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 خالقیت و 
اقتصاد فرهنگ

»تویــی بــی« معتقــد اســت ایجــاد فرصــت بــرای پــرورش 
خالقیــت بــرای هــر جامعــه، بــه منزلــه مــرگ و زندگــی اســت. 
بدیــن ســبب اغلــب جوامــع مدت هاســت بــرای شناســایی 
اســتفاده  و  خــالق  نوجوانــان  و  كــودكان  به ویــژه  افــراد، 
جــدی  برنامه ریــزی  بــه  خــالق  آموزشــی  شــیوه های  از 

پرداخته انــد. 
و  ناشــناخته ترین  از  یكــی  خالقیــت،  یــا  خــالق  تفكــر 
اهمیــت  و  اســت  بشــر  ذهــن  ویژگی هــای  پیچیده تریــن 
كــه اندیشــمندان وجــود یــا نبــود آن  آن بــه حــدی اســت 
بلكــه  ضــروری،  نه تنهــا  جامعــه  یــک  افــراد  بیــن  در  را 
تعیین كننــده، سرنوشت ســاز، رقم زننــده، منحصربه فــرد و 

عامــل موفقیــت و پیشــرفت همهجانبــهمیداننــد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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رشد ۲۰۶ درصدی بدهی بانک های خصوصی
در حالی در پایان ســال گذشــته مجموع بدهی بانک ها و مؤسســات اعتباری به 

بانــک مركــزی بــا رشــد حــدود ۲۰ درصــدی همــراه بــوده كــه در ایــن بیــن بدهــی 
بانک هــای تجــاری و تخصصــی برخــالف دوره هــای قبــل ریــزش حــدود ۱۳ 

درصدی داشــته؛ اما در ســوی مقابل این بدهی بانک های خصوصی اســت 
كــه بیــش از ۲۰۰...
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و5/14راباکاربریتجاریخدماتیگردشگریازطریقمزایدهعمومیوبصورتنقدی

بهمتقاضیانوباقیمتپایهکارشناسیبهفروشبرساند.متقاضیانفرصتدارندتاآخر

وقتاداریروزپنجشنبهمورخ96/5/5جهتاطالعازشرایطوشرکتدرمزایدهبه

واحدامورقراردادهایشهرداریفوالدشهرمراجعهنمایند.

سرعتگیر نصب و آسفالت لکهگیری دارد نظر در فوالدشهر  شهرداری 
ازطریقمناقصهعمومیبهشرکتهای را آسفالتیسطحشهرفوالدشهر
واجدشرایطواگذارنماید.داوطلبانمیتوانندجهتآگاهیازشرایطو
دریافتاسنادمناقصهتاتاریخ96/5/5بهواحدامورقراردادهایشهرداری

مراجعهنمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر
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تا اواخر پاییز
منتظر جاری شدن زاینده رود نباشید
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یادداشت
به قلم سردبیر

حمزه سیدالشهداء  
ــاک  ــار اســام مرهــون خون هــای پ ــخ گهرب تاری
و ارزشــمندی اســت کــه نثــار ایــن شــجره طیبــه 
ــده اســت؛ شــهدای گرانقــدری کــه از آغــاز  گردی
 ظهــور اســام تاکنــون، از جنــگ بــدر، احــد 
و احــزاب تــا شــهیدان راه فضیلــت عصــر حاضــر 
دفــاع  و  اســامی  انقــاب  شــهدای  به ویــژه 
ــع  ــهدای مداف ــر ش ــاس باالت ــدس و در مقی مق
ــه  ــا اندیش ــش را ب ــودی خوی ــر وج ــرم، گوه ح

ــد. ــل داده ان ــدی صیق ــاب محم ن
صفحاتــی  تاریــخ،  فرازهــای  پرارزش تریــن 
اســت کــه از زندگانــی ایــن مــردان بــزرگ بحــث 
ــز  ــان نی ــه تاریخش ــی ک ــردان بزرگ ــد؛ م می کن
بــزرگ و بــا عظمــت اســت و شــاهکاران خلقــت 
ــون  ــخ همچ ــارک تاری ــر ت ــتند و ب ــخ  هس و تاری
افــرادی  به ویــژه  می درخشــند؛  خورشــید 
ــّرم  ــی مک ــالت نب ــه رس ــال های اولی ــه در س ک
ــدون  ــوده و ب ــوار ب ــار آن بزرگ اســام)ص( در کن
واســطه از سرچشــمه زالل وحی ســیراب شــدند. 
ــزه  ــام حم ــش، ن ــران آفرین ــن گوه ــان ای در می
سیدالشــهدا درخشــندگی دیگــری دارد. ایــن 
شــهید بــزرگ در 15 شــوال ســال ســوم هجــری 
بــه شــهادت رســید و رهبــر جهــان اســام را 

