و توســعه ایــن برنامــه مثبــت، افزایــش 
صــادرات غیرنفتــی کــه از ســوی دیگــر، بــه معنی 
توســعه کمــی و کیفــی و رقابــت پذیــری تولیــدات 
ــه صــورت محــور  ــازار جهانــی اســت ب کشــور درب
فعالیت هــای اقتصــادی کشــور درمــی آیــد و 
عــزم ملــی بــرای گســترش همــه جانبــه صــادرات 
شــکل گرفتــه و بــه ایــن ترتیــب صنایــع موجــود 
ــه کار مشــغول می شــوند  ــت ب ــر ظرفی ــا حداکث ب
و صنایــع جدیــد ایجــاد می گــردد و مشــکل 
بیــکاری کــه مهمتریــن مســاله کشــور محســوب 
می شــود، همــراه بــا کاهــش تــورم حــل خواهــد 

شــد.

 بازنگری در قانون کار
درایــن زمینــه، بازنگــری در قانــون کار بــه نحــوی 
کــه مشــوق تولیــد و کارآفرینــی، تضمیــن افزایش 
ارزش افــزوده درآمــد کارگــران باشــد و تحرک الزم 
را در نیــروی انســانی بــه وجــود آورد، می بایــد بــه 
ــی  ــت تلق ــدام ضــروری و دارای ارحجی ــوان اق عن
ــکات  ــا مش ــا ب ــع م ــال حاضرصنای ــود. درح ش
عدیــده ای روبــرو اســت، کــه حــل آنهــا در شــرایط 
کنونــی کمــک و مســاعدت دولــت و مجلــس 
را می طلبــد، از جملــه ایــن مســائل می تــوان 
مشــکل نقدینگــی مراکــز صنعتــی و تولیــدی، 
دشــواری بــر ســر راه نوســازی واحدهــای تولیدی، 
ــی  ــازار صادرات ــتن ب ــد، نداش ــاالی تولی ــه ب هزین
ــه  ــه مراجع ــار ب ــون، اجب ــوارض گوناگ ــن، ع مطمئ
ــن  ــرای گرفت ــی ب ــازمان های دولت ــه س ــرر ب مک
ــوم  ــی و مفه ــب معن ــه اغل ــف ک مجوزهــای مختل
دیگــری جــز پرداخــت مبلغــی بابــت صــدور 
مجــوز نــدارد و مســائل دیگــری از ایــن دســت را 
می تــوان در ایــن زمینــه برشــمرد. اینگونــه مســائل 
ــور  ــادن را مجب ــع و مع ــان صنای ــه صاحب اســت ک
ــت دراز  ــوی دول ــه س ــا ب ــت تقاض ــد دس می کن
کننــد، در حالیکــه ایــده آل آن اســت کــه صنایــع 
بخــش خصوصــی بــدون نیــاز بــه مراجعــات مکرر 
بــه دســتگاه های دولتــی، بــه کار و فعالیــت خــود 
مشــغول باشــند و دولــت نظارتــی غیرمزاحــم بــر 
صحــت کار و عملکــرد ســالم آنهــا داشــته باشــد. 

الزم اســت زمینــه بگونــه ای آمــاده شــود کــه 
ــت  ــدون چشم داش ــد ب ــی بتوان بخــش خصوص
ــای  ــی، برنامه ه ــای دولت ــار بانک ه ــه وام و اعتب ب
ــم و اجــرا  توســعه و بازســازی و نوســازی را تنظی
کنــد و نظــام بانکــداری بــا صنایــع رابطــه ســالم و 
تنگاتنــگ ایجــاد کنــد. در اینجــا اشــاره  بــه نقــش 
ــروری  ــط ض ــک و متوس ــع کوچ ــت صنای و اهمی
ــطح  ــع در س ــن صنای ــرا ای ــد، زی ــر می رس ــه نظ ب
مملکــت، خاصــه در روســتاها و شــهرهای کوچــک 
می تواننــد منبــع کارآفرینــی زیــادی باشــند و 
ــه  ــرا هزین ــرد زی ــرار گی ــژه ق ــد مــورد توجــه وی بای
ــی از  ــوده و از طرف ــر ب ــتاها ارزانت ــد در روس تولی
ــی  ــه هزینه هــای گزاف ــه ک ــی روی مهاجرت هــای ب
ــد. توســعه  ــت دارد پیشــگیری می نمای ــرای دول ب
ــدی  ــای تولی ــه واحده ــازمان یافت ــترش س و گس
کوچــک می توانــد در پیشــرفت سراســری اقتصــاد 
و تولیــد و اشــتغال در کشــور نقــش تعییــن کننــده 
ایفــا نمــوده و حجــم بزرگ اشــتغال را در برداشــته 

باشــد.

به مناسب 10 تیر ماه، روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن و چالش های پیش رو

معــاون وزیرجهادکشــاورزی گفــت: پارســال بیــش از ۴۱۲ 
ــی و  ــورهای اروپائ ــه کش ــیاتی ب ــوالت ش ــون دالر محص میلی
حــوزه اوراســیا صــادرات داشــتیم. هدف گــذاری ســازمان 
شــیات بــرای تولیــد محصوالتــی شــیاتی در برنامــه ششــم 
توســعه، بیــش از یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن انــواع آبزیــان 
ــازمان  ــس س ــر و ریی ــاون وزی ــی، مع ــن صالح ــت. حس اس
شــیات ایــران ادامــه داد: کشــور ایــران از نظــر آبــزی پــروری 
در منطقــه خاورمیانــه، قفقــاز و آســیای میانه مقــام اول را دارد. 
ــه  ــان برنام ــد تخــم چشــم زده در پای ــرای تولی ــذاری ب هدف گ
ششــم توســعه رســیدن بــه خوداتکایــی و حــذف واردات ایــن 
محصــول اســت کــه در ایــن راســتا ۱۰ مرکــز پــرورش اصــاح 
ــن  ــو در ای ــارکت فائ ــا مش ــور ب ــم زده در کش ــم چش ــژاد تخ ن
ــرورش  ــرد: پ ــه ک ــد شــد. صالحــی اضاف ــه ایجــاد خواه زمین

ــی  ــع آب ــاورزی و مناب ــره آب کش ــتخرهای ذخی ــی در اس ماه
ســدها عــاوه بــر غنــی ســازی آب کشــاورزی جهــت مصــارف 
باغــات و اراضــی زراعــی، نقــش مهمــی در افزایــش بهــره وری 
و مدیریــت مصــرف بهینــه آب و راندمــان تولیــد دارد. برگــزاری 
ــا  ــه ب ــای عرض ــعه بازاره ــان، توس ــخ آبزی ــنواره های طب جش
کمــک وزار ت کشــور و ســازمان شــهرداری ها در اســتان ها 
ــق صــدا و  و افزایــش برنامه هــای ترویجــی و تبلیغــی از طری
ســیما از جملــه برنامه هــای ســازمان شــیات ایــران در جهــت 
افزایــش فرهنــگ و ســرانه مصــرف آبزیــان در کشــور اســت. 
وی بــا بیــان ایــن کــه توســعه آبــزی پــروری و پــرورش ماهــی 
ــت،  ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــه برنامه ه ــس از جمل در قف
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بیــش از ۲۲۰ هــزار نفــر در صنعــت 

ــد. مهــر آبــزی پــروری در ســطح کشــور اشــتغال دارن

ــازار طــا و  ــی ب ــه طــا و جواهــر ضمــن ارزیاب رئیــس اتحادی
ــا  ــته ب ــه گذش ــه هفت ــرد ک ــوان ک ــته عن ــه گذش ــکه در هفت س
ــات  ــا ثب ــازار طــا و ســکه ب ــش نســبی تقاضــا ب وجــود افزای
همــراه بــود و قیمت هــا افزایــش چندانــی پیــدا نکــرد. 
محمــد کشــتی آرای گفــت:  بــازار جهانــی در هفتــه گذشــته کــه 
تنش هــای سیاســی در منطقــه کــم شــده بــود وضعیت نســبتًا 
آرام و بــا ثباتــی را پشــت ســر گذاشــت. وی افــزود: در هفتــه 
ــی  ــتیم پیش بین ــر را داش ــد فط ــات عی ــه تعطی ــته ک گذش
ــازار طــا ایجــاد شــود  ــه ایــن دلیــل تقاضایــی در ب می شــد ب
امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و بــه طــور متوســط قیمــت جهانــی طا 
۶ دالر نوســان پیــدا کــرد کــه ایــن مقــدار در اوســط هفتــه تحت 
ــت.  ــش گذاش ــه افزای ــادی رو ب ــاخص اقتص ــد ش ــر چن تأثی
ــا  ــرد:  ام ــح ک ــی تصری ــازار داخل ــت ب ــوص وضعی وی در خص

وضعیــت بــازار داخلــی نیــز بــا توجــه بــه اینکــه چنــد روز هفتــه 
را تعطیــل بودیــم در اوایــل هفتــه تقاضــای مختصــری ایجــاد 
شــد امــا ایــن افزایــش تقاضــا باعــث افزایــش قیمــت نشــد 
ــود  ــات ب ــا ثب ــته ب ــه گذش ــا در هفت ــت ط ــوع قیم و در مجم
ــرد.  ــدا ک ــان پی ــان نوس ــدود ۲۰۰۰ توم ــکه در ح ــت س و قیم
ــل تأمــل  ــه گذشــته قاب ــه ای کــه در هفت وی اضافــه کــرد: نکت
بــود ایــن بــود کــه در حالــی کــه قیمــت جهانــی طــا افزایشــی 
ــافرت های  ــرای مس ــا ب ــل تقاض ــه دلی ــت ارز ب ــت قیم نداش
خارجــی افزایــش پیــدا کــرد و ایــن افزایــش قیمــت ارز 
ــود  ــد. خ ــث ش ــکه را باع ــت س ــی قیم ــش ۲۰۰۰ تومان افزای
ــی چــون قیمــت ســکه از  قیمــت طــا افزایشــی نداشــت ول
ــد  ــی و قیمــت ارز بدســت می آی حاصــل ضــرب قیمــت جهان
صرفــًا باعــث افزایــش ۲۰۰۰ تومانــی قیمــت ســکه شــد. ایســنا

رییس سازمان شیالت ایران اعالم کرد؛

اشتغال ۲۲۰ هزارنفری درصنعت آبزی پروری
رئیس اتحادیه طال و جواهر:

ثبات نسبی بر بازار طال و سکه حاکم است
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آگهی مزایده
فروش پالکهای مسکونی

شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۲/۱۵ شورای اسامی شهر نسبت 
به فروش ۱۶ پاک مسکونی تفکیکی و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه به 

تاریخ ۹۶/۴/۲۸ مراجعه نمایند.

شماره تماس ۴۵۴۸۸۰۳۰  
سید جواد لقمانی - شهردار کمشچه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

1-محل دریافت اسناد مناقصه : خیابان هزار جریب - روبروی خیابان کارگر - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان - امور پیمانها.
2-مهلت ثبت نام و دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ .

3-مهلت تحویل اسناد: از تاریخ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ و زمان بازگشایی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۸:۳۰ صبح در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه : دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان .

5-پیمانکاران واجد شرایط:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صاحیت شده توسط نظام فنی اجرائی کشور.
۶- صاحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطاعات عوامل نظام فنی واجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

7-سپرده شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره ۲۱۷۴۲۱۰۲۱۲۰۰۴  نزد بانک ملی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان .
۸-فرم فرم بازدیداز محل اجرا الزاما بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تایید گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد .

۹-تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی براساس بخشنامه به شماره ۹۴/۱۵۸۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۱ سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد.

۱۰-هزینه آگهی بر عهده کارفرما )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ( می باشد.

حداقل رتبه مورد نیاز مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ برآورد )ریال( مبنای برآورد مدت انجام کار)ماه( محل انجام کار موضوع مناقصه ردیف
5 آب برای اشخاص حقوقی 2 آب برای اشخاص حقیقی 285.000.000 5.700.000.000 فهرست بهای آبخیز داری و منابع طبیعی سال 96 23 شهرستان کاشان اجرای سازه های سنگی مالتی وبیولوژیک در حوزه آبخیز بزرگ 1

5 آب برای اشخاص حقوقی 3 آب برای اشخاص حقیقی 207.500.000 4.150.000.000 فهرست بهای آبخیز داری و منابع طبیعی سال 96 23 شهرستان کاشان اجرای سازه های سنگی مالتی در حوزه آبخیز تجره 2

5 آب برای اشخاص حقوقی 2 آب برای اشخاص حقیقی 333.000.000 6.660.000.000 فهرست بهای آبخیز داری و منابع طبیعی سال 96 23 شهرستان خوانسار اجرای چکدم های حوزه آبخیز خشکه رود 3

5 آب برای اشخاص حقوقی 2 آب برای اشخاص حقیقی 313.500.000. 6.270.000.000 فهرست بهای آبخیز داری و منابع طبیعی سال 96 23 شهرستان سمیرم اجرای چکدم در حوزه شهری سمیرم 4

5 آب برای اشخاص حقوقی 1 آب برای اشخاص حقیقی 558.650.000 11.173.000.000 فهرست بهای آبخیز داری و منابع طبیعی سال 96 23 شهرستان لنجان اجرای بند خاکی ،سازه های سنگی مالتی وبیولوژیک در حوزه آبخیز حاج الوان 5
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هشت بهشت
با بهبود وضعیت جسمانی

آیت هللا مظاهری از بیمارستان 
مرخص شدند

فرزنــد رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت: حــال 
عمومــی آیــت هللا مظاهــری خــوب اســت و بــه تشــخیص 

ــدند. ــص ش ــتان مرخ ــج از بیمارس ــک معال پزش

حســن مظاهــری دربــاره آخریــن وضعیــت جســمی 
ــس  ــد و رئی ــع تقلی ــری از مراج ــین مظاه ــت هللا حس آی
حــوزه علمیــه اصفهــان اظهــار داشــت: خــدا را شــکر، حــال 
ــک  ــخیص پزش ــه تش ــت و ب ــوب اس ــان خ ــی ایش عموم

ــدند. ــص ش ــتان مرخ ــج از بیمارس معال
فرزنــد رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان و از مراجــع تقلیــد 
ــان دوران  ــون در اصفه ــری اکن ــت هللا مظاه ــرد: آی ــان ک بی
نقاهــت را طــی می کننــد و ان شــالله بــا دعــای مــردم بــه 

ــد. تســنیم ــر می رون ــراغ درس و منب ــه س زودی ب

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان:
روز به روز شاهد تحول مضمون 
در بحث تکدی گری و کودکان 

کارهستیم
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 
ــی در  ــودکان کار و خیابان ــور ک ــوص حض ــان در خص اصفه
شــهر اصفهــان گفــت: در بحــث آســیب های اجتماعــی از 
ــه روز شــاهد  ــه بحــث تکدی گــری و کــودکان کار روز ب جمل

ــون هســتیم. ــای مضم تحــول و نوآوری ه
آســیب های  بحــث  افــزود:  مهدویان فــر  مســعود 
یکنواخــت  و  ثابــت  بــه صــورت  هیــچ گاه  اجتماعــی 
ــگردها و  ــون، ش ــای مضم ــا نوآوری ه ــًا ب ــت و دائم نیس
روش هــای مذبوحانــه مواجــه هســتیم کــه از جملــه آن هــا 
 بحــث باندهایــی اســت کــه در ایــن قضیــه شــکل گرفتــه 

است.
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 
ــودکان  ــتفاده از ک ــا اس ــا ب ــرد: بانده ــح ک ــان تصری اصفه
مظلــوم، بی سرپرســت و فقیــر اقتصــادی در جهــت منافــع 

ــد. ــت می کنن ــود حرک خ
وی تأکیــد کــرد: بیشــتر باندهــای تکدی گــری و کــودکان 
کار در کالن شــهرها شــکل می گیرنــد کــه در اصفهــان هــم 
شــاهد ایــن مباحــث بانــدی هــم در خصــوص کــودکان کار 

و هــم در رابطــه بــا متکدیــان هســتیم.
مهدویان فــر بــا بیــان اینکــه باندهــای تکدی گــری و 
کــودکان کار در کالن شــهر اصفهــان وجــود دارنــد امــا 
ــه  ــا ب ــه صــورت محــدود ت ــدان گســترده نیســتند و ب چن
ــر  ــه داد: اگ ــم، ادام ــا بوده ای ــن پدیده ه ــاهد ای ــال ش ح
ــا  ــه روز ب ــود، روز ب ــدی نش ــورد ج ــا برخ ــن بانده ــا ای ب
ــم  ــه رو خواهی ــودکان کار روب ــای ک ــن بانده ــتردگی ای گس

ــد. ش
از  برخــی  در  باندهــای کــودکان کار  عنــوان کــرد:  وی 
کالن شــهرها بــه قــدری گســترده شــده اند کــه دیگــر 
ــورد  ــا برخ ــن بانده ــا ای ــد ب ــه نمی توانن ــای مربوط ارگان ه
کننــد امــا اصفهــان در ایــن شــرایط قــرار نــدارد البتــه ایــن 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه از برخــورد بــا ایــن باندهــا غافــل 

شــویم.
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: شــهرداری اصفهــان تنهــا 
خیابانــی  و کــودکان  متکدیــان  ســاماندهی  مســئول 
ــد کمــک  ــه بای نیســت و نهادهــای دیگــر هــم هســتند ک
 کننــد تــا مبحــث تکدی گــری و کــودکان کار بــه ســرانجام 

رسد.
وی در پایــان گفــت: در اوایــل فصــل تابســتان هســتیم کــه 
معمــواًل در ایــن فصــل مــا بــا پدیــده تکدی گــری بیشــتر 
مواجــه هســتیم، بنابرایــن هــم شــهروندان اصفهانــی و هم 
ارگان هــای مربوطــه نقــش حداکثــری را در ایــن موضــوع 

داشــته باشــند. فــارس

 افزایش 20 درصدی گردشگران 
تعطیالت عید فطردرچادگان

 رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
افزایــش 20 درصــدی  از  و گردشــگری چــادگان 
گردشــگران تعطیــالت عیــد فطــر در ایــن شهرســتان 
در ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته خبــر داد. 
ــالت  ــام تعطی ــرد: در ای ــار ک ــی اظه ــورهللا عبدالله ن
عیــد فطــر امســال 80 هــزار گردشــگران از شهرســتان 
ــه  ــم نســبت ب ــن رق ــه ای ــد ک ــد کردن ــادگان بازدی چ
تعطیــالت عیــد فطــر ســال قبــل 20 درصــد افزایــش 

داشــته اســت.
وی افــزود: گردشــگران در مجتمع هــای ویالهــای 
ــده رود، مجتمــع ذوب آهــن،  ــران زاین شــهرداری، عم
و  پــرورش، خانــه مســافر  و  آمــوزش  مــدارس 

پارک هــای شــهر چــادگان اســکان یافتنــد.
بــا همــکاری دســتگاه های دولتــی،  وی گفــت: 
امســال امکانــات رفاهــی مناســبی بــرای مســافران 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــکالتی ک ــی و مش پیش بین
بــرای رفــاه مســافران وجــود داشــت، برطــرف شــد.

ــادگان  ــرد: شــهر گردشــگری چ ــد ک ــی تاکی عبدالله
بدلیــل دارا بــودن آب  و هــوای معتــدل و جاذبه هــای 
گردشــگری  قطب هــای  از  یکــی  بــه  طبیعــی 
ــال  ــر س ــه ه ــت بطوریک ــده اس ــل ش ــور تبدی کش
ــن  شــاهد حضــور مســافران از سراســر کشــور در ای

ــا ــتیم. ایرن ــتان هس شهرس

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

مناطــق  و  محــالت  در  به عمل آمــده  نیازســنجی 
اصفهــان در راســتای عدالــت اجتماعــی بــوده اســت 
و امیدواریــم بتوانیــم ایــن اقــدام را در تمــام مناطــق 

اصفهــان توســعه دهیــم.
شــهردار اصفهــان در آئیــن بهره بــرداری و کلنگ زنــی 
پــروژه هــای عمرانــی منطقــه 8 کــه عیدانــه ای 
ــود،  ــد فطــر ب ــرای مــردم ایــن منطقــه بعــد از عی ب
بهره بــرداری از پروژه هــای عمرانــی شــهرداری در 
ــت  ــاح را مکمــل عدال ــد افتت ــه چن ــب هــر هفت قال
قضایــی عنــوان کــرد و حضــور مســئوالن در محــالت 
ســوی  از  مشــکالت  رصــد  بــرای  زمینــه ای  را 
مســئوالن دانســت کــه راحت تــر بتواننــد بــه  مــردم 
ــع مشــکالت  ــرده و در راســتای رف خدمت رســانی ک

ــند.   بکوش
مهــدی جمالی نــژاد، ضمــن گرامیداشــت هفتــه 
قوه قضائیــه و ســالروز شــهادت شــهید بهشــتی  
بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه توزیــع و 
کنــار  در  مناطــق  در  ســرانه ها  تعادل بخشــی 
انجــام  امکانــات  و  خدمــات  عادالنــه   توزیــع 

می شود.
وی بــا اشــاره بــه جملــه ای از شــهید بهشــتی 
ــار ســختی ها  و مشــکالت  ــر ب ــا زی ــه م مبنی بر اینک
قــد خــم نمی کنیــم، افــزود: بــه گفتــه شــهید 
ــت ۴  ــوز مملک ــئول دلس ــک مس ــرای ی ــتی ب بهش
ســاعت خــواب کافــی اســت. چــون بحــث معمــاری 
عدالــت و قضــا اســت بایــد عــرض کنــم کــه یکــی از 
دغدغه هــای بنــده عدالــت قضایــی و شــهری بــوده 

ــت. و هس
 برنامه آمایش شهری 
درحال رقم خوردن است

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کنــار آمایــش ســرزمین 
ــش  ــم زدن آمای ــال رق ــزی در ح ــت برنامه ری معاون
شــهری اســت افــزود: خوشــبختانه بــا همــت 
امــور  اداره کل  و  در معاونــت عمــران  همــکاران 
ــرار  ــتور کار ق ــرزمین را در دس ــش س ــهری آمای ش

ــم. دادی
جمالــی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح مطالعــات 
آمایــش ســرزمین در اســتانداری بــه خوبــی انجــام 
شــد و بــه نتیجــه رســید و اخیــرا در مطالعــات 
ــهرها در  ــرد ش ــه و رویک ــرزمین وظیف ــش س آمای
حوزه هــای مختلــف مشــخص شــده اســت، ادامــه 
ــه عنــوان شــهر مرکــز  داد: شــهر اصفهــان به ویــژه ب
آمایــش  در  مأموریــت خاصــی  اســتان،  و کالن 

ــرزمین دارد. س
خوشــبختانه  کــرد:  اضافــه  اصفهــان  شــهردار 
رهبــری  معظــم  مقــام  ابالغــی  سیاســت های 
ــه  ــث صح ــن بح ــز روی ای ــت نی ــوزه جمعی در ح
می گــذارد کــه مــا در کنــار افزایــش جمعیــت بایــد 
توجــه خاصــی بــه رویکــرد نظــام شــهری و در 
ــت  ــی و مدیری ــت قضای ــع و عدال ــه توزی ــن زمین ای

مهاجــرت را داشــته باشــیم.
ــان ۱۴00  ــه اصفه ــبختانه در برنام ــزود: خوش وی اف
ایــن مســائل بــا رویکــرد پایــدار شــهری بــه صــورت 
تئــوری و نهادینــه دیــده شــده اســت و رژیــم 
ــه ۱۴00  ــف برنام ــات مختل ــور را در اقدام عدالت مح

می بینیــم.

 واسطه گری و داللی را در منطقه 8 
حذف کردیم  

ــهرداری  ــه 8 ش ــر منطق ــن مدی ــن آئی ــه ای در ادام
ــای  ــرداری از پروژه ه ــه بهره ب ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــان و  ــتان، خیاب ــرا، بوس ــون فرهنگ س ــف چ مختل
انــرژی خورشــیدی در ایــن منطقــه گفــت: درطــول 
دو ســال گذشــته  حــدود ۱۳0 میلیــارد تومــان پــروژه 

ــه 8 اجــرا شــده اســت. ــی در منطق هــای عمران
عباســعلی نصوحــی، بــا اشــاره بــه اینکــه منطقــه 8 
بــا 2۷0 هــزار نفــر یکــی از پرجمعیت تریــن مناطــق 
شــهری اصفهــان محســوب می شــود ادامــه داد 
کــه خوشــبختانه در 2 ســال گذشــته توانســتیم 
واســطه گری و داللــی را از ایــن منطقــه حــذف 
کنیــم و بــه وظیفــه اصلــی شــهرداری یعنــی اجــرای 

ــم.  ــی بپردازی ــای عمران فعالیت ه
ــرا  ــی اج ــای خوب ــدت کاره ــن م ــزود: در ای وی اف
شــده کــه اگــر برگشــتی بــه عقــب داشــته باشــیم، 
در ســال ۹۵ اقدامــات مناســبی در جهــت ارتقــا 

ــد. ــام ش ــی انج ــع فرهنگ ــی مناب کیف
وی در مراســم افتتــاح پــروژه هــای منطقــه 8 
ــال  ــدت 2 س ــرد: در م ــان اظهارک ــهرداری اصفه ش
گذشــته بــا اجــرای نهضــت آســفالت معابــر، حــدود 
2۷ میلیــارد تومــان آســفالت در ســطح معابــر 

ــت. ــده اس ــش ش ــی پخ ــی و فرع اصل
 مردم زمین های قولنامه ای نخرند

ــای  ــد زمین ه ــا خری ــه ب ــه 8 در رابط ــر منطق مدی
قولنامــه ای گفــت:  منطقــه  8 بــا توجــه بــه جمعیت 
زیــاد حــدود 280 هــزار نفــر، مهاجرپذیــر نیز هســت 
و قومیت هــای زیــادی در ایــن منطقــه وجــود دارد. 
ایــن افــراد بــا ورود بــه ایــن منطقــه، ســریع اقــدام  
ــه  ــد و ب ــه ای می کنن ــای قولنام ــد زمین ه ــه خری ب
ایــن دلیــل مشــکالت بــرای منطقــه، شــهروندان و 

ــاد می شــود. شــهر ایج
نصوحــی، بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از بزرگ تریــن 
مشــکالتی کــه ایــن منطقــه بــا آن دســت بــه گریبان 
اســت بحــث زمین هــای قولنامــه ای عــادی اســت 
گفــت: تاکیــد مــا برایــن اســت کــه ایــن زمین هــا 
توســط شــهروندان خریــداری نشــود چــه بســا کــه 
ایــن زمیــن هــا در طــرح شــهرداری باشــد و بــه این 

وســیله همــه ســرمایه خــود را ازدســت بدهنــد.
پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا   8 منطقــه  مدیــر 
ــه  ــه ادام ــن منطق ــرداری ای ــاده بهره ب ــی آم عمران
ــزار  ــاحت 2 ه ــه مس ــتانه ب ــرای گلس داد: فرهنگس
ــه مارچیــن، بوســتان  ــع در ۴ طبقــه در محل مترمرب

ــع،  ــه مســاحت ۷ هــزار مترمرب ــاد ب ــی بهرام آب محل
تعریــض خیابــان چمــران بهــرام آبــاد، بهره بــرداری 
و  آزادســازی   ، عالقه منــدان  شــهید  خیابــان  از 
احــداث خیابــان شــهید عالقه منــدان حدفاصــل 
ــان  ــرداری از خیاب ــی،  بهره ب ــر و فروغ ــان باهن خیاب
ســردار شــهید صادقــی، تکمیــل ایســتگاه های خــط 
۶ بی.آر.تــی حدفاصــل خیابان هــای کاوه تــا ربــاط، 
راه انــدازی نیــروگاه خورشــیدی در منطقــه 8 در کنــار 
ســاختمان خدمــات شــهری بــا هزینــه ۱۵0 میلیــون 
ــت.   ــه اس ــن منطق ــای ای ــه پروژه ه ــان از جمل توم
وی ادامــه داد: پل عابر پیــاده مکانیــزه در مقابــل 
پیاده روســازی  ســوختگی،  ســوانح  بیمارســتان 
خیابــان گلخانــه خانــه اصفهــان بــا هزینــه ۷00 
ــرویس  ــتگاه س ــداث ۴ دس ــان و اح ــون توم میلی
بهداشــتی در محــالت از دیگــر طــرح هایــی اســت 

ــید.   ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب ــن منطق ــه در ای ک
 2۷ میلیارد تومان آسفالت درمنطقه 8

مدیــر منطقــه 8 شــهرداری اصفهــان در ادامــه 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اجــرای نهضــت 
ــدود  ــول ح ــت: در ط ــه گف ــن منطق ــفالت در ای آس
ــفالت در  ــان آس ــارد توم ــته 2۷ میلی ــال گذش 2 س
ســطح معابــر فرعــی و اصلــی منطقــه پخــش شــده 
اســت کــه در طــول عمــر شــهرداری بی ســابقه بــوده 

ــت.  اس
مدیــر منطقــه 8 بــا اشــاره بــه پروژه هــای در دســت 
اجــرای ایــن منطقــه در ســال جــاری گفــت: احــداث 
فرهنگ ســرای ریحانــه در خیابــان شــهید شــهبازی 
ــگ  ــان، کلن ــارد توم ــر ۷ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــرا و  ــداث فرهنگس ــی، اح ــتان محل ــداث 2 بوس اح
ورزشــگاه سرپوشــیده دســتگرد و اجــرای مجموعــه 
فرهنگــی و ورزشــی خیابــان ســپاه بــه صــورت 
ــه  ــن منطق ــهرداری ای ــتور کار ش ــارکتی در دس مش

ــرار دارد. ق
ســاماندهی  بــه  همچنیــن   8 منطقــه  مدیــر 
ــه 8 اشــاره کــرد و گفــت:  ــازل منطق پالک هــای من
حــدود 2 هفتــه گذشــته جلســه ای برگــزار شــد 
و بــرای کل مناطــق شــهری اصفهــان قــراردادی 
ــالک  ــائل پ ــال مس ــه امس ــت ک ــده اس ــد ش منعق

ــود. ــرف ش ــازل برط ــی من آب
 آهنگ رشد و توسعه باید درتمامی 

محالت اصفهان نواخته شود
ــز در  ــان نی ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــه 8  ــالت منطق ــی از مح ــت: برخ ــن گف ــن آئی ای
رشــد خوبــی داشــته امــا ایــن رشــد بایــد در تمــام 

محله هــای منطقــه پیچیــده شــود.
ــه  ــه خان ــه در محل ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب رضــا امین
اصفهــان خدمــات ارزنــده ای اجــرا شــده اســت امــا 
ــدا  ــد تمــام محــالت منطقــه رشــد و توســعه پی بای
ــرانه  ــاء س ــرای ارتق ــتی ب ــه داد: بایس ــد، ادام کنن
خدمــات، در محله هــای منطقــه ماننــد کوجــان، 
مارچیــن، فــردوان، بهرام آبــاد و ... بــه تــوازن و 

ــم. ــت یابی ــبی دس ــت نس عدال
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان ادامــه داد: 
ــل  ــعه و تکمی ــهرداری توس ــای ش در برنامه ریزی ه
ــالن  ــگاه و س ــرا، ورزش ــداث فرهنگ س ــر، اح معاب
و  فضای ســبز  محلــی،  ورزشــگاه های  مطالعــه، 
احــداث پارکینگ هــا بــرای نقــاط پرتراکــم، پل هــای 
عمرانــی  مقوله هــای  جــزو  عابر پیــاده  هوایــی 
محلــه ای منطقــه 8 بــوده  کــه خوشــبختانه بــا 
برنامه ریــزی بیــش از 200 طــرح عمرانــی توانســتیم 
بخشــی از آن پروژه هــا را  در ســال های گذشــته 
ــب مراســم و  ــز در قال ــر را نی ــاح و برخــی دیگ افتت
آئیــن خاصــی، کلنگ زنــی و یــا افتتــاح کنیــم.  وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه در تــوازن خدمــات  محلــه ای و 
شــهری اول بایــد در مناطــق تــوازن خدمــات ایجــاد 
ــه شــهری شــرایط  ــم، گفــت: در مناطــق ۱۵ گان کنی
نامتوازنــی برقــرار اســت کــه بــه لحــاظ تقســیمات 
ــه  ــا ب ــهری محله ه ــه ش ــک منطق ــی در ی جغرافیای
ــوند.  ــیم می ش ــط تقس ــوردار و متوس ــف، برخ ضعی
از همیــن رو بایــد در تقســیمات اعتبــارات عمرانــی 

عدالــت اجتماعــی برقــرار شــود.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــود ب ــخنان خ ــش دیگرس وی دربخ
ــد  ــد ســفرهای درون شــهری کاهــش یاب ــه بای اینک
ــان  ــری شــهر اصفه ــون نف ــت 2 میلی گفــت: جمعی
اقتضــا می کنــد تــا ســفرهای درون شــهری کاهــش 

یابــد.  

در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 8 عنوان شد:

شهر اصفهان مأموریت خاصی در آمایش سرزمین دارد

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
گفــت: دولــت بایــد بیشــتر از وضــع فعلــی از تولیــد گیاهــان 
ــن عرصــه،  ــه رشــد در ای ــا توجــه ب ــد و ب ــت کن ــی حمای داروی
دولــت و مجلــس بایــد فعالیت  هــای گســترده تری را در 
راســتای حمایــت از تولیــد و فــرآوری گیاهــان دارویــی انجــام 

دهنــد.
 عالءالدیــن بروجــردی، در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه گیاهان 
دارویــی و طــب ســنتی در نطنــز تصریــح کــرد: ایــن نمایشــگاه 
در احیــای توانمندی هــای داخلــی در توســعه کشــت گیاهــان 
ــر اســت و موجــب  ــی و فرآورده هــای آن هــا بســیار مؤث داروی
تغییــر نــگاه مــردم بــه داروهــا و شناســاندن فوایــد و برتــری 

داروهــای بــا مــواد اولیــه و پایــه گیاهــی، خواهــد شــد.
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 

ــود را  ــوالت خ ــرکت هایی محص ــگاه ش ــن نمایش ــزود: در ای اف
ــل  ــه اوای ــا ب ــت برخــی از آن ه ــه ســابقه فعالی ــد ک ــه کردن ارائ
پیــروزی انقــالب اســالمی برمی گــردد و حتــی داروهــای 
ــه  ــد ک ــادر می کنن ــه ص ــورهای منطق ــه کش ــود را ب ــی خ گیاه
ایــن نشــان دهنده توانایــی شــرکت های داخلــی و رشــد 
ــت. ــی اس ــای گیاه ــد دارو و فرآورده ه ــوزه تولی ــا در ح آن ه

وی بــا اشــاره بــه پتانســیل های نطنــز در تولیــد گیاهــان 
دارویــی، گفــت: در ایــن شهرســتان پتانســیل های خوبــی 
ــا  ــای آن ه ــد فرآورده ه ــی و تولی ــان داروی ــت گیاه ــرای کش ب
وجــود دارد و اگــر برنامه ریــزی صحیحــی صــورت بگیــرد، 
ــی  ــطح مل ــی در س ــان داروی ــوزه گیاه ــد در ح ــز می توان نطن
ــژه خــود را در  ــرای گفتــن داشته باشــد و توانایــی وی حرفــی ب

ــد. مهــر ــی کن ــاط کشــور معرف ــه ســایر نق ــه ب ــن زمین ای

رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان اصفهــان 
گفــت: فوریت هــای پزشــکی شهرســتان مبارکــه در ســه 
مــاه نخســت امســال، یک هــزار و ۷0۵ ماموریــت شــامل 
۴۶2 ماموریــت تصادفــی و یــک هــزار و 2۴۳ ماموریــت 

غیرتصادفــی را انجــام داد.
علیرضــا قاســمی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع حــوادث رانندگــی 
ــاده ای و ۱20  ــاط ج ــورد در نق ــدت، ۳۴2 م ــن م رخ داده در ای
مــورد در نقــاط شــهری بــوده اســت افــزود: موتورســواران ۱8 تــا 
2۴ ســاله، بیشــترین مــوارد حــوادث تصادفــی در شهرســتان 

مبارکــه بودنــد.
مــوارد  بیشــترین  امســال،  بهــار  کــرد:  تصریــح  وی 
مأموریت هــای غیرتصادفــی بــا 2۱۷ مــورد مربــوط بــه بیمــاران 
قلبــی، ۱۳0 مــورد مصدومــان حــوادث، ۱0۹ مــورد بیمــاران 

تنفســی، 8۷ مــورد مســمومیت و ۷۴ مــورد ســقوط بــود.
وی بیــان کــرد: در ایــن مــدت از مجمــوع مأموریت هــای 
ــر  ــل و ۱۷۷ نف ــتان منتق ــه بیمارس ــر ب ــی ۹۱۳ نف غیرتصادف
بــه  مبارکــه  پزشــکی  فوریت  هــای  تکنســین های  توســط 
صــورت ســرپایی در محــل حادثــه درمــان شــدند و از مجمــوع 
ماموریت هــای تصادفــی نیــز ۴0۹ مــورد منجــر بــه بســتری و 

ــدند. ــان ش ــرپایی درم ــورت س ــه ص ــورد ب 2۷ م
قاســمی افــزود: در ســه مــاه امســال ۹ مــورد احیــای موفــق و 
۱0 مأموریــت کمــک بــه مــادر بــاردار در زایمــان نــوزاد به وســیله 

تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان مبارکــه انجام شــد.
وی افــزود: در ایــن مــدت ۱8 حادثــه ویــژه از جملــه ۶ تصــادف 
ــن شهرســتان رخ داد.  ــز در ای ــرق شــدگی نی ــورد غ ــک م و ی

ایرنــا

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان  کیمیای وطن

اصفهــان از برگــزاری پانزدهمیــن اجــالس پیــر غالمــان و 
خادمــان حســینی بــا رویکــرد علمــی و فرهنگــی و رونمایــی از 

آثار مکتوب این حوزه در اصفهان خبر داد. 
کمیتــه  جلســه  در  ارزانــی  والمســلمین  حجت االســالم  
علمی فرهنگــی پانزدهمیــن اجــالس پیــر غالمــان و خادمــان 
حســینی اظهــار داشــت: کمیته هــای مختلفــی از جملــه کمیتــه 
اســتقبال، پشــتیبانی و انتظامــی در ســتاد اصلــی پانزدهمیــن 
اجــالس پیــر غالمــان و خادمــان حســینی تشــکیل شــده امــا 
یکــی از مهم تریــن کمیته هــا از نظــر محتوایــی ایــن اجــالس 

ــت. ــی اس ــه علمی فرهنگ کمیت
علمی فرهنگــی  کمیتــه  برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پانزدهمیــن اجــالس پیــر غالمــان و خادمــان حســینی اظهــار 

کــرد: برنامه هــای مختلفــی در کمیتــه علمــی فرهنگــی 
پیش بینــی شــده کــه از جملــه آن برگــزاری دو همایــش 
ــی از  ــا رونمای ــل از اجــالس اســت و ب ــی قب ــرد علم ــا رویک ب
ــار  ــدگار شــدن آث ــال مان ــه دنب ــن حــوزه ب ــوب در ای ــار مکت آث
پانزدهمیــن اجــالس پیــر غالمــان و خادمــان حســینی 

ــتیم. هس
تبلیغــات  مدیــرکل   ، اروجــی  رحمــت هللا  حجت االســالم 
اســالمی اســتان اصفهــان نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان 
ــرد  ــک راهب ــدت و ی ــاه م ــرد کوت ــک راهب ــت ی ــه الزم اس اینک
بلنــد مــدت بــرای برگــزاری ایــن اجــالس در دســتور کار 
ــه علمــی  ــا تشــکیل دبیرخان ــوان ب باشــد، تصریــح کــرد: می ت
اجــالس پیــر غالمــان و خادمــان حســینی، تولیــدات فرهنگــی 
ــیم. ــته باش ــتور کار داش ــتا در دس ــن راس ــبی را در ای متناس

مدیــر اداره آب و فاضــالب شهرســتان اردســتان گفــت: ۱00 
ــت  ــاد تح ــتان، زواره و مهاب ــهرهای اردس ــت ش ــد جمعی درص
پوشــش آب شــرب ســالم و بهداشــتی قرار دارند. ســید عباس 
شــریعتمدار افــزود: تعــداد ۴0 هــزار نفــر از مــردم شهرســتان 
تحــت پوشــش آب شــرب ســالم و بهداشــتی قــرار دارنــد. وی 
ــا بیــان ایــن کــه ۱۳ هــزار و 800 انشــعاب توســط اداره آبفــا  ب
واگــذار شــده اســت تصریــح کــرد: عــالوه برجمعیــت شــهری، 
۳0 روســتای شهرســتان نیــز از انشــعاب آب شــهری برخــوردار 
ــوند.  ــانی می ش ــر آبرس ــیله تانک ــز بوس ــتا نی ــوده و 80 روس ب
شــریعتمدار افــزود: ۷۹ درصــد مشــترکان در اردســتان و زواره 
ــاه و  ــاالی ۴0 مترمکعــب درم در حــد اســتاندارد و ۳ درصــد ب
بقیــه بیــن 20 تــا ۴0 متــر مکعــب مصــرف آب دارنــد کــه بــه 
مشــترکان پرمصــرف بــه صــورت کتبــی اخطــار داده شــده تــا 

ــی  ــا برخــورد قانون ــا آن ه ــط ب ــت ضواب ــدم رعای در صــورت ع
ــت تحــت پوشــش  ــرد. شــریعتمدار گفــت: جمعی صــورت گی
ــت  ــتاهای تح ــداد روس ــد، تع ــه ۱00 درص ــد ب ــز از ۹۵ درص نی
پوشــش آب اصفهــان از ۱۱ مجتمــع روســتایی بــه ۱۶ مجتمع و 
ظرفیــت آب داخلــی از ۹۴ لیتــر در ثانیــه بــه ۱۶۳ لیتــر در ثانیــه 
افزایش یافته اســت. وی خاطرنشــان کــرد: در راســتای تحقــق 
شــعار اقتصــاد مقاومتــی ســاخت و تجهیــز ایســتگاه کمکــی 
شــماره یــک اردســتان، ســاخت و بهــره بــرداری از آب شــیرین 
ــه  ــانی ب ــی، آبرس ــش خصوص ــط بخ ــاد توس ــهر مهاب ــن ش ک
ناحیــه صنعتــی اردســتان و زواره، بهســازی و تعمیــر ایســتگاه 
هــای پمپــاژ و ســاخت مخــزن 2 هــزار متــر مکعبــی زواره بــا 
اشــتغال زایی ۷ نفــر مســتقیم و ۱۴ نفــر غیرمســتقیم در حــال 

انجــام اســت. خبرفارســی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درنطنز:

لزوم حمایت گسترده دولت و مجلس از فرآوری گیاهان دارویی
 برگزاری پانزدهمین اجالس پیر غالمان 

و خادمان حسینی در اصفهان

 موتورسواران بیشترین حادثه دیدگان 
سوانح رانندگی در مبارکه هستند

 100درصد جمعیت شهری اردستان 
تحت پوشش آب شرب سالم هستند

پالک بهشت؛ 
خاطرات شهید غواص بابل

انتشــارات »مشــق«، خاطــرات هنرمنــد شــهید محمدعلــی معصومیــان 
از شــهدای شــاخص شــهر بابــل را در کتابــی بــا 22۴ صفحــه و 
ــاب  ــازار کت ــه ب ــان ب ــزار توم ــای ۱۶ ه ــزار نســخه و به شــمارگان دو ه

ــرده اســت.  عرضــه ک
کتــاب »پــالک بهشــت«، شــامل خاطــرات خانــواده، دوســتان و 
هم رزمــان هنرمنــد شــهید محمدعلــی معصومیــان بــا تــالش مصیــب 

ــم شــده اســت. ــردآوری و تنظی ــرادر شــهید گ ــان، ب معصومی
ــهر  ــع ش ــر از تواب ــتای بیشه س ــد روس ــان متول ــی معصومی محمدعل
بابــل اســت. مدتــی در حــوزه علمیــه بــه درس حــوزه مشــغول بــوده 
ــده اســت. وی پــس  ــه گذران ــی را در جبه و بخشــی از مقطــع راهنمای
از شــرکت در عملیــات قــدس۱، قــدس2 و والفجــر8 بــه عنــوان 
ــج( مجــروح شــد و باالخــره  ــان )ع ــات صاحب الزم ــواص، در عملی غ
در عملیــات کربــالی۴ کــه بــار دیگــر ســمت غواصــی را عهــده دار بــود، 
ــازده  ــس از ی ــر او پ ــید. پیک ــهادت رس ــه ش ــاص ب ــره ام الرص در جزی
ســال تفحــص شــد و در گلــزار شــهدای زادگاهــش بــه خــاک ســپرده 

ــای شــهود« و  ــای »زمزمه ه ــه نام ه ــر ب ــن شــهید دو اث ــد. از ای ش
ــت. ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــد« ب ــت های ارون »یادداش

»پــالک بهشــت« زندگی نامــه و خاطــرات شــاخص معصومیــان 
ــن  ــدام از ای ــه هرک ــرده ک ــت ک ــه ای روای ــوان تک صفح را در  ۱۳8 عن
خاطره هــا بســته بــه اینکــه مربــوط بــه کــدام برهــه از زندگــی شــهید 
اســت از زبــان افــراد متفاوتــی روایــت شــده اســت و در پایــان 
تصاویــری از مراحــل مختلــف زندگــی معصومیــان و تعــدادی از آثــار 

ــت. ــده اس ــر ش ــه اث ــری او ضمیم هن
ــود  ــات ب ــل از عملی ــم: »هشــت روز قب ــاب می خوانی در بخشــی از کت
کــه بــرای دیــدن پدرمــان رفتــه بودیــم گــردان 2 یــا رســول. در بیــن راه، 
ــد  ــا بای ــب! م ــت: مصی ــی می گف ــم، محمدعل ــه می کردی ــت ک صحب
ــدری کــه بارهــا  ــم؛ پ ــدری احســاس افتخــار کنی از داشــتن چنیــن پ
اومــده جبهــه، بــرای خــدا، بــرای حفــظ دینــش؛ چنیــن پــدری نعمتــه. 
صورتــش را بوســیدیم و راه افتادیــم. محمدعلــی بــه فکــر فــرو رفتــه 
بــود و داشــت بــا خــودش آهســته حــرف مــی زد، ناراحــت بــود، گفتــم: 
ــی در  ــه دعای ــدی چ ــه ندی ــت: مگ ــی؟ گف ــد عل ــده محم ــزی ش چی
حــق مــا کــرد؟ پــدره، دعــاش مســتجاب می شــه، می ترســم از ایــن 

عملیــات هــم جــون ســالم بــه در ببــرم!«

#سرداران_مقاومت
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دادستان عمومی و انقالب خمینی شهر 
تاکید کرد:

برخورد با اقدامات مجرمانه
در فضای مجازی

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان خمینی شــهر 
گفــت: از ســال گذشــته تاکنــون ۴۱ هــزار و ۴۹۳ پرونــده 
وارد دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان خمینی شــهر 
شــده کــه بــا توجــه بــه آمــار جمعیتــی ایــن منطقــه میــزان 
باالیــی اســت و بــا تــالش شــبانه روزی نیروهــای قضایــی 
ــه  ــیدگی و مختوم ــده رس ــزار و ۷۶۹ پرون ــش از ۳۹ ه بی

شــده اســت.  
یوســف کریمــی افــزود: فضای مجــازی از طریــق پلیــس 
فتــا و دســتگاه قضایــی مــورد رصــد اســت کــه اگــر اقــدام 
ــرد برخوردهــای الزم  ــن فضــا صــورت بگی ــه در ای مجرمان
ــد مراقــب باشــیم کــه بیــان برخــی  انجــام می شــود، بای
از مطالــب ســودی نداشــته و دشــمنان را هــم شــاد 

می کنــد. 
وی بــا اشــاره بــه  طــرح برخــورد بــا اراذل و اوبــاش 
ــر  ــن طــرح حــدود ۵۳ نف ــرد: در ای ــه ک شهرســتان  اضاف
از اراذل شهرســتان دســتگیر شــدند و ۱۶۹ نفــر هــم مرتــب 
تحت نظــر اطالعــات پلیــس هســتند کــه احضــار شــده و 
تعهــدات الزم گرفتــه شــده و توصیه هایــی بــه آن هــا ابــالغ 
می شــود، همچنیــن ۴۳ قبضــه ســالح از جملــه جنگــی و 

شــکاری در شهرســتان کشــف و ضبــط شــده اســت.
قلیــان  عرضــه  مراکــز  و  چایخانه هــا  داد:  ادامــه  وی 
ــرات الزم را  ــز تذک ــتند نی ــای الزم هس ــد مجوزه ــه فاق ک
گرفته انــد و ۱2۶ واحــد غیرمجــاز شناســایی و پلمــپ 
شــدند. همچنیــن 2۶ طالفروشــی بــه دلیــل عــدم نصــب 
تجهیــزات امنیتــی و ایمنــی پلمــپ شــده تــا اقدامــات الزم 

ــد. ــام دهن را انج
کریمــی بــا بیــان اینکــه طرح هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
در یــک ســال گذشــته درســطح شهرســتان انجــام شــد کــه 
۹0۱ نفــر معتــاد جمــع آوری و بــه کمپ هــای تــرک اعتیــاد 
ــنده  ــر فروش ــرد: ۵۳0 نف ــان ک ــدند، خاطرنش ــی ش معرف
مــواد مخــدر نیــز دســتگیر شــده و راهــی زنــدان شــدند کــه 
2۳ نفــر قاچاقچــی مــواد مخــدر بودنــد. در مجمــوع ۳۳۷ 
ــواد مخــدر از فروشــندگان ســطح شهرســتان  ــرم م کیلوگ

کشــف و ضبــط شــد.
وی اعــالم کــرد: ۷ بانــد توزیــع مــواد مخــدر در شهرســتان 
منهــدم شــدند و 2 مزرعــه کشــت گــراس و خشــخاش کــه 
در ســطح شهرســتان اقــدام بــه کشــت ایــن دو نــوع مــاده 

مخــدر داشــته اند شناســایی و جمــع آوری شــده اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان خمینی شــهر 
ــان اینکــه در ســطح خمینی شــهر بافــت جمعیتــی،  ــا بی ب
مهاجرپذیــری و دیگــر مشــکالت باعــث بــروز ســرقت در 
ســطح شهرســتان شــده کــه ۹0۱ نفــر در موضــوع ســرقت 
در یــک ســال گذشــته تاکنــون دســتگیر شــده اند، اذعــان 
ــه  ــرقت هایی ک ــفیات س ــورد کش ــزار و 2۹۳ م ــرد: 2 ه ک
ــی و  ــروی انتظام ــوران نی ــالش مأم ــا ت ــه ب ــورت گرفت ص
ــق شــدیم  ــزارش شــده اســت و موف ــی گ دســتگاه قضای
یکــی از باندهایــی را کــه در اســتان اصفهــان مرتکــب 
بانک هــا  از پمــپ بنزین هــا و  ســرقت های متعــددی 

ــم. ــود، شناســایی و دســتگیر کنی شــده ب
وی بــا اشــاره بــه موضــوع تعــرض بــه اراضــی کشــاورزی و 
ــی در زمین هــای کشــاورزی  ــر کاربری هــای غیرقانون تغیی
و ســاخت ویــال و ســاختمان، اضافــه کــرد: در یــک ســال 
ــری داشــتیم  ــر کارب ــه تغیی ــدام ب ــده اق گذشــته ۱20 پرون
ــان رســیدگی هســتند و 22 مــورد پلمــپ، 2۱  کــه در جری
ــع و قمــع صــورت  ــورد قل ــورد قطــع انشــعابات و 2۴ م م

گرفتــه اســت.
ــر  ــی غیرعمــدی ب ــات بدن ــه صدم ــان اینک ــا بی ــی ب کریم
ــرای  ــای دادس ــدر پرونده ه ــی در ص ــات رانندگ ــر تصادف اث
ــدی  ــزم ج ــه ع ــاز ب ــرار دارد و نی ــهر ق ــی خمینی ش عموم
اســت، اظهــار کــرد: بیــش از 2 هــزار و ۵2۱ مــورد پرونــده 
ــن  ــات تشــکیل شــده اســت؛ همچنی ــا موضــوع تصادف ب
ــه بیــش از  ــن یکــی از شــایع ترین پرونده هاســت ک توهی
2 هــزار و ۳۳2 مــورد پرونــده در ایــن زمینــه تشــکیل شــده 
ــدی در  ــده ضــرب و جــرح عم ــورد پرون ــزار و ۹۳۴ م و ه

شهرســتان شــکل گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: بیــش از 2 هــزار و 2۷۶ نفــر از ســال 
گذشــته تاکنــون وارد زنــدان شهرســتان شــده و بــه دلیــل 
کمبــود فضــای زنــدان خمینی شــهر بــه زندان هــای دیگــر 
اســتان اصفهــان منتقــل شــده اند کــه حــدود هــزار و 800 
ــک  ــه کم ــا ب ــده ی ــرا ش ــان اج ــان حکمش ــر از زندانی نف
ــده اند.  ــروط و... آزاد ش ــو، آزادی مش ــون عف ــران، قان خی
امســال نیــز در مــاه مبــارک رمضــان بیــش از ۳20 میلیــون 
تومــان بــرای آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد کمــک شــد.
ــان  ــواده زندانی ــر از خان ــش از ۴00 نف ــرد: بی ــه ک وی اضاف
ــان  ــواده زندانی ــت از خان ــن حمای ــت انجم ــت حمای تح
ــواده  ــه خان ــی ب ــه مبلغ ــه ماهیان ــتند ک ــتان هس شهرس

زندانیــان توســط خیــران کمــک می شــود. فــارس

توقیف 202 دستگاه خودروی 
متخلف در اصفهان 

ــف  ــی و رانندگــی اســتان از توقی  رئیــس پلیــس راهنمای
202 دســتگاه خــودروی متخلــف بــه علــت انجــام دو 
تخلــف همزمــان حادثه ســاز در خــرداد مــاه امســال خبــر 

داد. 
ســرهنگ رضــا رضایــی گفــت : مأمــوران پلیــس راهنمایــی 
ــا خودروهــای  ــان طــرح برخــورد ب و رانندگــی شــهر اصفه

ــد.  ــف و حادثه ســاز را اجــرا کردن متخل
ــته  ــه گذش ــک ماه ــی ی ــوص ط ــن خص ــزود: درای وی اف
ــان  ــه همزم ــف ک ــودروی متخل ــتگاه خ ــداد 202 دس تع
مرتکــب دو تخلــف حادثــه ســاز شــده بودنــد توقیــف و بــه 

ــل شــدند.  ــگ منتق پارکین
ســرهنگ رضایــی ادامــه داد: طبــق بنــد »د« مــاده 
راننــده ای  هــرگاه  تخلفــات  بــه  رســیدگی  قانــون   ۱0
بــه صــورت همزمــان مرتکــب دو تخلــف از تخلفــات 
»حــرکات نمایشــی، تجــاوز از ســرعت مجــاز بیــش 
در  مجــاز  غیــر  ســبقت  ســاعت،  در  کیلومتــر   ۵0 از 
راه هــای دوطرفــه، عبــور از چــراغ قرمــز، حرکــت بــه 
طــور مارپیــچ و تجــاوز بــه چــپ از محــور راه« شــود، 
ــد  ــف خواه ــاعت توقی ــل ۷2 س ــه او حداق ــیله نقلی  وس

شد. 

،،
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
در کنــار آمایــش ســرزمین، معاونــت 
برنامه ریــزی در حال رقم زدن آمایش 
شــهری اســت افــزود: خوشــبختانه با 
همــت همــکاران در معاونــت عمــران 
آمایــش  شــهری  امــور  کل  اداره  و 
قــرار  کار  دســتور  در  را  ســرزمین 

دادیــم.
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رخداد
 عفو 25 نفر از زندانیان استان 

کرمان توسط مقام معظم رهبری
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان از عفــو 25 
نفــر از محکومیــن اســتان بــه مناســبت فــرا رســیدن 
ــت: از  ــر داد و گف ــان خب ــر در کرم ــعید فط ــد س عی
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از یک هــزار و 
ــو  ــان مشــمول عف ــی در اســتان کرم ــر زندان 181 نف

رهبــر معظــم انقــاب شــدند.

»یــدهللا موحــد« در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ــیدن  ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
عیــد ســعید فطــر و هفتــه قــوه قضائیــه بــا 
پیشــنهاد عفــو، تخفیــف یــا تبدیــل مجــازات یــک 
ــی و  ــم عموم ــاِن محاک ــر از محکوم ــزار و 49 نف ه
ــی و ســازمان  ــرات حکومت ــاب، ســازمان تعزی انق
ــه  ــد، ک ــت کردن ــلح موافق ــای مس ــی نیروه قضای
25 مــورد از آنهــا مربــوط بــه اســتان کرمــان اســت.

ــام  ــان اع ــتان کرم ــی اس ــورای قضای ــس ش رئی
کــرد: بــا اعمــال ایــن عفــو 2 نفــر مجــازات 
اعدامشــان بــا یــک درجــه تخفیــف بــه حبــس ابــد 

ــت. ــده اس ــل ش تبدی
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــوه قضائی ــی ق ــده عال نماین
ــر از  ــو 8 نف ــن عف ــال ای ــا اعم ــه ب ــام اینک ــا اع ب
ــرد: 5  ــراز ک ــد، اب ــای اســتان آزاد شــده ان زندان ه
ــه  ــرار گرفت ــو ق ــورد عف ــه م ــن کســانی ک ــر از ای نف

ــد. ــوده ان ــرد ب ــر م ــر دیگ ــد زن و 20 نف ان
موحــد عنــوان کــرد: همچنیــن در عفــو معیــاری کــه 
ــد  ــرا)س( و عی ــرت زه ــاد حض ــبت می ــه مناس ب
نــوروز ســال جــاری از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
ــر  ــزار و 156 نف ــک ه ــوع ی ــد، در مجم ــاغ گردی اب

مشــمول عفــو در اســتان کرمــان شــدند.
موحــد ادامــه داد: از ایــن تعــداد 147 نفــر پــس از 
اعمــال عفــو از زنــدان هــای اســتان آزاد و مابقــی 
مشــمول تخفیــف و یــا تقلیــل مجــازات شــده انــد.

ایسنا

طالق عاطفی زوج ها 
زنگ خطر است

رئیــس اداره بهزیســتی اردکان گفــت: 21 درصــد از 
پرونــده هــای طــاق ارجــاع داده شــده بــه مرکــز 
ــه ســازش  اورژانــس اجتماعــی ایــن شهرســتان ب

منجــر شــده اســت.
امیرولــی عضــد زاده گفــت: در ســال گذشــته 239 
مــورد پرونــده طــاق بــه مرکــز اورژانــس اجتماعــی 
اداره بهزیســتی شهرســتان اردکان ارجــاع شــده 
کــه در نتیجــه مداخــات انجــام شــده توســط 
تیــم تخصصــی مرکــز تحکیــم بنیــان خانــواده طــی 
ــددکاری  ــزاری 1043 جلســه روان شناســی، م برگ
ــه  ــر ب ــی منج ــوارد ارجاع ــد م ــی 21 درص و حقوق

ســازش شــده اســت.
ــزود:  ــه اف ــتی اردکان در ادام ــس اداره بهزیس ریی
مرکــز مداخلــه در بحــران )فــردی، خانوادگــی 
و اجتماعــی( در تاریــخ 1391/12/20 بــا هــدف 
کاهــش طــاق و در صــورت وقــوع طــاق، کاهــش 
آســیب هــای اجتماعــی ناشــی از آن تشــکیل 
ــتری و  ــی از دادگس ــای ارجاع ــده ه ــده و پرون ش

ــت. ــش داده اس ــرف را پوش ــود مع خ
ــا  ــز ب ــن مرک ــع ای ــار داشــت: در واق عضــدزاده اظه
اســتفاده از نیروهــای متخصــص، متعهــد و بــا 
ــول  ــری اص ــه کارگی ــتی ب ــازمان بهزیس ــه س تجرب
ــی،  ــواده درمان ــی، خان ــددکاری اجتماع ــی م علم
ــاالت  ــی اخت ــه بررس ــاوره ب ــی و مش روان درمان
ــه  ــناخت هم ــن و ش ــناختی زوجی ــی - ش عاطف
جانبــه مســائل و مشــکات در ابعــاد گوناگــون 
ــع  ــاق را در رف ــتانه ط ــن در آس ــه و زوجی پرداخت
ــاری  ــا ی ــان آنه ــکات می ــل مش ــات و ح اختاف

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــکان زمین ــد ام ــا ح ــز ت ــن مرک ــزود: ای وی اف
را  انســجام خانــواده  و  هــای ســازش، حفــظ 
فراهــم می نمایــد و در صورتــی کــه طــاق تنهــا راه 
ــواده  ــراد خان ــی اف ــت روان ــن ســامت و امنی  تأمی

باشد .
بــه منظــور کاهــش آســیب هــای ناشــی از طــاق، 
توصیــه هــا و رهنمودهــای الزم را در زمینــه ارتبــاط 
صحیــح بــا فرزنــدان، ضــرورت تــداوم ارتبــاط 
والدیــن و فرزنــدان بــه آنــان ارائــه می دهنــد 
چگونگــی  بــا  رابطــه  در  لــزوم  صــورت  در  و 
ــدان پیشــنهاداتی ارائــه  وضعیــت سرپرســتی فرزن

می کند.
ایــن مقــام مســئول گفــت: بیشــتر پرونــده هــای 
ارجاعــی بــه اورژانــس اجتماعــی، در گــروه ســنی 
ــا  ــل زوج ه ــده دالی ــت و عم ــال اس ــا 30 س 20 ت
بــرای طــاق خیانــت، اعتیــاد، دخالــت اطرافیــان و 

ــی اســت.  اختــاالت روان
البتــه طــاق عاطفــی زوج هــا نیــز بــه عنــوان یــک 
زنــگ خطــر محســوب می شــود کــه مــی بایســتی 
ــه  ــات و مســایل آن برنام ــرای پیشــگیری از تبع ب

ریــزی خاصــی انجــام شــود.
رئیــس اداره بهزیســتی اردکان بــه نقــش اثــر گــذار 
آمــوزش مهــارت هــای زندگــی در اســتحکام و 
تــداوم زندگــی مشــترک زوج هــای جــوان اشــاره 
ــی  ــات در زندگ ــیاری از اختاف ــت: بس ــرد و گف ک
زوجیــن، ناشــی از نداشــتن مهــارت هــای زندگــی 
ــای  ــارت ه ــوزش مه ــوان آم ــه بت ــت و چنانچ اس
زندگــی را در مقاطــع مختلــف الزامــی کــرد، بــدون 
نیــز  تردیــد در کاهــش اختافــات زوجیــن و 
کاهــش آمــار طــاق گام اساســی برداشــته خواهــد 

ــد. فــارس ش

از  نواحــی  موســیقی  هنرمنــد   140
فرهنگ هــای مختلــف گــرد هــم آمدنــد 
ــیقی  ــنواره موس ــار جش ــن ب ــرای دهمی و ب

را در کرمــان کلیــد زدنــد.  نواحــی 
ــا  ــرای آن ه ــه اج ــت ک ــی اس ــن در حال ای
قــرار  مــردم  اســتقبال گســترده   مــورد 

گرفت.
عمومــی  اجــرای  شــب  نخســتین 
ــا  ــور ب ــیقی کش ــف موس ــای مختل گروه ه
اســتان های  از  گروه هایــی  هنرنمایــی 
بلوچســتان،  و  سیســتان  گلســتان، 
خوزســتان، کردســتان و بوشــهر برگــزار شــد. 
در  نیــز  ترکیــه  از  هنرمنــدی  همچنیــن 
اولیــن شــب اجــرای عمومــی در پــارک 
ــه اجــرای برنامــه پرداخــت  مــادر کرمــان ب
ــان  ــردم کرم ــترده م ــتقبال گس ــا اس ــه ب ک

ــد. ــه ش مواج
ــه  ــون ب ــا کن ــته ت ــان از گذش ــتان کرم اس
یکــی از قطــب هــای موســیقی نواحــی 
کشــور شــهرت داشــته اســت و گروه هــای 
مختلــف موســیقی فولکلــور هــر ســال 
ــه  ــد و ب ــم می آین ــرد ه ــتان گ ــن اس در ای

هنرنمایــی می پردازنــد.

 وجود حداقل ۳5 ساز خاص 
در کرمان

آواهــای  فرهنگ هــا  اکثــر  کرمــان  در 
مختــص بــه خــود دارنــد.

ایــن زمینــه الالیی هــا، ســوگ آواها،  در 
تراتــه  شــادمانی،  ترانه هــای  آواهــای 
اجــرا  و...  حماســی  عاشــقانه،   هــای 

می شوند.

جشــن ســده کــه یکــی از قدیمــی تریــن 
جشــن های ایرانــی محســوب می شــود 
ــی  ــای خاص ــون آواه ــته تاکن ــز از گذش نی
ــر  ــوز هــم ه ــه هن ــراه داشــته ک ــه هم را ب

ــان اجــرا مــی شــود. ســال در کرم
ســاز   35 حداقــل  اســتان کرمــان  در 
خــاص وجــود دارد و برخــی از هنرمنــدان 
کرمــان از جملــه فــؤاد توحیدی بخشــی از 
ایــن گنجینــه موســیقی اســتان را مســتند 

کرده انــد.
چوغــرو، جــوغ، جاریــک و ســوتاکو از 
ــه ســازهای مختــص اســتان کرمــان  جمل

ــت. اس
انــاری  ســوتاکو،  نمونــه  عنــوان  بــه 
را  دانه هایــش  کــه  اســت  خشــکیده 
خــارج و روی آن ســوراخ ایجــاد می کننــد 

می دمنــد. آن  در  و 
عمــق و گســتره موســیقی نواحــی کرمــان 
ــت  ــا نیس ــص خرده فرهنگ ه ــط مخت فق
ــان و برخــی  ــه موســیقی در کرم ــه ب عاق
از شــهرهای کرمــان بــه خصــوص بــم 
موجــب شــده هنرمنــدان متعــددی از 
ــه فرهنــگ کشــور معرفــی  ایــن شــهرها ب

ــوند. ش
مــردم کرمــان نیــز همــواره عاقــه خاصــی 
ــی داشــته اند  ــی و محل ــه موســیقی بوم ب
ــی  ــش عموم ــا در بخ ــن مدع ــود ای و نم

جشــنواره موســیقی نواحــی در کرمــان 
ــده شــد. دی

تماشــاگرانی کــه بــا وجــود تأخیــر در 
ــای  ــاعت ها در فض ــنواره س ــزاری جش برگ
بــا  را  احساسشــان  و  نشســتند  بــاز 
ــد،  ــراه کردن ــب هم ــای ش ــک اجراه تک ت

خندیدنــد. و  گریســتند 
موســیقی  جشــنواره  دوره  نخســتین 
نواحــی ایــران در ســال 78 در اســتان 
کرمــان برگــزار شــد امــا بــه دلیــل بعضــی 
ــال  ــد س ــرای چن ــنواره ب ــیه ها جش حاش
ــری  ــا پیگی ــددا ب ــه مج ــد ک ــف ش متوق
کرمانی هــا پــای جشــنواره بــه کرمــان 

ــد. ــاز ش ب
طبــق  جشــنواره  ایــن  برگــزاری 
اســتانداری  بیــن  کــه  تفاهم نامــه ای 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزرات  و  کرمــان 

ــال های  ــی س ــده ط ــد ش ــامی منعق اس
ــزار شــده اســت و  ــان برگ گذشــته در کرم
دهمیــن دوره آن ایــن روزهــا شــهر کرمــان 

را بــه وجــد آورده اســت.
عمومــی  نشســت های  در  هنرمنــدان 
و تخصصــی جشــنواره در پــارک مــادر 
پــارس  و ســالن های کنفرانــس هتــل 
غــرب  و  شــرق  جنــوب،  شــمال،  از 
ــه،  ــروه از ترکی ــه گ ــراه س ــه هم ــور ب کش
قرقیزســتان و افغانســتان و پژوهشــگرانی 
ــه  ــرای برنام ــر و اج ــه تبادل نظ ــا ب از اروپ
هــای  گــروه  همچنیــن  می پردازنــد. 
مختلــف  شهرســتان های  در  هنــری 
ــک  ــد، از نزدی ــور می یابن ــز حض ــتان نی اس
ــف اســتان کرمــان  ــا فرهنگ هــای مختل ب
آشــنا می شــوند و بــه اجــرای برنامــه 

مهــر می پردازنــد. 

شور موسیقی نواحی در کرمان؛

 درخشش ستاره های موسیقی 
در دیار کریمان

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: اعتبــار تســهیات احــداث واحدهــای 
ــید  ــتای س ــیل در روس ــارت دیدگان س ــکونی خس مس

محمــد از توابــع شهرســتان لــردگان تأمیــن گردیــد.
ســهراب رئیســی در جلســه شــورای مدیریــت بحــران 
ــار داشــت: براســاس پیگیری هــای انجــام شــده  اظه
مســکونی  واحدهــای  احــداث  تســهیات  اعتبــار 
ــد از  ــید محم ــتای س ــیل در روس ــارت دیدگان س خس

ــد. ــن گردی ــردگان تأمی ــتان ل ــع شهرس تواب
وی بــا اشــاره بــه واگــذاری یــک قطعــه زمیــن جهــت 
ــه  ــی ب ــه زمین ــزود: قطع ــتا اف ــن روس ــی ای جابه جای
مســاحت 15 هکتــار بــرای تخصیــص 150 پــاک 
بــه منظــور جابجایــی روســتای ســید محمــد در نظــر 

گرفتــه شــده کــه طــرح تفکیکــی ایــن زمیــن در 
ــت. ــه اس ــی و تهی ــت بررس دس

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی چهارمحــال 
ــب  ــا تصوی ــرد: در اســرع وقــت ب ــان ک ــاری بی و بختی
ــی  ــع طبیع ــوی مناب ــن از س ــذاری زمی ــرح و واگ ط
اســتان بــه ایــن نهــاد، عملیــات اجرایــی و جابجایــی 

ــود. ــاز می ش ــد آغ ــید محم ــتای س روس
ایمن ســازی  طــرح  اینکــه  بیــان  بــا  رئیســی 
ــاد  ــای بنی ــر از اولویت ه ــرض خط ــتاهای در مع روس
ــارات الزم  ــرآورد اعتب ــرد: ب ــح ک مســکن اســت، تصری
ــه  ــام و ب ــتاها انج ــازی روس ــن س ــوص ایم در خص
ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان ارســال شــده اســت. 

تســنیم

ــراء  ــس بیمارســتان حضــرت فاطمة الزه رئی
اولیــن  در  مهریــز  علیهــا  ســام هللا 
نشســت هم اندیشــی تجلیــل از خیریــن 
ــه ســطح بندی  ــا اشــاره ب بیمارستان  ســاز، ب
ــذب  ــکل ج ــتان و مش ــتان های اس بیمارس
بودجــه دولتــی بــه ایــن دلیــل، اظهــار 
بیمارســتان  بــه عنــوان مثــال  داشــت: 
مهریــز در بحــث ســطح  بندی از بیمارســتان 
اردکان، در ســطح پایین تــری قــرار دارد لــذا 
بــه تبــع بودجــه کمتــری دریافــت می کنــد 
ــرای  ــن ب ــات خیری ــث اقدام ــن حی و از ای
تکمیــل و تجهیــز بخش هــای مختلــف 

بــه ویــژه طــرح توســعه بیمارســتان بســیار 
ــت. ــذار اس ــی و اثرگ حیات

ــراز  ــن اب ــن زاده  ضم ــول محس ــید رس س
مــداوم  موفقیت هــای  از  خرســندی 
ــز در ســه ســال گذشــته،  بیمارســتان مهری
مهریــز  بیمارســتان  اول  ســال  گفــت: 
مجــری برتــر اجــرای دســتورالعمل  های 
ــادر  ــم م ــی و تکری ــان طبیع ــج زایم تروی
ــر در  ــری برت ــال دوم مج ــد و س ــاردار ش ب
ارتقــاء ســطح ســامت مــادر و نــوزاد و 
ــه  ــز ب ــتان مهری ــز بیمارس ــوم نی ــال س س
ــزو  ــتان و ج ــر اس ــتان برت ــوان بیمارس عن

نمونــه  بیمارســتان  های  معدودتریــن 
ــادر،  ــت دار م ــای دوس ــوری در معیاره کش
موفــق بــه دریافــت لــوح »دوســت دار 

ــد. ــادر« ش م
وی گفــت: زمانــی پایین  تریــن ضریــب 
ــک  ــا کم ــا ب ــتیم ام ــتان را داش ــت اس تخ
خیریــن، ضریــب تخــت بیمارســتان مهریــز 
از 30 درصــد بــه 97 درصــد ارتقــاء یافــت و 
ــر  ــتان 5 براب ــای بیمارس ــتری    ه ــار بس آم

شــد.
توســعه  طــرح  در  افــزود:  محســن زاده 
بیمارســتان، بیمارســتان مهریــز از 96 تخــت 

ــه  ــد ک ــدا می کن ــاء پی ــت ارتق ــه 250 تخ ب
اتــاق عمــل  طبقــه اول شــامل هشــت 
جراحــی از جملــه اتــاق عمــل جراحــی قلــب 
ــازمانی  ــای س ــاب و بلوک ه ــز و اعص و مغ
ایــن طــرح  اســت. در صــورت تکمیــل 
بالــغ بــر 600 نفــر نیــز پرســنل بــه کارکنــان 
ــه قطــب ســامت و  بیمارســتان اضافــه و ب

درمــان در منطقــه تبدیــل می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: عــاوه بــر طــرح 
دســتگاه  برخــی  بیمارســتان،  توســعه 
ــتان  ــه بیمارس ــکی ک ــزات پزش ــا و تجهی   ه
ــش  ــث افزای ــت، باع ــد آن اس ــز فاق مهری
ــافت  ــد مس ــت بع ــه عل ــت و ب هزینه هاس
ــاران  ــات بیم ــکان نج ــتان، ام ــز اس ــا مرک ت
ــه  ــاران ضرب ــد بیم ــاد مانن ــت ح ــا وضعی ب

ــه  ــا توجــه ب ــد کــه ب مغــزی کاهــش می یاب
ــزات  ــد تجهی ــرح و خری ــودن ط ــترده ب گس
ــام  ــرای بیمارســتان و ع ــم و ضــروری ب مه
المنفعــه بــودن آن و نیــز بــرای کاهــش 
ــات  ــرورت نج ــاران و ض ــاء بیم ــان احی زم
جــان مــردم، امیدواریــم خیریــن ماننــد 
گذشــته بیمارســتان مهریــز را حمایــت کنند.
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب محســن زاده در پای
تاکنــون 30 نفــر خیــر مهریــزی و نیکــوکاران 
خــارج از اســتان بــا بیمارســتان مهریــز 
ــراز امیــدواری کــرد  همــکاری داشــته  اند، اب
کــه ایــن رونــد ادامــه یابــد و بــا کمک هــای 
بیمارستان ســاز  خیریــن  نوع دوســتانه 
بتوانیــم بیــش از پیــش بیمارســتان مهریــز 

ــم.   ــاء دهی را ارتق

رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر  کیمیای وطن
ــواع  ــن ان ــش از 20 ت ــای بی ــان از امح ــتان اصفه اس
مــواد مخــدر غیــر قابــل اســتحصال بــه مناســبت 

گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
ســرهنگ ســید تقــی حســینی گفــت: همــه ســاله بــه 
مناســبت هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر برنامــه هــای 
متنوعــی در راســتای شناســاندن پدیــده شــوم اعتیــاد 
ــرا  ــه اج ــا ب ــواده ه ــردم و خان ــرای م ــب آن ب و عواق

گذاشــته مــی شــود.
ایــن  برنامه هــای  مهمتریــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
هفتــه امحــای مــواد مخــدر اســت کــه امســال اســتان 
اصفهــان بــه عنــوان معیــن پنــج اســتان کشــور انتخاب 
شــده و قــرار اســت بیــش از 20 تــن انــواع مــواد مخــدر 

غیــر قابــل اســتحصال در 13 تیرمــاه در یکــی از منطقــه 
خوراســگان شــهر اصفهــان بــه آتــش کشــیده شــود. 

ــای  ــی کاس ه ــن از برپائ ــینی همچنی ــرهنگ حس س
ــف از  ــای مختل ــد گروه ه ــاد، بازدی ــگیری از اعتی پیش
نمایشــگاه تخصصــی دائمــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر اســتان، برپائــی دو همایــش روز جهانــی مبــارزه 
ــز  ــهرضا و نطن ــتان های ش ــدر در شهرس ــواد مخ ــا م ب
ــاه  ــم تیرم ــنبه یازده ــم و یکش ــنبه ده ــای ش در روزه
ــا موضــوع  ــی همایــش خانوادگــی ب و همچنیــن برپائ
ــه فرهنگــی تفریحــی  ــاد در مجموع پیشــگیری از اعتی
صفــه اصفهــان بــه عنــوان دیگــر برنامــه هــای پلیــس 
ــر  ــه خب ــن هفت ــتان در ای ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب  مب

داد. 

استانها

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اعطای تسهیالت احداث مسکن به سیل زدگان در لردگان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان خبر داد: 

20 تن انواع مواد مخدر در اصفهان امحاء می شود

افزایش تخت    های بیمارستان مهریز به 250 تخت در طرح توسعه

فاروج شهر آجیلی ایران 
شهرســتان فــاروج در شــرق اســتان خراســان 
شــمالی و از ســمت ورودی اســتان خراســان 
رضــوی بــه خراســان شــمالی نخســتین شــهر 

ایــن اســتان اســت.
وجــود  دلیــل  بــه  قدیــم  از  فــاروج  شــهر 
آجیــل  هــم  شــکل عرضــه  فروشــگاه های 
ــده  ــران شناخته ش ــی ای ــهر آجیل ــوان ش به عن

اســت.
از مســیر  زیــادی کــه  هرســاله مســافران 
شــمال کشــور بــه مشــهد مقــدس تــردد 
و  آجیــل  بــرای خریــد  بی شــک  می کننــد 
ــی  ــف کوتاه ــتان توق ــن شهرس ــات در ای تنق

می کننــد. نیــز 
ــورد  ــه م ــاروج ک ــکبار ف ــل و خش ــار آجی در کن
ــر مســافران اســت وجــود مناطــق  پســند اکث
شهرســتان  ایــن  تاریخــی  و  گردشــگری 

ــش  ــر بی ــه شــاید اگ ــده اســت ک ــول مان مغف
ــد  ــا می ش ــر آن ه ــتری ب ــاره بیش ــن اش از ای
گردشــگری در ایــن شهرســتان رونق بیشــتری 

می یافــت.
شهرســتان فاروج در اســتان خراســان شــمالی 
ــه  ــته کوه های کپ ــن رش ــرک بی و در دره رود ات

داغ در شــمال و آال داغ در جنــوب قــرار دارد.
ــٔه  ــا و ابنی ــه، محوطه ه ــراوان تپ ــی ف پراکندگ
ایــن  مختلــف  بخش هــای  در  باســتانی 
شهرســتان از دورٔه پیــش  از تاریــخ تــا دورٔه 
اســامی گــواه ایــن مدعــا اســت. تپــه یــام بــه  
عنــوان  یکــی از کهن تریــن و گســترده ترین 
ــمالی  ــان ش ــتانی خراس ــتقرارگاه  های باس اس
دوران  در  منطقــه  شــکوفایی  نشــان دهندٔه 
پیــش  از تاریــخ اســت. وجــود مراکــز ســکونتی 
ــکانی و  ــاری دورٔه اش ــی  تج ــای نظام و قلعه ه
ساســانی در ایــن شهرســتان از قبیــل محوطــه 
ــال  ــور فع ــی از حض ــهر حاک ــران ش ــیع وی وس

اقــوام اشــکانی و ساســانی در پهنــه ایــن 
ــت. ــتان اس شهرس

ــبز  ــتای سرس ــتاد در روس ــع اس ــجد جام مس
اســتاد شهرســتان فــاروج قــرار دارد کــه تعمیــر 
ــف  ــای مختل ــجد در دوره ه ــن مس ــراوان ای ف
ســبب گم شــدن تاریــخ تأســیس آن شــده 

اســت.
البتــه ایــن مســجد بــه شــماره 18739 در 
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت و 
ــت.  ــر اس ــجدی کم نظی ــه مس ــود ب ــوع خ در ن
نــوع مســاجد شبســتانی  از  ایــن مســجد 
ســاده اســت و پــان آن متشــکل از یــک 
مســتطیل اســت کــه در وســط آن ســتون های 
چهارگــوش بزرگــی بــه قطــر 2 متر وجــود دارد. 
به وســیلٔه  بــاال  ایــن ســتون ها در قســمت 
از  قوس هــای جناقــی کــه فشــار حاصــل 
ســقف را بــه پایه هــا منتقــل می کننــد بــه 

ــت. ــه اس ــاط یافت ــم ارتب ه

#میراث_تاریخی

روزنه
صادرات محصوالت لبنی اصفهان 

به آمریکا، اروپا و روسیه
معــاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان  کیمیای وطن
ــر  ــا تدابی ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش جه
انجــام شــده و تاش هــای شــکل گرفتــه، اســتان 
ــگاه  ــی در جای ــوالت پروتئین ــد محص ــان در تولی اصفه
خوبــی در کشــور قــرار دارد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
امیــر حســین افیونــی در خصــوص جایــگاه ایــن 
بخــش در اســتان اظهــار کــرد: بــا تدابیــر انجــام شــده و 
ــد  ــان در تولی ــه، اســتان اصفه ــای شــکل گرفت تاش ه
محصــوالت پروتئینــی در جایــگاه خوبــی در کشــور قــرار 
برنامه ریــزی  و  همدلــی  بــا  داد:  ادامــه  وی  دارد. 
مناســب توانســتیم از مشــکاتی همچــون تــب برفکــی 
ــن  ــم و ای ــور کنی ــت عب ــا موفقی ــی ب ــزای مرغ و آنفوالن

بیماری ها را به طور کامل مهار کنیم.  
جهــاد  دامــی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون   
ــال  ــد س ــا چن ــزود: ت ــان اف ــتان اصفه ــاورزی اس کش
ــم در  ــک بودی ــیر خش ــدگان ش ــی از واردکنن ــل یک قب
حالــی کــه بــا موفقیت هــای چشــم گیر حاصــل شــده، 
امــروز بــه یکــی از صادرکننــدگان ایــن محصــول تبدیــل 
شــده ایم و همیــن موضــوع بــه بهبــود بــازار شــیر نیــز 
کمــک زیــادی داشــته اســت. افیونــی بــا اعــام اینکــه 
میــزان صــادرات محصــوالت لبنــی اســتان در ســال 95 
ــه ســال 91 و  ــا رشــد بیــش از 80 درصــدی نســبت ب ب
92 روبــرو بــود، اضافــه کــرد: امــروز ســه کارخانــه بــزرگ 
ــه دریافــت  لبنــی در ســطح اســتان اصفهــان، موفــق ب
ــه  ــود را ب ــوالت خ ــد محص ــده اند و می توانن ــد IR ش ک
ــاهد  ــتا ش ــن راس ــد، در همی ــادر کنن ــا ص ــر دنی سراس
صــادرات محصــوالت لبنــی اســتان بــه کشــورهای 
اروپایــی و روســیه هســتیم و حتــی صــادرات بــه 

ــز انجــام شــده اســت. ــکا نی آمری
وی بــا اشــاره بــه تمرکــز جهــاد کشــاورزی بــر توســعه 
کیفــی و افزایــش بهــره وری واحدهــای تولیــدی اظهــار 
ــواردی  ــن م ــق چنی ــرای دقی ــع اج ــور قط ــه ط ــرد: ب ک
می توانــد زمینه ســاز کاهــش قیمــت تمــام شــده 
محصــوالت باشــد، البتــه از جایــگاه مهــم زنجیره هــای 
غفلــت کــرد،  نبایــد  بخــش  ایــن  در  نیــز  تولیــد 
زنجیره هــای تولیــد می تواننــد بســیاری از مســائل 
تولیــد را برطــرف کــرده و راه را بــرای افزایــش کیفیــت 

ــازند. ــوار س ــوالت هم محص

ضرورت ارتقای خدمات درمانی 
 در مناطق محروم 

چهارمحال وبختیاری
علــی کاظمــی، نماینــده مــردم کوهرنــگ، فارســان، اردل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ــس ش ــار در مجل و کی
اینکــه ارتقــای خدمــات درمانــی و بهداشــتی در منطقــه 
هــای محــروم چهارمحــال وبختیــاری ضــروری اســت، 
اظهــار داشــت: هــم اکنــون بســیاری از مــردم مناطــق 
ــی و  ــات درمان ــود خدم ــتان از کمب ــن اس ــروم ای مح
ــاش  ــد ت ــزود: بای ــد. وی اف ــی برن ــج م ــتی رن بهداش
شــود کــه کیفیــت ارائــه خدمــات درمانــی و بهداشــتی 

در ایــن مناطــق ارتقــا یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد زمینــه بــرای توســعه خدمــات 
بهداشــتی و درمــان در مناطــق محــروم اســتان فراهــم 
ــون بســیاری از مناطــق  ــار داشــت: هــم اکن شــود اظه
ــی،  ــتان موگوی ــه دهس ــتان از جمل ــن اس ــروم ای مح
بازفــت  و... از نبــود امکانــات مناســب بهداشــتی و 

ــد. مهــر ــی برن ــج م ــی رن درمان

 احیا و مرمت حمام خانی جونقان 
با کاربری فرهنگی 

احیــا و مرمــت حمــام خانــی جونقــان در اســتان 
ــاز  ــی آغ ــری فرهنگ ــا کارب ــاری، ب ــال و بختی چهارمح

ــد.   ش
معــاون میراث فرهنگــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
مســاحت ایــن بنــا افــزون بــر500 مترمربــع اســت کــه 
بخــش خصوصــی بــرای احیــا، مرمــت و تغییرکاربــری 
آن حــدود پنــج میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه مــی کنــد.
ــج  ــرای پن ــن طــرح ب ــزود: در ای ــور اف ــی هادیپ مصطف
نفــر اشــتغال زایی مســتقیم فراهــم مــی شــود و پنــج 
نفــر دیگــر هــم بــه طــور غیرمســتقیم بــه کار مشــغول 
می شــوند. وی گفــت :اجــرای تأسیســات، احیــای اثــر، 
اقدامــات اجرایــی کامــل، حــذف اضافــات نامناســب و 
بندکشــی بــا مــات همگــون از اقدامــات مهــم در ایــن 

طــرح اســت.
ــاه ســال  ــان آذرم ــی جونق ــام خان ــت، حم ــی اس گفتن
1388 بــه شــماره 28018 در فهرســت آثــار ملــی ثبــت 
ــان  ــتان فارس ــع شهرس ــان از تواب ــت. جونق ــده اس ش
ــال و  ــتان چهارمح ــز اس ــری مرک ــه 35کیلومت در فاصل
بختیــاری واقــع شــده اســت. خبرگــزاری صــدا و ســیما  

پرداخت روزانه 2 میلیارد و 500 
میلیون تومان به مستمری بگیران 

یزد
ــزد  ــن اجتماعــی اســتان ی ــاون بیمــه اداره کل تامی مع
گفــت: بالــغ بــر 78 درصــد از کل جمعیــت اســتان یــزد 
ــن  ــازمان تأمی ــه ای س ــات بیم ــش خدم ــت پوش تح
اجتماعــی هســتند کــه اســتان یــزد درایــن زمینــه یکــی 
ــور  ــطح کش ــورددار در س ــرو و رک ــای پیش ــتان ه از اس

اســت. 
و 500  بــر 2 میلیــارد  بالــغ  افزود:روزانــه  تشــکری 
میلیــون تومــان هزینــه تعهــدات ســازمان تامیــن 
اجتماعــی اســتان یــزد اســت کــه در اســتان بــه ولــی 
نعمتــان خــود و درمجموعــه تحــت پوشــش خــود ارائــه 
ــر  ــال 96 درنظ ــت: درس ــود. وی گف ــی ش ــت م خدم
داریــم پاییــن تریــن ســطح آمــد و رفــت را بــرای 
اربــاب رجــوع فراهــم کنیــم و کار بــه ســمتی بــرود کــه 
درنزدیکتریــن مراکــز شــبکه اینترنتــی ازخانــه و محات 
هرشــخصی هــر خدمتــی کــه مــی خواهــد بگیــرد و بــه 
راحتــی دسترســی داشــته باشــد و بــه راحتــی بتوانــد به 
مجموعــه خدمــت خــود برســد و مــا شــاهد خواهیــم 
بــود کــه بــه نوعــی خدمــات در مجموعــه خــود ســازمان 
عمــا بــه خانــه هــا بــرده شــود و نیــاز نیســت اربــاب 
رجــوع مراجعــه حضــوری داشــته باشــند و در حداقــل 
زمــان بــه خدماتــی کــه مــورد نظرشــان اســت برســند. 

خبرفارســی

مشــاور رئیــس جهــاد دانشــگاهی کشــور، بــا 
حضــور در جهــاد دانشــگاهی چهارمحــال و 
بختیــاری بــه پتانســیل های اســتان در حــوزۀ 
ــار کــرد: چهارمحــال  گردشــگری اشــاره و اظه
ــت  ــراوان و ظرفی ــای ف ــاری از نعمت ه و بختی
ــه  ــت ک ــوردار اس ــگرپذیری برخ ــم گردش عظی
ــات  ــح از امکان ــت صحی ــا مدیری الزم اســت ب

ــرد. آن بهــره ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد امین اســماعیلی ب حمی
فعالیــت و ورود در یــک حــوزه جدیــد بایــد بــا 
مطالعــه و هدف گــذاری همــراه باشــد، گفــت: 
در ایــن راســتا الزم اســت بــا دیگــر واحدهــای 
جهــاد دانشــگاهی در کشــور تعامــات خوبــی 
شــکل گرفتــه و از تجربیــات یکدیگــر اســتفاده 

کــرد.