ــرد.  ــزادار ک ع
حمــزه، عمــوی غیــور رســول خــدا)ص(، همچون 
ســدی محکــم و اســتوار در برابــر امــواج توفنده و 
سیل آســای مشــرکین ایســتاد و چــون شــیری 
شــرزه روباه صفتــان را بــه خــواری و زبونــی 
واداشــت، تــا آنجــا کــه ملقــب بــه اســدهللا شــد 

و درجــه واالی سیدالشــهدا را از آن خــود کــرد.
حضــرت حمــزه بســیاری از صفــات پســندیده را 
از عبدالمطلــب بــه ارث بــرده بــود؛ صفاتــی چــون 
ــت،  ــان راســخ، هــوش و درای ــی، ایم خوش خلق
ــان  ــوکل و اطمین ــد، ت ــه عه ــای ب ــجاعت، وف ش
ــی اســت کــه جامعــه  ــن در حال ــد؛ ای ــه خداون ب
ــتی،  ــاد، بت پرس ــو از فس ــان ممل ــی آن زم جاهل
میگســاری، رباخــواری، آدم کشــی و دیگــر رســوم 

جاهلــی بــود.
صفــات  و  اخاقــی  ویژگی هــای  اگرچــه 
ــجاعت از  ــا ش ــت، ام ــیار اس ــزه بس ــال حم کم
خصلت هــای مشــهور حمــزه اســت کــه در جریان 
اعــام اســام و همچنیــن جنگ هــای صــدر 
اســام بــه نمایــش گذاشــته شــد و ابــن هشــام 
از او بــه عنــوان باعزت تریــن و باصابت تریــن 

جوانمــرد قریــش نــام می بــرد.  
یــاران  شــهامت ترین  بــا  و  از شــجاع ترین  او 
ــتاد  ــش ایس ــای ایمان ــه پ ــت ک ــول خداس رس
داد  اعتقــادش  و  ایمــان  راه  در  را  جانــش   و 
و بــه مقــام واالی شــهادت دســت یافــت؛ البتــه 
ــال  ــزه و امث ــه حم ــتحکم ک ــی مس ــرای ایمان ب
ایشــان داشــته و دارنــد، کمتــر از شــهادت حقــی              

نیســت.

بینالملل
پروژه ویژه برای مرحله پساداعش 
 سود میلیاردی آمریکایی ها 

از حمله هوایی به موصل
پشــت پــرده تخریــب گســترده موصــل کــه 
ــی  ــاف آمریکای ــی ائت ــات هوای ــا حم ــا ب عمدت
ــت  ــه دول ــت ک ــی اس ــت، قراردادهای ــکل گرف ش
ــرده  ــاز ک ــژه ای ب ــاب وی ــرای آن حس ــکا ب  آمری

است. 
ــل  ــهر موص ــل ش ــازی کام ــا آزادس ــان ب همزم
 رســانه های عربــی منطقــه بــه بررســی پیامدهــا 
ــردی در  ــاق راهب ــن اتف ــی از ای ــوالت ناش و تح
معــادالت نظامــی عــراق و منطقــه پرداختــه 
شکســت  جملــه  از  آن  مختلــف  ابعــاد  و 
آزادســازی  درنتیجــه  آمریــکا  سیاســت های 
اتفــاق را  ایــن  موصــل و اهمیــت راهبــردی 
بررســی  منطقــه  آینــده  وجهــه  ترســیم   در 

کردند.
 پروژه ویژه آمریکا برای مرحله 

پساداعش در موصل
پایــگاه خبــری شــبکه المیادیــن در ایــن رابطــه 
نوشــت کــه همزمــان بــا فروکــش کــردن دامنــه 
ــه  ــای ب ــم ویرانی ه ــل، حج ــای موص درگیری ه
وجــود آمــده در زیرســاخت های ایــن کشــور 
به ویــژه مناطــق مختلــف موصــل خــود را نشــان 

داد. 
مشــخص اســت کــه ایــن تخریــب گســترده بــه 
وجــود آمــده در شــهر نشــان دهنده عملیــات 
ــه  ــت ک ــی اس ــات هوای ــژه حم ــی و به وی نظام
ــت  ــکا تح ــوی آمری ــی از س ــورت اساس ــه ص ب
داعــش  بین المللــی ضــد  ائتــاف  پوشــش 
ــب  ــاد تخری ــدف از آن ایج ــت و ه ــورت گرف ص
ــود  ــل ب ــل موص ــردن کام ــران ک ــترده و وی گس
ــت  ــی را در جه ــد معامات ــور بتوان ــن کش ــا ای ت
ــی  ــرکت آمریکای ــت ش ــرای هف ــازی آن ب بازس
کــه بــه زودی از آن هــا مطالبــی در رابطــه بــا 
قراردادهــای ۲۲ میلیــارد دالری خواهیــم شــنید، 

ــد.  ــم کن فراه
این هــا عــاوه بــر قراردادهــای نفتــی اســت کــه 
شــرکت های فرانســوی و انگلیســی و ترکــی بــه 

آن دســت پیــدا خواهنــد کــرد.
ــای  ــت بدهی ه ــوه پرداخ ــم از نح ــر بخواهی  اگ
امــروز عــراق کــه بالــغ بــر 1۲۰ میلیارد دالر اســت، 
ــت و  ــه نف ــویم ک ــه می ش ــویم، متوج ــا ش جوی
ــل تحــت  ــه صــورت کام ــار« ب ــه »االنب گاز منطق

ــرار دارد.  ــا ق ــلطه آمریکایی ه س
ــا در حــال حاضــر  ــه آمریکایی ه ــر اینک ــاوه ب ع
ــت  ــه را تح ــن منطق ــی ای ــد تمام ــاش دارن ت

ــد. ــود بگیرن ــرل خ کنت
طریــق  از  آمریــکا  کــه  دیگــری  نتیجــه 
ــه آن  ــراق ب ــود در ع ــازی خ ــرکت های بازس ش
دســت پیــدا می کنــد، ایــن اســت کــه حفاظــت 
از ایــن شــرکت ها بایــد در اختیــار نیروهــای 
آمریکایــی مســتقر در عــراق باشــد. مشــرق نیــوز

کوتاهازسیاست
 نایب رئیس سابق

مجلس شورای اسالمی:
مدیران ارشد کشور باید از تفکر 

انقالبی و دینی برخوردار باشند
ــابق  ــده س ــرد، نماین ــن ابوترابی ف ــید محمدحس س
ــه ســؤالی  ــس شــورای اســامی، در پاســخ ب مجل
ــه  ــی کابین ــور در معرف ــه رئیس جمه ــر اینک ــی ب مبن
آینــده بایــد چــه مســائلی را در نظــر بگیــرد، اظهــار 
ــرار  ــور ق ــت کان کش ــه در مدیری ــانی ک ــرد: کس ک
ــد، بایــد ضمــن برخــورداری از یــک تفکــر  می گیرن
نــاب دینــی و اســامی و همچنیــن بــاور بــه مبانــی 
انقابــی، تــداوم راه حضــرت امــام)ره( و دســتیابی 
دغدغه هــای  از  ایــران،  ملــت  آرمان هــای  بــه 

ــدی آن هــا باشــد. ــی و کلی اصل
ــد از  ــور بای ــران کان کش ــه مدی ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای  الزم  تجــارب  و  علمــی  توانایــی  دانــش، 
ــند  ــوردار باش ــد، برخ ــه دارن ــوزه ای ک ــت ح مدیری
ــر  ــت نظ ــی، دریاف ــه علم ــا جامع ــاط ب ــزود: ارتب اف
ــد جــزو  ــا صاحب نظــران بای ــگان و مشــورت ب نخب