ــر  ــی و تغیی ــیرهای پژوهش ــن مس وی تعیی
واحــد  دانشــگاهی  جهــاد  در  جهت گیــری 
چهارمحــال و بختیــاری را مثبــت ارزیابــی 
کــرد و گفــت: ســرمایه اصلــی واحدهــا نیــروی 
انســانی  اســت و الزم اســت نیــروی انســانی 
ــا  ــوزش داد و ب ــرد و آم ــذب ک ــص ج متخص
بــه  فعالیت هــا  اســتمرار  و  هدف گــذاری 

ــت. ــت یاف ــته ای دس ــگاه شایس جای
امین اســماعیلی، بــه فعالیت هــای صــورت 
جهــاد  مختلــف  حوزه هــای  در  گرفتــه 
دانشــگاهی اســتان اشــاره کــرد و افــزود: 
ــرای پیشــرفت در ایــن حوزه هــا،  الزم اســت ب
ــدا  ــتمرار پی ــه اس ــورت گرفت ــای ص فعالیت ه

ــد. کنن
مطالعــات  اســتان ها  در  اضافــه کــرد:  وی 

توســعه  برنامــه  و  ســرزمینی  آمایــش 
کــه  دارد  وجــود  بخشــی  و  منطقــه ای 
اولویت هــای اســتان دیــده شــده اســت و 
الزم اســت جهــاد دانشــگاهی خــود را بــا ایــن 

کنــد. هماهنــگ  اولویت هــا 
ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــابق پژوهش ــاون س مع
ــای  ــد اولویت ه ــه بای ــان اینک ــا بی ــه ب در ادام
ــگاهی  ــاد دانش ــای جه ــز در برنامه ه ــی نی مل
گفــت:  شــود،  نظرگرفتــه  در  اســتان ها 
گردشــگری از پتانســیل های ملــی اســت کــه 
ــن اســتان  ــراوان ای ــای ف ــا وجــود ظرفیت ه ب
در بخــش گردشــگری، می تــوان اقدامــات 

ــام داد. ــری انج مؤث
ــا  ــاد دانشــگاهی کشــور ب مشــاور رئیــس جه
ــود را  ــگاهی خ ــاد دانش ــه جه ــه اینک ــاره ب اش

ــح  ــد، تصری رقیــب بخــش خصوصــی نمی دان
ــی  ــد در حوزه های ــگاهی بای ــاد دانش ــرد: جه ک
ــه  ــه آن پرداخت ــر ب ــه کمت ــد ک ــدا کن ورود پی

شــده باشــد.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ششــم توســعه 
جهــاد دانشــگاهی گفــت: ســازمانی کــه برنامه 
نــدارد، آینــده نیــز نــدارد و الزم اســت بــا نــگاه 
میــان مــدت 10 ســاله و حرکــت در راســتای آن 

بــه اهــداف خــود دســت یابیــم.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  امین اســماعیلی 
سیاســتی کــه در حــال حاضــر در جهــاد 
دانشــگاهی چهارمحــال و بختیــاری اتخــاذ 
شــده، سیاســت بســیار مهمــی اســت، افــزود: 
واحدهــای جهــاد دانشــگاهی در ســطح کشــور 
بایــد در یــک یــا دو حــوزه ســرآمد باشــند کــه 
ایــن مهــم بــرای واحدهــای درحــال توســعه در 
افــق حداقــل  5 تــا 6 ســاله قابــل دســتیابی 

ــت. ایســنا اس

 چهارمحال و بختیاری از نعمت های فراوان 
و ظرفیت عظیم گردشگری برخوردار است

،،
انــاری  نمونــه ســوتاکو،  عنــوان  بــه 
دانه هایــش  کــه  اســت  خشــکیده 
ایجــاد  ســوراخ  آن  روی  و  خــارج  را 

می دمنــد. آن  در  و  می کننــد 



محمدحســین عزیــزی رییــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران 
ــه ای در برخــی از  ــه صــورت فل ــی کــه ب ــار کــرد: موادغذای اظه
ــورد  ــتی م ــر بهداش ــود از نظ ــه می ش ــور ارائ ــتوران های کش رس

تأییــد نبــوده و کیفیــت آنهــا بطــور کلــی مناســب نیســت.
وی بیــان کــرد: مــکان و طــرز تهیــه مــواد فلــه ای بطــور کامــل 
مشــخص نبــوده و همیــن مســئله ســبب می شــود کــه 
بهداشــت ایــن مــواد غذایــی زیــر ســؤال بــرود و اســتانداردهای 

ــد. ــش یاب آن کاه
ــواد  ــی از م ــه داد: برخ ــی ادام ــع غذای ــن صنای ــس انجم رئی
پروانه هــای  و  بهداشــتی  الزم  مجوزهــای  فلــه ای  غذایــی 
بهره بــرداری را نــدارد و همیــن مســئله باعــث شــده تــا ســالم 
ــرود کــه مــردم بهتــر  ــر ســوال ب ــودن ایــن مــواد غذایــی زی ب
اســت از مصــرف اینگونــه مــواد بــه صــورت فّلــه ای جلوگیــری 

کننــد.
وی عنــوان کــرد: مــوادی کــه بــه صــورت فلــه ای ارائــه 
طبــع  بــه  و  نبــوده  برخــوردار  الزم  کیفیــت  از  می شــود 
پروانه هــای بهداشــتی و مجوز هــای ســازمان غــذا و دارو را 
نــدارد کــه همیــن مســئله باعــث بــروز بیماری هــای مختلــف 

ــود.  ــی ش ــده م ــرف کنن ــراد مص ــن اف در بی
ــه ای  ــی فل ــواد غذای ــر مصــرف م ــرد: در اث ــح ک ــزی تصری عزی
غیربهداشــتی بیماری هایــی ماننــد اســهال و مســمومیت های 
ــی آن  ــت اصل ــه عل ــود ک ــی ش ــردم م ــر م ــف گریبانگی مختل
آلــوده بــودن ایــن مــواد بــه ســموم شــیمیایی و فلــزات 
ناراحتی هــای  ایجــاد  باعــث  مســئله  ایــن  کــه  اســت 
مصرف کننــده  افــراد  بیــن  در  مــدت  دراز  در   گوارشــی 

شود.باشگاه خبرنگاران

شــهریار دبیریــان رئیــس کمیتــه صنایــع غذایــی 
ــی  ــرد: برخ ــان ک ــران بی ــت ای ــت کیفی ــن مدیری انجم
ــی از  ــع پروتئین ــذف مناب ــا ح ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ســبد غذایــی روزانــه و یــا کــم توجهــی بــه آن، مشــکل 

ــد. ــی کن ــاد نم ــدن ایج ــرای ب ــی ب چندان
ــز  ــازی نی ــدن س ــی در ب ــه حت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
رســاندن  مقادیــر قابــل توجهــی پروتئیــن بــه بــدن در 
ــدن  ــکاران و ب ــیاری از  ورزش ــای بس ــت ه راس اولوی
ــع برخــاف  ــرار دارد، گفــت: در واق ــه ای ق ســازان حرف
تصــور عمــوم افــراد، پروتئیــن موتــور محرکــه و عامــل 
اصلــی تقویــت و افزایــش مقاومــت بافــت ماهیچــه هــا 

ــدن اســت. و عضــات ب
ــت  ــت و بهداش ــرل کیفی ــی کنت ــری تخصص ــن دکت ای

صنایــع غذایــی بــا بیــان اینکــه تخــم مــرغ غنــی تریــن 
منبــع پروتئیــن حیوانــی اســت، گفــت: در واقــع طبــق 
تحقیقــات معتبــر و مســتندات علمــی جهــان، 100 
ــا  ــفیده آن کام ــود در زرده و س ــن موج ــد پروتی درص
جــذب بــدن مــی شــود و میــزان پروتئیــن موجــود در 

ــز بیشــتر اســت. ــی از گوشــت نی ــرغ حت تخــم م
دبیریــان یــادآور شــد: هــر تخــم مــرغ بــه طــور میانگین 
ــا حــاوی چهــار الــی 6 گــرم پروتئیــن خالــص و  تقریب
مقادیــری امــگا ســه اســت کــه توصیــه مــی شــود هــر 
ــه و  ــاز روزان ــه نی ــار مصــرف شــود البت ــک ب ســه روز ی
ــس، وزن و  ــن، جن ــه س ــه ب ــا توج ــرد ب ــی در ف طبیع
ــد توســط  ــه بای ــر اســت ک ــاری متغی ــا بیم ســامتی ی
همــکاران تغذیــه محاســبه و تعییــن شــود.راز ســامتی

رییس انجمن صنایع غذایی ایران :

مواد غذایی فله ای منشاء بیماری های مختلف گوارشی
رئیس کمیته صنایع غذایی انجمن مدیریت کیفیت ایران

تخم مرغ، غنی ترین منبع پروتئین حیوانی

راهکارهای طب سنتی برای آب 
کردن چربی های شکم و پهلو

ــنتی و  ــب س ــص ط ــری متخص ــیدمهدی میرغضنف س
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اظهارکــرد: 
بــه طــور کلــی اصــل چاقــی در افــراد مختلــف بــه علــت 
نــوع مزاجــی کــه دارنــد نیــز متفــاوت اســت امــا بطــور 
ــردم  ــی از م ــه خیل ــی دغدغ ــی موضع ــع چاق ــی رف کل

شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای علــت هــای اصلــی 
ــب  ــی ط ــای موضع ــی ه ــل چاق ــع کام ــش و رف پیدای
ســنتی راهکارهــای بســیاری دارد، افــزود: تغییــر ســبک 
ــدون  ــی ب ــوی غذای ــوع الگ ــتباه ن ــاب اش ــی، انتخ زندگ
ــی و  ــم تحرک ــزاج، ک ــوع م ــل ن ــه شــناخت کام توجــه ب
ــن  ــی، مهمتری ــای طوالن ــینی ه ــز نش ــت می ــی پش حت
علــت هــای بــروز چاقــی موضعــی بــه ویــژه در نواحــی 

ــد. ــی رون ــه شــمار م ــا ب ــازو ه ــو و ب دور شــکم، پهل
ایــن متخصــص طــب ســنتی در خصــوص یکــی از 

بهتریــن فــوت و فــن هــای رفــع چاقــی موضعــی گفــت: 
ــای  ــن علت ه ــی از مهمتری ــداوم یک ــای م ــت ه یبوس
چاقــی موضعــی هســتند، پــس در ابتــدا بایــد بــا 
ــه آن  ــه روزان ــی در تغذی ــای طبیع ــن ه ــرار دادن ملی ق

ــرد. ــرف ک را برط
وی ادامــه داد: مصــرف روزانــه یــک لیــوان خاکشــیری 
ــا آب ولــرم تهیــه شــده، قــراردادن هلــو و زردآلــو  کــه ب
در ســبد غذایــی روزانــه و ترجیحــا یــک ســاعت قبــل از 
ــی یبوســت  ــا طبیع ــای کام ــن ه ــه صــورت ملی ــذا ب غ

هــارا بــه طــور کامــل از بیــن مــی برنــد .
ــش  ــکی ارت ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــری  ــو گی ــع یبوســت و جل ــر رف ــاوه ب ــرد: ع ــح ک تصری
از بــروز آن، انجــام نســخه طــب ســنتی ذکــر شــده نیــز 
بــا ایجــاد زمینــه هــای هضــم،  جــذب مناســب و کامــل 
ــروز  ــتهایی از ب ــم اش ــی ک ــاد نوع ــی را ایج ــواد غذای م

ــد. ــو گیــری مــی کنن ــز جل چاقــی هــای موضعــی نی
میرغضنفــری بــا اشــاره بــه چنــد راه حــل کلیــدی دیگــر 
بــرای رفــع چربــی هــای موضعــی و دور شــکم تصریــح 

ــای  ــوه ه ــای می ــه ه ــرف برگ ــت مص ــر اس ــرد: بهت ک
تــرش و ملــس، آلــو بخــارا و تمرهنــدی هــای تــازه نیــز 
در برنامــه هــای غذایــی روزانــه افــراد حتــی بــه میــزان 
ــام، در  ــن اق ــرا ای ــد زی ــرار گیرن ــه ق ــز در برنام ــم نی ک

ــی ســوزها هســتند. زمــره بهتریــن چرب
ــه یــک قاشــق غذاخــوری  وی ادامــه داد: مصــرف روزان
ــرم  ــوان آب ول ــک لی ــی را در ی ــیرین خوراک ــادام ش ب
ریختــه و ترجیحــا ناشــتا و یــک ســاعت قبــل از صــرف 
ــی  ــول در رفــع چرب ــه میــل شــود کــه ایــن محل صبحان

ــده اســت. ــک کنن ــی کم ــی خیل ــای موضع ه
ایــن متخصــص طــب ســنتی یــادآور شــد: البتــه مصرف 
ناشــتای روزانــه یــک عــدد ســیب نیــم ســاعت الــی 40 
دقیقــه قبــل از صبحانــه، عــاوه بــر رفــع خــواب آلودگــی 
ــز  ــی هــای موضعــی نی در کاهــش وزن و کاهــش چرب
موثــر اســت امــا قانــون کلــی ایــن اســت کــه بایــد بــر 
اســاس تشــخیص نــوع مــزاج هــر فــرد، علــت بــروز و 
ــی در وی  ــی و چاق ــای موضع ــی ه ــع چرب ــخه رف نس

مشــخص شود.ســامتی

خــر و پــف شــبانه یکــی از مشــکاتی اســت 
ــان آن را  ــر جه ــادی در سراس ــراد زی ــه اف ک
تجربــه مــی کننــد و بســته بــه نــوع شــدت 
خــود مــی تواننــد نشــانه بیمــاری و یــا 

ــراد محســوب شــوند. ســامت اف
 در زمینــه علــت و درمــان خــر و پــف و 
عــوارض آن بــا  »دکتــر مهــرداد رقــاع، 
متخصــص گــوش و حلــق و بینــی و عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اصفهــان« بــه گفتگــو پرداختیــم.
 شیوع خرو پف شبانه در میان 

زنان و مردان به چه میزان است و 
چه تغییراتی در سیستم هوایی افراد 

باعث ایجاد خر و پف می شود؟
خــر و پــف شــبانه در جامعــه و میــان 
ــان و تقریبــا حــدود  مــردان شــایع تــر از زن
دو برابــر اســت، بــه گونــه ای کــه حــدود 40 
درصــد صــدای خــر و پــف شــبانه را مــردان 
و ۲0 درصــد مــوارد را زنــان جامعــه بــه خــود 

ــد.  اختصــاص مــی دهن
در واقــع وظیفــه سیســتم تنفــس ایــن 
ــا  ــه ه ــه ری ــوا را ب ــیژن ه ــه اکس ــت ک اس
برســاند تــا از آن طریــق خــون شــریانی، پــر 
از اکســیژن شــده و بــه ارگان هــای مختلــف 

ــد. ــال یاب ــدن انتق ب
در واقــع بینــی و دهــان راه هــای عبــور هــوا 

بــوده، بــه صورتــی کــه بینــی راه اصلــی 
تنفــس محســوب مــی شــود و پــس از آن 
ــه حنجــره  ــه ناحیــه حلــق و نهایتــا ب هــوا ب
ــه  ــده و ب ــای ش ــپس وارد ن ــد، س ــی رس م
قســمت هــای تختانــی ریــه دسترســی 
پیــدا مــی کنــد کــه در آنجــا تبــادل گاز 

ــود. ــی ش ــام م ــیژن انج اکس
بــاز بــودن ایــن مجــرای هوایــی بــه انقبــاض 
ــرار  ــرا ق ــن مج ــداره ای ــه در ج ــی ک عضات
ــه  ــن ب ــتگی دارد. بنابرای ــت بس ــه اس گرفت
ــه کــم  ــاض پای ــدرت انقب ــه ق ــی ک هــر دلیل
شــود، دیــواره هــای هوایــی بــه ســمت 
ایجــاد  باعــث  و  شــده  متمایــل  مرکــز 

ــود. ــی ش ــداد م انس
همچنیــن روی ایــن عضــات را مخــاط 
تنفســی فراگرفتــه اســت کــه ایــن بافــت بــا 

ــم  ــارم و پنج ــه چه ــن و از ده ــش س افزای
ــر  ــم ت ــتحکام آن ک ــر و اس ــرم ت ــی ن زندگ
ــف  ــر و پ ــدای خ ــن ص ــود. بنابرای ــی ش م
شــبانه هنــگام خــواب در حقیقــت، لــرزش 

ــت. ــی اس ــاط هوای ــاض مخ و ارتع
 خر و پف ها چند دسته هستند 
و آیا خر و پف های شبانه بیماری 

محسوب می شوند یا خیر؟
خــر و پــف هــا بســته بــه نــوع شــدت خــود 
ــامت  ــا س ــاری و ی ــانه بیم ــد نش ــی توان م
ــف  ــه خــرو پ ــه شــمار رود. در زمین ــراد ب اف
بــا ســه دســته بیمــاری مواجــه هســتیم کــه 
 simple snoring ســاده تریــن نــوع آن
)خــر خــر ســاده( نــام دارد. ایــن در حالــی 
ــاری  ــف بیم ــرو پ ــوع خ ــن ن ــه ای ــت ک اس
علــت  بــه  امــا  نمــی شــود،  محســوب 

شــنیده شــدن صــدای خــر و پــف در طــول 
شــب، بــرای اطرافیــان ایــن افــراد مزاحمــت 

ایجــاد مــی شــود.
 خر و پف های شبانه باعث ایجاد 
چه بیماری هایی در افراد می شود 
و دیگر عوارض این خر و پف ها در 

زندگی افراد چیست؟
ــش  ــندرم افزای ــامل س ــر ش ــته آخ دو دس
وقــف  ســندرم  و  هوایــی  راه  مقاومــت 
تنفســی بــا عــوارض همــراه اســت کــه 
مهم تریــن انهــا عــوارض قلبــی عروقــی 
ــوع  ــانس وق ــه ش ــه ای ک ــه گون ــت، ب اس
و تشــدید آریتمــی هــای قلبــی، فشــار 
ــر عــروق قلــب،  خــون، بیمــاری هــای کرون
نارســایی هــای قلبــی و ...در ایــن دســته از 

افــراد بیشــتر اســت. ایمنــا

#طب_سنتی
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متخصص گوش و حلق و بینی مطرح کرد:

خر و پف های شبانه در مردان شایع تر است

تازه های پزشکی

داروهای سوزش معده، ریسک 
آلزایمر را افزایش نمی دهند

متــداول  داروهــای  بــر  مطالعــه  ایــن  در 
ــه  ــون« )PPI( از جمل ــپ پروت ــای پم »مهارکننده ه
ــد. در  ــز ش Prevacid، Prilosec وNexium تمرک
ــا  ــن داروه ــود ای ــده ب ــوان ش ــی عن ــات قبل مطالع
ممکــن اســت ریســک زوال عقــل و بیمــاری آلزایمر 

ــد. ــش ده ــاال افزای ــه ب ــال ب ــراد ۷۵ س را در اف
در  اســید  تولیــد  کاهــش  بــا   PPI داروهــای 
ســوءهاضمه  مشــکات  درمــان  بــرای  بــدن، 
ــتفاده  ــده اس ــردن مع ــرش ک ــس و ت ــر ریفاک نظی
می شــوند. محققــان دانشــگاه امــوری جورجیــا 
آمریــکا داده هــای جمــع آوری شــده از ســال ۲00۵ 
تــا ۲01۵ حــدود 10۵00 آمریکایــی ۵0 ســال بــه بــاال 
را بررســی کردنــد. ایــن افــراد دارای عملکــرد مغــزی 

ــد. ــف بودن ــری خفی ــکات فک ــا مش ــادی ی ع
۸ درصــد ایــن افــراد همیشــه از داروهــای PPI و 1۸ 

درصــد گاهــی از ایــن داروهــا اســتفاده مــی کردند.
محققــان دریافتنــد افــرادی کــه از PPIهــا اســتفاده 
ــای  ــارت ه ــر زوال مه ــا ریســک کمت ــد ب ــی کردن م
فکــری روبــرو بودند.فلیشــیا گلدشــتاین، سرپرســت 
ــج  ــد: »نتای ــی گوی ــاره م ــن ب ــق، در ای ــم تحقی تی
ــاط  ــه ارتب ــوط ب ــر مرب ــه گزارشــات اخی ــن مطالع ای
اســتفاده از PPIهــا را بــا ریســک بیشــتر زوال عقــل 

و آلزایمــر تاییــد نمــی کنــد.« مهــر

شیوع سرطان روده با عادات 
ناسالم زندگی

نتایــج بررســی هــا نشــان مــی دهــد ســرطان روده 
در بیــن افــراد دارای عــادات ناســالم زندگــی شــیوع 

بیشــتری دارد.
بــه خوبــی مشــخص شــده اســت کــه عــادات 
ناســالم زندگــی نظیــر ســیگار کشــیدن و نوشــیدن 
ــی  ــای مختلف ــاری ه ــروز بیم ــه ب ــر ب ــکل، منج ال
مــی شــود. تحقیــق جدیــد تاییــد مــی کنــد افــرادی 
کــه بیشــتر ورزش مــی کننــد، تغذیــه ســالم تــری 
ــابقه  ــر دارای س ــی کشــند کمت ــد، و ســیگار نم دارن

ــد. ــپ روده بودن ــا پلی ــرطان روده ی س
ــی  ــنجی ارزیاب ــه نظرس ــوط ب ــا مرب ــه ه ــن یافت ای
آنایــن ریســک ســرطان روده توســط کلینیــک 
کلیولنــد اوهایــو بــود کــه بیــش از ۲۷ هــزار پاســخ 
دهنــده جهانــی داشــت.محققان دریافتنــد کمتــر از 
ــه شــده  ــزان توصی ــدگان، می 10 درصــد پاســخ دهن
مصــرف  روز  در  را  غــات  و  ســبزیجات  میــوه، 
می کردنــد. همچنیــن در حــدود یــک چهــارم پاســخ 
دهنــدگان اعــام کــرده بودنــد کــه حداقــل روزی ۳0 
ــد. ــی کردن ــه ورزش م ــار در هفت ــار ب ــه و چه دقیق

ــاره مــی گویــد:  سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن ب
»ســرطان روده یــک بیمــاری قابــل پیشــگیری 
اســت. ایــن نتایــج هــم بــر عوامــل قابــل اصاحــی 
کــه مــی توانــد میــزان خطــر را تغییــر دهــد تاکیــد 

دارد.«ســامانه

تغذیه

بیمه شدن مغز با این خوراکی
زیتــون و روغــن زیتــون دیــر زمانــی اســت کــه به 
ــی دوســتدار  ــم غذای ــوان بخشــی از یــک رژی عن
قلــب یــا کاهــش وزن مــورد اســتفاده قــرار 
ــان داده  ــد نش ــه ای جدی ــا مطالع ــد، ام می گیرن
اســت کــه ایــن مــواد غذایــی ممکــن اســت بــه 
 محافظــت از مغــز در برابــر بیمــاری هــا نیــز کمک 

کنند.
ــک  ــی هــای ت ــرای چرب ــی ب ــون منبعــی عال زیت

ــن E اســت.  ــر اشــباع و ویتامی غی
چربــی هــای تــک غیــر اشــباع در حفــظ و 
نگهــداری غشــاهای خارجــی ســلول هــای مغزی 
نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد و از مــواد ژنتیکی و 
اجــزا ســلولی تولیــد کننــده انــرژی )میتوکندری( 
کــه بــه تامیــن ســوخت مغــز کمــک مــی کننــد 

ــد. نیــز محافظــت مــی کن
ــرای  ــیدانی ب ــی اکس ــت آنت ــن E محافظ ویتامی
ــد  ــه مــی کنــد و مــی توان اجــزا چربــی مغــز ارائ

ــد.  ــاب را کاهــش ده ــر آســیب و الته خط
در  محلــول  اکســیدان  آنتــی  ویتامیــن  ایــن 
ــای  ــه معن ــز اســت کــه ب ــدن نی ــی ب ــی اصل چرب
ــکال  ــیب رادی ــازی آس ــی س ــی آن در خنث توانای
هــای آزاد در تمــام مناطــق سرشــار از چربــی 
بــدن، از جملــه مغــز و پوشــش محافــظ اعصــاب 

ــت.  اس
بیــش از 60 درصــد از مغــز انســان از چربــی 
ــی  ــن E نقش ــن رو، ویتامی ــه و از ای ــکل گرفت ش

ــد.  ــی کن ــا م ــامت آن ایف ــم در س مه
ــر  ــک غی ــای ت ــی ه ــواع چرب ــر ان ــد دیگ همانن
اشــباع، ویتامیــن E نیــز بــه محافظــت از مراکــز 
تولیــد انــرژی در ســلول هــا کمــک مــی کنــد تــا 
ــی  ــه ســلول هــای شــما توانای ــن مســاله ک از ای
ــدن و  ــای ب ــرای فرآینده ــی ب ــرژی کاف ــد ان تولی
ــل  ــان حاص ــد، اطمین ــز را دارن ــای مغ عملکرده

شــود.
اکسیداســیون  از  زیتــون  روغــن  و  زیتــون 

کننــد.  مــی  پیشــگیری  کلســترول 
کلســترول اکســید شــده بــا ســکته مغــزی 

پیونــد خــورده اســت.
ایــن فعالیــت هــای ضــد التهابــی چربــی هــای 
تــک غیــر اشــباع، ویتامیــن E و مــواد شــیمیایی 
ــه  ــا ب ــول ه ــی فن ــام پل ــه ن ــدی ب ــی مفی گیاه
کاهــش احتمــال شــکل گیــری التهــاب در مغــز 

کمــک مــی کننــد. 
چــرب  اســیدهای  از  زیتــون سرشــار  روغــن 
مهــم  مغــز  بــرای  اســت کــه  نیــز   امــگا-9 

هستند.
ــک  ــون ارگانی ــه از زیت ــد ک ــل کنی ــان حاص اطمین
ــا روغــن زیتــون ارگانیــک فــوق بکــر اســتفاده  ی
مــی کنیــد زیــرا حــاوی بیشــترین میــزان مــواد 
ــه  ــی ک ــش های ــت ک ــه آف ــتند و ب ــذی هس مغ
ــزی را  ــیب مغ ــد آس ــی توانن ــوه م ــور بالق ــه ط ب

موجــب شــوند، آلــوده نیستند.ســامت نیــوز

زیبایی

محافظت پوست در برابر اشعه های 
مضر نور خورشید 

ــو  ــت و م ــص پوس ــه متخص ــت پیش ــل صداق خلی
اظهــار کــرد: همــه افــراد بایــد بــه منظــور محافظــت 
نــور  مضــر  اشــعه های  برابــر  در  خــود  پوســت 
ــاب  ــد آفت ــال از ض ــول س ــام فص ــید در تم خورش

ــد. ــتفاده کنن اس
بنابرایــن ایــن موضــوع کــه برخــی  تصــور می کننــد 
ــتان  ــد در تابس ــط بای ــاب را فق ــد آفت ــای ض ِکرِم ه

بــه کار ببرنــد، بــاوری نادرســت اســت.
ــاعت  ــه س ــر س ــد ه ــخاص بای ــرد: اش ــان ک وی بی
یــک بــار مصــرف ضــد آفتــاب خــود را تجدیــد کننــد، 
اگــر مــا در معــرض نور مســتقیم و شــدید خورشــید 
قــرار بگیریــم بــه کار بــردن ضــد آفتــاب بــه تنهایــی 
کافــی نبــوده و بایــد عــاوه بــر آن از پوشــش 
مناســب ماننــد کاه لبــه دار، چتــر و عینــک  آفتابــی 

نیــز اســتفاده کنیــم.
ــراد  ــر اف ــزود: اگ ــو اف ــن متخصــص پوســت و م ای
)در منــزل یــا اداره( در معــرض نــور غیــر مســتقیم 
ــاب اســتفاده  ــد از ضــد آفت ــط بای ــد فق ــرار بگیرن ق

ــد. کنن
صداقــت پیشــه مطــرح کــرد: برخــی اشــخاص 
تصــور می کننــد وقتــی ضــد آفتــاب را بــه کار 
می برنــد از ویتامیــن D نــور خورشــید محــروم 
ــر  ــه ه ــاز روزان ــزان نی ــه می ــی ک ــوند در حال می ش
فــرد از ایــن ویتامیــن خیلــی زیــاد نیســت بنابرایــن  
شــخص نبایــد ســاعت های طوالنــی در معــرض 
نــور مســتقیم خورشــید قــرار گیــرد و از ایــن طریــق 
ــاند و در  ــیب برس ــود آس ــت خ ــامت پوس ــه س ب
ــق  ــه از طری ــاز روزان ــزان نی ــن می ــه ای ــواردی ک م
خورشــید بــرآورده نشــود نیــز افــراد می تواننــد 
کمــک   D ویتامیــن  خوراکــی  قرص هــای   از 

بگیرند.
ــا دارای  ــه پوســت آن ه ــرادی ک ــرد: اف ــد ک وی تاکی
جــوش و چــرب بــوده بایــد از ِکرِم هــای ضــد 
ــخاص دارای  ــتفاده و اش ــی اس ــد چرب ــاب فاق آفت
پوســت خشــک بایــد ضــد آفتاب هــای چــرب 

ــد. ــرف کنن مص
ایــن متخصــص پوســت و مــو بــا بیــان اینکــه ضــد 
آفتاب هــا دارای ۲ نــوع فرموالســیون فیزیکــی و 
شــیمیایی هســتند، تصریــح کــرد: ضــد آفتاب هــای 
ــد  ــرده و ض ــس ک ــید را منعک ــور خورش ــی ن فیزیک
آفتاب هــای دارای فرمــول شــیمیایی اشــعه های 
ــه خــود جــذب  ــور خورشــید را ب مضــر موجــود در ن
در  موجــود  آفتاب هــای  ضــد  اکثــر  می کننــد. 
 بــازار دارای هــر ۲فرمــول شــیمیایی و فیزیکــی 

هستند.
ــی  ــراد دارای پوســت خیل ــر اف ــادآور شــد: اگ وی ی
ســفید )تیــپ 1( هســتند ماننــد نــژاد اروپایــی بایــد 
از SPF بــاالی ۳0 اســتفاده کننــد و اشــخاصی کــه 
ــاال هســتند بایــد ضــد  دارای تیــپ پوســتی ۲ بــه ب
ــل ۲0  ــه SPF آن حداق ــد ک ــاب کنن ــی را انتخ آفتاب

باشــد. بهداشــت نیــوز

خانواده
بدترین زمان برای حل دعواهای 

همسران
روابــط صمیمــی تریــن همســران نیــز در لحظــه هــا 
ــتعاره  ــود. اس ــی ش ــری م ــا اب ــی کام ــه های و بره
ــن  ــا در تبیی ــتعاره ه ــن اس ــی از بهتری ــمان یک آس
دگرگونــی روابــط میــان آدم هــا از جملــه همســران 

اســت. 
آســمان  نــدارد  انتظــار  کســی  کــه  همچنــان 
ــات دایمــی  ــک حــال باشــد تصــور ثب همــواره در ی
ــی ــر واقع ــور غی ــا تص ــز کام ــران نی ــه همس  رابط

 است. 
ــه  ــوای رابط ــی ه ــه وقت ــن جاســت ک ــه ای ــا نکت ام
ــود  ــی ش ــار م ــره و ت ــری و تی ــرد اب ــن زن و م بی
احتمــال حــل و فصــل چالــش در آن زمــان نیــز بــه 

ــی رســد.  ــل ممکــن م حداق
یــک زن ممکــن اســت در طــول مــاه احــوال کامــا 
ــردان  ــرای م ــت ب ــد، وضعی ــه کن ــی را تجرب گوناگون

هــم ایــن گونــه اســت. 
اگرچــه ممکــن اســت منشــأ ایــن تغییــرات در زنــان 
ــرض  ــه ف ــاوت باشــد. ب ــر متف ــا همدیگ ــردان ب و م
یکــی از مهــم تریــن ریشــه هــای تغییــرات خلــق و 
خــو در زنــان ممکــن اســت بــه تغییــرات هورمونــی 
ــه  ــاره مــردان ب آن هــا مرتبــط باشــد امــا مثــا درب
ــا  ــا نهایت ــان ام ــای کاری آن ــش ه ــایل و چال مس
آنچــه وضــوح دارد ایــن اســت کــه چــه زنــان و چــه 
ــی  ــی و روان  مــردان همــواره در یــک وضعیــت ذهن

نیستند. 
نکتــه جالــب توجــه ایــن جاســت کــه وقتــی 
کســی در ضعیــف تریــن وضعیــت ذهنــی و روانــی 
ــزرگ تریــن  ــرد در آن صــورت ب خــود قــرار مــی گی

ــد.  ــی آی ــود م ــه وج ــا ب چالش ه
ــاب  ــاده را ت ــوخی س ــک ش ــد ی ــی توان ــا او نم مث
ــل  ــرف مقاب ــای ط ــرف ه ــه ح ــه ب ــاورد، بدبینان بی
ــه تاریــک تریــن گوشــه هــای  توجــه مــی کنــد و ب
ســخنان او متمرکــز مــی شــود و آمــاده داد و بیــداد 

ــزاع اســت. و ن
ــوری  ــش باالســت صب ــه تن ــی ک ــان های ــر در زم اگ
ــد و نخواهیــد آن مســأله ای کــه باعــث  پیشــه کنی
ــد در  ــل کنی ــه ح ــده در آن لحظ ــش ش ــاد تن ایج
ــاز شــود و  ــد کــه پنجــره هــا ب واقــع اجــازه داده ای

ــه شــود.  ــر وارد فضــای رابط ــازه ت ــی ت هوای
مســلما وقتــی ایــن اتفــاق بــا لبخنــد زدن، گرفتــن 
دســت همدیگــر، خریــد یــک کادوی کوچــک و 
تمهیداتــی از ایــن دســت روی دهــد در آن صــورت 
ــا  ــره ه ــردن پنج ــاز ک ــمت ب ــه س ــا ب ــع م در واق
رفته ایــم، آن وقــت مــی شــود کلماتــی از ایــن 
ــم  ــن ه ــد م ــه زن بگوی ــنید ک ــتر ش ــت را بیش دس
مقصــر بــودم و مــرد پاســخ دهــد نــه! بیشــتر 

ــد.تبیان ــن ش ــر م تقصی

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

علــی ســلیمانی پــور مدیــرکل پزشــکی 
قانونــی اســتان اصفهــان ضمــن گرامــی 
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــوه قضائی ــه ق ــت هفت داش
از  یکــی  عنــوان  بــه  قانونــی  پزشــکی 
قــوه  تخصصــی  هــای  بــازو  مهم تریــن 
قضائیــه اســت کــه  ایــن کارشناســی اصــواًل 
در حــوزه علــوم پزشــکی و پیراپزشــکی 

اســت.
ســلیمانی پــور ادامــه داد: حــدود ۲۷ درصــد 
قســمت های  در  کــه  هایــی  پرونــده  از 
مختلــف مراجــع قضایــی ماننــد شــوراها و 
محاکــم و شــعب بــدوی مطــرح می شــود، 
بــرای بررســی بــه ایــن اداره کل مــی آینــد؛ 
چــون موضــوع پرونــده بــا موضوعــات 

ــط اســت. ــا مرتب تخصصــی م
وی افــزود: اظهــار نظرهــای کارشناســی 
درصــد   9۵ بــاالی  در  قانونــی  پزشــکی 
قضــات  وثــوق  و  تأییــد  مــورد  مــوارد 
اهمیــت  مطلــب  ایــن  می گیــرد؛  قــرار 
فعالیت هــای پزشــک قانونــی را بــه خوبــی 

می کنــد. روشــن 
 ۱۵۰ هزار پرونده در حوزه 

معاینات سرپایی
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
ــه  ــی ب ادامــه داد: گســتره کار پزشــک قانون
چهــار حــوزه فنــی و تخصصــی تقســیم 
می شــود، معاینــات ســرپایی کــه ســال 
ــترین  ــده بیش ــزار پرون ــا 1۵0 ه ــته ب گذش
داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  تعــداد 
 بــود بخــش اول کاری پزشــکی قانونــی 

است.
ــکی  ــات روان پزش ــرد: معاین ــه ک وی اضاف
در  افــراد  صاحیــت  هــای  اســتعام  و 
و  مــردان  اختصاصــی  معاینــات  کنــار 
ــورد بررســی  ــم م ــن ه ــان و ســقط جنی زن
ــرد. ــی گی ــرار م ــوزه ق ــن ح ــان ای کارشناس

 نزاع، شایع  ترین دلیل معاینات 
سرپایی پزشک قانونی

ــزاع،  ــرد: ن ــح ک ــئول تصری ــام مس ــن مق ای
شــایع  تریــن دلیــل معاینــات ســرپایی 
ــار  ــه آم ــه مقایس ــوده ک ــی ب ــک قانون پزش
ســال 9۵ نســبت بــه ســال قبــل دو و 

ــد؛  ــی  ده ــم درصــد کاهــش را نشــان م نی
ــدی  ــوزه بع ــک ح ــوادث ترافی ــات ح صدم
اســت کــه در حــوزه معاینــات ســرپایی 

بیشــترین فراوانــی را دارد.
ســلیمانی  پــور بــا بیــان ایــن کــه برخــی از 
ــانه  ــدا منش ــورت کدخ ــه ص ــوادث کار ب ح
حــل مــی  شــود؛ گفــت: دو هــزار و ۷60 
قانونــی  پزشــکی  بــه  مــورد حادثــه کار 
ارجــاع شــده کــه نســبت بــه ســال 94، ســه 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــم درص و نی
 ۵۱۶ مورد مجوز سقط درمانی

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
ــه  ــن ب ــه ســقط جنی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
ــاق  ــی اتف ــکی قانون ــوان در پزش ــچ عن هی
ــه صــورت  ــد، خاطرنشــان کــرد: ب نمــی  افت
مشــخص »ســقط درمانــی« در پزشــکی 
ــع  قانونــی انجــام می گیــرد کــه آن هــم تاب

ــت. ــی اس ــرایط خاص ش
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ســقط 
درمانــی بــا تأییــد ســه متخصــص و کمتر از 
چهــار ماهــه بــودن جنیــن و بررســی مجــدد 
قانونــی  پزشــکی  کارشناســان  توســط 
ــرد: در ســال  ــوان ک ــرد، عن ــی  گی صــورت م
9۵ بــرای صــدور مجــوز ســقط درمانــی، 
۷۲۸ مــورد مراجعــه کردنــد کــه در ۵16 

ــت. ــده اس ــادر ش ــوز ص ــورد مج م
ســقط  از  دســته  ایــن  تشــریح  در  وی 

جنیــن تصریــح کــرد: آمــار مــا مربــوط 
اســت  درمانــی  ســقط  مجوزهــای  بــه 
کــه مبتنــی بــر قانــون و مــاده واحــد 
ــن  ــرد و ای ــی گی ــی صــورت م ســقط درمان
ــک  ــه ی ــن ب ــر جنی ــد اگ ــی گوی ــون م قان
بیمــاری ماننــد عقــب افتادگــی ذهنــی 
مبتــا باشــد و یــا مــادر مبتــا بــه بیمــاری 
باشــد کــه ادامــه بــارداری تهدیدکننــده 
 ســامت مــادر اســت؛ مجــوز ســقط صــادر 

می شود.
 راه اندازی واحد جدید دادپزشک

مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
معاینــات اجســاد را حــوزه دیگــری عنــوان 
پزشــکی  کارشناســان  آن  در  کــه  کــرد 
ــی در ســال گذشــته ســه هــزار و 400  قانون
ــع  ــتور مراج ــا دس ــده را ب ــوت ش ــورد ف م
در  و  معاینــه  و  بررســی  مــورد  قضایــی 
ــرار  ــد شــکافی ق ــورد کالب ــزوم م  صــورت ل

داده  اند.
ــی  ــًا در تمام ــه تقریب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
بــا  مــوارد تعییــن علــت دقیــق فــوت 
کالبدشــکافی امکان پذیــر اســت، اظهــار 
ــکل  ــدف ش ــن ه ــا ای ــک ب ــرد: دادپزش ک
گرفــت کــه کســانی کــه می شــد بــدون 
کالبدشــکافی علــت فــوت را تشــخیص داد 
ــد  ــن واح ــکیل ای ــه تش ــد ک ــام دهن را انج
داد؛  کاهــش  را  کالبدشــکافی ها  تعــداد 

ایــن واحــد ۷۵0 مــورد را مــورد بررســی 
کــرده  صــادر  دفــن  جــواز  و  داده   قــرار 

است.
ســلیمانی پــور معتقــد بــود: وقتــی مراجــع 
قضایــی بــرای تعییــن علــت فــوت دســتور 
صــادر و دادســتان یــا نماینــده قانونــی 
ــن دســتور  ــی ای ــه پزشــکی قانون ایشــان ب
ــواده هــا  را مــی دهــد، نقــش رضایــت خان
بــرای کالبــد شــکافی مــاک نیســت و اگــر 
خانــواده هــا هــم رضایــت نداشــته باشــند و 
ــن کار را  ــد شــکافی باشــد، ای ــه کالب ــاز ب نی

انجــام مــی دهیــم.
 مرگ بیش از هزار اصفهانی در 

جاده  ها
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
افــزود: در ســال 9۵، هــزار و 46 فوتــی بــه 
ــه  ــتیم ک ــاده  ای داش ــات ج ــل تصادف دلی
نســبت بــه ســال قبــل بیــش از هفــت 
ــوط  ــوادث مرب ــته، ح ــش داش ــد کاه درص
بــه ســوختگی نیــز بــه همیــن میــزان 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
را  قانونــی  پزشــکی  ســوم  حــوزه  وی 
کمیســیون هــا برشــمرد و اظهــار کــرد: واحد 
ــا  ــای ب ــه پرونده  ه ــبت ب ــیون ها نس کمیس
اهمیــت بــاال و مــواردی کــه بــرای بــار دوم 
ــی ارجــاع داده می شــود،  ــه پزشــک قانون ب

می کننــد. تصمیم گیــری 

 ۱۵۰ پرونده قصور پزشکی در 
یک سال

ــور در ســال 9۵، 1۵0  ــه گفتــه ســلیمانی  پ ب
ــده قصــور پزشــکی در کمیســیون  های  پرون
پزشــکی قانونــی بررســی شــده اســت، 

ــی  ــه جراح ــوط ب ــورد مرب ــن م ــش تری بی
ــوده  ــی ب ــی و مامای ــان، عموم ــان و زایم زن

اســت. 
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب ــلیمانی پ س
ــوزه  ــی ح ــکی قانون ــای پزش ــگاه  ه آزمایش
ــی  ــکی قانون ــل پزش ــه ذی ــت ک ــری اس آخ
هــزار   ۲6 داشــت:  ابــراز  دارد،  فعالیــت 
ــج  ــی، پن ــگاه سم شناس ــده در آزمایش پرون
ــی،  ــیب  شناس ــگاه آس ــزار و ۵00 آزمایش ه
آزمایشــگاه  در  مــورد   ۲00 و  هــزار  ســه 
ژنتیــک  آزمایشــگاه   ۵۵0 و  ِســرولوژی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
 نمونه گیری از ۸۸۰ مجرم 

سابقه دار
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
یــادآور شــد: بانــک ژنتیــک هویــت ایرانیــان 
اصفهــان ســال گذشــته آغــاز بــه کار کــرد در 
ــان ســابقه  ــر از مجرم ــدم ۸۸0 نف ــن ق اولی
 دار را نمونــه  گیــری کــرد، ایــن بانــک بــرای 
ــی  ــای قضائ ــه پرونده ه ــق ب ــیدگی دقی رس

ــد.  ــه ســزایی می کن کمــک ب
وی بــا اشــاره بــه تشــکیل تیــم  هــای 
منســجم بــرای کنتــرل کیفیــت بخش هــای 
ــت  ــه اهمی ــا ب ــرد: بن ــح ک ــف تصری مختل
پزشــکی  کارشناســان  نظرهــای  اظهــار 
 99 دارد،  وجــود  نظــارت  ایــن  قانونــی 
بــر  منطبــق  هــا  نظــر  اظهــار  از  درصــد 
 اســتانداردها و موازیــن علمــی تعریف شــده

است. 
کمبــود  از  انتقــاد  بــا  ســلیمانی  پــور 
امکانــات، تجهیــزات و زیرســاخت  هــای 
اســتان  در  قانونــی  پزشــکی  موجــود 
ــای  ــی فضاه ــت: تمام ــان داش ــان بی اصفه
در  را  قانونــی  پزشــکی  تملیکــی  اداری 
ــرار ــازی ق ــورد بازس ــر م ــال اخی ــد س  چن

 داده ایم.
ــال  ــروژه در ح ــت پ ــرد: هف ــح ک وی تصری
ســال  در  امیدواریــم  و  داریــم  احــداث 
جــاری واحــد معاینــه اجســاد کــه یکــی از 
بــزرگ  تریــن مراکــز در ســطح کشــور بــوده 
ــن  ــرای ای ــان ب ــارد توم ــه میلی ــون ن و تاکن
پــروژه هزینــه شــده و چهــار میلیــارد دیگــر 
بــرای تکمیــل نیــاز دارد را بــه بهــره  بــرداری 

ــانیم. برس

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خبر داد:

نزاع، شایع ترین دلیل معاینات سرپایی پزشکی قانونی
۱۵۰ پرونده قصور پزشکی در سال ۹۵   

،،
قصــور  پرونــده   ۱۵۰  ،۹۵ ســال  در 
پزشــکی در کمیســیون  های پزشــکی 
قانونــی بررســی شــده اســت، بیــش 
تریــن مــورد مربــوط بــه جراحــی زنــان 
و زایمــان، عمومــی و مامایــی بــوده 

اســت.
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آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــارم موضــوع قان چه
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه 
و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــه مــدت دو  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــه  ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب مــاه از تاری

ــد. ــم نماین ــی تقدی مرجــع قضای
1.رای شــماره 54367-1394/12/22 هیــأت دوم اقــای 
ــماره 10   ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی بهارانچ ــی عباس مصطف
ــن   ــد حس ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1289920931  ص کدمل
ــاع از   ــگ مش ــه-هفتم دان ــگ وس ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع  ــاحت  384   مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــدانگ س شش
از پــالک شــماره 81 فرعــی از 9  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازموردثبــت 
ــالک ــر 749و356و825  ام ــه 364و73و494 دفت صفح
ــم  ــأت دوم خان ــماره 54368-1394/12/22 هی 2.رای ش
زهــرا مکتوبیــان بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 3  
ــد حســین   ــان  فرزن ــی 1290084025  صــادره اصفه کدمل
نســبت بــه دو دانــگ وچهار-هفتــم دانــگ مشــاع از  
ــع  ــاحت  384   مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــدانگ س شش
از پــالک شــماره 81 فرعــی از 9  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازموردثبــت 

ــالک ــر 340  ام ــه 557 دفت صفح
3.رای شــماره 12540-1395/05/25 هیــأت اول خانــم 
بــه شناســنامه شــماره  الریچــه   جانقربــان  صدیقــه 
22  کدملــی 5129790138  صــادره دهاقــان  فرزنــد 
حســینقلی  ششــدانگ یکبابخانــه بــه اســتثنابهاثمنیه 
اعیانــی ان  بــه مســاحت 193  مترمربــع از پــالک شــماره 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 27  اصل 220  فرع
ــه  ــت صفح ــان ازموردثب ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

امــالک دفتــر 414و668  383و408 
4.رای شــماره 16484-1395/06/21 هیــأت اول اقــای 
ــه شناســنامه شــماره 11234   ــی  ب مرتضــی نصــر کارالدان
ــول  ــد رس ــان فرزن ــادره اصفه ــی  1292040424  ص کدمل
ششــدانگ یکبابخانــه بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان  
ــماره 143  ــالک ش ــع از پ ــاحت 160/82  مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 37  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــند 91/6/21-83448  ــان ازس ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــان ــه 25 اصفه دفترخان

5.رای شــماره 25974-1395/09/30 هیــأت اول آقــای 
حســن رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 47 کدملی 
1290165971 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 307 متــر مربــع پــالک شــماره 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از34 اصل 266  فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند شــماره 

ــان ــه 73 اصفه 81965 مــورخ 69/1/20 دفترخان

6.رای شــماره 25854-1395/09/29 هیــأت اول خانــم 
ــه شناســنامه شــماره 55612 کدملــی  بشــری محمــدی ب
4720707343 صــادره عــراق فرزنــد قربانعلــی ســه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  173 
ــان  ــی واقــع در اصفه ــع پــالک شــماره 34  اصل ــر مرب مت
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

حســن رضائــی ســودانی
7.رای شــماره 25856-1395/09/29 هیــأت اول آقــای 
حســن رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 47 
ــگ  ــه دان ــر س ــد باق ــادره فرزن ــی 1290165971 ص کدمل
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  173 
ــان  ــی واقــع در اصفه ــع پــالک شــماره 34  اصل ــر مرب مت
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــودانی ــی س ــن رضائ حس
8.رای شــماره 25503-1395/09/23 هیــأت ســوم آقــای 
ــی   ــماره 1109 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــرف   ب ــی اش قربانعل
6219232062 صــادره فریــدن فرزنــد محمــود  ســه دانــگ 
ــاحت  123.15  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از  شش
مترمربــع از پــالک شــماره 67 فرعــی از 27  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ازمالــک رســمی عــزت دلبــران

9.رای شــماره 25515-1395/09/23 هیــأت ســوم خانــم 
جمیلــه کریمــی   بــه شناســنامه شــماره 23 کدملــی  
6219827589 صــادره بوئیــن و میاندشــت فرزند امیرقلی      
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ســه دانــگ از ششــدانگ یــک ب
ــی از  27  ــماره  67    فرع ــالک ش ــع از پ 123.15 مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــی ســاطعی ــک رســمی عل ــان ازمال غــرب اصفه

چهــارم  هیــأت   1395/09/22-25271 شــماره  10.رای 
ــماره 47  ــنامه ش ــه شناس ــنایی ب ــاه س ــر ش ــای ناص آق
کدملــی 1290675821 صــادره اصفهــان فرزنــد عزیزالــه در 
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 124.43 مترمربــع 
پــالک شــماره 224 فرعــی از 21 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ص 284 دفتــر 75

ــم  ــأت دوم خان ــماره 28335-1395/10/28 هی 11.رای ش
شــیرین مــوری هرمــزی بــه شناســنامه شــماره 676 
کدملــی 1754107486 صــادره اهــواز فرزنــد حســن 
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت  76/87    
مترمربــع پــالک شــماره    67   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  ازمالکیــت 