ــد. ــران باش ــی آن مدی ــاکله مدیریت ش
ــابق  ــده س ــرد، نماین ــن ابوترابی ف ــید محمدحس س
ــد  ــرد: بای ــح ک ــامی، تصری ــورای اس ــس ش مجل
مدیــران ارشــد کشــور در خلــق اجمــاع بــرای 
برون رفــت از تنگناهــا و دســتیابی بــه اهــداف 
معظــم  رهبــر  کــه  نظــام  کان  سیاســت های 
انقــاب ابــاغ فرمودنــد، از یــک خــط مشــی 
برخــوردار الزم  توانایــی  و  ظرفیــت  و   درســت 

 باشند. مهر

سرمقاله

خالقیت و اقتصاد فرهنگ
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

لــذا تأثیرگذارتریــن عامــل در ایــن راســتا انســان ها 
و نگرش هایشــان اســت؛ بــه نحــوی کــه »بنیامیــن 
دیرزائلــی« در ایــن خصــوص و نگــرش بــه خاقیت 
ــده  ــاخته و پرداخته ش ــا س ــه »م ــت ک ــد اس معتق
شــرایط و موقعیت هــا نیســتیم؛ بلکــه ســازنده 

ــم.« آن هایی
زمینــه  ایــن  در  جوامعــی کــه  و  افــراد  البتــه 
بی برنامــه و منفعــل باشــند، قطعــا ســازنده شــرایط 
ــا  ــر آن ه ــت تأثی ــه تح ــتند؛ بلک ــا نیس و موقعیت ه

ــد.  ــد ش ــر خواهن ــدت متأث ــه ش ــوده و ب ب
همان طــور کــه ماحظــه شــد وجــود خاقیــت 
بــرای بقــا و پیشــرفت هــر جامعــه ضــروری بــوده 
و بی بهــره مانــدن از آن جبران نشــدنی اســت و 
ــروع  ــر در ش ــدم و تأخ ــان و تق ــن زم ــن بی در ای
ــی ترین  ــه ای اساس ــر زمین ــت در ه ــد خاقی فرآین
ــه  ــد ک ــع اســت؛ هرچن ــراد و جوام ــده اف ــرگ برن ب
انتخــاب شــیوه و روش درســت و کارا کــه در ادامــه 
 بــه آن می پردازیــم نیــز، بســیار حائــز اهمیــت 

است.
ــان  ــا جه ــن روزه ــد: »ای ــون می گوی ــری امرس ه
ــی  ــه وقت ــت اســت ک ــان ســریع در حــال حرک چن
انجــام  را  ایــن کار  انســان می گویــد نمی شــود 
ــام  ــال انج ــری در ح ــرد دیگ ــط ف داد، آن کار توس

ــت.«  اس
 اکنــون کــه جوامــع جهــان در مســیر توســعه 
ــذر  ــال گ ــتاب در ح ــا ش ــن ب ــرفت این چنی و پیش
هســتند، پــس مــا نیــز ناگزیــر بــه رشــد و توســعه 

ــود. ــم ب تفکــر خــاق و خاقیــت خواهی
حوزه هایــی  از  یکــی  هــم،  فرهنــگ  اقتصــاد 
 اســت کــه بــه میــزان بســیار زیــادی وابســته 
و متأثــر از خاقیــت اســت تــا حــدی کــه بســیاری 
را تحــت عنــوان »اقتصــاد  از صاحب نظــران آن 

ــد. ــرح کرده ان ــم مط ــت« ه خاقی
عــاوه بــر مغتنــم شــمردن زمــان در ایــن خصــوص 
بــرای  هــم  علمــی  الگــوی  و  روش  داشــتن 
موفقیــت و دســتیابی بــه جایــگاه در خــور الزامــی 

ــت. ــروری اس و ض
بــه شــرایط  بــا توجــه  به ویــژه  در هــر کشــور 
بــه  می تواننــد  خاقیــت  و  فرهنــگ  تاریخــی، 
ــه  ــر ب ــب و منج ــم ترکی ــا ه ــف ب ــه مختل چندگون
ــی  ــه در بعض ــوند ک ــی ش ــای مختلف ــی الگو ه تعال
ــا  ــن الگوه ــد؛ ای ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــا ب  بخش ه
ــترش  ــعه و گس ــرای توس ــبی ب ــیار مناس ــزار بس اب