ــر حســینی ســید جعف
چهــارم  هیــأت   1395/11/28-31067 شــماره  12.رای 
آقــای جــالل افشــاری بــه شناســنامه شــماره  200 کدملــی 
1159908427  صــادره فریــدن  فرزنــد نادرقلــی ششــدانگ 
ــالک  ــع از پ ــاحت 78مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره  فرعــی از 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی حســین 

امینــی عاشــق آبــادی

13.رای شــماره 31044-1395/11/27 هیــأت ســوم آقــای 
ســید حســن فاطمــی رنانی  بــه شناســنامه شــماره 10155 
کدملــی 1283210894 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ســید مهــدی ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از 18  ــماره 3578 فرع ــالک ش ــع از پ 147.28 مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــماره  ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــان ــه 91 اصفه ــورخ 71/10/10 دفترخان 32230 م

ســوم  هیــأت   1395/11/27-31045 شــماره  14.رای 
ــه شناســنامه شــماره 60  آقــای شــکراله رضائــی برزانــی ب
کدملــی 1290140812 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی محمــد  
بــه مســاحت 84.12  بــاب کارگاه   ازششــدانگ یــک 
ــع  ــی واق ــع از پــالک شــماره 99 فرعــی از 27 اصل مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 385 دفتــر 513  

ــالک ام
دوم  هیــأت   1395/12/03-31666 شــماره  15.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــم صدیقــه جــوادی الیادران خان
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1284401601 387 کدملــی 

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــین در  شش عبدالحس
مســاحت 137.82مترمربــع پــالک شــماره 209فرعــی 
از 15اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 592 دفتــر 954 

ــالک ام
ــم  ــأت دوم خان ــماره 31817-1395/12/04 هی 16.رای ش
شــماره 87  شناســنامه  بــه  محققیــان گورتانــی  آزاده 
کدملــی 1290840555 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 
یدالــه در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
154.18مترمربــع پــالک شــماره  411 فرعــی از 15 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــالک ــر 382 ام ــه 232 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

17.رای شــماره 32266-1395/12/10 هیــأت دوم آقــای 
بــه شناســنامه شــماره 1130034380  علــی ماهرانــی 
کدملــی 1130034380 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد احمد 
ــتثناء  ــه اس ــاختمان ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در      شش
بهــای ثمنیــه اعیانــی   بــه مســاحت   304/10   مترمربــع 
پــالک شــماره 302     فرعــی از  16  اصلــی واقــع در 
ــان  ــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــالک ــق  ســامانه ام طب
ــای  ــأت دوم آق ــماره 31697-1395/12/04 هی 18.رای ش
رمضــان شــریفی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 12 
کدملــی 1289877807 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــه در   ششــدانگ ی ال
234.20مترمربــع پــالک شــماره 271فرعــی از 36 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــریفی ولدان ــه ش ــح ال ــت فت ــان از مالکی اصفه
ــای  ــأت دوم آق ــماره 31833-1395/12/04 هی 19.رای ش
ــماره 3074  ــنامه ش ــه شناس ــاج ب ــی میرح ــید مرتض س
کدملــی 1286769981 صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید 
حســینعلی در  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 208/40 مترمربــع پــالک شــماره  
68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از ســهم االرث ناصــر غفــاری و زبیــده زارع  
20.رای شــماره 31834-1395/12/04 هیــأت دوم  خانــم 
زهــرا قاســمی محمــد آبــادی بــه شناســنامه شــماره 125 
ــر  ــد اکب ــان  فرزن ــادره  اصفه ــی 1286978408 ص کدمل
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــی  ــماره  68 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 208/40 مترمرب مس
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــده زارع ــاری و زبی ــر غف ــهم االرث ناص ــان  از س اصفه
ــای  ــأت اول آق ــماره 33781-1395/12/25 هی 21.رای ش
حبیــب الــه رســتم زاده بــه شناســنامه شــماره 186 
ــد خــداداد در   کدملــی 1290162026 صــادره اصفهــان فرزن
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  132 مترمربــع 
پــالک شــماره  3144 و 3145 فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان از 

ــق ســامانه امــالک ــان  طب مالکیــت شــهرداری اصفه
22.رای شــماره 33779-1395/12/25 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 121 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی عباس مصطف
ــعبانعلی  ــد ش ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1290682305 ص
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  140 مترمربــع 
پــالک شــماره  558 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

میــرزا علــی عباســی
23.رای شــماره 33798-1395/12/25 هیــأت اول آقــای 
ــماره 55  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــری نصرآب ــد نص محم
ــم در  ــد کری ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290021953 ص کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه  شش ــاع از 72 حب ــه مش 43/2  حب
خانــه بــه مســاحت  290.96 مترمربــع پــالک شــماره  85 
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 57589 مــورخ 

ــان ــه 5 اصفه 60/2/22 دفترخان
24.رای شــماره 33799-1395/12/25 هیــأت اول خانــم 
اشــرف نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 2071 کدملــی 
1283493098 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی در  28/8 
حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  290.96 مترمربــع پــالک شــماره  85 فرعــی از 
5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــورخ 60/2/22  ــند 57589 م ــب س ــان بموج ــرب اصفه غ

دفترخانــه 5 اصفهــان
ــای  ــأت اول آق ــماره 33126-1395/12/17 هی 25.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــه مقــدم عاشــق آب ســیف ال
3288 کدملــی 1283331128 صــادره اصفهــان فرزنــد 
مهــدی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 212.40 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  66 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــه 582  ــت صفح ــورد ثب ــادی م ــق آب ــدم عاش ــدی مق مه

ــالک ــر 149 ام دفت
ــم  ــأت اول خان ــماره 33319-1395/12/21 هی 26.رای ش
ــماره 707  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی اصفهان ــکوه صحت ش
ــر  ــد ناص ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1285629566 ص کدمل
ــاحت 176.53  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره   68 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــانی ــی کش ــیرازی و مرتض ــر گلش اکب
ــای  ــأت اول آق 27.رای شــماره 33148-1395/12/18 هی
ــماره 8870  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی رنان ــی کرون براتعل
کدملــی 1283198037 صــادره  اصفهــان فرزنــد مهــدی در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 157.90مترمربع 
پــالک شــماره  3837 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــدی رنان مالکیــت مهــدی کرون
ــای  ــأت اول آق ــماره 32284-1395/12/10 هی 28.رای ش
مجتبــی جدیــدی بــه شناســنامه شــماره 54 کدملــی 
1129562417 صــادره فریدونشــهر فرزنــد محمــد ســه 
ــه  ــه    ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش ــگ مش دان
مســاحت    189/70  مترمربــع پــالک شــماره  207 و 
208    فرعــی از  40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــی  ــت عل ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل 14  حــوزه ثب
کیقبــادی پــالک 40/207 ثبــت در صفحــه 202 دفتــر 182 
امــالک و ســید حســن احمــد زاده پــالک 40/208 مــورد 

ثبــت صفحــات 388 و 417 دفتــر 169 و 215 امــالک
ــای  ــأت اول آق ــماره 32285-1395/12/10 هی 29.رای ش
حســن جدیــدی بــه شناســنامه شــماره 66 کدملــی 
ــه  ــد س ــد محم ــهر فرزن ــادره فریدونش 1129548686 ص
ــه  ــه    ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش ــگ مش دان
مســاحت    189/70  مترمربــع پــالک شــماره  207 و 
208    فرعــی از  40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــی  ــت عل ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل 14  حــوزه ثب
کیقبــادی پــالک 40/207 ثبــت در صفحــه 202 دفتــر 182 
امــالک و ســید حســن احمــد زاده پــالک 40/208 مــورد 
ثبــت صفحــات 388 و 417 دفتــر 169 و 215 امــالک

ــای  ــأت اول  آق ــماره 32430-1395/12/11 هی 30.رای ش
52 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  نصــری  قاســم 
اصفهــان فرزنــد حســن در  62  1289903190 صــادره 
و شــش، هشــتاد و هفتــم حبــه مشــاع از 72 حبــه   
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 169.70مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5  اصل ــماره 114فرع ــالک ش پ
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

صفحــات 490 و 334 دفاتــر 307 و 338 امــالک
ــم  ــأت اول خان ــماره 32429-1395/12/11 هی 31.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 373  ــی ب ــی همدان ــه امیدعل فاطم
ــاس  ــد عب ــهر ری فرزن ــادره ش ــی 0491036906 ص کدمل
ــاع  ــه مش ــم حب ــتاد و هفت ــک، هش ــتاد و ی در  9 و هش
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه   شش از 72 حب
ــی  ــی از 5  اصل ــماره 114فرع ــالک ش ــع پ 169.70مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــر 307  ــات 490 و 334 دفات ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

و 338 امــالک
32.رای شــماره 31637-1395/12/03 هیــأت دوم آقــای 
محمدعلــی نــادری بنــی بــه شناســنامه شــماره 4080 
کدملــی 4621053701 صــادره  شــهرکرد فرزنــد غالمرضــا 
در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه مســاحت 
147مترمربــع پــالک شــماره 425 فرعــی از 16 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــورخ 50/4/12  ــماره 20409 م ــند ش ــب س ــان بموج اصفه

ــان ــه 36 اصفه دفترخان
ــم  ــأت اول خان 33.رای شــماره 32395-1395/12/11 هی
نرگــس کیانــی زهرانــی بــه شناســنامه شــماره 1270 
ــه  ــد نصرال ــان فرزن ــی 1284773515 صــادره اصفه کدمل
در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 105مترمربــع 
ــی واقــع در اصفهــان  پــالک شــماره 676 فرعــی از 12اصل
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

متقاضــی
اول  هیــأت   1395/12/10-32332 شــماره  34.رای 
آقــای محســن خلیلــی بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 
1129870979 صــادره  فریونشــهر فرزنــد رضــا ششــدانگ 
یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت   51/02   مترمربــع پــالک 
شــماره   67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت اســداله زارع
ــم  ــأت اول خان 35.رای شــماره 33168-1395/12/18 هی
زینــب الســادات بحــق بــه شناســنامه شــماره 1552 
ــم  ــد کری ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1283260239 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 56.70 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 6 اصل ــماره 400 فرع ــالک ش پ
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــرک زهران ــر ت جعف
چهــارم  هیــأت   1395/12/16-33010 شــماره  36.رای 
آقــای محمدرضــا چرمــی  بــه شناســنامه شــماره 29  
کدملــی 0651657911  صــادره بیرجنــد  فرزنــد محمدعلــی  
ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 17.58 
ــع  ــی واق ــی از 67 اصل ــماره  فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــراط ــدی خ ــمی مه ــک رس ازمال
37.رای شــماره 33545-1395/12/23 هیــأت چهــارم 
خانــم فاطمــه انصاریــان  بــه شناســنامه شــماره 320  
کدملــی 1090939329  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد نصرالــه  
دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه 
ــماره     3406  ــالک ش ــع از پ ــاحت  113.76 مترمرب مس
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ــک رســمی فــوق ثبــت  ــان ازمال ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــالک ــر 369 ام ــه 1 دفت صفح
38.رای شــماره 33542-1395/12/23 هیــأت چهــارم 
خانــم زهــرا عباســی بــه شناســنامه شــماره 730  کدملــی 
ــد عبدالحســین   ــاد  فرزن 1091297398  صــادره نجــف آب
ــه  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی دو دان
ــماره     3406  ــالک ش ــع از پ ــاحت  113.76 مترمرب مس
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ــک رســمی فــوق ثبــت  ــان ازمال ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــالک ــر 369 ام ــه 1 دفت صفح
39.رای شــماره 33544-1395/12/23 هیــأت چهــارم 
خانــم فرشــته عباســی بــه شناســنامه شــماره 8740  
فرزنــد  آبــاد   نجــف  صــادره    1092171975 کدملــی 
عبدالحســین  دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــالک شــماره 3406  ــع از پ ــه مســاحت  113.76 مترمرب ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  ثبــت صفحــه 

ــالک ــر 369 ام 1 دفت
40.رای شــماره 1395/12/3299416 هیــأت چهــارم آقــای 
تیمــور مانیــان ســودانی  بــه شناســنامه شــماره 1142 
کدملــی 1284624145  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس  
ــاحت  168.48  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــع  ــی واق ــی از 34 اصل ــماره  فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی عبــاس مانیــان  ثبــت صفحــه 395 دفتــر 

ــالک 193 ام
ــم  41.رای شــماره 33590-1395/12/23 هیــأت دوم خان
کوکــب هوشــنگی طامــه بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1291283315 ص
ــع  ــاحت  281.70 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
پــالک شــماره  875 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــه  ــورخ 95/11/30 دفترخان ــوق بشــماره ســند 20385 م ف

ــان 160 اصفه
42.رای شــماره 0448-1396/01/08 هیــأت دوم آقــای 
 1271002116 شــماره  شناســنامه  بــه  رســول کاظمــی 
ــر در     ــد اصغ ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1271002116 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  144/50    
ــع  ــی واق ــی از  9  اصل ــالک شــماره   9   فرع ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 35 ــه 303 دفت ــت    صفح ــورد ثب م
خانــم  دوم  هیــأت  43.رای شــماره 1396/01/08-470 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــر آب ــادی خی ــی آب ــول عل بت
ــد  ــد احم ــران فرزن ــادره تی ــی 5499525986 ص 1 کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  69/68    
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره  39   اصل ــع پ مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــی احمــدی فروشــانی رجبعل
دوم  هیــأت   1395/12/23-33543 شــماره  44.رای 
خانــم مهیــن صمیمــی لنبانــی بــه شناســنامه شــماره 932 
کدملــی 1284592979 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح الــه 
در  ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت   
218.40 مترمربــع پــالک شــماره 1578فرعــی از 6 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان کــه عرصــه در  صفحــه 283 دفتــر 875 امــالک 
بنــام موقوفــه آزمــا بــه نمایندگــی اداره اوقاف دارای ســابقه 
ــی باشــد  ــان م ــک اعی ــی باشــد و متقاضــی مال ــت م ثب

و مقــدار اعیــان احداثــی 466 متــر مربــع مــی بــا شــد(
45.رای شــماره 33552-1395/12/23 هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 16  رمضــان شــاه ســنائی گنیرانــی ب
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289946221 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 302 
مترمربــع پــالک شــماره 238/1 فرعــی از 21 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فــوق بموجــب ســند شــماره 98637 مــورخ 
74/8/4 دفترخانــه 5 اصفهــان بــه میــزان 72 متــر مربــع 

و بقیــه از مالکیــت مشــهدی رحیــم جوالئــی
ســوم  هیــأت   1395/12/07-32087 شــماره  46.رای 
بــه شناســنامه شــماره 2510  خانــم فرشــته شــیران 

کدملــی 1285155890 صــادره اصفهــان فرزنــد احمدرضــا  
بــه مســاحت 94.70   بــاب خانــه  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــالک شــماره  939 فرعــی از 16 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی بتــول ابراهیمــی ثبــت صفحــه 196 دفتــر 

501 امــالک
ســوم  هیــأت   1395/12/12-32460 شــماره  47.رای 
آقــای ســعید تیمــوری   بــه شناســنامه شــماره 1259  
کدملــی 1283060541  صــادره اصفهــان  فرزنــد مرتضــی  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  135.10 
ــع در  ــی واق ــالک شــماره فرعــی از 44 اصل ــع از پ مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــوری جروکان ــم تیم ــمی عبدالرحی ــک رس ازمال
ســوم  هیــأت   1395/12/12-32459 شــماره  48.رای 
آقــای ســعید تیمــوری   بــه شناســنامه شــماره 1259  
کدملــی 1283060541  صــادره اصفهــان  فرزنــد مرتضــی  
ــاحت  143.27  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــع در  ــی واق ــالک شــماره فرعــی از 44 اصل ــع از پ مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــوری جروکان ــم تیم ــمی عبدالرحی ــک رس ازمال
ســوم  هیــأت   1395/12/12-32444 شــماره  49.رای 
آقــای رضــا شــریفی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 
1260 کدملــی 1283509687 صــادره اصفهــان فرزنــد 
غالمحســین  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
339.39 مترمربــع از پــالک شــماره 274    فرعــی از 36 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــریفی  ــین ش ــمی غالمحس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــی ولدان
50.رای شــماره 32492-1395/12/12 هیــأت ســوم آقــای 
ــماره 577   ــنامه ش ــه شناس ــار  ب ــاری تب ــه انص ــی ال ول
ــد   ــد محم ــابور  فرزن ــادره نیش ــی 1060715333  ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 263.61 
ــع در  ــی واق ــی از 31 اصل ــماره فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــی بابوکان ــه ابراهیم ــح ال ــمی فت ــک رس ازمال
51.رای شــماره 32494-1395/12/12 هیــأت ســوم آقــای 
امیــد علــی برخــورداری ناغانــی بــه شناســنامه شــماره 40 
ــی   ــد داود عل ــان فرزن ــی 4689726078 صــادره ناغ کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت153.97 
مترمربــع از پــالک شــماره  535 فرعــی از 27 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی محمــد نــادری درباغشــاهی ثبــت صفحــه 

ــر  105 امــالک 467  دفت
ســوم  هیــأت   1395/12/12-32443 شــماره  52.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان گورتان ــت محققی ــم عف خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288727021 1209 کدملــی 
محمــد  ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه نجــاری  بــه 
مســاحت 44.50 مترمربــع از پــالک شــماره 508  فرعی از 
14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــماره  ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

39267 مــورخ 61/6/1 دفترخانــه 95 اصفهــان
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 1971-1396/01/28 هی 53.رای ش
صفرعلــی خطابخــش کولــه پارچــه  بــه شناســنامه شــماره 
108  کدملــی 1289260206  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  شش مصطف
151.95 مترمربــع از پــالک شــماره 364  فرعــی از 14 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 331 

ــالک ــر 41 ام دفت
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 1627-1396/01/21 هی 54.رای ش
زهــره مجتبائــی بــه شناســنامه شــماره 257  کدملــی 
ــی   ــد نوروزعل ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین 1290901724  ص
ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه و مغــازه متصلــه  
ــماره  3310   ــالک ش ــع از پ ــاحت 185.00مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق از ســند 
شــماره 5848 مــورخ 81/2/25 و ســند شــماره 8812 

ــان ــه 112 اصفه ــورخ 81/12/28 دفترخان م
ــم  ــوم  خان ــأت س ــماره 1631-1396/01/21 هی 55.رای ش
اعظــم کبیــری بــه شناســنامه شــماره 1327  کدملــی 
1290524572  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمدعلــی  ســه 
ــه  ــازه متصل ــاب کارگاه و مغ ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دان
ــماره  3310   ــالک ش ــع از پ ــاحت  185.00 مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند 
شــماره 5848 مــورخ 81/2/25 و ســند شــماره 8812 

ــان ــه 112 اصفه ــورخ 81/12/28 دفترخان م
56.رای شــماره 1996-1396/01/28 هیــأت چهــارم  خانــم 
فاطمــه شــریفی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 11 کدملــی 
ــد احمــد  ششــدانگ  1289991715 صــادره اصفهــان فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 206.42 مترمربــع از پــالک 
شــماره  271 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــه شــریفی ــه و یدال رســمی فتــح ال
ــم  ــأت دوم خان ــماره 2544-1396/02/04 هی 57.رای ش
بتــول ســجادیه بــه شناســنامه شــماره 1118 کدملــی 
1286539668 صــادره اصفهــان فرزنــد سیداســماعیل 
ــاحت 97  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــع  ــی واق ــی از 11اصل ــماره 7808 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت صفحــه 318 و 509 دفاتــر 370 و 701 امــالک

58.رای شــماره 2559-1396/02/04 هیــأت دوم خانــم 
ــه شناســنامه شــماره  ــم ب ــه میراســمعیل زاده فخی صدیق
225 کدملــی 1379040094 صــادره  تبریــز فرزنــد میرعلــی 
ــاحت 185  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــع در  ــی واق ــی از 7اصل ــماره 17 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت طیبــه نصراصفهانــی مــورد ثبــت صفحــه 589 و 

ــالک ــر 510 و 13 ام 464 دفت
59.رای شــماره 2443-1396/02/03 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 19 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــاس قاس غالمعب
ــیب  ــد مس ــرون  فرزن ــران و ک ــادره تی 5499713571 ص
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 77 
مترمربــع پــالک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــتی ــری یزدخواس صغ
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/01/30-2183  60.رای 
رجبعلــی برندگــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 12 کدملی 
ــه ششــدانگ  ــد یدال ــان  فرزن 1290096643 صــادره اصفه
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 155.21 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 597 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــه  ــت یدال ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل 14 حــوزه ثب
برندگــی برزانــی مــورد ثبــت صفحــه 384 دفتــر 64 

امــالک
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/01/29-2084  61.رای 
اصغــر خدنگــی جوانــی بــه شناســنامه شــماره 21 کدملــی 
ــدانگ  ــا شش ــد رض ــان فرزن ــادره  اصفه 1290098034 ص
ــع  ــاحت  23/40    مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب    مغ ــک ب ی
پــالک شــماره  442/1    فرعــی از  25  اصلــی )بــه پــالک 
25/3155 تبدیــل شــده اســت(  واقــع در اصفهــان بخــش  

14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از  مالکیــت رضــا 
خدنگــی

آقــای  اول  هیــأت  62.رای شــماره 1396/01/29-2027 
ــماره 8466  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی قهفرخ ــد مردان احم
ــد خدامــراد  کدملــی 4620670782 صــادره شــهرکرد فرزن
در    ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت   98/65   
ــی  ــی از 18   اصل ــماره   2509   فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه واق
ــه  ــورخ 1377/4/11 دفترخان ــند 48281 م ــان از س اصفه

ــان 91 اصفه
63.رای شــماره 2179-1396/01/30 هیــأت اول خانــم 
پرویــن شــاهی بــه شناســنامه شــماره 470 کدملــی 
محمدرضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1286533198
 41.82 مســاحت  بــه  مغــازه  بــاب  یــک  ششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

عــزت زارع بهــرام آبــادی
64.رای شــماره 2011-1396/01/28 هیــأت اول آقــای بهزاد 
مالئــی بــه شناســنامه شــماره 3890 کدملــی 1292191708 
ــاب    ــک ب ــد خدارحــم ششــدانگ ی ــان فرزن صــادره اصفه
خانــه   بــه مســاحت   192   مترمربــع پــالک شــماره   31      
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت شــهرداری اصفهــان
65.رای شــماره 2463-1396/02/03 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره 50591 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــرا بحرینی زه
1280931531 صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدمهدی در 
ــه مســاحت 159.38  ــاب ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع پــالک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
زبیــده واعظــی  مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 دفتــر 

ــالک 54 ام
آقــای  اول  هیــأت  66.رای شــماره 1396/01/29-2164 
حســن رضائــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 884 
کدملــی 1283380404 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ــه مســاحت    ــه ب ــاب    خان ــم در    ششــدانگ یــک ب کری
146/50   مترمربــع پــالک شــماره      28 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــی ــی کوجان ــم رضائ ــت کری مالکی
67.رای شــماره 2158-1396/01/29 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره 35418 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرا گودین میت
مجتبــی  فرزنــد  باختــران  صــادره    3250352217
ــاحت   107/50    ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از    17 اصل ــماره   438   فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه واق
ــر  ــه 356 دفت ــی صفح ــره قربان ــت زه ــان  از مالکی اصفه

130 امــالک
68.رای شــماره 2155-1396/01/29 هیــأت اول  آقــای 
رجبعلــی برندگــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 12 کدملی 
ــه ششــدانگ  ــد یدال ــان فرزن 1290096643 صــادره  اصفه
ــع  ــاحت  125/71  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ی
پــالک شــماره    471  فرعــی از   16 اصلــی واقــع در 
ــان  ــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه
از مالکیــت علــی رضائــی برزانــی  مــورد ثبــت صفحــه 89 

ــر 61 امــالک دفت
آقــای  اول  69.رای شــماره 2035-1396/01/29 هیــأت 
زیــن العابدیــن جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 
1210 کدملــی 1283451441 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــازه ب ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی ــان شش رمض
ــع پــالک شــماره   346   فرعــی از  13   110/45    مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــت      ــورد ثب ــر شــیر دره  م ــت اصغ ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ــر 378 ــه 154 دفت صفح
ــم  ــأت دوم  خان ــماره 4538-1396/02/26 هی 70.رای ش
عــزت علیجانــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 32 کدملــی 
ــدانگ  ــا شش ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه 1290073422 ص
یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت  367.72    مترمربــع 
پــالک شــماره   761   فرعــی از  17  اصلــی واقــع در 
ــان  ــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــالک ــر 483 ام ــت  صفحــه 446 دفت ــورد ثب م
71.رای شــماره 4541-1396/02/26 هیــأت دوم خانــم 
زهــرا رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 3893 کدملی 
1282999184 صــادره  خمینــی شــهر فرزند محمدحســین 
ــاحت   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در    شش
79.57      مترمربــع پــالک شــماره 1904     فرعــی از 27   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان  از مالکیــت غالمحســین رضائــی برزانــی
72.رای شــماره 4618-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 
صدیقــه نــوروزی خرزوقــی بــه شناســنامه شــماره 9 
فرزنــد  کدملــی 5110441715 صــادره شــاهین شــهر 
حاجــی ابراهیــم در  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به 
مســاحت   170.83   مترمربــع پــالک شــماره    68 اصلــی 
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان  از مالکیــت ســید حســن رضــوی بهــرام آبــادی

ــای  ــأت دوم  آق 73.رای شــماره 4868-1396/02/31 هی
جــالل شــهبازی بــه شناســنامه شــماره 805 کدملــی 
رمضانعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1285733630
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان نجــاری    بــه مســاحت   
ــی از  27   ــماره   88   فرع ــالک ش ــع پ 150.30   مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــور  ــن پ ــهم االرث حس ــت از س ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ
اعتصــام )زاری(   فرزنــد محمــد زاری صفحــه 315 دفتــر 

ــالک 297 ام
ــم  ــأت دوم خان ــماره 4835-1396/02/31 هی 74.رای ش
ــماره 1931  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــلطانی آفاران ــه س فاطم
کدملــی 1282950371 صــادره اصفهــان  فرزنــد حیــدر در    
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   155.60   
مترمربــع پــالک شــماره  447    فرعــی از  16  اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ســند 11175 مــورخ 1356/1/21 دفترخانــه 426 اصفهــان
75.رای شــماره 4540-1396/02/26 هیــأت دوم آقــای 
محمدحســین رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 93 
کدملــی 1290008566 صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه 
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در   شش
ــی از 27    ــماره 1904     فرع ــالک ش ــع پ 124.16   مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــی برزان ــان  از مالکیــت غالمحســین رضائ غــرب اصفه

ــه ســهم االرث وی مــورث متقاضــی نســبت ب
ــم  ــأت اول خان ــماره 5256- 1396/03/03 هی 76.رای ش
زهــرا جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 13 
ــد در   ــد احم ــان  فرزن ــی 1290260680 صــادره اصفه کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 166.87مترمربع 
پــالک شــماره 841 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
محمدعلــی جوانــی مــورد ثبــت صفحــه 593 دفتــر 428 

امــالک
77.رای شــماره 5082-1396/03/02 هیــأت اول خانــم 
محتــرم آقابابایــی بــه شناســنامه شــماره 87 کدملــی 
1290114625 صــادره اصفهــان  فرزنــد رمضــان ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــه مســاحت   69   مترمرب ــه ب ــاب   خان ــک ب ی
شــماره  2636    فرعــی از   18  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
محمــد حاتمــی  مــورد ثبــت    صفحــه    574 دفتــر 684 
امــالک )در رهــن بانــک قــرار دارد و بانــک بــا  صــدور ســند 

بــه شــرط حفــظ رهــن موافقــت نمــوده اســت (
78.رای شــماره 5186-1396/03/03 هیــأت اول آقــای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــان علیائ ــی نوغ ــین بهرام ــد حس محم
شــماره 3 کدملــی 6219841727 صــادره فریــدن  فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش غالمحس
102.68 مترمربــع پــالک شــماره 2620فرعــی از 18 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــت  ــورد ثب ــی م ــی آدریان ــوروز رضای ــت ن ــان از مالکی اصفه

ــالک ــر 309 ام ــه 428 دفت صفح
79.رای شــماره 5197-1396/03/03 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 140 کدملــی  ابوالفضــل معصومــی ب
1092032592 صــادره دهــق فرزنــد عبدالعلــی ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
212مترمربــع پــالک شــماره 236فرعــی از 27اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 891 ام ــه572 و  575 دفت ــت صفح ــورد ثب م
80.رای شــماره 5198-1396/03/03 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره 6014 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خان ــرا عل زه
1090577389 صــادره  نجــف آبــاد فرزنــد ابوالقاســم ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
212مترمربــع پــالک شــماره 236فرعــی از 27اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه572 و  575 دفتــر 891 امــالک
81.رای شــماره 5158-1396/03/03 هیــأت اول  آقــای 
علــی صادقــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 3942 
کدملــی 1282998684 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ــای  ــتثناء به ــه اس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد شش احم
ثمنیــه اعیانــی دو دانــگ آن بــه مســاحت 202.90مترمربــع 
پــالک شــماره 105 و 106فرعــی از 16اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
بموجــب ســند شــماره 129935 مــورخ 74/2/2 دفترخانــه 

ــان 14 اصفه
82.رای شــماره 4671-1396/02/28 هیــأت اول خانــم 
ــماره 1411  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــتاجران گورتان ــول مس بت
ــد صــادق  کدملــی 1283431351 صــادره  اصفهــان  فرزن
 50.46 مســاحت  بــه  مغــازه  بــاب  یــک  ششــدانگ 
ــع  ــی واق ــی از 16اصل ــماره  980 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــالک ــامانه ام ــق س طب
ــای  ــأت اول آق ــماره 4674-1396/02/28 هی 83.رای ش
ــی  ــه شناســنامه شــماره 168 کدمل ــان ب ــر علی ــه مه عبدال
1290841365 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــه مســاحت 225.31مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 384فرعــی از 25اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــر 841 امــالک 209 دفت
ــم  ــأت اول  خان ــماره 4677-1396/02/28 هی 84.رای ش
گل نســاء برخــورداری ناغانــی بــه شناســنامه شــماره 2163 
کدملــی 4689375135 صــادره  اردل فرزنــد داودعلــی در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 114.27مترمربع 
پــالک شــماره  535 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

محمــد نــادری درباغشــاهی  طبــق ســامانه امــالک
اول  هیــأت   1396/02/30-4748 شــماره  85.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 9 کدمل ــی ب ــای حســین اعراب آق
1289931021 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ 
بــه مســاحت 40.70  بــری  بــاب کارگاه چــوب  یــک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  32 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــان ــر قانعی ــی اکب عل
86.رای شــماره 4736-1396/02/30 هیــأت اول آقــای 
نویــد حاجیــان بــه شناســنامه شــماره 3013 کدملــی 
ــدانگ  ــر شش ــد باق ــان فرزن ــادره اصفه 1290873682 ص
ــع پــالک  ــه مســاحت 35.15 مترمرب ــازه ب ــاب مغ یــک ب
شــماره 1425 فرعــی از 4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــه  ــت طیب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل 14 حــوزه ثب

ــالک ــر 466 ام ــه 513 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م گرج
87.رای شــماره 4697-1396/02/28 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره 11852 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــرا صباغی زه
1283227851 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی در  2/5 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری 
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 113.85مترمرب مســکونی ب
1300فرعــی از 18اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــان  ــرا صباغی ــت زه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر 951 امــالک ــت صفحــه 279 دفت ــورد ثب م
ــای  ــأت اول  آق ــماره 4698-1396/02/28 هی 88.رای ش
ــی  ــماره 340 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــگری ب ــم عس ابراهی
ــا در 2/5  ــد غالمرض ــان فرزن ــادره اصفه 1290662703 ص
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری 
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 113.85مترمرب مســکونی ب
1300فرعــی از 18اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــان  ــرا صباغی ــت زه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

مــورد ثبــت صفحــه 279 دفتــر 951 امــالک
89.رای شــماره 4699-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 
شناســنامه  بــه  رنانــی  حســینی  میــر  ســید کاظــم 
اصفهــان  صــادره  شــماره 243 کدملــی 1290046794 
فرزنــد امیرآقــا در  یــک دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــاری مس ــاختمان تج ــاب س ــک ب ی
ــی  ــی از 18اصل ــماره 1300فرع ــالک ش ــع پ 113.85مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــان مــورد ثبــت صفحــه  ــان از مالکیــت زهــرا صباغی اصفه

279 دفتــر 951 امــالک
90.رای شــماره 4685-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 
 12688 شــماره  شناســنامه  بــه  نــژاد  مــرادی  ناصــر 
کدملــی 1283236631 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در شش صفرعل
ــع پــالک شــماره 1241فرعــی از 18اصلــی  197.38مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــالک ــر 1091 ام ــه 356 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

91.رای شــماره 4755-1396/02/30 هیــأت اول آقــای 
ــماره 71  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــل خان ــدی چه ــد مه وحی
رضــا  فرزنــد  فریــدن   صــادره   1159718131 کدملــی 
ــع  ــه مســاحت 112 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  67 اصل ــالک ش پ
ــت هوشــنگ  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

ــری ــرین جزای ــنود و نس خوش
92.رای شــماره 4642-1396/02/28 هیــأت اول خانــم 
ــه شناســنامه شــماره 29  مهــری کاظــم زاده دســتگردی ب
ــه  ــد عزیزال ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285379209 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 170.31مترمربــع 
پــالک شــماره  547 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــه 379  ــت صفح ــورد ثب ــور م ــینی جعفرپ ــعلی حس عباس

دفتــر 341 امــالک
ــای  ــأت اول آق ــماره 4643-1396/02/28 هی 93.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــتی طالخونچ ــر راس ــی اصغ عل
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284513270 309 کدملــی 

بــه مســاحت  بــاب خانــه  یــک  صــادق ششــدانگ 
178.38مترمربــع پــالک شــماره 66 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــق آب ــد عاش ــدی هنرمن ــت مه مالکی
ــم  ــأت اول خان ــماره 4644-1396/02/28 هی 94.رای ش
ــماره 1772  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــری نصرآب ــم نص مری
کدملــی 1290774961 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 151.05 مترمربع 
پــالک شــماره 235/1 و 235/2 فرعــی از 15 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 535 دفتــر 751 امــالک
95.رای شــماره 4758-1396/02/30 هیــأت اول آقــای 
حســن جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 1393 
ــر  ــد باق ــان  فرزن ــادره  اصفه ــی 1283453118 ص کدمل
ــاحت 258.70  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
ــع  ــی واق ــی از 13اصل ــماره 614 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت صفحــه 158 دفتــر 927 امــالک بنــام فرزانــه 
فــرزان  و صفحــه 155 دفتــر 927 امــالک بنــام متقاضــی

96.رای شــماره 4759-1396/02/30 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 568 کدمل ــی ب ــی شــیخ بهائ عل
ــر در    ــد محمدجعف ــان فرزن ــادره اصفه 1286463564 ص
ــه مســاحت 202 مترمربــع  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
پــالک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــماعیل مزروع اس
ــم  ــأت اول خان ــماره 4687-1396/02/28 هی 97.رای ش
ــماره 1411  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــتاجران گورتان ــول مس بت
کدملــی 1283431351 صــادره  اصفهــان  فرزنــد صــادق 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان س
ــی از  ــماره  81 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 117.15مترمرب مس
9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 254 دفتــر 552 

ــالک ام
ــم  ــأت اول خان ــماره 4688-1396/02/28 هی 98.رای ش
هاجرالســادات انصــاری چهارســوقی به شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1292053641 ص 12554 کدمل
ــاب  ســیدحمید ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب
ــالک شــماره  81  ــع پ ــه مســاحت 117.15مترمرب ــه ب خان
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 9 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 254 دفتر 

ــالک 552 ام
99.رای شــماره 4041-1396/02/20 هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 34 کدملــی  ــاری ب محمــد جــان نث
1290080216 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی ششــدانگ یک 
ــع  ــاحت   220.74   مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ب
پــالک شــماره    57  فرعــی از  13  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 21 ام ــه 446 دفت ــت    صفح ــورد ثب م
100.رای شــماره 4076-1396/02/20 هیــأت دوم آقــای 
صــادق نصراللهــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 7 
تقــی  کدملــی 1284821201 صــادره اصفهــان فرزنــد 
بــه مســاحت 54      مغــازه   بــاب    یــک  ششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره    32   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــبدانی ــی س ــی رجب تق
چهــارم  هیــأت   1396/02/18-3877 شــماره  101.رای 
آقــای امیــر امینــی علویجــه بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1292685387 ص 15721 کدمل
داود  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 145.30  
مترمربــع از پــالک شــماره  120  فرعــی از 40 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــری ــری لمجی ــد ل ــک رســمی محم ازمال
دوم   هیــأت   1396/02/18-3872 شــماره  102.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی رنان ــاس صادق ــای عب آق
345  کدملــی 1290193436  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
محمــود  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه اســتثناء 
بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 234.45 مترمربــع از 
پــالک شــماره 396   فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
رســمی عبــاس صاذقــی رنانــی و حســن صادقــی رنانــی 

ــالک ــر  1136 و 36 ام ــه 359و 520  دفت ــت صفح ثب
چهــارم  هیــأت   1396/02/18-3854 شــماره  103.رای 
ــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی  آقــای حبیــب قائــدی  ب
غالمرضــا   فرزنــد  شــهرکرد  صــادره    4623144321
ــع  ــه مســاحت 160 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
از پــالک شــماره 32  فرعــی از 27 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــر  ــه 196 دفت ــت صفح ــی ثب ــی ایروان ــمی عل ــک رس مال

167  امــالک
104.رای شــماره 5147-1396/03/02 هیــأت چهــارم خانم 
شــهناز ریاحــی بنــی  بــه شناســنامه شــماره 140 کدملــی 
4623077942  صــادره شــهرکرد فرزنــد امیــر پنــج دانــگ  
ــاحت  137.68  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
مترمربــع از پــالک شــماره 914   فرعــی از 14  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از ســند شــماره 39654 مــورخ 51/10/24 دفترخانــه 5 

اصفهــان
چهــارم  هیــأت   1396/03/02-5148 شــماره  105.رای 
آقــای امیــن هاشــمی بنــی  بــه شناســنامه شــماره 
1273243897 کدملــی 1273243897  صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمــد  یــک دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  137.68 
مترمربــع از پــالک شــماره 914   فرعــی از  14 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی محمــد هاشــمی بنــی
106.رای شــماره 3404-1396/02/16 هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره 1799  ــنامه ش ــه شناس ــدری زاده ب ــی بن ــد عل محم
کدملــی 1292912103 صــادره اصفهــان  فرزنــد غالمعلی در 
ششــدانگ  یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 13.78 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره 305فرعــی از17 اصل پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مع الواســطه 
از مالــک رســمی  وراث یدالــه عســکری کــه مطابــق پاســخ 

اســتعالم مالــک یکدانــگ میباشــد
107.رای شــماره 3903-1396/02/18 هیــأت ســوم خانــم 
فاطمــه صغــرا بهرامیــان بــه شناســنامه شــماره 263 
ــیف  ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290214344 ص کدمل
الــه  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 175.27 
مترمربــع از پــالک شــماره 3128 و 3129 فرعــی از 18 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــت صفحــه 59   ــوق ثب ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــالک ــر 883 ام ــالک وص170 دفت ــر 888 ام دفت
108.رای شــماره 3902-1396/02/18 هیــأت ســوم آقــای 
ســعید بهشــتیان نــژاد  بــه شناســنامه شــماره 1185  
ــد حســن   ــان  فرزن ــی 1285776291  صــادره اصفه کدمل
ــاحت 17.65  ــه مس ــاری ب ــد تج ــک واح ــدانگ ی ازشش
مترمربــع از پــالک شــماره 333  فرعــی از 36 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی  ــری ولدان ــی جعف ــمی مرتض ــک رس ــان ازمال اصفه
ادامه در صفحه 8

امروز شنبه 10 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 464 روزنامه



اطالعرسانی8
ادامه از صفحه 7 

ثبت صفحه  134 دفتر 511  امالک
ــم  ــأت ســوم خان 109.رای شــماره 3909-1396/02/18 هی
خدیجــه مانیــان  بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 
ــد نادعلــی  دو دانــگ  1290216045 صــادره اصفهــان فرزن
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  250.61 
ــع  ــی واق ــی از 34 اصل ــماره  فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــی رضائ ــمی رمضانعل ــک رس ازمال
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 3908-1396/02/18 هی 110.رای ش
محمــود رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 34  
کدملــی 1290148406  صــادره اصفهــان  فرزنــد رمضانعلــی  
چهــار دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــی از 34 اصل ــالک شــماره  فرع ــع از پ 250.61 مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی رضائ ــک رســمی رمضانعل ــان ازمال اصفه
ســوم  هیــأت   1396/02/18-3907 شــماره  111.رای 
آقــای مجتبــی نصراصفهانــی   بــه شناســنامه شــماره 
1513  کدملــی 1292908750  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
اصغــر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112.90  
ــع در  ــی واق ــالک شــماره فرعــی از 44 اصل ــع از پ مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــت  ــی ثب ــوری جروکان ــم تیم ــمی عبدالرحی ــک رس ازمال

صفحــات 243 الــی 264 دفتــر 238  امــالک
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 3039-1396/02/11 هی 112.رای ش
بهبــود رئیســی وانانــی بــه شناســنامه شــماره 42 کدملــی 
حیدرقلــی   فرزنــد  شــهرکرد   صــادره    4622027216
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 157.53 
ــع  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره   فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــوادی ــن ج ــمی حس ــک رس ازمال
ــم  ــأت ســوم خان 113.رای شــماره 3036-1396/02/11 هی
مینــا زادهــوش بــه شناســنامه شــماره 2310 کدملــی 
دو  عبــاس   فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1286116260
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه دوطبقــه بــه 
مســاحت 202.95 مترمربــع از پــالک شــماره 248 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 27 اصل
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  ثبــت صفحــه 

ــالک ــر 461 ام 247 دفت
114.رای شــماره 3037-1396/02/11 هیــأت ســوم  خانــم 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 707  کدمل ــم زادهــوش    ب مری
ــار  ــاس   چه ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه 1285857224 ص
ــه  ــه دوطبق ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش دان
ــماره 248   ــالک ش ــع از پ ــاحت  202.95 مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل فرع
ــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت  ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــالک ــر  461 ام ــه  247 دفت صفح
ــای  ــأت ســوم آق 115.رای شــماره 2997-1396/02/11 هی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 20 کدمل محمدتقــی جیالنچــی ب
محمدمهــدی   فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1291019723
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 73  مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــالک ش از پ
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی شــفیعی رســمی عل
116.رای شــماره 4446-1396/02/26 هیــأت ســوم  آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 1770  ــی ب ــی اصفهان ــدی عاصم مه
کدملــی 1293054968صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد  
14.4 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت  242.10 مترمربــع از پــالک شــماره 710   
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 25 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق از ســند 
ــان  ــه 371 اصفه ــورخ 91/4/18 دفترخان ــماره 10602 م ش
ــای 20097 و20098  ــماره ه ــب ش ــه بموج ــر اینک ــد ب باقی
و20099 و20100 مــورخ 93/11/21 دفتــر371 در رهــن بانــک 

مســکن میباشــد
117.رای شــماره 4438-1396/02/26 هیــأت ســوم خانم 
ــه شناســنامه شــماره 48166  فاطمــه روفیگــر حقیقــت ب
کدملــی 1281578711  صــادره اصفهــان  فرزند عباســعلی  
14.4 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 242.10  مترمربــع از پــالک شــماره 710  
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از  25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق از ســند 
ــه 371 اصفهــان را  شــماره10602 مــورخ 91/4/18 دفترخان
ــد.  ــی نمای ــل صادرم ــدود ذی ــا ح ــود را ب ــد و رأی خ تأئی
مشــروط بــر اینکــه بموجــب شــماره هــای 20097 و20098 
و20099 و20100 مــورخ 93/11/21 دفتــر371 در رهــن بانــک 

مســکن میباشــد
118.رای شــماره 4441-1396/02/26 هیــأت ســوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره20948کدملی  ســیدرضا مرتضــوی ب
1292362642  صــادره اصفهــان فرزنــد ســیداصغر  14.4 
حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  242.10 مترمربــع از پــالک شــماره 710  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 25 اصل
ــند  ــوق از س ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل
ــان  ــه 371 اصفه ــورخ 91/4/18 دفترخان ــماره 10602 م ش
ــا حــدود ذیــل صادرمــی نمایــد.  را تأئیــد و رأی خــود را ب
مشــروط بــر اینکــه بموجــب شــماره هــای 20097 و20098 
و20099 و20100 مــورخ 93/11/21 دفتــر371 در رهــن بانــک 

مســکن میباشــد
119.رای شــماره 4447-1396/02/26 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره 1497  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی اصفهان ــن عاصم امی
ــد   ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284925072  ص کدمل
14.4 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 242.10  مترمربــع از پــالک شــماره 710   
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 25 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فوق  از ســند 

ــان  ــه 371 اصفه ــورخ 91/4/18 دفترخان ــماره 10602 م ش
ــا حــدود ذیــل صادرمــی نمایــد.  را تأئیــد و رأی خــود را ب
مشــروط بــر اینکــه بموجــب شــماره هــای 20097 و20098 
و20099 و20100 مــورخ 93/11/21 دفتــر371 در رهــن بانــک 

مســکن میباشــد
120.رای شــماره 4445-1396/02/26 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی آفاران ــدی فقیه ــید مه س
1971 کدملــی 1282950851  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه ششــدانگ  ــه مشــاع از  72 حب ســیدمصطفی14.4 حب
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 242.10  مترمربــع از 
پــالک شــماره710   فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
رســمی فــوق  از ســند شــماره  10602 مــورخ 91/4/18 
دفترخانــه 371 اصفهــان را تأئیــد و رأی خــود را بــا حــدود 
ذیــل صادرمــی نمایــد. مشــروط بــر اینکــه بموجب شــماره 
 93/11/21 مــورخ  و20100  و20099  و20098  هــای 20097 

ــد ــکن میباش ــک مس ــن بان ــر371 در ره دفت
ــم  ــأت ســوم خان 121.رای شــماره 2968-1396/02/11 هی
ــماره 57072   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی ولدان ــرا عباس زه
ــداله   ــد اس ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1280998164 ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب واحــد تجــاری و فوقانــی مســکونی  
ــالک شــماره 122/2     ــع از پ ــه مســاحت  221.17 مترمرب ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 36 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عبدالــه خانی 

ولدانــی
122.رای شــماره 2986-1396/02/11 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــماره 4925  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدری ب ــلم حی مس
1293175641  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  ســه 
ــه مســاحت  160  ــه  ب ــاب خان دانــگ ازششــدانگ یــک ب
مترمربــع از پــالک شــماره 3790  فرعــی از 18 اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــات 388 و 182   دفاتــر 

ــالک 386 و 1081  ام
123.رای شــماره 2982-1396/02/11 هیــأت ســوم آقــای 
عبدالحســین حیــدری   بــه شناســنامه شــماره 1336 
کدملــی 1290524661  صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی حســین  ســه دان
مســاحت  160 مترمربــع از پــالک شــماره 3790   فرعــی از 
18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبت صفحــات 388 
ــالک ــر 386 و 1081 ام و 182 دفات

124.رای شــماره 27619-1395/10/18 هیــأت ســوم آقــای 
ابراهیــم ســرکه پوراصفهانــی به شناســنامه شــماره 42175 
کدملــی 1280310480 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  303  
مترمربــع از پــالک شــماره  178 فرعــی از 3  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــورخ  ــماره 135152 م ــند ش ــوق از س ــمی ف ــک رس ازمال

ــان ــه 5 اصفه 93/12/16 دفترخان

125.رای شــماره 3900-1396/02/18 هیــأت ســوم خانــم 
فرزانــه تیمــوری جروکانــی  بــه شناســنامه شــماره 4 
ــد عباســعلی   کدملــی 1290334110 صــادره اصفهــان فرزن
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 174.20 
ــع  ــی واق ــی از 44 اصل ــماره   فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی رضــا موســوی ثبــت صفحــات 243 الــی 

ــالک ــر 238  ام 264  دفت

126.رای شــماره 3890-1396/02/18 هیــأت ســوم آقــای 
محمدعلــی نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 715 
ــن   ــد محس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290391807 ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 152.14 
ــی واقــع  ــع از پــالک شــماره 134 فرعــی از 9 اصل مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 185  دفتــر 940 

ــالک ام
127.رای شــماره 3898-1396/02/18 هیــأت ســوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 442  ــه ب ــی مبارک ســید جــواد مدن
کدملــی 1755457138 صــادره اهــواز فرزنــد سیدقاســم  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 131.65 
مترمربــع از پــالک شــماره    61  فرعــی از 27 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ازمالــک رســمی حســین رضائــی
128.رای شــماره 3895-1396/02/18 هیــأت ســوم آقــای 
مســعود بحــق  بــه شناســنامه شــماره 1317 کدملــی 
1284892964 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین دو دانــگ 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 307.00 
مترمربــع از پــالک شــماره  1   فرعــی از 33 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از ســند شــماره1868 مــورخ  فــوق  ازمالــک رســمی 

93/8/10 دفترخانــه 431  اصفهــان
129.رای شــماره 3897-1396/02/18 هیــأت ســوم  خانــم 
ــماره 53   ــنامه ش ــه شناس ــاره    ب ــی قهس ــه روحان جمیل
ــد حســن   ــی 1189761696  صــادره اردســتان  فرزن کدمل
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دو دان
307.00  مترمربــع از پــالک شــماره    1  فرعــی از 33 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــماره   ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

1868 مــورخ 93/8/10 دفترخانــه 431 اصفهــان
130.رای شــماره 3896-1396/02/18 هیــأت ســوم خانــم 
ــی  ــماره 2190  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــرز  ب ــوره رنگ منص
1287104401  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین  دو دانــگ 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  307.00 
مترمربــع از پــالک شــماره   1   فرعــی از 33 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی فــوق از ســند شــماره 1868 مــورخ 

93/8/10 دفترخانــه 431  اصفهــان
ســوم  هیــأت   1396/02/25-4376 شــماره  131.رای 
ــماره 123  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی صادق ــای مصطف آق
کدملــی 1091957241  صــادره نجــف آبــاد فرزنــد رضاقلــی  
بــه مســاحت 138.60  بــاب خانــه  یــک  ششــدانگ 
ــع  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره   فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالــک رســمی اســماعیل و آصفــه پوراندخــت مســعود  
ــالک ــر  54 ام ــی 271 دفت ــه 268 ال ــت صفح ثب

ســوم  هیــأت   1396/02/18-3899 شــماره  132.رای 
خانــم طیبــه کاظمــی جروکانــی  بــه شناســنامه شــماره 12  
ــد حســین   ــان  فرزن ــی 1290188505  صــادره اصفه کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 197.32 

ــع از پــالک شــماره فرعــی از 44 اصلــی واقــع در  مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــه 243  ــت صفح ــوری ثب ــین تیم ــمی حس ــک رس ازمال

ــالک ــر 238  ام ــی 264  دفت ال
ــأت دوم آقــای  133.رای شــماره 5390-1396/03/04 هی
جــالل رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 1019 
ــد جعفــر  ــان  فرزن ــی 1283292548 صــادره اصفه کدمل
ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان    ب در    ششــدانگ یــک ب
178/92    مترمربــع پــالک شــماره   34     اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از ســهم االرث متقاضــی مــورث مرحــوم جعفــر رضائــی
دوم   هیــأت   1396/03/04-5406 شــماره  134.رای 
خانــم مریــم رضائــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 59 
کدملــی 1290584291 صــادره اصفهــان  فرزنــد غالمعلــی 
ــاحت   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در    شش
ــع  ــی واق ــالک شــماره     28  اصل ــع پ 102.88    مترمرب
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از مالکیــت حــاج بابــا رضائــی کوجانــی صفحــه 298 دفتــر 

ــالک 1099 ام
دوم  هیــأت   1396/03/06-5423 شــماره  135.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1 کدمل ــی ب ــای علیرضــا رضائ آق
1142109445 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد نادعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت 118/27 
مترمربــع پــالک شــماره   162   فرعــی از 40   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاب الدشــتیان از مالکیــت نصــرت ب
ــای  ــأت دوم آق 136.رای شــماره 5422-1396/03/06 هی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 2852 کدمل ــری ب ــود طاه محم
1159402833 صــادره  فریــدن فرزنــد حســینعلی در    
ــاحت   107.10     ــه مس ــه  ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــالک شــماره  68    اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

علــی کشــانی
ــم  ــأت دوم خان ــماره 5411-1396/03/04 هی 137.رای ش
ــماره 2622  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــان داران ــرم بدیعی محت
ــب  ــد حبی ــدن  فرزن ــادره فری ــی 1158975597 ص کدمل
ــه مســاحت  ــه    ب ــاب   خان ــک ب ــه در    ششــدانگ ی ال
63.30     مترمربــع پــالک شــماره  68  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت مهــدی کریمــی بهــرام آبــادی

138.رای شــماره 5426-1396/03/06 هیــأت دوم آقــای 
محمدحســین محمدشــریفی بــه شناســنامه شــماره 1607 
کدملــی 6219627601 صــادره  فریــدن  فرزنــد عزیــز 
ــاحت     ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در   شش

152.63  مترمربــع پــالک شــماره  68   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
مالکیــت  میــرزا اســماعیل زارعــی

ــای  ــأت دوم آق 139.رای شــماره 5425-1396/03/06 هی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 40 کدمل مصطفــی خورســندی ب
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1290036497 ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   276   مترمربــع 

پــالک شــماره 1641  فرعــی از    اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    

صفحــه 405 دفتــر 567 امــالک
علــی  آقــای   1396/03/06-5428 شــماره  140.رای 
کدملــی   566 شــماره  شناســنامه  بــه  پورعابدرنانــی 
ســعید  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290664961
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان مغــازه   بــه مســاحت   
ــی از   18  ــماره  3638    فرع ــالک ش ــع پ 187   مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی ــد رنان ــم پورعاب ــت کری ــان از مالکی ــرب اصفه غ
ســوم  هیــأت   1393/05/27-11673 شــماره  141.رای 
ــنامه  ــه شناس ــتانی ب ــینی کوهانس ــیدرضا حس ــای س آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290120171 ص ــماره 21 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــن نس سیدحس
مســاحت 121/98 مترمربــع از پــالک شــماره 56 فرعــی از 
14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــه  ــر 41 صفح ــده در دفت ــت ش ــند ثب ــان ازس ــرب اصفه غ

ــالک 208 ام
ســوم  هیــأت   1396/03/18-6499 شــماره  142.رای 
آقــای محمــد ابراهیــم تربتیــان بــه شناســنامه شــماره 8 
کدملــی 6219651804 صــادره فریــدن فرزنــد اســداله دو 
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 191.32 
مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 32  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــاز رمضانــی افارانــی مالــک رســمی مهن
ســوم  هیــأت   1396/03/18-6498 شــماره  143.رای 
بــه شناســنامه شــماره 11  ریحانــه موســوی   خانــم 
کدملــی 1111387508 صــادره فالورجــان فرزنــد اســمعیل  
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش چهاردان
191.32 مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 32  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی آفاران ــاز رمضان ــمی مهن ــک رس ــان از مال اصفه

ســوم  هیــأت   1396/02/31-4883 شــماره  144.رای 
آقــای قربانعلــی رحیمــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 
1435 کدملــی 1283277662 صــادره ســبدان فرزنــد 
حیــدر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
313.13  مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 32  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــبدانی ــی س ــدر رحیم ــمی حی ــک رس ــان از مال اصفه
ســوم  هیــأت   1396/02/31-4897 شــماره  145.رای 
آقــای ســیامک ســیدصالحی بــه شناســنامه شــماره 585 
کدملــی 1970365821 صــادره مسجدســلیمان فرزنــد 
غالمشــاه  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 
53.30 مترمربــع از پــالک شــماره 1018   فرعــی از 15 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــه 11  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

ــالک ــر 972  ام دفت
146.رای شــماره 5026-1396/03/01 هیــأت ســوم خانــم 

فاطمــه ســی منــی   بــه شناســنامه شــماره 3587 کدملی 
1292188707 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 66.70 مترمربــع از پــالک 

شــماره  فرعــی از  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مهــدی 
کریمــی بهــرام آبــادی ثبــت صفحــه 205 دفتــر  199 

امــالک
ــم  ــأت اول خان ــماره 6991-1396/03/23 هی 147.رای ش
اکــرم شــیرانی بیدآبــادی بــه شناســنامه شــماره 63943 
ــان  ــد رمض ــان  فرزن ــادره  اصفه ــی 1281066801 ص کدمل
ــه مســاحت 60.50      ــه ب ــاب    خان ــک ب در    ششــدانگ ی
مترمربــع پــالک شــماره   990   فرعــی از  36  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از مالکیــت قاســمعلی شــریفی ولدانــی
چهــارم   هیــأت   1396/03/17-6248 شــماره  148.رای 
آقــای علیرضــا امینــی   بــه شناســنامه شــماره 208 
ــد  ــرون  فرزن ــران و ک ــادره تی ــی 5499405514  ص کدمل
حســین  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــماره 532    ــالک ش ــع از پ ــاحت 293.78 مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 26 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  کــه در صفحــه 584 و 587 

ــد ــک میباش ــالک  مال ــر  1129 ام دفت
چهــارم  هیــأت   1396/03/17-6247 شــماره  149.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــواه تهران ــرداد دادخ ــای مه آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1282785745  ص 3769 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــا س محمدرض
خانــه بــه مســاحت  293.78 مترمربــع از پــالک شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 26 اصل 532  فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در صفحــه 584 و 

ــد ــک میباش ــالک مال ــر 1129 ام 587 دفت
آرای اصالحی

1. رای شــماره 35860-1394/06/19 هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره 13508  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــان عامل احس
کدملــی 1283245639 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
شــجاع الدیــن نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 160/80 مترمربــع از پــالک شــماره 506 فرعــی از 

18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی وارث غالمرضــا یاریــان ) 
علــی و نــوروز و رقیــه و آغابیگــم یاریــان ( کــه طبق ســوابق 

از مالکیــن مــی باشــد

بــا  2.رای شــماره 6353-1396/03/17 هیــأت ســوم 
توجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت بــه اینکــه 
رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادر بــه 
شــرح زیــر اصــالح مــی گــردد: پــالک مــورد تقاضــا 16/62 

بخــش 14 صحیــح میباشــد.
3.رای شــماره 6360-1396/03/17 هیــأت ســوم بــا توجــه 
ــه اینکــه رای  ــا عنایــت ب بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب
ــه  ــادر ب ــاد رای ص ــذا مف ــده ل ــرا نش ــون اج ــا کن ــأت ت هی
شــرح زیــر اصــالح مــی گــردد: پــالک مــورد تقاضــا 16/62 

بخــش 14 صحیــح میباشــد.
آراء صــادره قبلــی بــا رعایــت اصالحــات فــوق قابــل اجــرا 

میباشــند.
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

10535 الــف   .م  صادرخواهدشــد 
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/04/25
رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

 علیرضا حیدری 

امروز شنبه 10 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 464 روزنامه

آگهی مزایده 
ثبــت  تاریــخ   139604302004000067: مزایــده  شــماره 
:96/4/3بشــماره بایگانــی : 9301902 ششــدانگ یکبابخانه 
ــه قهجاورســتان بخــش 18  پــالک 46/1037 واقــع در قری
ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 368/11 مترمربــع بــا جمیــع 
ــتثناء  ــدون اس ــه آن ب ــرعیه و عرفی ــات ش ــع و متعلق تواب
ــوار  ــتان ، بل ــان، قهجاورس ــه آدرس : اصفه ــزی از آن ب چی
غدیــر، کوچــه 15، نبــش مولــوی 3 پــالک یــک کــه ســند 
مالکیــت آن در صفحــه 527 دفتــر 51 امــالک بنــام خانــم 
ــادر  ــت و ص ــا ثب ــد رض ــتان فرزن ــتادی قهجاورس ــرا اس کب
 94/38446817 شــماره  نامــه  طبــق  و  اســت  شــده 
ــدود  ــان ، ح ــرق اصفه ــه ش ــت منطق -94/5/15 اداره ثب
اربعــه بدیــن شــرح مــی باشــد: شــمااًل بطــول 13/10 
ــول  ــرقًا بط ــی ش ــده 46 اصل ــه باقیمان ــت ب ــر دیواریس مت
28/10 متــر دیــوار بدیــوار پــالک 1036 فرعــی جنوبــًا بطــول 
ــه  ــًا در دو قســمت ک ــذر غرب ــه گ ــر دیواریســت ب 11/40 مت
ــای 3/20  ــول ه ــه ط ــت ب ــکل اس ــی ش ــمت اول پخ قس
ــوق  ــذر، حق ــه گ ــت ب ــر درب و دیواریس ــر و 25/5 مت مت
ارتفاقــی نــدارد. کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی پــالک 
فــوق یکبــاب خانــه مســکونی یــک طبقــه بــوده کــه ســمت 
غــرب و جنــوب آن بــه گــذر مــی باشــد ، مســاحت عرصــه 
حــدود 369 مترمربــع و مســاحت ســاخت 220 مترمربــع ، 
ســاختمان دارای دیــوار باربــر، ســقف تیرآهــن آجــر، پنجره 
هــا آلومینیــوم، چهارچوبهــا فلــزی ، دربهــا چــوب و رنــگ 
ــه دیوارهــا گــچ  روغــن ، کــف هــا موزائیــک و موکــت، بدن
ــی،  ــای کاش ــرویس ه ــپزخانه و س ــی ، آش ــگ مولت و رن
کابینــت آشــپزخانه فلــزی، سیســتم بــرودت کولــر آبــی و 
ــاط  ــا و حی ــد نم گرمایــش بخــاری گازی ، ســاختمان فاق
ســازی بــوده و دارای انشــعابات آب، بــرق، گاز مــی باشــد و 
طبــق اعــالم بســتانکار فاقــد بیمــه مــی باشــد. طبــق ســند 
رهنــی شــماره 112725 – 89/12/08 دفترخانــه اســناد 
ــت  ــان باب ــان اســتان اصفه رســمی شــماره 4 شــهر اصفه
ــن  ــتانی در ره ــری قهجاورس ــد منتظ ــای محم ــی آق بده
ــع مــی باشــد  ــان واق ــه اصفه ــز خدمــات حــوزه علمی مرک
ــورخ 96/4/31 در اداره  ــنبه م ــی 12 روز ش ــاعت 9 ال از س
ــان هشــت  اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع در خیاب
بهشــت شــرقی -- چهــارراه اول ســمت چــپ بــه مزایــده 
ــه 1/092/000/000  ــغ پای ــده از مبل ــود. مزای ــی ش ــذارده م گ
ــال( شــروع  ــون ری ــود و دو میلی ــارد و ن ــک میلی ــال )ی ری
باالتریــن قیمــت  بــه  باشــد  بــه هرکــس خریــدار  و 
پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
ــم از  ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب پرداخــت بدهــی ه
ــی  ــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورت حــق انشــعاب و ی
ــای  ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ک
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده اعم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در 
صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای 
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد. 
ــای  ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــی در ی ــن آگه ــًا ای ضمن
وطــن چــاپ اصفهــان مــورخ 96/4/10 درج و منتشــر مــی 
گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکول 
ــده  ــه مزای ــرکت در جلس ــت ش ــًا جه ــردد. توضیح ــی گ م
مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی 
ــه  ــران در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان ، ب ای
ــر  ــائی معتب ــه کارت شناس ــی و ارائ ــای کتب ــراه تقاض هم
الزامیســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد مابقــی مبلــغ 
ــش  ــی فی ــان روز ط ــت اداری هم ــان وق ــا پای ــد را ت خری
 مخصــوص در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــالک ســپرده 

نماید. /
شماره :10285/م الف  اسدی رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی  اصفهان

 آگهی مزایده 
ثبــت  تاریــخ   139604302004000066: مزایــده  شــماره 
ــماره  ــه ش ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای :96/04/03 آگه

بایگانــی : 9402036 شــش دانــگ یــک بــاب خانــه پــالک 
2185 پــس از جــدا شــدن شــماره یــک فرعــی از آن واقــع 
ــا حــق الشــرب تابعــه از  در بخــش یــک ثبــت اصفهــان ب
نهــر جــوی شــاه طبــق معمــول محــل و با حــق المجــری از 
باغچــه 2185/1 بــه آدرس : اصفهــان خیابــان شــیخ بهایــی 
کوچــه فردوســی ) شــماره 28( بــن بســت نــوروزی پــالک 
36 ) دو نبــش ( کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 373 
ــماره  ــا ش ــماره 2619 و ب ــت ش ــل ثب ــالک ذی ــر 23 ام دفت
چاپــی 041152 الــف 32 - 89 ثبــت و صــادر شــده اســت 
ــه  ــه خان ــت ب ــی اس ــوار اختصاص ــماال دی ــدود : ش ــا ح ب
2185/1 شــرقًا و جنوبــًا بــه کوچــه منســده غربــًا بــه دیــوار 
اشــتراکی بــا خانــه 2184 کــه طبــق نظر کارشــناس رســمی 
ــا نوســاز و  ــع ب ــه مســاحت 258/4 مترمرب ــوق ب ــالک ف پ
ــا  ــع زیربن ــا 622 مترمرب ــری مســکونی در 4 ســقف ب کارب
) همکــف یــک خوابــه، طبقــه اول و دوم 3 خوابــه و 
ــی، پوشــش  ــا اســکلت بتن ــه ( ب ــک خواب ــه ســوم ی طبق
ــزوگام،  ــوع ای ــق کاری آن از ن ــوک و عای ــه بل ــقف تیرچ س
ــده از  ــروش ش ــاط مف ــف حی ــفید و ک ــنگ س ــای س نم
ــواری  ــذ دی ــا کاغ ــرامیک، دیواره ــد س ــف واح ــنگ، ک س
ــا آرک  ــراه ب ــت ام دی اف هم ــا کابین ــپزخانه ب ــده ، آش ش
ــاف و نورپــردازی داخلــی ، پنجــره هــای  ــری ، کن و گــچ ب
آلومینیــوم قهــوه ای دوجــداره ، ســرویس هــای بهداشــتی 
ــًا جــوب، سیســتم  ــا تمام ــا کاشــی و ســرامیک، درب ه ب
گرمایشــی از کــف ســاختمان بــا پکیــج گازی و سرمایشــی 
بــا کولــر، 3 واحــد انبــاری در طبقــه همکــف و راه پلــه هــا 
ــرده اســتیل و دارای سیســتم اعــالم و  ــا ن تمامــا ســنگ ب
اطفــای حریــق ، دوربیــن مداربســته و دارای یــک انشــعاب 
بــرق ســه فــاز و 4 انشــعاب بــرق 25 آمپــر تــک فــاز و 4 
کنتــور گاز و آب و فاضــالب مــی باشــد ملکــی آقــای ســید 
ــی شــماره 16968 –  ــق ســند رهن جــالل حســینی کــه طب
ــان  ــماره 146 اصفه ــمی ش ــناد رس ــه اس 90/8/4 دفترخان
در رهــن بانــک پارســیان شــعبه نوربخــش اصفهــان واقــع 
ــخ  ــا تاری ــه ت ــک مــورد وثیق ــق اعــالم بان مــی باشــد و طب
97/1/29 بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 9 الــی 12 روز 
ــمی  ــناد رس ــرای اس ــورخ 96/5/9 در اداره اج ــنبه م دوش
اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی چهــارراه 
اول ســمت چــپ بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایــده از 
مبلــغ پایــه بیســت و یــک میلیــارد و ششــصد و هشــتاد و 
چهــار میلیــون ریــال شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود. الزم 
بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق 
، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 
در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی 
ــخ  ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات ه
ــا  ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه 
پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد ، وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
ــًا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در  مســترد مــی گــردد. ضمن
ــورخ 96/4/10  ــان م ــای وطــن چــاپ اصفه ــه کیمی روزنام
درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده 
ــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت  ب
در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن 
ــناد  ــرای اس ــه اداره اج ــران در وج ــی ای ــک مل ــده بان ش
ــراه تقاضــای  ــه هم ــوق ب ــده کالســه ف ــت پرون رســمی باب
کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت. ضمنًا 
ــت  ــان وق ــا پای ــد را ت ــغ خری ــد کل مبل ــده بای ــده مزای برن
اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره 

ثبــت اســناد و امــالک ســپرده نمایــد./
شماره :10284/م الف 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
افسانه اسدی اورگانی

 آگهی مزایده
ثبــت  تاریــخ   139604302004000068: مزایــده  شــماره 
:96/4/3آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره 

بایگانــی : 1290 940 شــش دانــگ آپارتمــان پــالک شــماره 
ــوزده فرعــی مجــزی شــده از پــالک دو هــزار و هفتصــد  ن
ــگ 3  ــی و پارکین ــه فرع ــماره س ــاری ش ــی و انب و دو اصل
فرعــی واقــع در بخــش یــک ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 
شــصت و نــه متــر و شــصت و یــک صــدم متــر مربــع بــه 
آدرس : اصفهــان - خیابــان صائــب کوچــه شــادمان ، بــن 
بســت غــالم علــی پهلــوان صــادق دارای کــد پســتی شــماره 
81847337611 کــه اســناد مالکیــت آن در صفحــات 406 
و 409 و 412 دفتــر 229 امــالک ذیــل ثبــت شــماره 92308 
ــف /  ــی 275659 ال ــماره چاپ ــا ش و 92309 و 92310 و ب
87 و 275660 الــف /87 و 275661 الــف /87 ثبــت 
ــماال در 2  ــان : ش ــدود آپارتم ــا ح ــت ب ــده اس ــادر ش و ص
ــای 2/95  ــه طوله ــخ اســت ب ــه قســمت اول پ قســمت ک
متــر و 4/80 متــر پنجــره و دیواریســت بــه فضــای پشــت 
ــه  ــه طــول 11/30 متــر دیواریســت ب ــام دوم شــرقًا اول ب ب
ــروی  ــر پیش ــول 0/79 مت ــالک 2702/9 دوم بط ــای پ فض
آپارتمــان اســت بــه فضــای کوچــه جنوبــًا اول در 2 قســمت 
ــای 3  ــه طوله ــت ب ــکل اس ــی ش ــمت دوم قوس ــه قس ک
ــه فضــای کوچــه  ــر پنجــره و دیواریســت ب ــر و 1/15 مت مت
دوم در 2 قســمت کــه قســمت دوم قوســی شــکل اســت 
بطولهــای 1/02 و 3/45 متــر پنجــره و دیواریســت بــه 
فضــای کوچــه ســوم بطــول 0/59 متــر پیشــروی آپارتمــان 
اســت بفضــای کوچــه غربــًا اول بطــول 3/24 متــر پنجــره 
و دیواریســت بــه فضــای کوچــه منســده دوم کــه شــمالی 
ــه  ــت ب ــان اس ــروی آپارتم ــر پیش ــول 0/59 مت ــت بط اس
ــه قســمت  فضــای کوچــه منســده ســوم در 4 قســمت ک
اول شــمالی و ســوم پــخ و چهــارم جنوبــی اســت بطولهــای 
3/11 و 2/54 و 0/56 و 2/78 متــر درب و دیواریســت 
بــه راه پلــه مشــاعی چهــارم بطــول 0/88 متــر دیواریســت 
ــه  ــام طبقــه دوم و حقــوق ارتفاقــی ل ــه فضــای پشــت ب ب
ــدود  ــت دوم ح ــک آپارتمانهاس ــون تمل ــق قان ــه طب و علی
ــمت  ــه قس ــمت ک ــمااًل در دوقس ــوم: ش ــه س ــاری قطع انب
اول پــخ اســت بطولهــای 2/92 و 0/89 مــر دیواریســت بــه 
ــت  ــر درب و دیواریس ــول 3 مت ــرقا بط ــده ش ــه منس کوچ
ــًا بطــول 2/78 متــر  بــه محوطــه مشــاعی پارکینــگ جنوب
دیواریســت بــه راه پلــه مشــاعی غربــًا بطــول 0/925 متــر 
ــه  ــه و علی ــی ل ــوق ارتفاق دیواریســت بکوچــه منســده حق
طبــق قانــون تملــک آپارتمانهاســت. حــدود پارکینــگ قطعه 
ســوم : شــمااًل بطــول 2/40 متــر خــط مســتقیم مفــروض 
اســت بــه محوطــه مشــاعی پارکینــگ شــرقًا بطــول 4/80 
متــر خــط مســتقیم مفــروض اســت بــه محوطــه مشــاعی 
پارکینــگ جنوبــًا بطــول 2/40 متــر خــط مســتقیم مفروض 
اســت بــه محوطــه مشــاعی پارکینــگ غربــًا بطــول 
ــه  ــه محوط ــت ب ــروض اس ــتقیم مف ــط مس ــر خ 4/80 مت
مشــاعی پارکینــگ بانضمــام قدرالســهم از عرصــه مشــاعی 
ــد از : محوطــه مشــاعی ، راه  و ســایر مشــاعات کــه عبارتن
ــق نظــر کارشــناس محتــرم رســمی  ــه مشــاعی کــه طب پل
دادگســتری ســاختمان فــوق عبــارت اســت از بنایــی در 4 
ســقف دارای ســه واحــد آپارتمانــی و همکــف بــه صــورت 
پارکینــگ ســازه بنــا اســکلت بتنــی و ســقف تیرچــه بلــوک 
ــر  ــا آج ــور و نم ــد آسانس ــال فاق ــدود 12 س ــت ح ــا قدم ب
ــه ســوم اســت  ــی در طبق ــور آپارتمان میباشــد. واحــد مذک
بــه مســاحت اعیانــی 69/61 متــر مربــع دارای یــک 
ــاق  انبــاری و یــک پارکینــگ مســقف مــی باشــد، یــک ات
خــواب، درب داخلــی چوبــی و پنجــره هــا پروفیــل آهــن، 
کــف ســرامیک بدنــه گــچ پرداختــی و رنــگ مولتــی کالــر، 
کابینــت ام . دی . اف دارای حمــام و توالــت ســر هــم مــی 
باشــد و سیســتم گرمایــش بخــاری و ســرمایش کولــر آبــی 
و دارای انشــعابات بــرق ، گاز و آب مــی باشــد ملکــی خانــم 
صفــورا صادقــی کلیشــادی کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 
اســناد  دفترخانــه  تنظیمــی   92/09/02 مــورخ   198131
رســمی شــماره 56 اصفهــان در رهــن بانــک ســینا اصفهــان 
ــک شــنبه  ــی 12 روز ی ــی باشــد و از ســاعت 9 ال ــع م واق
مــورخ 96/05/01 در اداره اجــرای اسنادرســمی اصفهــان 
ــارراه اول  ــرقی - چه ــت ش ــت بهش ــان هش ــع در خیاب واق
ــده از  ــذارده مــی شــود. مزای ــده گ ــه مزای ــان الهــور ب خیاب

مبلــغ پایــه 1/530/000/000ریــال ) یــک میلیــاردو پانصــد و 
ســی میلیــون ریــال( شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد 
بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، 
ــتراک و  ــق اش ــا ح ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق ، گاز اع ب
ــا باشــد و  ــده دارای آنه ــی کــه مــورد مزای مصــرف در صورت
ــره  ــوارض شــهرداری و غی ــی و ع ــز بدهــی هــای مالیات نی
ــوم  ــم قطعــی آن معل ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ت
ــت  ــده اس ــده مزای ــده برن ــه عه ــد ب ــده باش ــا نش ــده ی ش
ــازاد ،  ــود م ــورت وج ــده در ص ــس از مزای ــه پ ــن آنک ضم
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمنــًا ایــن آگهــی 
در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان 
ــورت  ــردد و در ص ــی گ ــر م ــورخ 96/4/10 درج و منتش م
تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. 
ــه  ــغ پای ــده مبل ــه مزای ــرکت در جلس ــت ش ــًا جه توضیح
مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران در 
ــه  ــده کالس ــت پرون ــمی باب ــناد رس ــرای اس ــه اداره اج وج
ــه کارت شناســایی  ــی و ارائ ــه همــراه تقاضــای کتب ــوق ب ف
معتبــر الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ 
ــش  ــی فی ــان روز ط ــت اداری هم ــان وق ــا پای ــد را ت خری
مخصــوص در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــالک ســپرده 

ــف  ــماره :10286/م ال نماید./ش
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

افسانه اسدی اورگانی
 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(

آگهــی   :139603902004000031تاریــخ  آگهــی   شــماره 
 139304002004000691: پرونــده  شــماره   96/3/24:

آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی 
ــه  ــاب خان ــان یکب ــه و اعی ــگ عرص ــش دان 9302445ش
پــالک ســه فرعــی از دوازده هــزار و بیســت و چهــار اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 374 
ــان مشــتاق دوم -  ــه آدرس : اصفهــان - خیاب ــع ب مترمرب
خیابــان بــاغ مشــهد - کوچــه شــهید جعفــر خدابخــش - 
کوچــه ســتاره اول - جنــب بــن بســت اقاقیــا - پــالک 55 
کــه اســناد مالکیــت آن در صفحــه 362 دفتــر 141 امــالک 
ذیــل ثبــت شــماره 24511 با شــماره چاپــی 704600 ب /91 
ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل دیواریســت 
بطــول ) 11/50( یــازده متــر و پنجــاه ســانتیمتر بــه دوازده 
هــزار و بیســت و پنــج اصلــی شــرقا دیواریســت بطــول ) 
ــزار و  ــده دوازده ه ــه باقیمان ــر ب ــار مت ــی و چه 34/00( س
بیســت و چهــار اصلــی جنوبــا درب و دیــوار بطــول )10/04(  
ــداد  ــی در امت ــه شــارع احداث ــار ســانتیمتر ب ــر و چه ده مت
ــًا دیواریســت بطــول )38/30( ســی  ــداز جــوی غرب گل ان
و هشــت متــر و ســی ســانتیمتر بــه باقیمانــده دوازده هــزار 
و بیســت و چهــار اصلــی و حقــوق ارتفاقــی نــدارد کــه طبــق 
ــت  ــاختمانی اس ــوق س ــالک ف ــمی پ ــناس رس ــر کارش نظ
مشــتمع بــر طبقــه زیــر زمیــن 60- یــک واحــد مســکونی 
ــه مــی  ــه همکــف یــک واحــد ســه خواب ــه و طبق دو خواب
باشــد و طبقــه اول مشــتمع بــر دو واحد مســکونی شــمالی 
و جنوبــی هــر یــک دو خوابــه می باشــد و ســاختمان دارای 
ــرق ، گاز مــی باشــد  انشــعابات شــهری آب ، فاضــالب ، ب
ــند  ــق س ــه طب ــواه ک ــان خ ــم احس ــای ابراهی ــی آق ملک
ــه  رهنــی شــماره 6766 مــورخ 91/6/29 تنظیمــی دفترخان
اســناد رســمی شــماره 261 اصفهــان در رهــن تعاونــی 
ــده  ــک آین ــع الواســطه بان ــت م ــا وکال ــن ب ــار صالحی اعتب
ــد  ــتانکار فاق ــل بس ــالم وکی ــق اع ــد و طب ــی باش ــع م واق
ــورخ  ــنبه م ــی 12 روز ش ــاعت 9 ال ــد از س ــی باش ــه م بیم
ــع  ــان واق ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس 96/4/31 در اداره اج
ــان  ــارراه اول خیاب ــرقی چه ــت ش ــت بهش ــان هش در خیاب
الهــور بــه مزایــده گــزارده مــی شــود مزایــده از مبلــغ پایــه 
22/500/000/000 ریــال بیســت و دو میلیــارد و پانصــد 
میلیــون ریــال  شــروع و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه می شــود. الزم 

بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، برق، 
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در 
صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی 
هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ 
ــا  ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه 
پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
ــت در  ــک نوب ــی در ی ــن آگه ــا ای مســترد مــی گــردد ضمن
ــورخ 96/4/10  ــان م ــای وطــن چــاپ اصفه ــه کیمی روزنام
درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده 
بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت در 
جلســه مزایــده چــک تضمینــی بانــک ملــی ایــران بــه مبلغ 
پایــه مزایــده در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان 
بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر 
الزامــی اســت ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خرید را 
تــا پایــان وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص 
ــد. / ــت اســناد و امــالک ســپرده نمای در حســاب اداره ثب

ــف  شــماره:9852/م ال
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

افسانه اسدی اورگانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ســید حســن حســینی چقائــی          دارای 
شــماره شناســنامه 159 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 430/96ح/54 از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
خدیجــه رحمانــی      بــه شــماره شناســنامه 935 در 
ــدرود زندگــی  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 96/2/5 در اقامت تاری
گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : یــک پســر و 4 
ــی  ــر و یــک همســر 1- ســید حســن حســینی چقائ دخت
ــی  ــنی چقائ ــه حس ــیده پروان ــد 2- س ش ش 159 فرزن
ش ش 12 فرزنــد3- گل انــدام حســینی چقائــی ش 
ش 158 فرزنــد4- افســانه حســینی چقائــی ش ش 
2101 فرزنــد5- گوهــر الســادات حســینی چقائــی ش 
ــا  ــک ب ــدارد . این ــه  دیگــری ن ش 1294 فرزندمتوفــی ورث
ــور را در یــک  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
ــت  ــت مقــرر گواهــی انحصــار وراث ــا انقضــای مهل اســت ب

صــادر خواهــد شــد .  
 م الــف :10034رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا نرگــس محمــدی           دارای شــماره 
ــه 408/96از  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــنامه4به ش شناس
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میــرزا حســین 
تاریــخ  بــه شــماره شناســنامه 69 در  محمــدی       
93/3/13 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 2 پســر و ســه دختــر 
1- علــی اکبــر محمــدی ش ش 93 فرزنــد 2- ناصــر 
ــد 3- شــهناز محمــدی ش ش  محمــدی ش ش 7 فرزن
2 فرزنــد4- مریــم محمــدی ش ش 5 فرزنــد5- نرگــس 
ــد6- فاطمــه ســلطان مشــکین  محمــدی ش ش 4 فرزن
خــام ش ش 457 همســر متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . 
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 مــی باشــد ظــرف 
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد 
، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار 

ــت صــادر خواهــد شــد .   وراث
 م الــف :10032رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــد رضــا شــیرانی بیــد آبــادی بــا وکالــت 
شــکوفه ملــک            دارای شــماره شناشــنامه 722 
شــرح دادخواســت بــه کالســه 427/96/ح54 ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان جواهــر شــیران بــه شــماره شناســنامه 
539 در تاریــخ 94/1/14 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 3 پســر 
و دو دختــر و یــک همســر  1- حمیــد رضــا شــیرانی بیــد 
ــیرانی  ــا ش ــد رض ــد 2- احم ــادی ش ش 58913 فرزن آب
ــد3- محمــد رضــا شــیرانی  ــادی ش ش 121 فرزن ــد آب بی
ــد  ــیرانی بی ــا ش ــد4- مین ــادی ش ش 722 فرزن ــد آب بی
شــیرانی  کوکــب  فرزنــد5-   44668 ش  ش  آبــادی 
ــه  ــل ال ــد6- خلی ــادی ش م 1283550954 فرزن ــد آب بی
شــیرانی بیــد آبــادی ش ش 36321 همســر متوفــی ورثــه  
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد . این ــری ن دیگ
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ه
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــا انقضــای  ــی اســت ب ــل دارد ، بدیه ــن شــورا تحوی ــه ای ب
 مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد

 شد .   
م الــف :10031رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا جمــال معصومــی زاده             دارای شــماره 
ــه 422/96/ ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــنامه 500 ش شناش

ح54 ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید ابوالقاســم 
معصومــی زاده  بــه شــماره شناســنامه 229 در تاریــخ 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود ب 96/2/19 در اقامت
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 3 پســر و دو دختــر و 
یــک همســر  1- جمــال معصومــی زاده ش ش 500 فرزنــد 
ــد3-  ــی زاده ش ش 529 فرزن ــالل  معصوم ــید ج 2-س
ــا  ــد4- مین ــی زاده ش ش 409 فرزن ســید جــواد معصوم
معصومــی زاده ش ش 2740 فرزند5-فتانــه معصومــی 
ــرباز  ش  ــب س ــه رج ــد6- صدیق زاده ش ش 1444 فرزن
ش 636 همســر متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
ــور را در یــک  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
ــت  ــت مقــرر گواهــی انحصــار وراث ــا انقضــای مهل اســت ب

صــادر خواهــد شــد .  
 م الــف :10030رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مهــر شــاد آرش پــور     دارای شــماره 
شناشــنامه 3880 شــرح دادخواســت بــه کالســه 390/96/

ح54 ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــور    ــین آرش پ ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
بــه شــماره شناســنامه 763 در تاریــخ 96/1/3 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه : 3 پســر و یــک مــادرو یــک همســر  1- محمــد 
رضــا آرش پــور ش ش 2607 فرزنــد 2- مهــرداد آرش 
ــور 3880  ــاد آرش پ ــد 3- مهرش ــور ش ش 3066 فرزن پ
اصفهانــی ش ش 48339  فرزنــد 4- عــزت صافــی 
همســر 5- اقــدس رســتم شــیرازی ش ش 44888 مادر 
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــه ای  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت نمای
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن از متوف
ــی اســت  ــل دارد ، بدیه ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب نشــر آگه
ــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر  ــا انقضــای مهل ب

خواهــد شــد .  
 م الف :10048

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 
اصفهــان  اختــالف 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا احســان درخشــنده پــور             دارای شــماره 
ــه کالســه 400/96/ شناشــنامه 1861 شــرح دادخواســت ب

ح54 ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــنده  ــول درخش ــادروان رس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــخ 96/1/31 در  ــنامه 980 در تاری ــماره شناس ــه ش ــور    ب پ
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحوم 
ــان  ــر  1- احس ــک همس ــر وی ــه : 2 پس ــت ب ــر اس منحص
درخشــنده پــور ش ش 1861 فرزنــد 2- مهــران درخشــنده 
ــران ش  ــهال دالل و پس ــد 3- ش ــور ش ش 2605 فرزن پ
ش 26857 همســرمتوفی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
ــور را در یــک  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
ــت  ــت مقــرر گواهــی انحصــار وراث ــا انقضــای مهل اســت ب

صــادر خواهــد شــد .  
 م الف :10050

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 
اصفهــان  اختــالف 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
آگهــی  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م موض
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــت  ــوار بخــش 16 ثب ــاد برخ ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ح
ــاعی  و  ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس ــان بااس اصفه
ــه و  ــروزی و مالکان ــات مف ــلیمی تصرف ــادی تس ــناد ع اس
ــذا  ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی بالمع
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م طب
ــه منظــور  ــد ســند رســمی و ب اراضــی و ســاختمانهای فاق
اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی 
ــاه  ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم 
ــادر  ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
ــه  ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش خواه

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب متض
برابــر رای شــماره 139660302018000110 کالســه پرونــده 
1391114402018003349 آقــای حجــت الــه صادقیــان 
ــوار   ــادره از برخ ــنامه 6 ص ــماره شناس ــن  بش ــد حس فرزن
ــاحت   ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــالک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 23.80 مت
ــان  ــت اصفه ــع در خــورزوق بخــش 16 ثب ــی واق 45  اصل
خریــداری بطــور مــع الواســطه از خانــم معصومــه کریمــی 

ــه کتایونچ
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/25
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:297 /37/05/

الف/م بــه تاریــخ 96/04/07
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توپ و تور

کاپیتان سوم سپاهان کیست؟
ــه  ــدران ب ــر نســاجی مازن ــم ســپاهان در شــرایطی براب تی
ــی  ــی دقایق ــین فاضل ــه حس ــت ک ــت یاف ــاوی دس تس
ــل  ــت. فص ــازو بس ــر ب ــم را ب ــن تی ــی ای ــد کاپیتان بازوبن
گذشــته احســان حــاج صفــی در اکثــر دیدارهــا کاپیتــان 
ســپاهان بــود ولــی پــس از حضــور کرانچــار و بــازی دادن 
بــه حســین پاپــی، ایــن بازیکــن قدیمــی ســپاهان بازوبنــد 
ــت.  ــازو می بس ــر ب ــی ب ــاج صف ــور ح ــی را در حض کاپیتان
ــه  ــی ک ــی از ســپاهان، حســین پاپ ــا خــروج حــاج صف ب
چهاردمیــن ســال حضــور خــود در جمــع طالیــی پوشــان 
ــان اول ســپاهانی ها خواهــد  ــه خواهــد کــرد کاپیت را تجرب
ــد  ــب خواه ــان دوم لق ــم کاپیت ــا ه ــول نویدکی ــود و رس ب
گرفــت. بــا توجــه بــه تغییر نســلی کــه در باشــگاه ســپاهان 
ایجــاد شــده اســت، بســیاری از بازیکنــان ایــن تیــم 
ــده اند  ــه ش ــم اضاف ــه تی ــی ب ــا بازیکنان ــتند ی ــوان هس ج
ــابقات را  ــپاهان در مس ــاس س ــا لب ــور ب ــه حض ــه تجرب ک
ــی پوشــان  ــی طالی ــدار تدارکات ــن رو در دی ــد؛ از همی ندارن
ــی  ــس از خــروج حســین پاپ ــدران پ ــر نســاجی مازن براب
ــاله  ــن 24 س ــی بازیک ــین فاضل ــا، حس ــول نویدکی و رس
ــازو  ــر ب ــی را ب ــد کاپیتان ــرای دقایقــی بازوبن ســپاهانی ها ب
بســت. البتــه زالتکــو کرانچــار هنــوز کاپیتان هــای خــود را 
بــرای لیــگ هفدهــم بــه صــورت رســمی اعــالم نکــرده و 
بایــد ببینیــم بــا کامــل شــدن ایــن تیــم در ادامــه پنجــره 
ــه عنــوان کاپیتان هــای  نقــل و انتقــاالت چــه بازیکنانــی ب

ــد شــد. گل ــن تیــم معرفــی خواهن ای

در جلسه سروش و برانکو چه 
گذشت

هافبــک تکنیکــی فصــل گذشــته پرســپولیس روز جمعــه 
ــا هم تیمی هــا و  ــم ب ــن تی ــن ای ــا حضــور در محــل تمری ب
کادرفنــی ســابق خــود خداحافظــی کــرد. ســروش رفیعــی 
ــپولیس  ــنهاد پرس ــا پیش ــربازی ب ــان دوران س ــه در پای ک
ــم فصــل حضــور  ــد از نی ــود، بع ــم شــده ب ــن تی راهــی ای
در جمــع سرخپوشــان و پوشــیدن پیراهــن شــماره هفــت 
ــد. او  ــب کن ــز کس ــل را نی ــی فص ــوان قهرمان ــت عن توانس
ــه  ــه پیشــنهادات خارجــی ک ــه ب ــا توج ــان فصــل ب در پای
ــپولیس  ــا پرس ــکاری اش ب ــه هم ــح داد ب ــت ترجی داش
خاتمــه دهــد و راهــی الخــور قطــر در لیگ ســتارگان شــود. 
ــی  ــاق کادرفن ــپولیس در ات ــابق پرس ــی س ــک تکنیک هافب
حاضــر شــد و بــا برانکــو و دیگــر اعضــای کادرفنــی 
ــنودی از  ــراز خوش ــا اب ــی ب ــت. رفیع ــت پرداخ ــه صحب ب
همــکاری بــا برانکــو و فرصتــی کــه نصیبــش شــده تــا بــه 
عنــوان قهرمانــی بــه همــراه ایــن تیــم دســت یابــد گفــت: 
از ایــن همــکاری و فرصتــی کــه نصیبــم شــد خوشــحالم 
و بیشــتر از بابــت قهرمانــی بــه همــراه پرســپولیس 
ــگ خواهــد شــد.  ــم تن ــن تی ــرای ای ــم ب خوشــحالم و دل
ــاگرد  ــرای ش ــت ب ــا آرزوی موفقی ــدا ب ــز در ابت ــو نی برانک
ســابق خــود گفــت: در دنیــای حرفــه ای هــر فوتبالیســت 
ــن آزاد  ــه بازیک ــًا اینک ــرد خصوص ــم بگی ــق دارد تصمی ح
محســوب شــود. مــن بــه تصمیمــت احتــرام می گــذارم و 
هیــچ دلخــوری در ایــن میــان وجود نــدارد و برایــت آرزوی 

موفقیــت می کنــم. نــود

در حوالی ورزش
ایران بدون طال در کره؛

کیمیا هم دستش به طال نرسید
کیمیــا علیــزاده در فینــال ۶2-کیلوگــرم  کیمیای وطن
بانــوان مقابــل نماینــده ســاحل عــاج شکســت خــورد تــا 
نابغــه تکوانــدوی بانــوان بازهــم رنــگ طــال را نبینــد. کیمیــا 
ــال  علیــزاده نماینــده وزن ۶2- کیلوگــرم کشــورمان در فین
ــا نتیجــه 19 بــر 9 مقابــل »روس گباگبــی« از  ایــن وزن ب
ــره بســنده  ــه مــدال نق ســاحل عــاج شکســت خــورد و ب
کــرد. علیــزاده تنهــا نماینــده تیــم بانــوان ایــران اســت کــه 
ــی در موجــو  در بیســت و ســومین دوره رقابت هــای جهان
ــی و  ــه نهای ــه نیم ــزاده در مرحل ــت. علی ــدال گرف ــره م ک
ــاف  ــه مص ــا ب ــن رقابت ه ــال ای ــه فین ــی ب ــرای راهیاب ب
»تاتیانــا کوزمینــا« از روســیه رفــت و توانســت بــا نتیجــه 9 
ــود. او  ــال ش ــی فین ــب راه ــن ترتی ــه ای ــروز و ب ــر ۶ پی ب
مقابــل  روس  تکوانــدوکار  ســد  از  گذشــتن  از  پیــش 
»فرنانــدا آگویــره« از شــیلی، »آشــلی کرایولــد« کانادایــی و 
ئــی چینــگ لیــن از چیــن تایپــه بــه پیــروزی رســیده بــود. 
همچنیــن میرهاشــم حســینی در فینــال این مســابقات در 
ــدوکار  ــو« تکوان ــوآی ژائ ــل »ش ــرم مقاب وزن ۶3 - کیلوگ
چینــی بــا نتیجــه 11 بــر 5 باخــت و بــه مــدال نقــره رســید. 
او آخریــن شــانس تیــم مــردان ایــران بــرای نشــان طــال 
بــود کــه نتوانســت بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنــد. پیــش 
ــد  ــه بودن ــز گرفت ــور نقــره و حجــی زاوره برن ــن هادی پ از ای
تــا کار تیــم مــردان ایــران در مســابقات قهرمانــی جهــان بــا 
دو نقــره و یــک برنــز بــه پایــان برســد. تیــم کشــورمان در 
دوره قبلــی در ســال 2015 قهرمــان ایــن مســابقات شــده 

بود.