ــتند. ــگ هس ــاد فرهن اقتص
ــت  ــب اس ــاوری غال ــد فن ــورها ُبع ــی کش  در بعض
و نوآوری هــای فنــی نقــش غالبــی دارنــد؛ در 
حالــی کــه در دیگــر کشــورها ابعــاد اقتصــادی 
وابســته بــه توســعه بــازار و تجــارت غالــب اســت. 
در بعضــی، ابعــاد حقوقــی و توجــه بــه حفــظ 
ــاد  ــر، ابع ــای دیگ ــر و در ج ــق ناش ــت و ح مالکی
فرهنگــی مبتنــی بــر ســّنت ها و کیفیــت اجتماعــی 

ــت.  ــب اس غال
 اگرچــه تفاوت هــای میــان الگوهــای خاقیــت 
ــا  ــا تحرک ه ــی کشــورها بیشــتر ب ــع فرهنگ و صنای
در نقــاط کلیــدی بیــان می شــوند تــا بیــان مبتنــی 
ــب  ــه ترکی ــم ب ــن حــال می توانی ــا ای ــوا، ب ــر محت ب
و ترتیــب عوامــل مذکــور متناســب بــا شــرایط هــر 
ــره  ــا به ــم و در عمــل هــم از آن ه کشــوری بپردازی

بگیریــم.
ــد بررســی بســیار جــدی  ــه نیازمن حــال ســؤالی ک
ــاد  ــت اقتص ــوی خاقی ــه الگ ــت ک ــن اس ــت ای اس
فرهنــگ و صنایــع فرهنگــی ایــران دارای چــه 

اســت؟ ویژگی هایــی 
در صــورت یافتــن پاســخ مناســب بــرای ایــن 
ســؤال دیگــر شــاهد انجــام کارهــای مشــابه و 
ــا،  ــا و قابلیت ه ــن ظرفیت ه ــه هدررفت ــراری، ب تک
فاقــد  ابعــاد  بــر  تمرکــز  فعالیت هــا،  در  رکــود 
اثربخشــی خاقیــت، فقــدان کارایــی، اثربخشــی و 
در نهایــت بهــره وری ضعیــف و غیــر قابــل قبــول در 
ــم  ــای آن نخواهی ــگ و زیربخش ه ــاد فرهن اقتص

ــود.  ب
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پروانه شریفیگروه سالمت

»کودتــای نقــاب« کــه بعدهــا بــه نــام 
یــک  شــد،  معــروف  نــوژه«  »کودتــای 
حرکــت نظامــی بــود کــه مدتــی پــس از بــه 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــیدن نظ ــدرت رس ق
در ایــران، توســط چنــد نفــر از افســران 
ارتــش شاهنشــاهی ایــران و بــا تمرکــز 
افســران نیــروی هوایــی شاهنشــاهی بــرای 
ــید  ــذف س ــار و ح ــاپور بختی ــدن ش بازگردان
روح هللا خمینــی و نابــودی نظــام نوپــای 
شــده             طرح ریــزی  اســامی،  جمهــوری 

ــود. ب

 طرح آمریکایی کودتا
انقــاب  آمریکایی هــا  کــه  بــه واســطه 
کل  در  را  خــود  منافــع  ایــران  اســامی 
منطقــه غــرب آســیا در خطــر می دیدنــد، 
در آ ذرمــاه 1358، برنامــه کودتایــی را بــه 
نخســت وزیر  آخریــن  بختیــار،  شــاهپور 

رژیــم ستمشــاهی، تجویــز کردنــد. 
ــوژه  ــهید ن ــی ش ــگاه هوای ــا از پای ــاز کودت آغ
بــه  و  بــود  شــده  برنامه ریــزی  همــدان 
ــرکوب  ــف و س ــس از کش ــل پ ــن دلی همی
ــن  ــت. ای ــهرت یاف ــوژه« ش ــای ن ــه »کودت ب
بزرگ تریــن  و  گســترده ترین  از  طــرح 
نقشــه های دشــمن بــه شــمار می رفــت کــه 

ــی  ــای انقاب ــت نیروه ــیاری و درای ــا هوش ب
پیــش از زمــان اجــرا بــه شکســت انجامیــد.