جباری به صورت مشروط آبی پوش 
شد

ــال دوم  ــرای س ــتقالل ب ــا اس ــاری ب ــی جب ــرارداد مجتب ق
مشــروط بســته می شــود. قــرارداد دو ســاله مجتبــی 
جبــاری بــا اســتقالل بــا توجــه بــه ســن و ســال او 
ــه وجــود آورد امــا ظاهــرًا باشــگاه  ــادی را ب ســؤال های زی
ــه  ــه ب ــت ک ــرده اس ــا ک ــن امض ــن بازیک ــا ای ــراردادی ب ق
هیــچ عنــوان ضــرری متوجــه اســتقالل نشــود. طبــق اخبار 
ــا اســتقالل مشــروط اســت و  ــاری ب ــرارداد جب رســیده ق
درصورتــی کــه او در طــول فصــل بــا مصدومیت هــای 
پیاپــی روبــرو شــود باشــگاه ایــن حــق را دارد کــه قــرارداد 
ــی  ــاری یک ــد. جب ــه فســخ کن ــک طرف ــه صــورت ی او را ب
از جذاب تریــن خریدهــای اســتقالل در فصــل نقــل و 
انتقــاالت اســت کــه علیرضــا منصوریــان بــرای موفقیت در 
فصــل پیــش رو روی توانایی هــای ایــن بازیکــن حســاب 
ــاز کــرده اســت. او بعــد از 4 ســال دوری مثــل  ویــژه ای ب
ــد  ــل جدی ــروع فص ــرای ش ــت ب ــم گرف ــری تصمی منتظ
پیراهــن اســتقالل را برتــن کنــد و بــی تردید ایــن 2 بازیکن 
ــن  ــای ای ــن خریده ــهباززاده مهم تری ــجاد ش ــار س در کن
فصــل آبی هــا در فصــل نقــل و انتقــاالت هســتند. ایســنا

A.Galandari@eskimia.ir
اصغرقلندریگروه ورزش

دوره  وپنجمیــن  بیســت  اختتامیــه  درمراســم 
مســابقات والیبــال آزاد چهارنفــره شــب هــای 
ــان  ــتان اصفه ــران اس ــان کارگ ــارک رمض ــاه مب م
ــوان »جــام رمضــان« از شــانزدهم  ــه تحــت عن ک
خــرداد مــاه بعــداز افطــار بــه مــورد اجــرا درآمــده 
بــود، فرصتــی دســت داد تــا بــا مهنــدس محســن 
نیرومنــد مدیــر کل ورزش دوســت تعــاون، کار 
ورفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان  گفــت و گویــی 
داشــته باشــیم. آنچــه مــی خوانیــد حاصــل ایــن 

ــت. ــت و گوس گف
 جناب مهندس نیرومند لطفاً نظرتان را 

پیرامون برگزاری مسابقات ورزشی کارگران 
بیان می فرمائید؟

ــری  ــه پیگی ــم باتوجــه ب ــان کن ــد اذع ــدا بای در ابت
ــه  ــام رمضــان ب ــال وفوتســال ج مســابقات والیب
ــن  ــزاری چنی ــه برگ ــردم ک ــی ب ــت پ ــن حقیق ای
مســابقاتی چقــدر مشــکل اســت وبــه چــه تعــداد 
افــراد متخصــص وکاردان نیــاز دارد تــا بــا تالشــی 
ــن وجــه  ــه بهتری ــا را ب ــه رقابت ه مضاعــف اینگون
ــا اســتفاده  ــا دارد ب ــذا ج ــد، ل ــزار کنن ــن برگ ممک
ــه  ــات کلی ــه زحم ــادن ب ــا ارج نه ــن فرصــت ب ازای
ــه و بــدون چشــم داشــت  دوســتانی کــه صمیمان
ــت  ــوص نی ــا خل ــد وب ــاری داده ان ــارا ی ــی م مال
ــش  ــت ک ــان زحم ــا کارکن ــکاری ب ــعی در هم س
ورزش  امــور  واداره  هیــات  ورئیــس  باشــگاه 

کارگــران اســتان »آقــای جــواد شــیرانی« داشــتند 
ــم. ــی کن ــکر و قدردان تش

ــه اتفــاق کارشناســان  ــه گــواه اکثریــت قریــب ب ب
کارگــری  ورزش  پیشــرفت های  وصاحبنظــران، 
اســتان اصفهــان مرهــون مدیریــت خــوب همــکار 
تالشــگرمان آقــای جــواد شــیرانی حاصــل شــده 
ــالق،  ــا اخ ــران ب ــتی گی ــه کش ــود از جمل ــه خ ک
مدیــران خــالق و شایســته وازهمــکاران قابــل 
ــار  ــول چه ــه در ط ــد ک ــه شــمار می آین ــا ب تقدیرم
ســال گذشــته موفــق شــده در اکثــر رشــته هــای 
ورزش کارگــری کشــور بــه عناوین قهرمانــی و نایب 
قهرمانــی دســت پیداکنــد و در اجــالس مشــترک 
هیــات هــا وانجمــن هــای ورزش کارگــری کشــور 
کــه در تهــران برگــزار شــده بــود هیــات واداره 
ــه اول را احــراز ــان رتب  امــور ورزش کارگــری اصفه

نماید.
 آقای مدیرکل، طی سال های اخیربه 
موازات پبشرفت هایی که دررشته های 
گوناگون ورزش کارگری استان اصفهان 

حاصل شده درزمینه کارهای عمرانی نیز 
سرمایه گذاری های چشمگیری صورت 

گرفته است، به اعتقاد شما چه عواملی 
باعث این رشد جهشی بوده است وبا 

توجه به استقبال کم نظیرتماشاگران برای 
توسعه سالن فعلی باشگاه کارگران چه 

پیشنهادی دارید؟
ــه  ــه ســاخت وســاز ومرمــت بناهــای نیم در زمین

ــی  ــای ورزش ــن وفضاه ــعه اماک ــه و توس مخروب
ازجملــه ســاختمان اداری، استخرسرپوشــیده و 
ســونا، زمیــن چمــن مصنوعــی فوتســال و فوتبــال 
حبابــی، ســالن های ورزش هــای رزمــی، کارواش، 
ــر باشــگاه کارگــران  پارکینــگ عمومــی و هایپرکوث
چهاربــاغ باال، توســعه ســاختمان اداری، ســکوهای 
تماشــاگران زمیــن چمــن فوتبــال، مانژســوارکاری، 
ورزشــی  منظــوره  چنــد  ســالن  احــداث 
ومیهمانســرای چهارطبقــه ورزشــگاه شــماره دو 
ــرای برگــزاری مســابقات، ارتقــاء ورزش  قــدس ب
کارگــری وافزایــش کمــی وکیفــی ورزش کارگــری 
ودرنهایــت باالبــردن تولیــدات کارخانجــات وکارگاه 
هــای تولیــدی ضــرورت دارنــد، بــه همــت مردانــه 
همکارانمــان درامــور ورزش کارگــری وبــا تکیــه بــه 
عــزم ملــی وهمیــاری و کمــک رســانه ها اقداماتــی 
ــم  ــراف کن ــد اعت ــه بازبای ــت ک ــه اس ــورت گرفت ص
درســایه درایــت و مدیریــت همکارخوبمــان آقــای 
ــرای توســعه  ــذا ب شــیرانی میســرگردیده اســت ل
ــران  ــگاه کارگ ــی باش ــوره فعل ــد منظ ــالن چن س
ــل از  ــاال کــه درســال هــای قب ــاغ ب واقــع درچهارب
انقــالب احــدا ث شــده، بــه نظرمهندســین دفتــر 
قابــل  اداره کل  وســاختمانی  مهندســی  فنــی 
توســعه نیســت، ضمــن اینکــه در ورزشــگاه شــماره 
ــا گنجایــش بیشــتر  دو قــدس دارای دو ســالن ب
و امکانــات رفاهــی وپارکینــگ بــزرگ آمادگــی 
ســالنی  داخــل  مســابقات  هرگونــه  برگــزاری 
ــابقات  ــان مس ــون میزب ــم اکن ــه ه ــیم ک می باش

ــاری خــدا  ــه ی فوتســال جــام رمضــان اســت و ب
ــابقات،  ــزاری مس ــدرکاران برگ ــت ان ــت دس وهم
پنجشــنبه آینــده 15 تیرمــاه شــاهد برگــزاری 

ــود. ــم ب ــی آن خواهی ــای پایان بازی ه
 آقای مهندس نیرومند به عنوان آخرین 

سئوال، به طور کلی برای ورزش کارگری 
استان به ویژه والیبال چه نظری دارید؟

ــی  ــی اساس ــری عامل ــدم ورزش کارگ ــن معتق م
ــت  ــت وکیفی ــردن کمی ــاال ب ــت درب ــری اس ومؤث
ــای  ــات وکارگاه ه ــان کارخانج ــد و راندم کار تولی
صنعتــی و نقــش عمــده و مهمــی درســالمت 
جامعــه بــه ویــژه محیط هــای کارگــری دارد. 
مضــاف بــه اینکــه همــان گونــه کــه درابتــدا 
خــوب  مدیریــت  درســایه  نمــودم  اشــاره 

کارگــری  امــورورزش  واداره  هیــات  رئیــس 
ــری  ــان وهمفک ــان، کارشناس ــی کارکن وخردجمع
ــی،  ــف ورزش ــته های مختل ــوتان رش ــا پیشکس ب
ــال  ــه س ــتان دردو- س ــن اس ــری ای ورزش کارگ
ودر  اســت  داشــته  جهشــی  رشــد  گذشــته 
ــت.  ــی کشوراس ــوان قهرمان ــب عن ــال صاح والیب
بــا توجــه بــه پتانســیل بــاال وقابلیــت هایــی کــه 
ــدوارم  ــد، امی ــتان دارن ــت های کارگراس والیبالیس
ــی  ــاهد قهرمان ــی ش ــال متوال ــن س ــرای دومی ب
ــیم،  ــان درکشورباش ــتان اصفه ــال اس ــم والیب تی
ــعه  ــد وتوس ــه رش ــد رو ب ــن رون ــداوم ای ــرای ت ب
کمــک  هیــچ  از  اســتانمان  کارگــری  ورزش 
وحمایــت مالــی کــه الزم باشــد دریــغ نخواهیــم 

ــرد. ک

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفت و گو با کیمیای وطن:

ورزش کارگری، عاملی مؤثر در افزایش راندمان تولید

ــای  ــران از الگوه ــال ای ــی والیب ــم مل ــد تی ــر جدی لژیون
ــودش  ــی خ ــده ورزش ــال و آین ــان والیب ــود در جه خ
ــی  ــم مل ــتاره تی ــژاد س ــوی ن ــد جوادمعن ــت. محم گف
والیبــال ایــران در لیــگ جهانــی کــه بــا مصدومیتــی بــد 
موقــع مواجــه شــد حــاال خــود را بــرای بــازی در ســری 
ــد:  ــد. او می گوی ــاده می کن ــا آم ــم ورون ــا و تی آ ایتالی
ــتایل  ــا اس ــی ب ــم جوانان ــوز ه ــان هن ــال اصفه »والیب
ــل  ــری مث ــگ برت ــم لی ــک تی ــود ی ــا نب خــوب دارد، ام
ذوب آهــن باعــث می شــود کــه کمتــر از گذشــته دیــده 
ــد  ــم معتق ــود ه ــرفت خ ــورد راه پیش ــوند.« او در م ش
ــزایی  ــش بس ــم نق ــل والیبال ــکان در تکام ــت: »پی اس
داشــت. بعــد از بازگشــت از مســابقات جوانــان جهــان 
در اســتانبول و رفتنــم بــه باشــگاه پیــکان نقطــه عطــف 

ــه  ــو ب ــه ورمیگلی ــالی ک ــود. در س ــی ام ب ــی ورزش زندگ
ایــن تیــم آمــد، کمــک زیــادی بــه مــن کــرد و نــکات 
کلیــدی را بــه مــن آموخــت و بــه نوعــی خــود را مدیــون 
ــه  ــورد شــباهتش ب ــژاد در م ــوی ن ــم.« معن او مــی دان
ــن  ــت: »م ــود گف ــی خ ــای خارج ــوف و الگوه میخائیل
الگــوی داخلــی نداشــتم و از بــازی بارتــوز کــورک لــذت 
ــر  ــه ظاه ــد چگون ــازی بای ــر ب ــد در ه ــرم و می دان می ب
شــود. از جنگندگــی و روحیــه مبــارزه جویــی ماکســیم 
ــه  ــودم را ب ــد و خ ــم می آی ــی خوش ــوف خیل میخائیل
ــگار کــه همــزاد همیــم. از نظــر  او نزدیــک می بینــم. ان
قــدی هــر دو 202 ســانتی متریــم و هــر دو هــم پســت 
در دریافــت کننــده بــاز نیــز هــر دو توانایــی بــازی کــردن 

ــم.« کاپ در پســت قطــر پاســور را داری

ــختی را  ــب س ــال ش ــی فوتب ــن الملل ــی داور بی ــا فغان علیرض
در بــازی پرتغــال و شــیلی ســپری کــرد. برخوردهایــی کــه در 
ــیاری از  ــراض بس ــث اعت ــد، باع ــش آم ــابقه پی ــان مس جری
بازیکنــان داخــل زمیــن شــده بــود و کریــس رونالــدو کاپیتــان 
پرتغالی هــا نیــز از ایــن قاعــده اســتثناء نبــود. فغانــی کــه بــا 
ــت  ــه صحب ــی ب ــرای داوران تمایل ــا ب ــررات فیف ــه مق ــه ب توج
دربــاره اتفاقــات بــازی پرتغــال وشــیلی نداشــت، گفــت: 
»بــازی درگیرانــه ای صــورت گرفــت؛ تیم هــای آمریــکای 
ــز از  ــیلی نی ــد و ش ــازی می کنن ــی ب ــواًل فیزیک ــی معم جنوب
ــه  ایــن قاعــده جــدا نیســت. تیــم شــیلی معتــرض و درگیران
ــرل  ــازی را کنت ــم ب ــعی کردی ــرایط س ــن ش ــرد. در ای ــازی ک ب
کنیــم و قضــاوت منطقــی داشــته باشــیم. اعتراض هایــی کــه 
ــت  ــی اس ــال طبیع ــم در فوتب ــد ه ــام ش ــازی انج ــول ب در ط

و اکثــر بازیکنــان دیشــب ایــن کار را انجــام دادنــد.« وی 
ــازی دیشــب و خــط  ــدو در ب ــس رونال ــای کری ــاره رفتاره درب
ونشــان هایــی کــه بــرای داور کشــید، تاکیــد کــرد: »همانطــور 
ــدو  ــان اعتراض هایــی داشــتند و رونال کــه گفتــم همــه بازیکن
ــی  ــه اعتراض های ــود ک ــایرین ب ــل س ــن مث ــک بازیک ــم ی ه
انجــام داد.« فغانــی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
ــا در  ــس فیف ــو ریی ــی اینفانتین ــا جیان ــدار ب ــه دی ــاره ب ــا اش ب
ــازی  ــان ب ــو در پای ــوان کــرد: »آقــای اینفانتین ــازی عن ــان ب پای
ســرزده بــه رختکــن داوران آمــد و خســته نباشــید گفــت. او از 
مــا تشــکر کــرد و جــا دارد بابــت لطــف و همراهــی اش تشــکر 
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــای داوری ب ــت؛ تیم ه ــی اس ــم.« گفتن کن
ــاره صحنه هــای داوری  ــرای داوران حــق اظهارنظــر درب ــا ب فیف

ــد. ورزش3 ــابقات را ندارن مس

معنوی نژاد:

انگار با میخائیلوف همزادم
فغانی:

رونالدو هم مثل سایر بازیکنان اعتراض کرد

ورزش

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 
ــناد و  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــمی مس ــند رس ــد س فاق
امــالک خوروبیابانــک تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــخصات  ــذا مش ــت  ل ــده اس ــرز گردی ــان مح متقاضی
ــر  ــرح زی ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــالک  م ــان و ام متقاضی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوب ب
روز آگهــی میشــود  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته 
باشــند  میتواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه  اداره ثبــت اســناد 
وامــالک خوروبیابانــک تســلیم  و پــس از اخــذ رســید،  
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
مــورخ   139۶۶0302029000094 شــماره   1.رای 
ــی   ــا غالمرضائ ــاس آق ــای عب ــات ،آق 9۶/03/23  هی
ــه شــماره شناســنامه 19 صــادره  ــد  آقاحســین ب فرزن
 5409۶88090 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 43.31  متــر 
ــالک   ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش ــروز  و مج ــع مف مرب
ــاد بخــش  3438  اصلــی واقــع در روســتای قــادر آب
۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه 
ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای عبــاس عظیمــی 

ــی  انارک
مــورخ    139۶۶0302029000095 شــماره   2.رای 
ــی   ــا غالمرضائ ــاس آق ــای عب ــات ،آق 9۶/03/23  هی
ــه شــماره شناســنامه 19 صــادره  ــد  آقاحســین ب فرزن
 5409۶88090 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه   بــه مســاحت 41.50  متــر 
ــالک   ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش ــروز  و مج ــع مف مرب
ــاد بخــش  3438  اصلــی واقــع در روســتای قــادر آب
۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه 
ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای عبــاس عظیمــی 

ــی  انارک
مــورخ    139۶۶030202900009۶ شــماره   3.رای 
ــی   ــا غالمرضائ ــاس آق ــای عب ــات ،آق 9۶/03/23  هی
ــه شــماره شناســنامه 19 صــادره  ــد  آقاحســین ب فرزن
 5409۶88090 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ــر  ــاحت ۶0  مت ــه مس ــازه   ب ــاب مغ ــدانگ یکب شش
ــالک   ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش ــروز  و مج ــع مف مرب
ــاد بخــش  3438  اصلــی واقــع در روســتای قــادر آب
۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه 
ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای عبــاس عظیمــی 

ــی  انارک
مــورخ    139۶۶0302029000097 شــماره   4.رای 
ــی   ــا غالمرضائ ــاس آق ــای عب ــات ،آق 9۶/03/23  هی
ــه شــماره شناســنامه 19 صــادره  ــد  آقاحســین ب فرزن
 5409۶88090 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ــه  ــه   ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش چهاردان
مســاحت ششــدانگ  704.34  متــر مربــع مفــروز  و 
مجــزی شــده از قســمتی از پــالک  3438  اصلــی 
ــت  ــش ۶ ثب ــاد بخ ــادر آب ــتای ق ــع در روس واق

خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالک 
ــی  ــی انارک ــاس عظیم ــای عب ــاعی آق ــمی مش رس

مــورخ    139۶۶0302029000098 شــماره   5.رای 

9۶/03/23  هیــات ،خانــم طاهــره غالمرضائــی  فرزنــد  
عبــاس آقــا بــه شــماره شناســنامه 18 صــادره از 
خوروبیابانــک بــه شــماره ملــی 5409902۶88 دودانگ 

ــاحت  ــه مس ــه   ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش
ــزی  ــروز  و مج ــع مف ــر مرب ــدانگ  704.34  مت شش
ــع در  ــی واق ــالک  3438  اصل ــمتی از پ ــده از قس ش
ــک   ــت خوروبیابان ــش ۶ ثب ــاد بخ ــادر آب ــتای ق روس
خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی 

ــی  ــی انارک ــاس عظیم ــای عب ــاعی آق مش
مــورخ    139۶۶0302029000099 شــماره   ۶.رای 
ــی   ــا غالمرضائ ــاس آق ــای عب ــات ،آق 9۶/03/23  هی
ــه شــماره شناســنامه 19 صــادره  ــد  آقاحســین ب فرزن

 5409۶88090 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا بنــای 
احداثــی بــه مســاحت 521  متــر مربــع مفــروز  و 
ــی  ــالک  3438  اصل ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش مج

ثبــت   ۶ بخــش  آبــاد  قــادر  روســتای  در  واقــع 

خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالک 
رســمی مشــاعی آقــای عبــاس عظیمــی انارکــی 

 تاریخ انتشار نوبت اول :      10/ 139۶/04    
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 محمد علی بیطرف
 رئیس ثبت خوروبیابانک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 
ــناد و  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــمی مس ــند رس ــد س فاق

امــالک خوروبیابانــک تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــخصات  ــذا مش ــت  ل ــده اس ــرز گردی ــان مح متقاضی
متقاضیــان و امــالک  مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب منظــور اطــالع عم
ــه  ــی کــه اشــخاص نســبت ب آگهــی میشــود  در صورت

ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ص
ــه  ــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب باشــند  میتوانن

مــدت دو مــاه  اعتــراض خــود را بــه  اداره ثبــت اســناد 
وامــالک خوروبیابانــک تســلیم  و پــس از اخــذ رســید،  
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
1.رای شماره  139۶۶03020290000۶4  مورخ 9۶/03/09  
هیــات ، خانــم صغــرا خانــم ایــزدی  فرزنــد  رضــا بــه 
شــماره شناســنامه 59 صــادره از خوروبیابانــک بــه 
شــماره ملــی 5409۶89984 ششــدانگ یکبــاب خانــه  

بــه مســاحت 128.44  متــر مربــع مفــروز  و مجــزی 

ــهر  ــع درش ــی واق ــالک  4 اصل ــمتی از پ ــده از قس ش
خــور بخــش 5 ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی 
ــی ــی امین ــای یحی ــک رســمی آق ــع الواســطه ازمال  م
مــورخ    139۶۶03020290000۶5 شــماره   2.رای 
9۶/03/09  هیــات ، میــرزا محمــد غالمرضائــی فرزنــد  

حســن آقــا بیــک بــه شــماره شناســنامه 8287 صــادره 
ــی 5409۶۶2881  در  ــماره مل ــه ش ــک ب از خوروبیابان
ــه  ــادان ب ــات آب ــه و قن ــهم مزرع ــهم از 288 س 12 س
مســاحت ششــدانگ 7۶8000 متــر مربــع پــالک 3441 
اصلــی بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی 
ــی  ــای عل ــک رســمی مشــاعی آق ــع الواســطه ازمال م

ــد حــاج تقــی ــر واحــدی فرزن اکب

مــورخ    139۶۶03020290000۶8 شــماره   3.رای 
9۶/03/09  هیــات ، آقــای ابوالحســن زاهــدی فــر   
ــادره  ــنامه 84  ص ــماره شناس ــه ش ــین ب ــد  حس فرزن
  5409720091 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ــه مســاحت 1053.23 متــر  ــاغ ب ــاب ب ششــدانگ یکب
مربــع پــالک 2799  اصلــی واقــع درشــهر خــور بخــش 
5 ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عــادی مــع الواســطه 
ــا ــد مالباب ازمالــک رســمی آقــای عبــاس وهــاب فرزن
مــورخ    139۶۶0302029000071 شــماره   4.رای 
ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق 9۶/03/09  هی
ــادره  ــنامه 23 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــید عل فرزندس
  540983۶022 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ششــدانگ زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی بــه 

مســاحت 41.34  متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده 
ــع درروســتای  ــی واق ــالک 3430 اصل از قســمتی از پ
فــرح زاد بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری 
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای 

ــدری ــی حی عل
مــورخ    139۶۶0302029000074 شــماره   5.رای 
ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق 9۶/03/09  هی
ــادره  ــنامه 23 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــید عل فرزندس
  540983۶022 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ششــدانگ زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی بــه 
مســاحت 42.07  متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده 
ــع درروســتای  ــی واق ــالک 3430 اصل از قســمتی از پ
فــرح زاد بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری 
عــادی مــع الواســطه ازمالــک رســمی مشــاعی آقــای 

ــدری ــی حی عل
مــورخ    139۶۶030202900007۶ شــماره   ۶.رای 
ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق 9۶/03/09  هی
ــادره  ــنامه 23 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــید عل فرزندس

  540983۶022 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه مخروبــه بــه مســاحت 282  
متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از قســمتی از پــالک 

ــش ۶  ــرح زاد بخ ــتای ف ــع درروس ــی واق 3430 اصل
ــع الواســطه  ــادی م ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ثب

ــدری ــی حی ــای عل ــاعی آق ــمی مش ــک رس ازمال
مــورخ    139۶۶0302029000081 شــماره   7.رای 
ــی   ــد طباطبائ ــید محم ــای س ــات ، آق 9۶/03/09  هی

ــادره  ــنامه 23 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب ــید عل فرزندس
  540983۶022 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت ۶28.08  متــر 
ــالک  ــمتی از پ ــده از قس ــزی ش ــروز و مج ــع مف مرب
ــش ۶  ــرح زاد بخ ــتای ف ــع درروس ــی واق 3430 اصل
ــع الواســطه  ــادی م ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ثب

ــدری ــی حی ــای عل ــاعی آق ــمی مش ــک رس ازمال
مــورخ    139۶۶030202900008۶ شــماره   8.رای 
9۶/03/09  هیــات ، آقــای سیدحســین طباطبائــی  
فرزنــد ســید محمــد بــه شــماره شناســنامه 74 صــادره 
 5409۶98312 ملــی  شــماره  بــه  خوروبیابانــک  از 

ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 582.۶5 
متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از قســمتی از 
پــالک 3580  اصلــی واقــع شــهر خــور بخــش 5 

ــع الواســطه  ــادی م ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ثب
ازمالکیــن رســمی مشــاعی آقــای رضــا زمانــی و 

مهــدی یغمایــی و ابوالقاســم یغمایــی
  تاریــخ انتــشار نوبــت اول :        27/ 139۶/03                                                                                             
                                                                                       139۶/04  /  10 دوم          نوبــت  انتشــار  تاریــخ 
محمــد علــی بیطــرف رئیــس ثبــت خوروبیابانــک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی 

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

رســمی 
مســتقردر واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
گردیــده اســت . لــذا  مشــخصات متقاضیــان و امــالک 
ــه منظــور اطــالع عمــوم  مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر ب

در2  نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در 
صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد از  ــی توانن ــند . م ــته باش ــی داش ــان اعتراض متقاضی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل  تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع 

ــد . ــم نماین ــی تقدی قضائ
1-برابــر رای شــماره 139۶۶0302023000225 مــورخ 
ــماره  ــه ش ــور ب ــروی پ ــاس کیخس ــای عب 9۶/2/30 آق

ــادره از  ــی 1284۶2789۶ ص ــد مل ــنامه 1517 ک شناس
ــاب  ــک ب ــر ششــدانگ ی ــه ب ــد فضــل ال ــان فرزن اصفه
ــاحت  ــه مس ــی ب ــه اعیان ــتثناء ربیع ــه اس ــاختمان ب س
۶/85 متــر مربــع مفــروزی از پــالک شــماره 1۶8- 
اصلــی واقــع در بخــش 2 ثبــت اصفهــان کــه از طــرف 
شــهرداری طبــق قــرار داد معــوض واگــذار گردیــده 

ــت .  اس
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/3/25 
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۶/4/10
م الف 7۶۶0 امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای امیــر احمــدی بنــی بــا وکالــت حســین محمدیان 
ــه  ــه خواســته مطالب ــزاده دادخواســتی ب و نفیســه عرب
بــه طرفیــت محمدعلــی صداقــت پیــام بــه ایــن شــورا 
ــخ  ــرای تاری ــت و ب ــه 9۶/107 ثب ــه کالس ــه ب ــلیم ک تس
تعییــن  رســیدگی  وقــت   05:30 ســاعت   9۶/05/02
شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان 
میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 

دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانی 
ــه و در  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ دادخواس
وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

9۶/03/31 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/285/م 

دادنامه
کالســه پرونــده : 95/742 شــماره دادنامــه : 488 
ــعبه  ــیدگی ش ــع رس ــیدگی 95/10/09 مرج ــخ رس تاری
ــر  ــان : امی ــوار خواه ــالف برخ ــل اخت ــورای ح دوم  ش
ــا  ــام رض ــان ام ــاد خیاب ــت آب ــانی دول ــه نش ــان ب زارع

کوچــه ی قائــم 2 منــزل علــی اصغــر زارعــان خوانــده 
ــه  ــاد منطق ــت آب ــانی دول ــه نش ــی ب ــی صادق : مجتب
ــن خ  ــر المومنی ــه امی ــکول خیری ــت باس ــی پش صنعت

ــته  ــف خواس ــه لطی ــروی کارخان ــتان روب بهارس

ــعبه  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار: پ گردش

ــی  ــوق طــی تشــریفات قانون ــه کالســه ف ــت آن ب و ثب
ــم  ــه مشــورتی اعضــاء قاضــی شــورا خت و اخــذ نظری
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
ــوی  ــوص دع ــه در خص ــی نماید:دادنام ــدور رای م ص
ــته  ــی  بخواس ــی صادق ــت مجتب ــان بطرفی ــر زارع امی

مطالبــه وجــه  یــک فقــره چــک بــه شــماره 253374 

مــورخ94/02/31 بــه مبلــغ بیســت میلیــون ریــال 
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی و دادرســی 
و تاخیــر تادیــه ، شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــی  ــک و گواه ــدق چ ــر مص ــه تصوی ــده و مالحظ پرون
ــتحقاق  ــن و اس ــتقرار دی ــه اس ــر ب ــت نظ ــدم پرداخ ع
ــم  ــده علیرغ ــه وجــه آن دارد و خوان خواهــان در مطالب

ابــالغ قانونــی در جلســه حاضــر نگردیــده و الیحــه ای 

ــان را وارد و  ــوی خواه ــت دع ــرده اس ــال نک ــز ارس نی
تشــخیص و حمــل بــر صحــت دانســته و مســتندا بــه 
مــواد 310 و 313 از قانــون تجــارت و 198 و 515 و 522 

از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 
خوانــده بــه مبلــغ بیســت میلیــون ریــال از بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ 310000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 

لغایــت اجــرای حکــم صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای 
صــادره غیابــی محســوب و ظــرف بیســت روز از تاریــخ 

ــعبه و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــده قاب ــه خوان ــالغ ب اب
پــس از آن ظــرف بیســت روز قابــل اعتــراض در 
محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار 

مــی باشــد. 
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل 

اختــالف  شهرســتان برخــوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
9۶/03/  13 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/170/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــین  ــای امیرحس ــت آق ــه وکال ــدی ب ــا احم ــای رض آق

ضرابــی دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک 
بــه طرفیــت آســیه صابــری بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
ــخ 9۶/0۶/07  ــرای تاری ــت و ب ــه 95/102۶ ثب ــه کالس ب
ــت  ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 1۶:45 وق س
ــکان میباشــد  ــول الم ــدگان مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب نظ

ــی  ــون آئیــن دادرســی مدن ــذا حســب مــاده 73 قان ل
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــور  ــده مذک ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب االنتش
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب دع
ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

شــود. 
حقوقــی عمومــی  دادگاه  پنجــم  شــعبه   دفتــر 

 برخوار
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

9۶/04/03 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/293/م 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 

های فاقد سند رسمی
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آییــن 
نامــه قانــون  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی 

ــمی ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه وس
هیــات   139۶۶0302007000939 شــماره  رای  برابــر 
ــون  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  دوم موضــوع قان
وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت فالورجــان 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی علیرضــا رهنمــا 
فالورجانــی فرزندرســتم  بشــماره شناســنامه 24335 
صــادره ازفالورجــان درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
ــع  ــر مرب ــاحت 153.04 مت ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــی  ــه متقاض ــرودان ک ــع درش ــی واق ــالک 411  اصل پ
ــت  ــده اس ــرز گردی ــت مح ــمی اس ــک رس ــود مال خ
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب .ل
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــخ انتشــار  ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــندمی توانن
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره تســلیم وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت اول : 139۶/4/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:139۶/4/25

اکبر پور مقدم رییس ثبت اسناد وامالک

م/الف 203

آگهی مزایده 
شــعبه چهــارم اجــرای احــکام حقوقــی اصفهــان در نظــر 
دارد در خصــوص پرونــده کالســه شــماره 9۶0503ج 
ــم  ــی خان ــا نمایندگ ــان ب ــادرات اصفه ــک ص ــه : بان 4ل
ــان و  ــق پوش ــرکت عای ــه ش ــور و علی ــوان پ ــه کی مرضی
آقایــان محمــود نــوروزی - غالمحســین مهماندوســت 
و خانــم مریــم رعنایــی بــه نشــانی اصفهــان - انتهــای 
بوســتان ســعدی - ســاختمان امامــی - طبقــه زیریــن 
پیتــزا کارینــو - مغــازه آرایشــگری دارای کدپســتی 
دارد جلســه  نظــر  در   ، بــه شــماره 8175۶-14391 
ــه  ــه از 72 حب ــروش 2۶ حب ــده ای در خصــوص ف مزای
ششــدانگ پــالک ثبتــی 12 فرعــی از 4۶2 اصلــی واقــع 
ــورخ  ــک شــنبه م ــان در روز ی ــت اصفه در بخــش 5 ثب
ــن  ــل ای ــح در مح ــی 10 صب ــاعت 9 ال 9۶/04/25 از س
اجــرا واقــع در اصفهــان -خ نیکبخــت - ســاختمان 
ــد  ــن - واح ــه زیرزمی ــان - طبق ــتری کل اصفه دادگس
ــی  ــد م ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــکام برگ ــرای اح اج
تواننــد 5 روز قبــل از تاریــخ مزایــده ضمــن بازدیــد 
از محــل بــا تودیــع 10 درصــد از قیمــت پایــه فــی 
المجلــس در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. فــرد یــا 
افــرادی کــه باالتریــن قیمــت از کارشناســی را پیشــنهاد 
ــورد  ــخصات م ــد بود.مش ــده خواهن ــده مزای ــد برن دهن
مزایــده :مشــخصات ملــک : شــماره ملــک 4۶2/12 - 
ــر :  ــف / 83 - دفت ــی ســند : 508253 ال شــماره چاپ
1180 - صفحــه : 284 - بخــش 5 ثبــت اصفهــان . کــه 
ــه آن  ــک صــادرات و 2۶ حب ــام بان ــه ن ــه از آن ب 4۶ حب
ــام آقــای غالمحســین مهماندوســت مــی باشــد.  ــه ن ب
ــک  ــدانگ ی ــه شش ــه از 72 حب ــده : 2۶ حب ــورد مزای م
ــی در طبقــه  ــع اعیان ــاب مغــازه دارای 84/87 مترمرب ب

زیرزمیــن مــی باشــد. ملــک مــورد اشــاره در یــک 
ــده و از  ــع ش ــاری اداری واق ــه تج ــع 4 طبق مجتم

موقعیــت شــهری مناســبی برخــوردار مــی باشــد . کــف 
آن پارکــت و بدنــه دیوارکــوب و درب شیشــه ســکوریت 
ــاط  ــنگ و دارای حی ــاختمان س ــای س ــت و نم داراس
ورودی مــی باشــد . دارای امکانــات آب، بــرق، گاز 
ــه  ــد ب ــگام بازدی ــتاجر در هن ــد. مس ــی باش ــن م و تلف
شــغل آرایشــگری مشــغول فعالیــت بــود . بــا توجــه به 
توضیحــات فــوق الذکــر و کلیــه عوامــل موثــر در قیمــت 
و بــر آورد ســاختمان بــا عرصــه و اعیــان و نــوع کاربــری 
ــه  ــد ارزش 2۶ حب و ملحقــات آن زمــان در زمــان بازدی
از ششــدانگ 3/28۶/111/114 ریــال مــی باشــد .م 
ــی  ــف 10084 دادورز شــعبه 4 اجــرای احــکام حقوق ال

ــان  اصفه

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام شــعبه 13 خانــواده اصفهان در نظــر دارد 
ــده  ــه مزای ــده 279 9۶0ج خ /13 جلس ــه پرون در کالس

ای در روز یکشــنبه مــورخ 9۶/4/25 از ســاعت 8 الــی 9 
صبــح واقــع در خیابــان شــهید نیکبخــت100 متــر باالتــر 
ــاختمان  ــان - س ــتری اصفه ــاختمان کل دادگس از س
اجــرای احــکام خانــواده اصفهــان - طبقــه دوم - 
ــزار  ــان برگ ــواده اصفه ــعبه 13 خان ــکام ش ــرای اح اج
ــا  ــت علیرض ــی بطرفی ــم خرم ــم مری ــه خان ــد. ل نمای
ــیمین -  ــه راه س ــان - س ــانی اصفه ــه نش ــادت ب عب
ــهاب  ــالک ش ــاور ام ــروی مش ــگ - روب ــان فرهن خیاب

پــالک 78 مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 27257۶204 ریــال 

ــه  ــق الوکال ــی وح ــه دارس ــال هزین ــغ 1020000 ری و مبل
ــی.موضوع  ــه کارشناس ــال هزین ــغ 10.500.000 ری و مبل
مزایده:عبارتســت از فــروش 5 حبــه از دو دهانــه مغــازه 
احــداث شــده بــر روی پــالک ثبتــی 449/248 بخــش 
ــان  ــیمین خیاب ــان س ــع در خیاب ــان واق ــت اصفه 5 ثب
ــوزگار  ــواد آم ــهید ج ــت ش ــن بس ــش ب ــگ - نب فرهن

- پ 78کدپســتی 95433 الــی 9543۶ - 81777 
مــی باشــد. ایــن ملــک در حــال حاضــر شــامل چنــد 

واحــد آپارتمــان و دو مغــازه متصــل بــه هــم اســت کــه 
ــدا  ــر ج ــده از همدیگ ــط جداکن ــا توس ــازه ه ــن مغ ای
گردیــده و قســمت شــرقی آن در اختیــار مســتاجر 
ــی از  ــاع و جزی ــا مش ــازه ه ــن مغ ــن ای ــت. بنابرای اس
ــون  ــان تاکن ــرار خواه ــور اســت. حســب اق ــک مذک مل
تفکیــک نشــده و ســند شــش دانــگ مســتقل نــدارد و 
مســتاجر نیــز مشــمول ســرقفلی و حق کســب و پیشــه 
نمــی باشــد. طبــق اعــالم شــهرداری مســاحت هــر دو 
ــع مــی باشــد. اســکلت  ــا 53/04 مترمرب ــه جمع دهان
ــوک، کــف آن  ــی و ســقف تیرچــه و بل ســاختمان بتون
موزائیــک مفــروش و دیوارهــا کاشــی کاری اســت. 
ــی دارد. دارای  ــت آهن ــکوریت و حفاظ ــه س درب شیش
انشــعابات بــرق مــی باشــد. باتوجــه بــه توضیحــات و 
در نظــر داشــتن موقعیــت محلــی، کیفیــت ســاختمان ، 
مســاحت و ارتفــاع مفیــد آن بــه ویــژه وضعیــت ملک و 
مشــاع بــودن و دیگــر عوامل موثــر، ارزش 5 حبــه از 18 
ــگ پــالک ثبتــی 449۶/248  ــم دان ــه از یــک و نی حب
ــردد.  ــی گ ــی م ــال ارزیاب ــغ 204, 09۶, 284 ری ــه مبل ب
ــه  ــده ب ــل از مزای ــد 5 روز قب ــد مــی توانن طالبیــن خری
نشــانی مغــازه مراجعــه و بازدیــد نماینــد و بــا تودیــع 10 

درصــد قیمــت کارشناســی در جلســه مزایــده شــرکت 
برنــده  قیمــت  باالتریــن  پیشــنهاددهنده  نماینــد. 