انقــاب  پیــروزی  نخســت  ســال های 
حوادثــی  و  اخبــار  از  سرشــار  اســامی 
ــای  ــگان و گروه ه ــرف بیگان ــه از ط ــت ک اس
ــت؛  ــوع می پیوس ــه وق ــور ب ــف در کش مخال
جــدا از مســائلی کــه در اســتان های مــرزی 
ــات  ــود و اقدام ــده ب ــود آم ــه وج ــور ب کش
خرابکارانــه ای کــه از طــرف گروهک هــای 
ــس  ــه طب ــت؛ واقع ــورت می گرف ــق ص مناف
 کودتــای نــوژه و تحمیــل جنگــی نابرابــر 
ــی  ــن رویدادهــای ســال های ابتدای از مهم تری
ــه  ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــکل گیری نظ ش

ــد. ــمار می رون ش
کودتــای نــوژه از طــرف ســازمان جاسوســی 
و  عــراق  بعــث  رژیــم  )ســیا(،  آمریــکا 
تعــدادی از نظامیــان وابســته بــه رژیــم 

پهلــوی طراحــی شــد. 
نخســت آنــان بــا تشــکیل یــک هســته 
اطاعاتــی در ایــران و پاریــس بــه شناســایی 
نیروهــا و جریان هــای سیاســی مخالــف در 

ــد. ــارج از کشــور پرداختن داخــل و خ
ــی  ــگاه هوای ــود از پای ــرار ب ــات ق ــن عملی ای
شــهید نــوژه همــدان و از طــرف برخــی 
هوایــی  نیــروی  افســران  و  درجــه داران 
رژیــم  وابســتگان  از  بعضــی  و  ارتــش 

شــود.  آغــاز  شاهنشــاهی 
بودنــد  کــرده  برنامه ریــزی  کودتاگــران 
کــه بعضــی از نقــاط حســاس همچــون 
بیــت امــام)ره( در جمــاران و حوزه هــای 
علمیــه را بمبــاران کننــد و آنقــدر از پیــروزی 
خــود اطمینــان داشــتند کــه پیشــاپیش 
اعامیه هــای پیــروزی را هــم منتشــر کــرده 

ــد.  بودن

 افشای ماجرا
یکــی از خلبانــان ارتــش کــه بــرای همــکاری 
ــود،  ــا انتخــاب شــده ب در اجــرای ایــن کودت
از عناصــر مؤثــر  بــا شــخصی  در تهــران 
کودتــا دیــدار کــرد و پــس از آگاهــی از نــوع 
ــرای  ــردم ب ــتار م ــعت کش ــت و وس مأموری

اجــرای آن مــردد شــد و تصمیــم بــه افشــای 
ــای  ــتادی از واحده ــن س ــت. بنابرای آن گرف
اطاعــات ســپاه همــدان و گــروه مهندســی 
ــی، تعــدادی  ــروی هوای انجمــن اســامی نی
از پرســنل نیــروی زمینــی و تیــپ نوهــد بــه 
نــام »ســتاد خنثی ســازی کودتــا« بــرای 
ــت  ــکل گرف ــوژه ش ــای ن ــری از کودت جلوگی
بــا دســتگیری  ایــن کودتــا  و ســرانجام 
رهبــران اصلــی و بســیاری از اعضــای آن بــه 

ــد.  ــت انجامی شکس
شکســت کودتــای نــوژه در 18 تیــر 1359 
ــامی  ــاب اس ــمنان انق ــه دش ــیدی ب خورش
نشــان داد کــه مــردم همیشــه بیــدار ایــران 
ــئوالن  ــای مس ــری و درایت ه ــر رهب ــا تدبی ب
ــردن نقشــه های  ــان ب کشــور در جهــت از می

ــتند. ــیار هس ــا آگاه و هوش آن ه
ارتــش بــا هدایــت و برخوردهــای حکیمانــه 
شــد؛  انقــاب  نهضــت  جــذب  ایشــان 
ــام)ره(  ــریف فرمایی ام ــه در تش ــان ک آن چن
بــه میهــن اســامی ایــن نیــروی کارآمــد از 

ــود.  ــردم ب ــراه م ــان و دل هم ج
بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ انقــاب اســامی 
درمی یابیــم کــه از لحظــه نخســت پیــروزی 
ارتــش خــود را بــه حرکــت بــه طــرف انقــاب 
و آرمــان امــام راحــل ســوق داده کــه شــواهد 

زیــادی بــرای آن وجــود دارد.

گزارش تحلیلی از یک خیانت

توهم پوچ کودتای نوژه

ادامه از صفحه اول

آیــت هللا ناصــر مــکارم  شــیرازی بــا اشــاره بــه آیــه نفــی در ســوره 
ــر و ارزشــمندتر  ــه گفــت: جهــاد علمــی از جهــاد نظامــی باالت توب
ــدا  ــه پی ــن تفق ــا در دی ــرادی باشــند ت ــد اف اســت و همیشــه بای
ــزود:  ــن اف ــه در دی ــردن تفق ــه کاربردی ک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب کنن
بایــد بتوانیــم علــوم حــوزوی را در جامعــه پیــاده کنیــم تــا شــاهد 
ــول  ــا مغف ــج حوزه ه ــوم در کن ــن عل ــیم و ای ــذاری آن باش اثرگ
ــیم و  ــت بشناس ــروز را درس ــه ام ــای جامع ــد نیازه ــد. بای نمان
طــاب را طبــق آن نیازهــا تربیــت و ســپس وارد جامعــه کنیــم.
ــه دو  ــد ب ــد شــیعیان خاطرنشــان کــرد: طلبه هــا بای مرجــع تقلی
ســاح قلــم و بیــان مســلح شــوند تــا بتواننــد در جامعــه کارکــرد 
ــود  ــان خ ــوش مخاطب ــه گ ــود را ب ــخن خ ــند و س ــته باش داش

ــانند.  برس
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا اشــاره بــه خطــرات موجــود در فضــای 

مجــازی گفــت : بایــد خطــرات و راه هــای مقابلــه بــا آن را به طاب 
آمــوزش و همچنیــن مشــکات جوانــان و نحــوه ارتباط گیــری بــا 
ــورد  ــان م ــروز جوان ــه ام ــرا ک ــاد داد؛ چ ــاب ی ــه ط ــا را ب جوان ه
ــه  ــان اینک ــا بی ــتند. وی ب ــمنان هس ــنگین دش ــای س هجمه ه
ــه زودی کتــاب زادگاه تروریســت انتشــار خواهــد یافــت، ادامــه  ب
ــت پروری  ــرای تروریس ــند ب ــل و س ــاب 8۰ دلی ــن کت داد: در ای
ــم کــه نشــو  ــم و نشــان دادی ــان کردی ــی را بی  ســعودی ها و وهاب
پشــتوانه  بــه  تکفیــری  و  ســلفی  ایــن گروه هــای  نمــو  و 
ــرد.  ــی و فکــری کــدام کشــورها صــورت می گی حمایت هــای مال
وی بــا اشــاره بــه خطــرات پیرامــون طــاب و حوزه هــای علمیــه 
ــی از  ــا آن،  یک ــری ب ــوه ارتباط گی ــازی و نح ــای مج ــت: فض گف
بایــد  می کنــد؛  تهدیــد  را  حوزه هــا  اســت کــه  عرصه هایــی 

ــنیم ــود. تس ــیار ب هوش

ــدار  ــاهد هش ــته ش ــت روز گذش ــه مل خان
برخــی وکای ملــت دربــاره قــرارداد توتــال 

ــود. ــر نفــت ب ــه وزی ب
نشســت علنــی روز گذشــته نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســامی بــه ریاســت 
علــی الریجانــی رئیــس مجلــس و بــا 
تــاوت آیاتــی از کام هللا مجیــد آغــاز شــد.
 تسهیالت اشتغال صندوق توسعه 

ملی 
ــه  ــه الیح ــیدگی ب ــدا رس ــدگان در ابت نماین
حمایــت از توســعه و ایجــاد اشــتغال پایــدار 
ــه  را در مناطــق روســتایی و عشــایری ادام
ــد و مــواد 4 و 5 ایــن الیحــه را پــس  دادن
ــه تصویــب رســاندند. از بحــث و بررســی ب

 حاجی دلیگانی: اطالع رسانی 
شفاف درباره توتال

در ادامــه، حســینعلی حاجی دلیگانــی در 
ــر  ــت: از وزی ــان دســتور خــود گف نطــق می
نفــت می خواهــم دربــاره قراردادهــای ایــن 
ــورت  ــه ص ــال ب ــرکت توت ــا ش ــه ب وزارتخان