ــف 10105  ــود . م ال ــد ب ــده خواه مزای
دادورز اجــرای احــکام شــعبه 13 دادگاه خانــواده 

ــان اصفه



امروز شنبه 10 تیر ماه 1396 - سال سوم - شماره 464 روزنامه10 فرهنگ و هنر
بین المللــی  ویژه برنامــه ســی امین جشــنواره 
عنــوان  بــا  نوجوانــان  و  فیلم هــای کــودکان 
»جشــن بــزرگ پروانه هــا« در بــاغ نــور اصفهــان 

ــزار شــد. برگ
ــتاد  ــل از س ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــی  ــنواره بین الملل ــی امین جش ــانی س اطالع رس
ــان،  ــر اصفه ــان دفت ــودکان و نوجوان فیلم هــای ک
ــودکان و  ــور ک ــور پرش ــا حض ــه ب ــن ویژه برنام ای
ــرای  ــا اج ــود و ب ــراه ب ــی هم ــان اصفهان نوجوان

ــد. ــر ش ــورتر و جذاب ت ــادونه پرش ــه ش خال
ــی کــه در مراســم  لباس هــای رنگارنــگ بچه های
ــه  ــژه ای ب ــری وی ــی بص ــتند، زیبای ــور داش حض
ایــن مراســم داده بــود، کــودکان و نوجوانانــی کــه 
در مراســم حضــور داشــتند شــور و شــوق کودکــی 
را بــا بــه پــرواز درآوردن بادکنک هــای رنگــی 

ــد. ــان می دادن نش
ــان  ــد، قاری ــاز ش ــرآن آغ ــت ق ــا قرائ ــم ب مراس
از  آیاتــی چنــد  نوجــوان صــورت همخوانــی 
و  زیبــا  بــس  بــا صدایــی  را  کالم هللا مجیــد 

کردنــد. قرائــت  گوش نــواز 
بــا حضــور ناگهانــی خالــه شــادونه، بچه هــا 
بالفاصلــه  امــا  شــدند  شــوکه  یک لحظــه ای 
ــت  ــیدن و دس ــغ کش ــا جی ــان را ب خوشحالی ش
زدن نشــان دادنــد و بــا ترانــه ای که خاله شــادونه 

می خوانــد همراهــی کردنــد.
ــا  ــودکان 7 ت ــط ک ــده توس ــیقی زن ــرای موس اج
ــزرگ  ــن ب ــه جش ــر برنام ــش دیگ ــاله بخ 10 س
ــا  ــی، ب ــد اصفهان ــودکان هنرمن ــود. ک ــا ب پروانه ه
نواختــن ســازهای مختلــف از ســنتور گرفتــه 
تــا دف و ویولــن و کمانچــه و فلــوت شــوری 
مضاعــف را در بیــن کــودکان و نوجــوان حاضــر در 

ــرد. ــاد ک ــم ایج مراس
خالــه شــادونه در بخــش دیگــری از این مراســم، 
ترانــه ایــران را خوانــد و کــودکان و نوجوانــان 
ــای  ــتن پرچم ه ــا برافراش ــور ب ــاغ ن ــر در ب حاض
ســه رنــگ ایــران کــه در دســت داشــتند، خــود را 

بــا خالــه شــادونه همــراه کردنــد.
برنامــه،  اصلــی  برنامه هــای  میــان  در 
ــه جشــنواره  ــی از فیلم هــای رســیده ب بخش های
ســی ام نمایــش داده می شــد و حضــور بازیگــران 
معــروف ســینما و تلویزیــون در برخــی فیلم هــا، 
کــودکان را بــه دنبــال کــردن همــان قســمت های 

کوتــاه از فیلم هــا بیشــتر ترغیــب می کــرد.
ســن  درروی  کــه  بزرگــی  صفحه نمایــش  از 
نصب شــده بــود، گاهــی تصاویــر مســتقیم از 
کــودکان حاضــر در مراســم نشــان داده می شــد 
و ایــن بچه هــا زمانــی کــه تصویــر خــود را از 
و  می کردنــد  ذوق  می دیدنــد،  صفحه نمایــش 

ســر از پــا نمی شــناختند.
دوبلورهــای  برنامــه،  از  دیگــری  بخــش  در 
مشــهور تلویزیــون بــه روی ســن آمدنــد؛ مهــوش 
ــر  ــای پس ــه در کارتون ه ــه دوبل ــاری باتجرب افش
ــه صــدای  ــو، شــوکت حجــت ک شــجاع و جیمب
صــدای  و  فوتبالیســت ها  کارتــون  در  ایشــی 
ــه  ــان را در کارنام ــی کوم ــون میت ســگارو در کارت
ــا  ــکارچی اژده ــه در ش ــیخ زاده ک ــعید ش دارد، س
ــرده  ــری ک ــگی و بازیگ ــر صداپیش ــاق و الغ و چ
ــوش  ــن م ــه در انیمیش ــوری ک ــین ذوالن و افش
سرآشــپز کار دوبلــه کــرده اســت، میهمانــان ویــژه 
ــان  ــد و هرکدامش ــا بودن ــزرگ پروانه ه ــن ب جش
بچه هــا را بــرای رفتــن بــه ســینماها و تماشــای 
فیلــم بــا تجربــه تماشــای فیلــم بــا دوبلــه 

هم زمــان دعــوت کردنــد.
مهــدی جمالــی نــژاد، شــهردار اصفهان در اواســط 
ــی  ــای اصفهان ــع بچه ه ــه جم ــن، ب ــه جش برنام
پیوســت و پــس از دقایقــی، بــازار عکــس ســلفی 

بگیــران بــا شــهردار داغ شــد.
ــا  ــادونه ب ــه ش ــم، خال ــدی مراس ــمت بع در قس
طــرح پرســش هایی قصــد معرفــی مهمــان 
ــه  ــن اینک ــا گفت ــت، او ب ــه را داش ــدی برنام بع
ــروف  ــی مع ــه خیل آقاپســری 9 ســاله اســت ک
اســت و کلــی امضــا بــه مــردم داده، ســجاد 

ــد. ــن فراخوان ــر روی س ــی را ب رضای
حاضرجــواب  پســر  همــان  رضایــی  ســجاد 
ــت  ــا دست به دس ــه ب ــت ک ــیف اس ــه س مدرس
شــدن کلیپــی کــه از او منتشرشــده بــود بــه 
شــهرت رســید و چنــد روزی در صــدر اخبــار 

مجــازی قــرار داشــت.
ســجاد رضایــی می گفــت خوشــحال اســت کــه 
معــروف شــده و تــا حــاال پــس از معروفیتــش 
کلــی امضــا بــه مــردم داده اســت، می گفــت در 
روزهــای جشــنواره قصــد دارد تــا بــه ســینماهای 
شــهر بــرود و فیلم هــای جشــنواره را تماشــا 
ــا  ــان خواســت ت ــد و از همــه بچه هــای اصفه کن

همراهــی اش کننــد.
پس ازاینکــه ســجاد ایــن حرف هــا را گفــت، 
ــا ســجاد  ــه شــادونه یــک عکــس ســلفی ب خال
ــا  ــزرگ پروانه ه ــن ب ــران در جش ــام حاض و تم
گرفــت تــا ایــن عکــس در دل تاریــخ و بــه نــام 

ــود. ــت ش ــی ام ثب ــنواره س جش

در انتهــای برنامــه نیــز شــهردار اصفهــان بــا 
پســربچه ای در آغوشــش روی ســن آمــد و 
اعــالم کــرد همــه بچه هــای اصفهــان، بچــه مــن 

ــتند. هس
ــان،  ــهردار اصفه ــادونه، ش ــه ش ــور خال ــا حض ب
ســجاد رضایــی، رضــا داد )دبیــر جشــنواره(، 
خبرنــگاران و داوران کــودک و نوجــوان و فرزنــدان 
ــادگاری  ــس ی ــک عک ــرم ی ــع ح ــهدای مداف ش

دســته جمعی گرفتــه شــد.
ــادی  ــه نم ــا ک ــرواز بادکنک ه ــا پ ــز ب ــان نی در پای
بــا  و  اســت  پروانه هــای جشــنواره  پــرواز  از 
آتش بــازی مهیــج و جــذاب، آغــاز ســی امین 
و  فیلم هــای کــودکان  بین المللــی  جشــنواره 

ــد. ــالم ش ــمًا اع ــان رس ــان در اصفه نوجوان
 زیر آسمان کبود جشن بزرگ پروانه ها 

چه گذشت؟
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان بــوی بچگــی 
می دهــد، حتــی اگــر آن قــدر بزرگ شــده باشــی 
زمان هــا  پشــت  ســال های کودکــی ات،  کــه 
جامانــده باشــد. نوســتالژی جشــنواره در آغازیــن 
روز مثــل یــک آرزوی جامانــده در جعبــه بــزرگ 
ــا  ــرای خیلی ه ــت ب ــه هنوزاس ــوز ک ــا هن آرزوه
رنــگ تــازه ای دارد. اینجــا بــاغ نــور اســت. جایــی 
میــان نــور و شــادی و ســتون هایی از مــه کــه از 

ــخ شــده اند. ــن می ــه زمی آســمان ب
حتــی اگــر آن قــدر بــزرگ شــده باشــی کــه دیگــر 
چهاردیــواری همــان جایــگاه همیشــگی فضــای 
بــاز بــاغ نــور بــا فنس هــا و حائل هــا، امــا خیلــی 
ــر از قبــل مانعــت شــود، این هــا تمــام  متفاوت ت
ــه در  ــزرگ پروان ــن ب ــه در جش ــت ک ــی اس حس
ســی امین جشــنواره کــودک بــه تــو دســت 
ــوزادی کــه حــاال  ــد ن می دهــد. ســی دهــه از تول

بــه بلــوغ رســیده اســت. 
حــاال گذشــته چیــزی اســت، مثــل رؤیــای 
آســمان پــر از پروانــه، پــر از بادبــادک کــه درونــت 
ــی  ــرواز، حت ــس پ ــزی از جن ــد. چی ــج می زن غن
شــیریِن  احســاس  نــداری.  بــال  وقتی کــه 
بودنــی کــه مــوج می زنــد. کافــی بــود پایــت را از 
ــگار  ــه داخــل می گذاشــتی، ان در بــزرگ آهنــی ب
تلویزیــون  تــوی قــاب  خاطراتــت به یک بــاره 
بزرگــی کــه نوســتالژی هایت را در آنجــا داده 

جــان می گرفــت. 
تلویزیونــی کــه ســوپرمن هایش ایرانــی بودنــد و 
ــد  ــد در چن ــاد چن ــتی در ابع ــا را می توانس آن ه

ــی. ــا ببین بی انته
دورتــادور بــاغ نــور پرشــده از جمعیتــی کــه 
ــگار  ــد، ان ــکیل می دهن ــا تش ــان را بچه ه اکثرش
بادکنک هــا  بــه  را  آرزوهایشــان  هرکدامشــان 
بســته اند تــا وقتــش برســد کــه تمــام امیدهــای 

رنگی شــان را بــه آســمان بفرســتند. 
ــوش پرشــده از  ــا گ ــوش ت ــور گ ــاغ ن ــه ب محوط
ــن  ــن اولی ــزرگ و کوچــک اســت، ای ــای ب آدم ه
ــکل  ــن ش ــه ای ــتقبال ب ــه اس ــت ک ــاری نیس ب
اســت. در تمــام دوره هــای جشــنواره معمــواًل 

ــت.  ــاد اس ــت زی جمعی
ایــن بــار هــم جشــن بــزرگ پروانه هــا بــه 
ــه  ــه همیش ــادونه ک ــه ش ــور خال ــبت حض مناس
ــده  ــلوغ ش ــا دارد ش ــا ج ــای بچه ه ــوی دل ه ت

ــت.  اس
کــه  نوارهایــی  قرمــزی  و  ســبز  پس زمینــه 
شــمایلی از فریــم فیلــم را بــا خــود یــدک 
داده  ســن  بــه  معنــوی  فضایــی  می کشــند 
ــوان  ــاال به عن ــه ح ــانی ک ــی از کس ــت. خیل اس
دهــه شــصتی بــه شــمار می رونــد، کــودکان 
ســی ســال پیشــی هســتند کــه بــا بچه هایشــان 
آمده انــد. شــاید این هــا تکــه ای از جمعیــت 
ــه پشــت درهــا نشســته اند و  ــادی هســتند ک زی
ــا  ــاغ را ب ــام درون ب ــه تم ــی ک ــدد تلویزیون ــه م ب
ــد  ــان می ده ــت نش ــدون کم وکاس ــات و ب جزیی
ــد  ــه شــکل نامرئــی دست به دســت هــم داده ان ب

ــد. ــیم کنن ــم تقس ــادی را باه ــن ش ــا ای ت
جشــن بــزرگ پروانه هــا طبــق معمــول بــا 
تــالوت آیاتــی از قــرآن و ســرود جمهــوری 
اســالمی آغــاز می شــود و از همــان ابتــدا صــدای 
ــات  ــن لحظ ــت اولی ــرای ثب ــان ب ــک عکاس کلی

می شــود.  آغــاز 
بمانــد کــه ایــن لحظــات از چشــم دوربین هــای 
دور  بــه  هــم  هلی شــات ها  و  فیلم بــرداری 
نمی مانــد و هــر بــار بــر صفحــه بــزرگ نمایــش 
نمایــی از لبخندهــا و شــیطنت های کودکانــه 

قــاب می شــود.
ــاد اســت. نوســتالژی هایی  نوســتالژی ها امــا زی

جــا  شــطرنجی  قــاب  تــوی  گاهــی  کــه 
بــه کــودکان  فتیلــه ای کــه  عمــو  می گیــرد. 
ــد.  ــک می گوی ــان تبری ــوان میزب ــی به عن اصفهان
میزبان هایــی کــه دوبــاره بعــد از چنــد ســال 
ــام  ــن مق ــول باالتری ــه ق ــودک را ب ــنواره ک جش
ــه گفتــه  ــد. ب ــه موطــن خــود بازگردانده ان شــهر ب
مهــدی جمالــی نــژاد ایــن جشــنواره قــرار اســت 
امســال بــا رویکــرد جدیــدی برگــزار شــود چراکــه 
ــه  ــه جشــنواره را ب ــودکان هســتند ک ــار ک ــن ب ای
دســت گرفته انــد. شــاهد ایــن ماجــرا هــم 
خبرنــگاران کوچکــی هســتند کــه به خوبــی از 

عهــده کارشــان از همیــن ابتــدا برآمده انــد.
چشــم های درشــت و مشــکی یــک کــودک، 
بــاز در قــاب بــزرگ تلویزیونــی کــه هــر بــار 
ــع  ــور جم ــاغ ن ــه در ب ــادی ک ــت زی روی جمعی
می شــود.  نمایــان  می چرخــد،  شــده اند 
کــودک تــا خــودش را در ابعــاد بــزرگ می بینــد، 
می خنــدد، گویــا او بــه بادبادکــش گفتــه کــه 
ــد نوجــوان  ــزرگ شــدن اســت. چن ــش، ب آرزوی
ســن  روی  بــه  متحدالشــکل  بالباس هــای 
می آینــد و بــا صــوت قرآنــی شــروع بــه خوانــدن 
ــد  ــار ُبع ــن ب ــس ای ــا مجل ــد ت ــیح می کنن تواش

ــرد. ــود بگی ــه خ ــی ب روحان
نــوای روح بخــش و الحــان آســمانی باعــث 
می شــود کــه فضــا رنگــی دیگــر بــه خــود بگیــرد، 
گویــا ســتاره ها هــم بــه زمیــن می آینــد تــا 
ــد. ــا بچه هــا جشــن بگیرن جشــنواره کــودک را ب

ــان  ــه پای ســاعتی از شــب گذشــته و تواشــیح ب
رســیده کــه خالــه شــادونه بــا لبــاس ســنتی زرد 
ــوب  ــا خ ــاید بچه ه ــه ش ــکی ک ــا عروس ــا دو ت ب
ــه  ــکند و ب ــا را می ش ــان پچپچه ه می شناسندش
ــود و  ــاز می ش ــی آغ ــد. غوغای ــن می آی روی س
ــد:  ــش می خوان ــا دون دون های ــه شــادونه ب خال
ــده،  ــم بخن ــا ه ــا دنی ــا ت ــه روی دنی ــد ب »بخن
قیمــت خنــده تــو بگــو بــه مــا کــه چنــده«؟ ایــن 
ــا  ــرار اســت ب ســرآغاز جشــنواره ای اســت کــه ق
ــه  ــک هفت ــا ی ــرای آن ه ــردارد و ب ــودکان گام ب ک
ــی  ــا فیلم های ــاورد ب ــان بی ــه ارمغ ــاط را ب پرنش
صفحــه  روی  بازهــم  آن  از  تکه هایــی  کــه 
بــزرگ بــه نمایــش درمی آیــد. بیــن وقفــه 
ــه  ــه شــادونه حــاال حضــار ب آمــدن و رفتــن خال
ــا عنــوان قهرمــان کوچــک از  تماشــای فیلمــی ب
ــم  ــوای فیل ــینند. محت ــت می نش ــین قناع حس
حــول محــور چنــد بچــه شــیطان می گــردد 
ــده اند...  ــی ش ــان عاص ــا از دستش ــه خیلی ه ک
دراین بیــن خبرنــگاران کوچــک و جــوان، یــک آن 
از مسئولیتشــان کوتــاه نمی آینــد، شــور جشــنواره 
ــت، در  ــه ذوق آورده اس ــم ب ــا را ه ــودک آن ه ک
ــم، موزیســین های کوچــک،  ــن نمایــش فیل حی
می گیرنــد.  جــا  خــود  جایــگاه  در  کم کــم 
میانگیــن ســنی آن هــا بیــن 3 تــا 6 ســال اســت، 
بچه هــای مهدکودکــی کــه در جایــگاه بزرگ ترهــا 
ــا  ــا را ب ــتالژی خانواده ه ــا نوس ــد ت ــه زده ان تکی
شــعرهایی مثــل عروســک کوچیــک مــن قرمــز 
ــروز  ــودکان دی ــه ک ــی ک ــا آهنگ های پوشــیده و ی

بــا آن بزرگ شــده اند زنــده کننــد.
نســل های  آن  از  امــروز  نســل  گویــا 
خوش شــانس پــس از انقــالب هســتند؛ چراکــه 
ــزرگ پروانه هــا در ســی و  ــا برگــزاری جشــن ب ب
ــم  ــودک و نوجــوان کم ک ــن دوره جشــنواره ک امی
بــه بلــوغ خــود رســیده اســت و حــاال از آن کودک 
ــده،  ــزی نمان ــد، چی ــال های اول تول ــیده س ترس
ایــن را می توانــی از نظــم حاضــر در جشــن هــم 
بفهمــی. موزیســین های کوچــک، به صــف از 

ــه  ــت ب ــم نوب ــا بازه ــد. ت ــن می رون ــا پایی پله ه
خالــه شــادونه برســد و بــا ســروصدای زیــاد بــا 
دو تــا عروســک بامــزه اش بــه روی ســن بیایــد: 
»ایــران چــه رنگارنگــه ...ایــران چقــدر قشــنگه...

ــه... .« ــی کــه اصفهانــش نصــف جهان ایران
رضــا داد، دبیــر جشــنواره اولیــن ســخنرانی 
ــگاه  ــه جای ــادونه ب ــه ش ــط خال ــه توس ــت ک اس
ــرار  ــون ق ــا چ ــود، ام ــوت می ش ــخنرانان دع س
ــت،  ــا اس ــال بچه ه ــه م ــنواره ای ک ــت جش نیس
آن هــا را خســته کنــد؛ او نیــز بــه مختصــر 
ــال  ــد: امس ــد و می گوی ــا می کن ــخنرانی اکتف س
ــی  ــی و خارج ــم ایران ــار 35 فیل ــن ب ــرای اولی ب
در ســینماهای ســپاهان اصفهــان و پردیــس 
ــحالیم  ــد و خوش ــش درمی آی ــه نمای ــاغ ب چهارب
کــه دوبــاره جشــنواره کــودک و نوجــوان بــه 
اصفهــان زیبــا آمــده اســت. نطــق ســخنران اول 
ــوان  ــادونه به عن ــه ش ــود. خال ــام می ش ــه تم ک
ــه دســت می گیــرد و  مجــری، نظــم مراســم را ب
ــی  ــد. کس ــوت می کن ــژه دع ــان وی ــک میهم از ی
کــه نامــش بــر صفحــه بــزرگ نمایــان می شــود 
و بعــدازآن پســر شــجاع، جیمبــو، بچه هــای 
را  ...او  و  فرانچــی  نقــش  در  والــت  مدرســه 
ــاری،  ــوش افش ــد. مه ــی می کن ــی معرف به خوب
صداپیشــه باســابقه ای کــه اولیــن میهمانــی 
ــر روی ســن گام می گــذارد. بعــد از  اســت کــه ب
او نوبــت ســعید شــیخ زاده اســت کــه از کودکــی، 
هــم بــازی می کــرده و هــم در امــر صداپیشــگی 
نقــش داشــته اســت. پســرک الغرانــدام کوچکی 
ــی  ــه تلویزیون ــا برنام ــراه ب ــه همیشــه او را هم ک
چــاق و الغــر می شناســیم. او از مهــوش رضایــی 
ــد،  ــکر می کن ــکاری تش ــال ها هم ــر س ــه خاط ب
کســی کــه بــه قــول او ماننــد مــادرش دوســتش 

دارد.
نرگــس فوالدونــد، مهمــان بعــدی و صداپیشــه ای 
اســت کــه بعدازایــن دو نفــر بــه روی صحنــه پــا 
می گــذارد و تک تــک بــا نــام بــردن از آقــای 
ــی،  ــا آفتاب ــدی، رض ــی محم ــروز عل ــی، به عرفان
مریــم رادپــور و کســانی کــه در صندلی هــای 
ــراز ارادت  ــش اب ــه همکاران ــد ب ــو جــا گرفته ان جل

می کنــد.
ــا مهمــان دیگــری اســت  ــوری ام افشــین زی ن
از دســت  را  روی ســن  بــودن  کــه شــانس 
ــن  ــه روی س ــرژی ب ــدرت و ان ــد. او باق نمی ده
ــدرت  ــه باق ــد ک ــن می خواه ــد و از مدعوی می آی
ــًا  ــت تقریب ــد. جمعی ــالمش را بدهن ــواب س ج
دوهزارنفــری کــه بــه قــول او از دیدنشــان لــذت 

می بریــم.
بعــد از خداحافظــی مهمانــان، نوبــت بــه شــهردار 
اصفهــان می رســد، کســی کــه خســتگی کاروبــار 
ــر دوش هایــش ســنگینی  ــان ب جشــنواره همچن
ــرار  ــال ق ــنواره امس ــد جش ــا او بگوی ــد ت می کن
اســت بــا نگاهــی متفــاوت، ذهن هــای خــالق را 

بــه جرگــه فعالیــت در ایــن حــوزه بیــاورد.
ــول  ــه روال معم ــت و ب ــاه اس ــخنرانی ها کوت س
لحظــه  ایــن  تــا  نیســت.  خســته کننده 
اتفاقــات هــم آن قدرهــا شــگرف نیســت کــه 
دل دعوت شــدگان را بلرزانــد، شــاید لرزیــدن 
دل هــا بهانــه می خواهــد چــون ازآنجــا آغــاز 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــدان ش ــه فرزن ــود ک می ش
بــا عکس هایــی کــه از پدرانشــان در دســت 
دارنــد بــه روی ســن می آینــد. افتخاراتــی بــرای 
نســل های بعــد. فرزندانــی از جنــس خورشــید.

مجــری بــه بچه هــا می گویــد، بادکنک هایــی 
ــا  ــد ت ــاز کنن ــته اند ب ــان بس ــر دست هایش ــه ب ک

نمــادی باشــد از پروانه هایــی کــه بــه پــرواز 
شــمارش  بــا  همــراه  بادکنک هــا  درمی آیــد. 
ــد،  ــه آســمان می رون ــر ب ــا صف معکــوس از 30 ت
دور می شــوند و هرکدامشــان ســتاره ای را مثــال 
می زننــد و ناگهــان آســمان کبــود جشــنواره 
کــودک و نوجــوان بــا جرقه هــا و ترقه هــای 

رنگارنــگ روشــن می شــود... .
 جشن مهمانی کودکان در شروع 

جشنواره فیلم کودک و نوجوان
ــودک  ــم ک ــی فیل ــنواره بین الملل ــی امین جش س
و نوجــوان اصفهــان بــا میهمانــی شــبانه کــودکان 

اصفهانــی در بــاغ نــور کار خــود را آغــاز کــرد.
ــار  ــا ب ــت ت ــن نشس ــه جش ــبی را ب ــان ش اصفه
ــودک  ــم ک ــزاری جشــنواره فیل ــر شــاهد برگ دیگ
ــید  ــان رس ــه پای ــا ب ــد، انتظاره ــوان باش و نوج
بازگشــت  در  مکــرر  پیگیری هــای  نتیجــه  و 
ــودکان،  ــود را ک ــی خ ــه اصل ــه خان ــنواره ب جش
ــری  ــاد و هن ــداد ش ــن روی ــی ای ــان اصل صاحب

ــد. ــن گرفتن جش
بــاغ نــور از ســاعاتی قبــل از جمعیت پرشــده بود، 
انتظارهــا بــا قرائــت آیاتــی از قــرآن کریــم توســط 
گروهــی از کــودکان اصفهانــی آغــاز شــد. ســرود 
ــر  ــوز حاضــران ب ــان رســید هن ــه پای ــه ب ــی ک مل
صندلی هــا ننشســته بــود کــه بــا نــور و موســیقی 
و آتش بــازی شــور و هیجــان بــر بــاغ نــور 

ــد. ــا ش حکم فرم
حضــور خالــه شــادونه )ملیــکا زارعــی( بــه همراه 
ــادونه(  ــه ش ــکی خال ــان عروس ــا )همراه دونه ه
تشــویق حاضــران را بــه همــراه داشــت، اجــرای 
ســرود توســط خالــه شــادونه آن قــدر بــرای 
ــا را  ــی بادکنک ه ــه برخ ــود ک ــذاب ب ــودکان ج ک

ــد. ــت می زدن ــرده و دس ــا ک ره
 عروسک قشنگ من قرمز پوشیده

ــه ای کــه ریشــه در کودکــی  ــه کودکان اجــرای تران
ــودکان  ــروز ک ــه ام ــت ک ــی داش ــدر و مادرهای پ
ــا  ــد ت ــبب ش ــد س ــرده بودن ــی ک ــود را همراه خ
ــدل  ــا هم ــزرگ ب ــک و ب ــه کوچ ــه برنام در ادام
باشــند، »عروســک قشــنگ مــن قرمــز پوشــیده، 
ــط  ــده« توس ــی خوابی ــل آب ــواب مخم ــو رختخ ت
ــوت  ــی ارف، فل ــا نوازندگ ــه ب ــودکان ک ارکســتر ک
کلیــدی، تــار، ویولــن و گیتــار همــراه بــود نشــان 
خاطــره ای  می خواهــد  شــب  ایــن  مــی داد 
ــه  ــا ب ــه در قلب ه ــن بلک ــا در ذه ــدگار نه تنه مان

ــذارد. ــادگار بگ ی
 یادگاری از شجاعان روزگار

بودنــد  برنامــه کودکانــی  ایــن  زینت بخــش 
ــه  ــداری اســالم هدی ــه پای ــدران خــود را ب ــه پ ک
کرده انــد، فرزنــدان شــهیدان مدافعــان حــرم 
ــزرگ  ــژه شــب شــاد جشــن ب ــان وی کــه میهمان
پروانه هــا ســی امین جشــنواره کــودک بودنــد بــا 
تشــویق و دعــای خیــر حاضــران حمایــت شــدند.

 سینمایی آبرومند
ــم  ــنواره فیل ــی امین جش ــر س ــا داد، دبی علیرض
کــودک و نوجــوان، جشــن افتتــاح را متعلــق 
کــودکان دانســت و گفــت: وعــده مــا از فــردا در 
ــه  ــن هفت ــود، ای ــد ب ــاغ خواه ســینماهای چهارب
ــواده و  ــا خان ــت ت ــده اس ــم آم ــی فراه موقعیت
کــودکان بــه تماشــای 35 فیلــم متنوع از سراســر 
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــینند و فرصت ــان بنش جه
ــازان  ــه فیلم س ــود راه ب ــرات خ ــدگان نظ ــا بینن ت
منتقــل کننــد و ایــن موقعیــت هــم بــرای شــما و 

ــت. ــمند اس ــازان ارزش ــرای فیلم س ــم ب ه
وی از برگــزاری جشــنواره در اصفهــان اظهــار 
ــالش  ــه ت ــت: هم ــان داش ــرد و بی ــنودی ک خش

خــود را می کنیــم کــه ایــن جشــنواره هرســال در 
ــه  ــم ب ــم بتوانی ــزار شــود و امیدواری ــان برگ اصفه
ــرای  ــد ب ــن جشــنواره ســینمایی آبرومن ــدد ای م

ــینیم. ــا بنش ــه تماش ــودکان را ب ک
ــدا  ــران اه ــه حاض ــم ب ــه ای ه ــا داد« هدی »رض
ــه را  ــرکت کنندگان در افتتاحی ــه را ش ــرد و هم ک
بــه تماشــای اولیــن شــب جشــنواره دعــوت کرد.

 صداپیشگان
هــر دوره از جشــنواره کــودک بــا دوبلــه ســر 
صحنــه هنرمنــدان صداپیشــه رنــگ زندگــی بــه 
خــود می گیــرد و در جشــن بــزرگ پروانه هــا 
ــاران  ــن ی ــای ای ــن دوره از جشــنواره نماینده ه ای
آشــنا بــه روی صحنــه آمــده و احساســات خــود 

ــد. ــان کردن را بی
ــن  ــدا او را در کارت ــه ص ــاری« ک ــوش افش »مه
ــت«  ــه وال ــای مدرس ــجاع« و »بچه ه ــر ش »پس
بــه خاطــر می آوریــم گفــت: کــودکان و نوجوانــان 
کــه  خوشــحالم  و  دارم  دوســت  بســیار  را 

می کنــم. خدمــت  برایشــان  سال هاســت 
ــت ها  ــن فوتبالیس ــاد کارت ــت« ی ــوکت حج »ش
ــه ســر  ــده کــرد و خاطــر پیشکســوتان دوبل را زن
ــیخ زاده از  ــعید ش ــت. س ــی داش ــه را گرام صحن
ــت و  ــر« گف ــاق و الغ ــم »چ ــش در فیل خاطرات
افشــین زی نــوری کــه حضــور در کارتــن محبــوب 
ــود دارد از  ــه خ ــپز« را در کارنام ــوش سرآش »م
حضــور خــود در اصفهــان پایتخــت فرهنگــی 
ــوان آرزویــی شــاد یادکــرد. ایــران و جهــان به عن

 صدایی از آسمان
گــروه موســیقی کودکانــی که از آســمان بازگشــته 
غــول  موســیقی،  کمــک  بــا  توانســته اند  و 
ســرطان را به زانــو درآورنــد بــار دیگــر حــس 
خاطره انگیــزی بــه فضــای بــاغ نــور دارد، اجــرای 
ــی  ــا همخوان ــه« ب ــادر بزرگ ــه م ــیقی »خون موس
ــز  ــودکان نی ــه ک ــی ک ــود، گوی ــراه ب حاضــران هم
ــدران و  ــا پ ــدا ب ــد و هم ص ــه را می دانن ــن تران ای

مــادران آن را زمزمــه می کردنــد.
 محبوب 59 ثانیه ای

کــودک 9 ســاله ای کــه به واســطه لهجــه زیبــای 
خــود در کلیــپ 59 ثانیــه مدیــر مدرســه اش 
مشــهور شــده اســت بــه روی صحنــه آمــد. 
ســجاد رضایــی بــار دیگــر خاطــره پوریــا جعفــری 

ــرد. ــف ک ــی را تعری ــهریار فدای و ش
او این گونــه خــود را معرفــی کــرد: »ســجاد 
ــر، کالس دوم ب«  ــد اکب ــتم، فرزن ــی هس رضای
ــا کالم شــیرین خــود بچه هــا را دعــوت کــرد  و ب
ــودک  ــنواره ک ــای جش ــای فیلم ه ــه تماش ــا ب ت

ــد. بیاین
 هدیه از شهردار اصفهان

ــودکان  ــن ک ــب جش ــژه ش ــان وی ــن میهم آخری
ــه ســکان  ــی ک ــن روزهای ــه از اولی ــود ک کســی ب
ــا  ــول داد ت ــت ق ــت گرف ــهر را در دس ــت ش هدای
تمــام تــالش خــود را انجــام دهــد تــا بــار دیگــر 
ــردد.  ــان بازگ ــه اصفه ــودک ب ــم ک ــنواره فیل جش
مهــدی جمالــی نــژاد شــهردار اصفهــان بچــه بــه 
بغــل بــه روی صحنــه آمــد و در پاســخ بــه ســؤال 
خالــه شــادونه کــه از او پرســید »ایــن بچــه 
شماســت؟« پاســخ داد: خیــر، امــا تمــام بچــه 

ــد مــن هســتند. ــان فرزن اصفه
جمالــی نــژاد، اصفهــان را وطــن جشــنواره فیلــم 
کــودک و نوجــوان خوانــد و اظهــار داشــت: 
امســال جشــنواره ای متفــاوت را شــاهد خواهیــم 
ــن جشــنواره را  ــزی ای ــه برنامه ری ــرا هم ــود، زی ب

ــد. ــودکان انجــام داده ان ک
ــودکان و  ــه ک ــز ب ــه ای نی ــان هدی ــهردار اصفه ش
ــرای دیــدن جشــنواره فیلــم  خانواده هایــی کــه ب
ــت  ــه بلی ــانی ک ــه کس ــد ک ــالم ش ــد و اع می آین
جشــنواره را خریــداری می کننــد، می تواننــد از 
مراکــز تفریحــی شــهر اصفهــان نیــز دیــدن کننــد.

شمارشــی  افتتــاح  مراســم  پایان بخــش 
معکوســی بــود کــه بــا حضــور شــهردار اصفهــان، 
ــوان  ــگاران نوج ــنواره، خبرن ــوان جش داوران نوج
ــرم،  ــان ح ــدان مدافع ــنواره، فرزن ــا در جش ایمن
معــاون  قاســم زاده  علــی  جشــنواره،  دبیــر 
ــژاد  ــادی نباتی ن ــان و ه ــهردار اصفه ــی ش فرهنگ
رئیــس روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان، 
ســبب شــلیک گلوله هــای نــور بــه آســمان 

ــد. ــان ش اصفه
 آرزوهای بزرگ در جشن تولد پروانه ها

ــای  ــا، بادکنک ه ــد پروانه ه ــن تول ــد جش آمده ان
بــه مــچ   .  ... آبــی صورتــی  قرمــز، ســبز و 
ــرود، کل  ــوا ن ــه ه ــا ب ــتند ت ــان بس دست هایش
برنامــه را روی پــا ایســتاده اند و فقــط خنــده 

خنــده خنــده؛ جشــن آغــاز ســی امین جشــنواره 
نوجوانــان  و  فیلم هــای کــودکان  بین المللــی 
ــامگاه  ــان ش ــودکان و نوجوان ــال ک ــور و ح ــا ش ب
پنجشــنبه در اصفهــان بــا برگــزاری جشــن بــزرگ 

ــورد. ــد خ ــا کلی پروانه ه
ــی  ــو از کــودک و نوجوانان ــور اصفهــان ممل ــاغ ن ب
ــالم  ــا س ــه پروانه ه ــا ب ــد ت ــده بودن ــه آم ــود ک ب
نرویــد  اصفهــان  از  دیگــر  بگوینــد  و  کننــد 
پروانه هــا هــم قــول دادنــد کــه بماننــد و کــودکان 
دیــار نصــف جهــان را یــک هفتــه دعــوت کردنــد، 
کــودکان اصفهانــی دعوت انــد بــه چهاربــاغ زیبــا، 
ــینما  ــه س ــاغ، ب ــینمایی چهارب ــس س ــه پردی ب
ســپاهان و ســینما فلســطین همــه کودکان شــهر 
ــان  ــرار اســت در اصفه ــه ق ــک هفت ــد، ی دعوت ان
ایــن کــودکان و نوجوانــان باشــند کــه بــار فرهنــگ 
و هنــر را بــا هنــر هفتــم یعنــی ســینما بــه دوش 

بکشــند.
آن طــور کــه علیرضــا رضــا داد در ســخنانی کوتــاه 
گفــت 35 فیلــم و پویانمایــی در اصفهــان بــرای 
ــن جشــنواره پخــش  ــان در ای ــودکان و نوجوان ک
ــی  ــوان اصفهان ــودک و نوج ــم ک ــا ه ــود ت می ش
فیلــم را ببینــد و هــم بــا فیلم ســاز و عوامــل 
یــک فیلــم از نزدیــک برخــورد داشــته باشــد و از 
نــگاه کودکانــه و نوجوانانــه فیلــم را بــرای عوامــل 

ســازنده تحلیــل کنــد.
بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  دبیــر 
ــت  ــه موقعی ــان ک ــودکان و نوجوان ــای ک فیلم ه
ایــن روزهــای اصفهــان را بــرای کــودکان نوجوانان 
جشــنواره  اینکــه  از  می دانــد  وصف ناشــدنی 
ــراز خوشــحالی  ــه اصفهــان بازگشــت اب مجــدد ب
ــکوه ترین  ــی از باش ــه یک ــول داد ک ــد و ق می کن
جشــنواره های کــودک را در ســی امین دوره آن 

ــم. ــه کنی تجرب
ــت  ــز در دس ــه همه چی ــرد ک ــعی ک ــا داد س رض
کــودکان باشــد و بــا ســخنرانی طوالنــی کــودکان 
ــد او فقــط خوشــحال  ــان را خســته نکن و نوجوان
بــود کــه بــرای کــودکان و نوجوانــان جشــنواره ای 
برگــزار می شــود و آن هــا نیــز بــا فرهنــگ و هنــر 

بیش ازپیــش آشــنا می شــوند.
ــدن  ــگ و تم ــت فرهن ــه پایتخ ــان ک ــا اصفه ام
ــک  ــه مــدت ی ــران اســالمی اســت. حــاال و ب ای
هفتــه زیــر ذره بیــن ســینمایی کشــور هــم 
ــاال  ــن ح ــای زری ــهر پروانه ه ــرد ش ــرار می گی ق
میزبانــی  را  جشــنواره  ایــن  دوره  ســی امین 

. می کنــد
ــاغ  ــینمایی ب ــه س ــود و صفح ــم می ش ــا ک نوره
نــور از صدایــی پــرده برمــی دارد جیمبــو و خواهــر 
پســر شــجاع ایــن صــدا کســی نبــود جــز مهوش 
افشــاری او کــه بــا صدایــش کــودکان دهه هــای 
ــود  ــانده ب ــی نش ــه جادوی ــای جعب ــته را پ گذش
ــقانه کار  ــه عاش ــت ک ــد و گف ــن آم ــه روی س ب
می کنــد و بــه کار بــرای کــودکان عشــق مــی ورزد 

ــرد، ــذت می ب ــن کار ل و از ای
ــه روی  ــت ها ب ــی فوتبالیس ــس از او واکیبایش پ
ســن آمــد او کســی نبــود جــز صــدای مانــدگاری 
ــت  ــوکت حج ــه ش ــود ب ــق ب ــه متعل ــری ک دیگ
ــعی  ــت س ــه می گف ــه دوبل ــقش ب ــه از عش او ک
کــرد بــه کــودکان و نوجوانــان بگویــد کــه دوبلــه 
ــه کاری  ــی ب ــی وقت ــختی هایش ول ــه س ــا هم ب
ــدل می شــود یــک  ــان ب ــرای کــودکان و نوجوان ب
لــذت خاصــی درونــش می شــود و بــرای همیــن 

ــود. ــته نمی ش ــی خس کس
ــری  ــد و ه ــپز، گارفیل ــوش سرآش ــا م ــوی ی رتت
پاتــر هــم دیشــب در میــان کــودکان و نوجوانــان 
اصفهانــی بودنــد البتــه نه خودشــان بلکــه صدای 
افشــین  و  شــیخ زاده  ســعید  دوبلرهایشــان. 
زی نــوری بــه روی ســن آمدنــد. شــیخ زاده 
ــم در  ــرده و ه ــری ک ــم بازیگ ــی ه ــه از کودک ک
ــت، او  ــده اس ــناخته تر ش ــره ای ش ــری چه دوبل
کــه به جــای گارفیلــد و هــری پاتــر ســخن گفتــه 
زندگــی اش را مخصوصــًا در کودکــی و دوبلــه 
بــا مهــوش افشــاری گذرانــده و از او بــر روی 
ــه  ــد. آنچ ــاد می کن ــم ی ــادر ه ــوان م ــن به عن س
در ایــن یــک هفتــه در اصفهــان رخ می دهــد 
و  انمیشــین ها  اینکــه  اســت  جالب توجــه 
فیلم هــای کــودک و نوجــوان بخــش بین الملــل 
دوبلــه هم زمــان می شــوند کاری هیجان انگیــز 

ــت. ــر از جذابی و پ
پاســی از شــب گذشــته، امــا کــودکان و نوجوانــان 
موجــب  شــوق  و  شــور  نمی شــوند  خســته 
ــه را  ــتاده برنام ــان ایس ــا همچن ــا آن ه ــده ت ش
خوش آمدگویــی  بــرای  آن هــا  کننــد  دنبــال 
در  و  تمــام گذاشــتند  ســنگ  پروانه هــا  بــه 
پایــان جشــن پروانه هــا آن هــا بادکنک هــای 
ــح و  ــا آرزوی صل ــان را ب ــه مچش ــده ب بسته ش
دوســتی بــرای جهــان و بــا احتــرام بــه فرزنــدان 
ــربلندی  ــا آرزوی س ــرم و ب ــع ح ــهدای مداف ش
بــرای ایــران بــه آســمان فرســتادند تــا جشــنواره 
ــزرگ  ــن ب ــزاری جش ــا برگ ــن ب ــودک پس ازای ک

پروانه هــا در اصفهــان شــروع بــه کار کنــد.

جشن بزرگ پروانه ها؛

پروانه های جشنواره سی ام به پرواز درآمدند
دعوت سجاد رضایی برای تماشای فیلم های جشنواره
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وزیر بهداشت عنوان کرد

رشد 230 درصدی تولید گیاهان 
دارویی

ــا  ــت: ب ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی
توجــه بــه ظرفیت هــا و برنامه هــای دولــت دوازدهــم، 
ــی جــدی  بحــث ایجــاد اشــتغال در حــوزه گیاهــان داروی
ــن جشــنواره  ــه دومی اســت. حســن هاشــمی در اختتامی
ــازده  ــه ب ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــز اظه ــی نطن ــان داروی گیاه
ــز  ــت تمرک ــران، دول ــی در ای ــان داروی ــث گیاه ــاالی بح ب
ویــژه ای بــرای ایجــاد اشــتغال در حــوزه گیاهــان داروئــی 
ــای  ــد داروه ــم در تولی ــت یازده ــزود: در دول دارد. وی اف
گیاهــی و ســنتی بیــش از 230 درصــد رشــد ایجــاد 
ــر بهداشــت گفــت: در  ــی اســت. وزی ــار باالی شــده کــه آم
ــی  ــان داروی ــادی از گیاه ــاوت و زی ــای متف کشــور گونه ه
ــاالی کشــور در  ــت ب ــده ظرفی ــه نشــان دهن وجــود دارد ک
ــد گیاهــان دارویــی اســت. وی تصریــح کــرد:  بحــث تولی
ــارد  ــزار میلی ــش ه ــته ش ــال گذش ــته در س ــور توانس کش
ــد  ــته باش ــد داش ــی تولی ــان داروی ــث گیاه ــال در بح ری
کــه بــا همــکاری و همیــاری اهــل فــن ایــن عرصــه ایــن 
مقــدار قطعــًا بــه آمــار بیشــتری می رســد. هاشــمی 
خاطرنشــان کــرد: بایــد دوره هــای آموزشــی 2 یــا 3 ســاله 
بــرای عطــاران و عطاری هــا برگــزار کنیــم تــا جلــوی 
ــوزه را  ــن ح ــراد در ای ــی اف ــال برخ ــتفاده و اغف ــوء اس  س

بگیریم. وبدا

 افزایش 10 برابری خطر تصادف 
در شب

ــا  ــی ب ــروی انتظام ــور نی ــس راه ــس پلی ــین رئی جانش
تاکیــد بــر اینکــه رانندگــی در شــب می توانــد خطــر 
بــروز تصــادف را تــا ۱0 برابــر افزایــش دهــد، گفــت: تمــام 
بــه ســامانه ســپهتن  نیــز  بین شــهری  اتوبوس هــای 
مجهــز شــده اند و بدیــن ترتیــب پلیــس آنهــا را بــه 
ــه  ــرل کــرده و تخطــی از مقــررات را ب ــن کنت صــورت آنالی
ــار  ــری اظه ــن امی ــردار بهم ــد. س ــک می کن ــده پیام رانن
ــی  ــل عموم ــل و نق ــمند حم ــش هوش ــامانه پای ــرد: س ک
)ســپهتن( حــدود ۹0 درصــد محورهــای مواصالتــی را 
پوشــش می دهــد. وی بــا اشــاره بــه طــرح ترافیــک 
تابســتانی، افــزود: طــرح ترافیــک تابســتانی امســال 
ــدای  ــا ابت ــاز و ت ــاه آغ ــر م ــی از اول تی ــل یعن ــاه کام 3 م
مهــر مــاه اجــرا خواهــد شــد؛ تســهیل ســفرهای تابســتانی 
و عبــور و مــرور شــهروندان، ارتقــای ایمنــی ســفرها 
و جلوگیــری از وقــوع تخلفــات و حــوادث رانندگــی از 
مهمتریــن اهــداف ایــن طــرح بــه شــمار می آیــد. وی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه رانندگــی در شــب می توانــد خطــر بــروز 
تصــادف را تــا ۱0 برابــر افزایــش دهــد، گفــت: هــم رانندگان 
جــوان و هــم افــراد مســن در معــرض خســتگی و خــواب 
آلودگــی هســتند و نبایــد در ایــن خصوص اســتثنایی قائل 
شــد. جانشــین رئیــس پلیــس راهــور ناجــا در خصــوص 
خودروهــای عمومــی نیــز گفــت: بخــش قابــل توجهــی از 
ســفرها بــه خصــوص در تابســتان بــا نــاوگان حمــل و نقــل 
ــن خصــوص  ــذا پلیــس در ای ــی انجــام می شــود ل عموم

ــس ــژه ای دارد. پلی ــیت وی حساس

یادداشت
 آتش به اختیار برای حفظ

 آب و محیط زیست
D.Rashidzade@eskimia.ir

دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

اولیــن ســوغات تابســتان امســال گرمــای بــی 
ســابقه در اکثــر نقــاط ایــران بــوده اســت. گرمایــی 
ــن اســت  ــره زمی ــی ک ــرات اقلیم ــه حاصــل تغیی ک
و بــا رونــد فعلــی و وجــود افــراد کــم خــردی 
همچــون ترامــپ )یکــی از اقدامــات ترامــپ در 
ــاه ریاســت جمهــوری اش لغــو تعهــدات  مــدت کوت
ــه ای  ــای گلخان ــش گازه ــوص کاه ــکا در خص آمری
بــوده اســت( بعیــد اســت در ســال های آتــی 
ــن  ــه همی ــیم. ب ــاع باش ــدن اوض ــر ش ــاهد بهت ش
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــه م ــا گزین ــل هــم تنه دلی
مشــکل تغییــر ســاختاری در نــوع زندگــی خودمــان 
اســت. کشــور مــا محیــط زیســتی بــه شــدت 
شــکننده دارد؛ بیشــتر مســاحت کشــور مــا را بیابــان 
ــز  ــه ج ــد. ب ــکیل داده ان ــد تش ــتان های بلن و کوهس
ــیه  ــمت هایی از حاش ــزر و قس ــای خ ــیه دری حاش
زاگــرس بقیــه نقــاط ایــران از نظــر داشــتن پوشــش 
گیاهــی بــه شــدت فقیــر اســت. آب در ایــران عنصر 
بســیار ارزشــمندی اســت کــه متاســفانه  نســل مــا 
ــا را  ــر گرانبه ــن گوه ــدر ای ــان ق ــالف نیاکانم ــر خ ب
ــی  ــع آب ــتر مناب ــته بیش ــود خواس ــته ایم و خ ندانس
زیــر زمینــی کشــور را هــدر داده ایــم. حــال بــه 
تمــام ایــن معضــالت معضلــی بــه نــام گرمــا را نیــز 
ــر  ــث تبخی ــا باع ــه تنه ــا ن ــن گرم ــد. ای ــه کنی اضاف
ــًا  ــه قطع ــود بلک ــطحی می ش ــای س ــتر آب ه بیش
ــم  ــرد. ک ــد ب ــاال خواه ــم ب ــزان مصــرف آب را ه می
آبــی موجــود و مصــرف بیشــتر عواملــی اســت کــه 
می توانــد کشــور مــا را دچــار خطــر کنــد. خطــری کــه 
ــود آب  ــر اســت. نب ــز خطرناک ت ــگ نی ــی از جن حت
بــرای هــر کشــور برابــر بــا از بین رفتــن کشــاورزی و 
صنایــع و در نتیجــه وابســتگی بیشــتر بــه بیگانــگان 
اســت. کشــوری هــم کــه بــرای نیازهــای ضــروری 
محتــاج دیگــر کشــورها باشــد بــه ناچــار مجبــور بــه 
ــروع  ــروع و نامش ــته های مش ــه خواس ــن دادن ب ت
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد ش ــورها خواه آن کش
هســت کــه ایــن مشــکل حتــی از جنــگ نیــز 
ــز  ــاره ای ج ــا چ ــن رو م ــت. از ای ــر اس خطرناک ت
مصــرف بهینــه آب و حفــظ محیــط زیســت کشــور 
نداریــم. اگــر تــا دیــروز حفــظ آب و محیــط زیســت 
ــک  ــوع ی ــن موض ــروزه ای ــود ام ــم ب ــر مه ــک ام ی
ــا  ــان اســت. ب ــه ایرانی ــرای هم ــف ب ــه و تکلی وظیف
دانســتن اهمیــت ایــن ماجــرا بــر همــه مــا واجــب 
ــط  ــی و محی ــع آب ــظ مناب ــه در حف ــود ک ــد ب خواه
ــا تمــام تــوان بــه  زیســت کشــور کوشــا باشــیم و ب
صــورت آتــش بــه اختیــار بــا نابــود کننــدگان ایــن دو 

ــم. ــارزه کنی ــا مب ــر گرانبه گوه

کوتاه اخبار 
مرگ یک پسر بچه در قشم به دلیل 

گرمای هوا
پســر بچــه ای 2 و نیــم ســاله در روســتای »گــوری« قشــم 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــوا ج ــدید ه ــای ش ــل گرم ــه دلی ب
ــس  ــده و پ ــارج ش ــه خ ــود وی از خان ــه می ش داد. گفت
از چنــد ســاعت پیکــر او در نخلســتان ها یافــت شــده 
اســت. صدیــق قویــدل، رئیس شــورای اســالمی روســتای 
مــرادی بــا تأییــد ایــن خبــر گفــت: پــدر و مــادری در پــی 
ــد از  ــی چن ــی تن ــه همراه ــود ب ــودک خ ــدن ک ــود ش مفق
اهالــی روســتا نقــاط مختلــف را جســت و جــو کردنــد، امــا 
ــاعت ۱۴  ــدود س ــزود: ح ــد. وی اف ــن وی بازماندن از یافت
ــن کــودک در  ــی جــان ای روز گذشــته ســرانجام جســم ب
میــان نخلســتان های روســتای گــوری و مــرادی از ســوی 
اهالــی ایــن 2 روســتا کشــف شــد و پــس از انتقــال وی 
بــه خانــه بهداشــت دوالب، پزشــک از فــوت ایــن کــودک 

ــر داد. باشــگاه خبرنــگاران ــر گرمازدگــی خب ــر اث ب

سقوط مرموز دختر 2۷ ساله از 
طبقه سوم ساختمان

ســاعت ۸ صبــح سه شــنبه گــزارش مــرگ مرمــوز دختــری 
جــوان در اختیــار قاضــی سیدســجاد منافــی آذر بازپــرس 
ــن تمــاس  ــرار گرفــت. پــس از ای ــل پایتخــت ق ــژه قت وی
بــود کــه او بــه همــراه تیــم تجســس راهــی محــل حادثــه 
در شــرق تهــران شــدند. آنطــور کــه مشــخص بــود قربانــی 
ــه  ــر از طبقــه ســوم ســاختمان مســکونی ب ســاعتی قبل ت
پاییــن ســقوط کــرده بــود. در چنیــن شــرایطی تیــم جنایی 
ــرجوان  ــاند. پس ــوم رس ــه س ــان طبق ــه آپارتم ــود را ب خ
وحشــت زده در آپارتمــان را بــه روی تیــم جنایــی بــاز کنــد. 
پســر جــوان بــه مأمــوران گفــت: شــب گذشــته قربانــی بــه 
همــراه دختــر و پســر دیگــری بــه خانــه ام آمدنــد. دورهــم 
ــی  ــی مشــروبات الکل ــم و حت ــه بودی ــی گرفت ــک مهمان ی
ــه در  ــد ک ــه ش ــم چ ــا نمی دانی ــم ام ــرف کردی ــم مص ه
ــت  ــه ســمت پنجــره رف ــوان ب ــر ج ــای شــب دخت نیمه ه
ــارات  ــس از اظه ــرد. پ ــاب ک ــن پرت ــه پایی ــودش را ب و خ
عجیــب ایــن پســرجوان، قاضــی جنایــی دســتور بازداشــت 
وی و دختــر و پســردیگر را کــه در خانــه بودنــد صــادر کــرد 
ــر  ــوز دخت ــرگ مرم ــای م ــات معم ــام تحقیق ــا انج ــا ب ت

جــوان آشــکار شــود. رکنــا

 نجات کارگر بیهوش 
در ارتفاع 2۷ متری

محمــد تیمورخانــی مدیــر منطقــه ۷ عملیــات آتــش 
ــام  ــه ن ــاله ای ب ــرکار 2۷ س ــت: تعمی ــران گف ــانی ته نش
ــی  ــاالی دکل مخابرات ــخص در ب ــل نامش ــه دلی ــان ب عرف
در ارتفــاع 2۷ متــری ســطح زمیــن بیهــوش شــده و قــادر 
بــه حرکــت نبــود. وی افــزود: آتــش نشــانان بــا اســتفاده 
ــاالی دکل  ــه وی در ب ــود را ب ــوص، خ ــزات مخص از تجهی
ــر جــوان  ــن کارگ ــی ای ــت اصــول ایمن ــا رعای رســاندند و ب
ــه ســطح  ــر ایســتگاه ۹ ب ــا اســتفاده از خــودروی باالب را ب

ــد. مهــر ــل کردن ــن منتق زمی

کنش    وا

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان 
سازمان جنگل ها   

روز سه شنبه )۱3 تیرماه( - که مصادف با روز دوم 
کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار است- بازدید از 

سه سایت جمهوری اسالمی ایران برنامه ریزی شده است. 
اولین سایت آران و بیدگل در استان اصفهان است که 

تجربه مقابله با طوفان های شن و گرد و غبار را در کشور 
ایران نشان می دهد. 

بازدید بعدی از سایت گردشگری متین آباد شهرستان نطنز 
است که یک کار نو در منطقه بیابانی محسوب می شود 
و یک اکوکمپ بیابانی است که توسط بخش خصوصی 

احداث شده است. 
همزمان با بازدید از سایت های استان اصفهان، جمع 

دیگری از مسئوالن و کارشناسان از تاالب هورالعظیم بازدید 
می کنند که توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط 

زیست آبگیری شده است.

معاون درمان وزیر بهداشت   
باید توجه کرد که تعرفه خدمات پرستاری در منزل به 
صورت زمانی نیست، بلکه به صورت خدمتی محاسبه 

می شود. ما در وزارت بهداشت انواع خدماتی را که در این 
مراکز ارائه می شود، احصاء کردیم و خدمت به خدمت، 

برایشان شرح خدمت، عنوان و تعرفه گذاشتیم. 
بر این اساس در حال حاضر 30 نوع خدمت پرستاری در 

منزل نرخ گذاری شد که سه سطح خدمات عادی، بینابینی 
و خدمات ویژه را شامل می شود.

سازمان امدادگر »ورلد ویژن«   
سوریه، یمن، عراق و افغانستان از جمله کشورهایی هستند 

که درگیری های نظامی در آنها همچنان به شدت ادامه 
دارند. در چنین شرایطی کودکان بیشتر از همه رنج می برند 

و در معرض آسیب هستند.
بیش از یک میلیارد کودک در سراسر جهان با انواع 

مختلف خشونت مواجه اند. در نیجریه به طور نمونه در 
سال 20۱۵ میالدی از 2۱ کودک به عنوان سوءقصدکننده 
انتحاری استفاده شده و در همین سال در سطح جهان 
۶000 »کودک - سرباز« جذب گروه های افراطی شده اند.

سازمان آتش نشانی تهران   
دراین عملیات پالسکو با توجه به حضور ۷ باالبر و نردبان 

از 32 متری تا ۵۴ متری و همچنین منابع آب کافی و 
خودروهای اطفایی و پشتیبانی مشکلی از نظر تجهیزاتی 

وجود نداشته است ولی مشکالتی از قبیل تک شمشیری 
بودن تنها یک دستگاه پلکان که نفوذ همزمان به طبقات 

۱0، ۱۱، ۱2 را غیر ممکن ساخته بود و انجام هرگونه عملیات 
اطفاء را منوط به اطفاء کامل حریق طبقات پائین تر 

ساخته بود شرایط را بسیار دشوار کرده بود.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران  
بی توجه به ابعاد اقتصادی در توسعه شهری باعث بروز 

بحران هایی همچون بیکاری، افزایش جرائم، خشونت 
و... خواهد شد که شهرها را در آستانه مرگ شهری قرار 

می دهد.

گفت و گو با سارق جوان

ــره آرام و  ــالف چه ــا برخ ــت، ام ــم اس ــان ک ــن و سالش س
مظلومشــان، هنــگام ســرقت خشــن هســتند و در چشــم 
ــد و از آن  ــی گوشــی و کیف هاســت کــه می قاپن برهــم زدن

ــد.  ــود می کنن خ
ــد  ــتند کهی ــابقه داری هس ــارقان س ــوان س ــرد ج ــه م س
ــه هدفشــان  ــرای رســیدن ب ــد و ب طوالیــی در ســرقت دارن

هــر کاری می کننــد. 
متهمــان ایــن پرونــده خیلــی زود توســط پلیــس دســتگیر 
شــده و زمانــی کــه بــا امــوال ســرقتی کشــف شــده مواجــه 

شــدند لــب بــه اعتــراف گشــودند. 
ــد اســت، متهــم جــوان در  ســعید، کوچک تریــن عضــو بان
ــد. ــان می گوی ــا از سرقت هایش ــگار م ــا خبرن ــو ب گفت وگ

 با اعضای باند چطور آشنا شدی؟ 
همــه مــا هم محلی هایــی هســتیم کــه تــا بــه حــال 
ــا هــم بودیــم.  ــار بازداشــت شــده و در یــک بنــد ب چنــد ب
مــا همکالســی بودیــم و تــا دبیرســتان بــا هــم درس 

می خواندیــم.
 نقشه سرقتتان چطور بود؟

ســوار بــر موتورهایمــان در خیایان هــا پرســه می زدیــم. 
ــته  ــه خس ــتند ک ــی هس ــوت رهگذران ــای خل در خیابان ه
ــا محــل  ــه ی ــه ســمت خان ــای تابســتان شــتابان ب از گرم
ــه محلــی  ــد و حواسشــان تنهــا رســیدن ب کارشــان می رون

ــک اســت.  خن
این هــا ســوژه های اصلــی مــا بودنــد. بــه دلیــل خســتگی 
و گرمازدگــی حتــی صــدای موتــور را هــم نمی شــنوند بــرای 

همیــن بــه هیــچ چیــزی توجــه ندارنــد. 
ــم  ــک چشــم بره ــک می شــدیم و در ی ــا نزدی ــه آنه ــا ب م
زدن کیــف و گوشــی هایی بــود کــه از آنهــا می قاپیدیــم و از 
آن خــود می کردیــم. البتــه ایــن را هــم بگویــم نگاهــی بــه 

ــم. ــا هــم می کردی ــا و ســر و وضــع آنه لباس ه
 چرا لباس ها و سر وضعشان مهم بود؟

لباس ها و تیپ آدم ها از جیبشان می گوید. 
ــول  ــن دارد بی شــک پ ــه ت ــاس مــارک دار ب کســی کــه لب
خوبــی در جیبــش اســت، امــا کســی کــه کتانــی نخ نمــا و 
پیراهنــی کــه از دستفروشــان خریــده بــه تــن دارد، اوضــاع 

و احــوال جیبــش تعریفــی نــدارد.
 با وسایل سرقتی چه می کردی؟

ــاارزش را برمی داشــتیم و بقیــه را داخــل ســطل  وســایل ب
مالخرهایــی  آن  از  گوشــی ها  می انداختیــم.  آشــغال 

می شــدند کــه بــه ازای مقــداری مــواد از مــا برمی داشــتند.
 شما برای سرقت، خانه ای هم اجاره کرده 

بودید. درست است؟
بلــه، بــرای این کــه بتوانیــم راحت تــر دور هــم جمــع 
شــویم و هــر ســاعتی کــه دلمــان خواســت راهــی ســرقت 
بشــویم، تصمیــم گرفتیــم یــک خانــه اجــاره کنیــم و بــرای 
این کــه شــک صاحبخانــه برانگیختــه نشــود گفتیــم ســاکن 

ــول شــده ایم.  شهرســتان هســتیم و اینجــا دانشــگاه قب
ــه  ــه ب ــود و رفتن هــای بی وقــت مــا از خان ــی ب ترفنــد خوب

حســاب دانشــگاه نوشــته می شــد.
 تصور نمی کردی دستگیر شوی؟
همه سارقان می دانند دستگیر می شوند. 

مگر می شود آدم کار خالف کند و به دام نیفتد. 
و  بودیــم  شــده  بازداشــت  بارهــا  کــه  مــا  هــم  آن 
ــی  ــا وقت ــم؛ ام ــه دام می افتی ــا زود ب ــر ی ــتیم دی می دانس
ســراغ مــواد می رفتیــم دیگــر بــه ایــن چیزهــا فکــر 

یــم.  نمی کرد
ــرای  ــری ب ــی، راه دیگ ــه دزدی کن ــد ک ــواد وادارت می کن م

تأمیــن هزینــه مــواد وجــود نــدارد.
 چرا ترک نکردی؟

بارهــا خانواده هایمــان تــالش کردنــد کــه مــا را تــرک 
بدهنــد، بــاور کنیــد ۱0 تــا کمــپ بســتری شــده ایم. 

همین زندان خودش بهترین کمپ است. 
ــی، امــا همیــن کــه پایمــان  ــرک کن ــوری ت ــدان مجب در زن
را از زنــدان و کمــپ می گذاریــم بیــرون رفیــق نابــاب 
ــان راه ــه هم ــاره ب ــد و دوب ــه ســراغمان می آی ــه ب  اســت ک

 می افتیم. 
ــا این کــه  خانواده هایمــان دیگــر از مــا مأیــوس شــده اند ب
ــت از  ــن رضای ــرای گرفت ــم ب ــدان می افتی ــه زن ــار ب ــر ب ه
شــاکی هایمان وارد عمــل می شــوند، امــا دیگــر توجــه 

ــد. ــل را ندارن ــال های قب س
 موتورهایی که برای سرقت استفاده می کردید 

را از کجا می آوردید؟
بــرای خودمــان بــود، امــا پالکــش را مخــدوش می کردیــم 

که شناســایی نشــویم.
 پشیمان نیستی؟

خیلــی پشــیمانم. تمــام آرزویــم ایــن اســت کــه ایــن بــار 
ــد از  ــوم و بع ــت می ش ــه بازداش ــد ک ــاری باش ــن ب آخری

ــروم. جــام جــم آنالیــن ــراغ دزدی ن ــر س آزادی دیگ

ربــوده شــدن پســر کــر و الل، یکــی از پرونده هایــی اســت کــه 
ــایی آن  ــه رازگش ــابق اداره ۱۱ ب ــس س ــذر، رئی ــرهنگ به گ س
پرداخــت. داخــل اداره بــودم کــه زن جوانــی نگــران و مضطــرب 
وارد شــد، نگاهــی بــه اطــراف انداخــت و بــا دیدنــم، مســیرش 
را بــه طــرف مــن تغییــر داد، همیــن کــه خواســت حرفــی بــه 
ــد.  ــاورد اشــک هایش ســرازیر شــد: پســرم را ربوده ان ــان بی زب
ــن  ــردان خش ــر و الل در دام م ــه ک ــد بچ ــدا می دان ــط خ فق
ــر و  ــد، ک ــد آب بخواه ــی نمی توان ــرم حت ــد. پس ــه می کش چ
الل مــادرزاد اســت. دســتی بــه چــادرش کشــید و ادامــه داد: 
شــوهرم سال هاســت کــه اعتیــاد شــدید بــه مــواد مخــدر دارد 
و بــرای گذرانــدن زندگــی اش و درآوردن هزینــه مــواد مخــدر، با 
ــد قاچاقچــی در رابطــه اســت و مــواد مخــدر می فروشــد.  چن
مدتــی قبــل همســرم مقــداری مــواد مخــدر از ایــن قاچاقچیان 
خریــد تــا آن را بــه بانــد دیگــری بفروشــد. درحقیقــت شــوهرم 
یــک واســطه بــود و در ایــن میــان هــم مبلغــی را بــه عنــوان 
حــق واســطه گری بــرای خــودش برمی داشــت، امــا ایــن 
ــول  ــد و پ ــر او کاله می گذارن ــدار س ــد خری ــری، بان ــه آخ دفع
ــه از  ــی ک ــد اول ــد. بان ــرم نمی دهن ــه همس ــدر را ب ــواد مخ م
آنهــا مــواد گرفتــه بــود بــرای گرفتــن پولشــان ســراغ شــوهرم 
آمدنــد و وقتــی حرف هــای همســرم را شــنیدند ماجــرا را بــاور 
نکــرده و گفتنــد او دروغ می گویــد. شــوهرم کــه جــان خــودش 
ــام  ــه تم ــه داد: البت ــرد. او ادام ــرار ک ــد، ف ــر می دی را در خط
ایــن اطالعــات را یواشــکی و از صحبت هــای تلفنــی همســرم 
ــود  ــه مــن گفــت ایــن ب متوجــه شــدم. او تنهــا چیــزی کــه ب
کــه برایــش مشــکلی پیــش آمــده و بایــد مدتــی خــودش را 
ــا آب هــا از آســیاب بیفتــد، امــا ناپدیــد شــدن  مخفــی کنــد ت
همســرم هــم در رونــد تهدیدهــای آدم ربایان نقشــی نداشــت و 
آنهــا مــدام تهدیــد می کردنــد. آخــر ســر هــم زهــر خودشــان را 
ریختنــد، بچــه پنــج ســاله ام را در حالــی کــه در کوچــه مشــغول 
بــازی بــود، ربودنــد. رفتــم بــه پســرم در کوچــه ســر بزنــم کــه 
دیــدم نیســت، کاوه بــا وضعیتــی کــه داشــت از جلــوی خانــه 
ــال  ــه در ح ــه در کوچ ــر ک ــای دیگ ــورد. از بچه ه ــکان نمی خ ت
بــازی بودنــد، ســراغ کاوه را گرفتــم و حــال کاوه را جویــا شــدم. 
ــش  ــه کاوه ســاعتی پی ــد ک ــا گفتن ــه داد: آن ه زن جــوان ادام
ــا را  ــناس آنج ــرد ناش ــا دو م ــده و ب ــیکلتی ش ــوار موتورس س
تــرک کــرده اســت. کاوه عاشــق موتورســواری بــود، بــه همیــن 
ــیکلت  ــوار موتورس ــا س ــت بی ــه او می گف ــی ب ــر کس ــل ه دلی
شــو، حتــی اگــر غریبــه هــم بــود، ســوار می شــد. هــر چــه فکــر 
کــردم، بــه ذهنــم نرســید کــه کاوه ســوار موتور چه کســی شــده 
اســت، بــه چنــد نفــر از اقــوام و آشــنایان زنــگ زدم، امــا آنهــا 
ــودم کــه ماجــرا را  ــن ب ــری از پســرم نداشــتند. در فکــر ای خب
بــه پلیــس خبــر دهــم کــه تلفــن خانه مــان بــه صــدا درآمــد، 
مــرد ناشناســی پشــت خــط تلفــن بــود. او گفــت پســرم پیش 
آنهاســت و اگــر می خواهــم کاوه را یــک بــار دیگــر زنــده ببینــم 

بــه شــوهرم بگویــم کــه مــواد مخدرشــان را برگردانــد.
بــا شــکایت زن جــوان، اکیپــی بــرای پیــدا کــردن کاوه تشــکیل 
دادیــم، جــان پســر پنــج ســاله در خطــر بــود. مــا بــا افــرادی 
ســر و کار داشــتیم کــه انســان های خطرناکــی بودنــد و ممکــن 
بــود حتــی کاوه را در ایــن راه بــه قتــل برســانند. بــه تحقیــق در 
ــد،  محــل پرداختیــم، چنــد کــودک موتورســواران را دیــده بودن
امــا هیــچ اطالعاتــی از موتــور یــا راکبــان آن در اختیــار مــا قــرار 

ــتیم  ــود و نمی توانس ــده ب ــد ش ــز ناپدی ــدر کاوه نی ــد. پ ندادن
هیــچ کمکــی در رابطــه بــا شناســایی افــراد بانــد مــواد مخــدر از 
او بگیریــم. آدم ربایــان مــدام بــا مــادر کاوه تمــاس می گرفتنــد 
و مــا از زن جــوان خواســتیم کــه از آنهــا بخواهــد اجــازه دهند تا 
او بــا بچــه اش صحبــت کنــد. ایــن طــوری مطمئــن می شــدیم 
کــه بچــه زنــده اســت و نــزد آنهاســت. آدم ربایــان که خودشــان 
را در برابــر پســری کــر و الل می دیدنــد و تصــورش را نمی کردنــد 
کــودک گنــگ اطالعــی بــه مــادرش بدهــد و حتــی از ایــن کــه 
مــادرش می خواســت بــا پســر کــر و اللــش صحبــت کنــد، بــه 
ــن  ــا ای ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــده دار هــم می آم نظرشــان خن
ــث  ــودک باع ــودن ک ــر و الل ب ــد. ک ــت کردن ــت موافق درخواس
ــه زن  ــد ب ــا مــادر او تمــاس می گیرن ــار ب ــا هــر ب ــود ت شــده ب
جــوان اجــازه دهنــد چنــد لحظــه ای هــم بــا پســرش صحبــت 
کنــد. صحبت هــای کاوه بــا مــادرش کلماتــی بــود کــه بیشــتر 
ــک  ــا ی ــر م ــم شــباهت داشــت و از نظ ــک صــدای مبه ــه ی ب
ــان نخســتین  ــد از پای ــا بع ــود، ام ــی ب ســری اصــوات بی معن
تمــاس، مــادر کاوه رازی را بــرای مــا برمــال کــرد کــه بــه نظــر 
ــا  بســیار عجیــب می آمــد. او گفــت »پســرم در تماســی کــه ب
ــارم گذاشــت. او  ــان در اختی ــی از آدم ربای مــن داشــت اطالعات
ــا  ــه آدم رباه ــن ک ــت و ای ــان را گف ــل آدم ربای ــخصات کام مش
ــد  ــوهرم در کار خری ــا ش ــه ب ــتند ک ــمهری هایمان هس از هش
ــگاه  ــه مخفی ــت ک ــرم گف ــد. پس ــدر بودن ــواد مخ ــروش م و ف
ــه  ــی از دوســتان همســرم ب ــه یک ــی خان ــان در نزدیک آدم ربای
نــام ســروش اســت. ســروش یکــی از همــان افــرادی اســت 
ــا او را  ــت آنه ــرم گف ــت. پس ــدر اس ــواد مخ ــاق م ــه در قاچ ک
ــه  ــی ک ــدودی محل ــم آدرس ح ــن ه ــد و ای ــت نمی کنن اذی
ــای  ــد.« حرف ه ــداری می کنن ــا نگه ــان کاوه را در آنج آدم ربای
ــه او گفتــم: »چطــور ممکــن  ــود، ب زن جــوان برایــم عجیــب ب
ــار  ــات در اختی ــه اطالع ــن هم ــر و الل ای ــک پســر ک اســت ی
شــما قــرار دهــد؟ آن هــم بچــه ای کــه تنهــا پنــج ســال دارد و 
بتوانــد چنیــن اطالعــات دقیقــی را در اختیارتــان قــرار دهــد.« 
زن جــوان لبخنــدی زد و گفــت: »کاوه بچــه زرنــگ و بادقتــی 
اســت، درســت اســت کــه نمی توانــد حــرف بزنــد، امــا از نظــر 
ضریــب هوشــی بســیار باالســت. مــن مــادر او هســتم و چطور 
می شــود کــه زبــان بچــه ام را متوجــه نشــوم. او همیشــه 
ــته هایش را  ــد و خواس ــرف می زن ــن ح ــا م ــان ب ــن زب ــا ای ب
ــد  ــان می کن ــی کــه او بی ــد. شــاید از نظــر شــما، کلمات می گوی
ــداد  ــی کــه بیشــتر شــبیه داد و بی یــک ســری لغــات بی معن
ــن  ــرای م ــی ب ــات بی معن ــن کلم ــام ای ــا تم اســت باشــد، ام
بیانگــر جمالتــی اســت کــه پســرم بیــان می کنــد. بــه آدرســی 
کــه زن جــوان در اختیارمــان قــرار داده بــود رفتیــم و بــه صورت 
ــود  ــه ب نامحســوس ســروش و منطقــه دیگــری کــه کاوه گفت
در آن محــدوده نگهــداری می شــود را زیــر نظــر گرفتیــم. 
ــه کاوه  ــخصاتی ک ــا مش ــرد ب ــه دو م ــید ک ــول نکش ــی ط زمان
بــه مــا گفتــه بــود را مشــاهده کردیــم و بــا زیــر نظــر گرفتــن 
ــا هماهنگی هــای  ــگاه متهمــان شناســایی شــد. ب ــا، مخفی آنه
ــق  ــده و موف ــگاه ش ــده وارد مخفی ــرس پرون ــا بازپ ــی ب قضای
ــده را دســتگیر  ــن پرون ــم و متهمــان ای شــدیم کاوه را آزاد کنی
ــو هروئیــن  ــگاه متهمــان نیــم کیل ــم. در بازرســی از مخفی کنی
کشــف شــد کــه مــواد بــه دســت آمــده در اختیــار کارآگاهــان 

مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار گرفــت.  رکنــا
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اصفهــان، مهــد انســان های پــاک و مهــد هنرهــای 
ــت.  مختلف اس

اصفهــان از آغــاز تمــدن کهــن خــود آغــوش خــود 
ــاز  ــاک ب ــرت پ ــا فط ــان هایی ب ــوی انس ــه س را ب
ــا گذشــت ســال های  ــوز هــم ب کــرده اســت و هن
طوالنــی، هــوای ایــن عرفــان و مذهــب در کوچــه 
می کنیــم.  بــو  شــهرمان  کوچه هــای  پــس 
اصفهــان نــه در دفــاع مقــدس کــم گذاشــت و نــه 
در تربیــت افــراد نخبــه و انقالبــی و مذهبــی کــه در 
تمامــی ایــن زمینه هــا ســرآمد شــهرهای اســالمی 

دنیاســت.
ــان  ــای اصفه ــا و گذره ــه در کوچه ه ــر کســی ک ه
قــدم بزنــد ســر در هــر کوچــه ای تابلویــی متبــرک 
ــک انســان وارســته  ــا ی ــک شــهید و ی ــام ی ــه ن ب
می بینــد، بهتــر هــم هســت کــه همیــن طــور باشــد 
تــا وقتــی نــام افــراد را می بینیــم، بدانیــم کــه بــا 
پشــتوانه خون هــا و یــا مجاهدت هــای اســالمی و 
عرفانــی چــه کســانی بــا آرامــش پــای بــه ســوی 
ــون  ــم امــن را مدی ــن حری ــم و ای ــه می گذاری خان

چــه کســانی هســتیم.
و امــا کســانی هــم در شــهر مــا بودنــد و هنــوز هــم 
ــت  ــغول تربی ــد و مش ــا مانده ان ــدادی از آن ه تع
بــوی  و  روح  هســتند کــه  بعــدی  نســل های 
عرفــان را در همــان کوچه هــای قدیمــی زنــده 

نگــه داشــته اند.
اصفهــان کــم نداشــت امثــال محمدباقر مجلســی، 
بابــا رکــن الدیــن و امثــال ایــن بزرگــواران کــه ایــن 
امانــت دســت بــه دســت رســید و شــاگردان 
ــراد دیگــری  ــم اف شــاگردان آن هــا مشــغول تعلی
ــای  ــن کوچه ه ــه ای ــم دل ب ــار ه ــن ب ــتند؛ ای هس
ــوذر  ــان اب ــم و وارد خیاب ــان زدی ــا طــراوت اصفه ب
شــدیم. در ایــن خیابــان وارد کوچــه ای می شــویم 
ــه زیــاد طوالنــی  ــه زیــاد عریــض اســت و ن کــه ن
و در همــان کوچه هــا در یــک فرعــی دو ســه 
و  ســاده ترین  امــا  نیســت،  بیشــتر  خانــه 
ــه از درب منــزل پیداســت؛ آری  عرفانی تریــن خان
 از بانــو زینــب الســادات علویــه همایونــی ســخن 

می گوییم.
 تأسیس اولین حوزه علمیه زنان در 

اصفهان
ــد  ــه و مجته ــراد فقی ــی از اف ــه همایون ــو علوی بان
ــود کــه قرعــه اولیــن بانویــی کــه  عصــر معاصــر ب

ــام  ــه ن ــد را ب ــل می کن ــات تحصی ــته الهی در رش
خــود زد و در ســال ۱3۴۴ هــم اولیــن حــوزه 
ــام  ــان را در اصفهــان تأســیس کــرد و ن علمیــه زن
آن را مکتــب فاطمــه قــرار داد تــا بــه نوعــی ارادت 
 خــود را بــه حضــرت فاطمــه الزهــرا )س( نشــان

دهد. 
ــه  ــاتید ب ــزد اس ــن ن ــه همچنی ــوی فرزان ــن بان ای
نامــی ماننــد شــیخ حیدرعلــی محقــق، صــدر 
ــه  ــغول ب ــم مش ــی ه ــنی قودجان ــی و اش کوپای

ــود. ــم ب ــب عل کس
ایــن مجتهــد اصفهانــی اولیــن شــاگرد بانــو 
مجتهــد امیــن بــود کــه ایــن کســب علــم هــر روز 
بعدازظهــر در منــزل بانــو امیــن بــه مــدت ۵0 ســال 

طــول کشــید. 
دیــن  بــه  خــورده  را گــره  سیاســت  ایشــان 
و  اخبــار  بــه دقــت  رو  از همیــن  می دانســت 
رویدادهــا را بــرای افزایــش بصیــرت سیاســی 

می کردنــد. بررســی 

 عقاید مردم درست شود، اعمالشان 
هم درست می شود

 بانــو علویــه همایونــی همیشــه معتقــد بــود 
ــم  ــان ه ــود، اعمالش ــت ش ــردم درس ــد م »عقای
ــر  ــه ب ــن رو همیش ــود« و از همی ــت می ش درس
اســاس همیــن رونــد بــه تربیــت شــاگردان 
بزرگــی پرداخــت کــه اکنــون هــر کــدام از آن هــا در 

ســمت یــه اســتاد و مربــی برآمده انــد.
ــو همایونــی کــم کــم  اخــالق و رفتــار و منــش بان
ــار  ــه ب ــرد و توصیه هــای ایشــان ب ــدا ک اشــاعه پی
نشســت کــه تأســیس حوزه هــای علمیــه متعــدد 
ــرور  ــه م ــوارد اســت. ب ــن م ــی از ای ــران یک خواه
ــه  ــوان ب ــی بان ــه ی دین ــیس مدرس ــده ی تأس ای
دیگــر شــهرها هــم رفــت. خانــم ســالک، یکــی از 
ــب  ــاد مکت ــه، در نجف آب ــب فاطم ــاگردان مکت ش
الزاهــرا را تأســیس کــرد. زهــرا مظاهــری، دختــر 
حــاج شــیخ مرتضــی مظاهــری نجفــی، از دیگــر 
ــه  ــد از ازدواج ب ــه بع ــه ک ــب فاطم شــاگردان مکت

قــم مهاجــرت کــرده بــود، در ســال تحصیلــی  
ــه تشــویق مراجــع قــم، کالس هایــی  ۵0-۱3۴۹ ب
بــرای بانــوان دایــر کــرد کــه ثمــره ی آن تأســیس 
ــه در ســال ۱3۵۴ توســط  ــود ک ــد ب ــب توحی مکت
آیــت هللا علــی قدوســی و برنامه ریــزی خــود 
ــه  ــا در ســال ۱3۶۵ ب ایشــان، ایجــاد شــد. بعده
فرمــان امــام خمینــی مکاتــب کوچــک و پراکنــده 
ــرا تأســیس شــد  ــد و جامعة الزه ــم آمدن ــرد ه گ
کــه مدتــی هــم بانــو همایونــی بــه عنــوان اســتاد 

ــرد. ــس می ک ــا تدری ــو در آنج مدع
 بانوهمایونی مادر دلسوز شاگردان

ــالق و  ــف اخ ــان در توصی ــاگردان ایش ــی از ش یک
رفتــار بانــو می گفــت: رفتــار یــک مــادر بــا فرزنــد 
خــود چگونــه اســت، ایشــان بــا تمــام شــاگردان 
خــود اینگونــه بــا مهــر، محبــت و دلســوزی رفتــار 

می کردنــد.
ــم پورســینا ادامــه داد: هیــچ کســی از طــرف  خان
ــد و  ــا لبخن ــه ب ــد و همیش ــرد نمی ش ــان ط ایش
مهربانــی افــراد را جــذب خــود می کردنــد و جــای 
خالــی بانوهمایونــی هیــچ گاه پــر نخواهــد شــد و 
ــه  ــم ادام ــام دهی ــم انج ــه می توانی ــا کاری ک تنه

ــش ایشــان اســت. دادن راه و من
وی بــا بیــان اینکــه تعصــب هیــچ جایــی در اخالق 
ــزود:  ــت؛ اف ــود نداش ــی وج ــو همایون ــار بان و رفت
ــد و  ــت می کردن ــی رعای ــای واقع ــه معن ــن را ب دی

ــد. ــال می دادن ــه شــاگردان انتق ــان را ب هم
 بارزترین اثر بانو: زن مظهر خالقیت 

هللا
بــرای  نیــز  بانــو همایونــی همچنیــن مدتــی 
تدریــس بــه قــم رفــت و آمــد داشــت. او در ســال 
تحصیلــی ۶۸-۱3۶۷ هــر هفتــه، چهارشــنبه ها 
و  بــه جامعة الزهــرا می رفــت  تدریــس  بــرای 

بــر می گشــت. ولــی  بــه اصفهــان  جمعه هــا 
ایــن دوره هــم بــه دلیــل کثــرت اشــتغاالت و 
ســختی های ســفر تعطیــل شــد. در ســال ۱3۶۸ 
بعــد از فــوت بانــو امیــن در نامــه ای خطــاب 
ــه ای،  ــت هللا خامن ــت آی ــور وق ــس جمه ــه رئی ب
تقاضــای برگــزاری کنگــره ی بزرگداشــت بانــو 
امیــن را مطــرح کــرد. اولیــن دوره ی ایــن کنگــره 
دوره ی  دومیــن  و  اصفهــان  در   ۱3۷۱ ســال  در 
ــم  ــا ک ــد. ام ــزار ش ــم برگ ــال ۱3۷2 در ق آن در س
ــزی را  ــت و مراک ــود را کاس ــای خ ــم فعالیت ه ک
ــت. از  ــزل پرداخ ــف در من ــه تألی ــرد و ب ــف ک وق
ــر  ــون زن مظه ــاری چ ــه آث ــوی فرهیخت ــن بان ای
خالقیــت هللا، نســیم والیــت، عشــق ذوی القربــی، 
ســفرنامه، زندگــی نامــه بانــو امیــن، ترجمــه 
ــاب اســرارآالیات  ــن الهاشــمیه و ترجمــه کت اربعی

ــت. ــود اس ــیرازی موج ــن ش صدرالمتألهی
 و امّا توصیه این بانوی مجتهد و فقیه 

اصفهانی را به بانوان بخوانیم:
توصیــه مــن بــه خواهــران ایمانــی ایــن اســت کــه 
ــات فراغــت خــود را در شــناخت ویژگی هــای  اوق
زن مصــرف کننــد و در ایــن زمینــه بــه طــور جــدی، 
قدمــی بردارنــد و تحقیقی داشــته باشــند و در این 
خصــوص از قــرآن مجیــد و تفاســیر دانشــمندان، 
ــه  اســتمداد نماینــد. و بداننــد کــه بــی اعتنایــی ب
ایــن موضــوع، موجــب بیگانگــی از خویــش و 
ــت جماعــت نســوان  ــی در گمراهــی و ذّل واماندگ
اســت.و بــا اعمــال و رفتــار و خلــوص نّیــت خــود، 
دیگــران را آگاه ســازند کــه ایــن اســت شــیوه امــر 
ــوم  ــر و رشــته های عل ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــته های  ــًا رش ــد و مخصوص ــی نگذارن را از زن خال
علــوم دینــی و الهــی را و بــه هــر زحمتــی هســت 
خــود را بــه مرتبــه ی عالــی آن برســانند و منافاتــی 
ــل  ــان تحصی ــرا زم ــدارد؛ زی ــه داری ن ــا بچ ــم ب ه
ــان  ــی اللحــد« اســت و زم ــد ال ــن المه ــم »م عل
بچــه داری زمانــی محــدود، تــا از ایــن راه خدمتــی 
بــه صنــف خــود کــرده باشــند و حرکتــی در جامعه 
ــی،  ــد، حرکــت انســانی، ایمان ــه وجــود آی ــان ب زن
ُر  اخالقــی، آگاهــی و عرفانــی کــه: )… اِنَّ هللَا ال ُیَغیِّ
ــا  ــِهم…(؛ »ت ــا ِبَانُفِس ــُروا م ــی ُیَغیِّ ــوٍم َحّت ــا ِبَق م
اخــالق و اوصــاف باطنــی جماعتــی تغییــر نکنــد، 

ــر نمی دهــد« ــان را تغیی خــدا وضــع آن
 بانــو علویــه همایونــی دهــم تیــر مــاه ســال ۱3۹۵ 
در اصفهــان چشــم از جهــان هســتی بســت و بــه 

ســوی معشــوق خــود شــتافت.

روایت اختصاصی کیمیای وطن:

زندگیهمایونیبانویمجتهداصفهانی

،،
توصیــه مــن به خواهــران ایمانــی این 
اســت کــه اوقــات فراغــت خــود را در 
مصــرف  زن  ویژگی هــای  شــناخت 
کننــد و در ایــن زمینــه بــه طــور جدی، 
قدمــی بردارنــد و تحقیقــی داشــته 

باشــند
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Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 اگــر مــردم ۱۰ تــا ۱۵ درصــد در مصــرف آب 
شــرب روســتاها صرفه جویــی، داشــته باشــند از 
فصــل گرمــا بــدون چالــش عبــور خواهیــم کــرد.
ــتایی  ــاب روس ــرکت آب و فاض ــل ش  مدیرعام
اســتان اصفهــان  ضمــن گرامیداشــت هفتــه 
ازمصــرف  آب«  مصــرف  در  »صرفه جویــی 
عیــد  درتعطیــات  روســتائیان  آب  خــوب 
فطرابرازخرســندی کــرد و بــه ایــن مســئله اشــاره 
داشــت کــه  تأمیــن، انتقــال و توزیــع آب ســالم 
و  پمپــاژ  ایســتگاه های  احــداث  بهداشــتی،  و 
به صــورت کلــی تمــام خدماتــی کــه شــرکت 
ــوزه  ــد در ح ــام ده ــتاها انج ــد در روس ــار بای آبف
کاری شــرکت آب و فاضــاب روســتایی تعریــف 

ــت. ــده اس ش
 امسال 400 روستا آبرسانی سیار 

می شوند
محمدحســین قرائتــی، بــا اشــاره بــه تعــداد 
آب رســانی  ســیار  به صــورت  کــه  روســتایی 
ــت: 329 روســتا به صــورت ســیار  می شــوند، گف
ــان  ــا پای آب رســانی می شــوند کــه ایــن تعــداد ت

تابســتان بــه 4۰۰ روســتا می رســد.
وی مبلــغ تمــام شــده هــر متــر مکعــب آب 
 2۰۰ از  اســت کــه کمتــر  تومــان   ۱۰۰۰ حــدود 

را مشــترکان در قبض هــای خــود  تومــان آن 
می پردازنــد افــزود: ایــن شــرکت عــاوه بــر 
ــن  ــه تأمی ــتاییان، وظیف ــرب روس ــن آب ش تأمی
آب دام هــای دامــداران روســتا نیــز برعهــده ایــن 
اداره اســت کــه طبــق آمــار رســمی وجــود ۱.6 تــا 
ــت شــده  ــون دام ســبک و ســنگین تثبی 2 میلی

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اداره 24۰ هــزار مشــترک 
ــتای  ــت: از ۱339 روس ــد، گف ــش می ده را پوش
دارای ســکنه اســتان، 9۵۱ روســتا از خدمــات 
ــی  ــد و مابق ــتفاده می کنن ــرکت اس ــتقیم ش مس
نیــز بــه صــورت غیــر مســتقیم از خدمــات ایــن 

ــد. ــره می برن اداره به
قرائتــی  بــا اظهــار اینکــه منابــع آبــی کل اســتان 
کــه بــه صــورت پراکنــده در ســطح اســتان 
گســترده شــده بــه 878 عــدد می رســد کــه 
ــزود:  ــت اف ــات اس ــاه و قن ــمه، چ ــامل چش ش
بعضــًا از منابــع آب اصفهــان بــزرگ اســتفاده 
ــن  ــع تأمی ــش مناب ــم کاه ــا علی رغ ــم ام می کنی
ــال  ــه س ــبت ب ــرف، نس ــزان مص ــش می و افزای
ــان  گذشــته ۱۰ درصــد برداشــت از خطــوط اصفه

ــت. ــده اس ــر ش ــزرگ کمت ب
 الگوهای مصرف آب 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
الگــوی  رعایــت  پیرامــون  اصفهــان  اســتان 

ــدود ۱۰  ــه ح ــترکان و اینک ــط مش ــرف توس مص
هــزار مــورد اخطــار بــه مشــترکان پرمصــرف داده 
ــت  ــترکان رعای ــر مش ــزود: اگ ــت اف ــده  اس ش
الگــوی مصــرف را نداشــته باشــند بعــد از اخطــار 
ــه قطــع موقــت انشــعاب و در صــورت  نســبت ب
ــود. ــع می ش ــل قط ــورت کام ــد به ص ــه رون ادام

ــوی  ــترکان الگ ــد مش ــرد: 6۰ درص ــوان ک وی عن
مصــرف را رعایــت می کننــد، 32 درصــد ۱ تــا 
ــرف،  ــوی مص ــر الگ ــد از 2 براب ــر و 8 درص 2 براب

بیشــتر از آب اســتفاده می کننــد.
ــار  ــار داشــت: 88 درصــد مشــترکان آبف وی اظه
هســتند،  غیرخانگــی  درصــد   ۱2 و  خانگــی 
در  آب  مصــرف  کل  درصــد   82 درحالی کــه 
بخــش خانگــی و مابقــی غیرخانگــی اســت.
قرائتــی تصریــح کــرد: 2۰ تــا 3۰ درصد انشــعابات 
غیرمجــاز را شــهروندان اعــام می کننــد، کســانی 
را خریــداری  زمینــی  اســتان  در ســطح  کــه 
نمی آیــد  آن هــا  بــرای  قبــض  و  کرده انــد 
انشــعاب غیرمجــاز داشــته و نســبت بــه قانونــی 
و مجــاز کــردن انشــعاب خــود اقــدام کننــد تــا بــا 

ــوند. ــف ش ــامل تخفی ــاری ش ــود اظه خ
وی افــزود: اصــاح و بازســازی 3.2 کیلومتــر 

خطــوط انتقــال، بازســازی 32۰ متــر مکعــب 
مخــازن آب، نصــب کنتورهــای حجمــی و اصــاح 
یــک  اقدامــات  دیگــر  از  خــراب  کنتورهــای 
ــتایی  ــاب روس ــرکت آب و فاض ــر ش ــال اخی س

می شــوند. محســوب 
 15 درصد از منابع تأمین آب استان از 

بین رفته است
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان اصفهــان بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت 
ــه  ــه ب ــل اســتمرار خشک ســالی هایی ک ــه دلی : ب
صــورت مســتمر ادامــه داشــته ۱۰ تــا ۱۵ درصــد از 
منابــع تأمیــن آب از بیــن رفتــه، ایــن مقــدار بالــغ 
ــده و از  ــر ش ــه آب کمت ــر در ثانی ــر 39۱.7 لیت ب
دســت رفتــه اســت، در مقابــل ۱88.۵ لیتــر نیــز 

احیــا شــده اســت.
ــتا  ــر روس ــرای ه ــته ب ــرد: در گذش ــه ک وی اضاف
ــم  ــع همــان روســتا آب را تأمیــن می کردی از منب
کــه مســائل مربــوط بــه خــود را داشــت و در هــر 
ــی اختصــاص داده می شــد  ــد امکانات روســتا بای
و از طرفــی بــا از شــبکه خــارج شــدن منبــع 
تأمیــن آب، دیگــر امــکان جایگزینــی وجــود 

ــت. نداش

قرائتــی پیرامــون تشــکیل مجتمع هــای آبــی 
ــع  ــک مجتم ــد روســتا ی ــرای چن ــرد: ب ــوان ک عن
ــی ایجــاد شــده  ــع آب ــا اتصــال مناب آب رســانی ب
در  آب رســانی  مجتمع هــای  توســعه  اســت، 
اولویــت آبفــار قــرار دارد چــرا کــه در شــرایط 
فعلــی خدمات رســانی بــه صــورت مجــزا بــه 

ــت. ــی نیس ــتاها منطق روس
وی همچنیــن در رابطــه بــا فوایــد مجتمــع هــای 
آبرســانی ادامــه داد: کاهــش ۱.۱8 درصــدی هــدر 
رفــت آب، افزایــش ضریــب پایــداری، شــاخص 
آب پایــدار و ســالم و کاهــش آب رســانی ســیار از 
ــج افزایــش مجتمع هــای آب رســانی  ــه نتای جمل

اســت. 
همچنیــن ۱ میلیــون و ۱۱6 هــزار متــر مکعــب آب 
ــه چرخــه مصــرف  ــه ب ــر ثانی ــر ب ــادل 32 لیت مع

برگردانــده شــد.
 راه اندازی سامانه خدمات رسان به 

مردم  
وی افــزود: متعهــد شــدیم 36 مجتمــع جدید در 
ســال 9۵ و 96 در اســتان اصفهــان ایجــاد شــود، 

ایــن تعــداد ۱6۵ هــزار نفــر را شــامل می شــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 

اســتان اصفهــان عنــوان کــرد: ســال گذشــته 
۱9 مجتمــع بــا اعتبــار 48.2 میلیــارد تومــان 
ــای  ــری از مجتمع ه ــا بهره گی ــد و ب ــکیل ش تش
ــالم  ــدار و س ــر از آب پای ــزار نف ــوده ۱3۰ ه فرس

شــدند. بهره منــد 
قرائتــی در ادامــه صحبــت هــای خــود  پیرامــون 
ــرای  ــار، ب ــی ۱۵23 آبف ــامانه خدمات ــاح س افتت
رفــع مشــکات مــردم خبــر داد و  گفــت: ســامانه 
خدماتــی ۱۵23 ایــن امــکان را بــرای مشــترکان 
روســتایی اســتان اصفهــان فراهــم می ســازد تــا 
ــای  ــیله تلفن ه ــتان به وس ــه ای از اس ــر نقط از ه
 ۱۵23 شــماره  گرفتــن  بــا  همــراه  و  ثابــت 
را  خــود  بهــاء  آب  دوره ای  صورت حســاب های 

ــد. پرداخــت کنن
ــامانه  ــن س ــای ای ــر قابلیت ه ــزود: از دیگ وی اف
می تــوان بــه ثبــت قرائــت کنتــور، اعــام حادثــه، 
ثبــت پرســش، انتقــاد و شــکایت و دریافــت وقت 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــا مدیرعام ــات ب ماق

روســتایی اشــاره کــرد.
 تامین آب شرب بهداشتی مهمترین 

هدف آبفاراست 
قرائتــی تصریــح کــرد: در هفتــه صرفه جویــی 
تبلیغــات  ازجملــه  زیــادی  فعالیت هــای 
ــاد  ــتر، انعق ــک و پوس ــور، پیام ــیله بروش به وس
ــا آمــوزش و پــرورش شهرســتان ها  تفاهم نامــه ب

ــرح  ــرای ط ــوزان، اج ــش آم ــوزش دان ــرای آم ب
ــئوالن  ــرح مس ــن ط ــی )در ای ــنبه های آب سه ش
پیــدا  حضــور  مســاجد  و  مــدارس  در  آبفــار 
را  مصــرف  صحیــح  شــیوه های  و  می کردنــد 

شــد. انجــام  می کردنــد(  اطاع رســانی 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان اصفهــان پیرامــون اقدامــات دیگــر آبفــار، 
اظهــار داشــت: ایجــاد ۵۰ اکیــپ حــوادث از 
دیگــر اقدامــات انجــام گرفتــه اســت کــه همیــن 
ــا  ــتگی لوله ه ــه شکس ــیدگی ب ــده رس ــبب ش س
ــرد  ــان می ب ــاعت زم ــل ۵ س ــال های قب ــه س ک
ــن  ــد کــه ای ــدا کن ــر 2 ســاعت کاهــش پی ــه زی ب
جلوگیــری  نیــز  آب  رفتــن  هــدر  از  موضــوع 

می کنــد.
قرائتــی ادامــه داد: تحــت هیــچ شــرایطی قابــل 
پذیــرش نیســت کــه در بحــث کیفــی آب شــرب 
مشــکل وجــود داشــته باشــد و ایــن موضــوع بــه 
نوعــی خــط قرمــز آبفــار اســت کــه در هــر صــورت 

بایــد رعایــت شــود.
وی پیرامــون افتخــارات آبفــار اصفهــان، تأکیــد کرد: 
ــوان دومیــن شــرکت آبفــار  ــه عن آبفــار اصفهــان ب
ــه آزمایشــگاه  ــا ب کشــور انتخــاب شــده اســت، م
ــتگاه  ــتیم و ۱3 دس ــز هس ــنگین مجه ــزات س فل
ــر روی  ــار ب ــارد اعتب ــا ۱.4 میلی ــرات ب ــذف نیت ح
ــرداری رســید. ــه بهره ب ــود ب ــاز ب ــه نی ــی ک خطوط

مدیرعامل شرکت آبفار استان اصفهان تأکید کرد:

مشترکین پرمصرف روستایی زیر ذره بین شرکت آبفار
احداث  36 مجتمع جدید آبرسانی؛ سال جاری در اصفهان

@kimia_vatan : کانال تلگرامی    -   eskimia.ir : وب سایت روزنامه