ــد.  ــانی کن ــفاف اطاع رس ش

آنچــه دربــاره ایــن قراردادهــا ابهامــات 
زیــادی ایجــاد کــرده، ایــن اســت کــه هــم 
ــد،  ــرارداد، شــرکتی بدعه طــرف خارجــی ق
رشــوه دهنده و خائــن بــه منافــع ملــت  
ــه از طــرف  ــرادی ک ــم اف ــران اســت و ه ای
ــد گاه  ــرارداد بودن ــاد ق ــی انعق ــران در پ ای
در محاکــم قضایــی بــه دلیــل مفاســد 
محکــوم   قــرارداد کرســنتت  امضــای  و 

ــدند. ش
 وقف چی: سؤال از رئیس جمهور 
به معنای مخالفت با دولت نیست

ــز در نطــق میان دســتور  ــی وقف چــی نی عل
خــود گفــت: نماینــدگان مجلــس تمــام 
وجــوه خــود را بــرای ســربلندی نظــام 
در  ایــران  اســامی  جمهــوری  مقــدس 
ــدون  ــد گذاشــت و ب ــق اخــاص خواهن طب
نگــرش حزبــی و گروهــی و جناحــی از 
ــه  ــوگندی ک ــاس س ــر اس ــردم ب ــوق م حق

خورده انــد، دفــاع خواهنــد کــرد.
 به دلیل بعضی نگرانی ها، الیحه 

اصالح قانون کار مسترد شد

محمدعلــی وکیلــی، عضــو هیئت رئیســه 
مجلــس شــورای اســامی در ادامــه مــوارد 

ــت کــرد. ــی را قرائ اعــام وصول
بــر ایــن اســاس، در راســتای اجــرای مــاده 
ــس،  ــی مجل ــه داخل ــون آیین نام 138 قان
اســترداد الیحــه اصــاح قانــون کار بــه 
ــادات  ــده و انتق ــای ابرازش ــل نگرانی ه دلی
اعــام  بــه برخــی مــوارد  صورت گرفتــه 

ــد. ــول ش وص

 »الیحه موافقت نامه پاریس« 
دوباره به کمیسیون کشاورزی 

بازگشت
علنــی  نشســت  ادامــه  در  نماینــدگان 
ــه  ــده موافقت نام ــه اعاده ش ــان »الیح پارلم
پاریــس از شــورای نگهبــان« را مــورد بحــث 

ــد. ــرار دادن ــی ق و بررس
 ساداتی نژاد: به روزرسانی 

تحریم های اروپا هنگام سفر وزیر 

خارجه در شأن ملت ایران نبود
ــردم  ــده م ــاداتی نژاد، نماین ــواد س ــید ج س
تذکــری  در  نیــز  مجلــس،  در  کاشــان 
شــفاهی در صحــن علنــی مجلــس خطــاب 
بــه وزیــر امــور خارجــه گفــت: به روزرســانی 
ــران  ــه ای ــا علی ــه اروپ ــای اتحادی تحریم ه
ــا در  ــه اروپ ــه ب ــر خارج ــفر وزی ــگام س هن
شــأن ملــت ایــران نبــود و بایــد بــا قــدرت 
ــود. ــان داده ش ــش نش ــال آن واکن در قب
 قدردانی 240 نماینده مجلس از 
اقدامات خداپسندانه کمیته امداد 

امام  خمینی)ره(
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــر از نماین ۲4۰ نف
اســامی در بیانــه ای از اقدامــات کمیتــه 
امــداد امــام  خمینــی)ره( در جهــت ترویــج 
ــرام  ــوکاری، اک ــی، نیک ــنه اله ــنت حس س
ایتــام و اطعــام نیازمنــدان قدردانــی کردنــد.

 نشست بعدی، 20 تیرماه
مجلــس  نماینــدگان  علنــی  نشســت 
مســعود  اعــام  بــا  اســامی  شــورای 
پارلمــان  اول  نایب رئیــس  پزشــکیان، 
پایــان یافــت. پزشــکیان گفــت کــه جلســه 
علنــی بعــدی خانــه ملــت رأس ســاعت 8 
صبــح روز سه شــنبه ۲۰ تیرمــاه تشــکیل 

فــارس می شــود. 

ــور  ــی رئیس جمه ــه بی کفایت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــار  ب ــی بختی عل
آمریــکا محــرز اســت، گفــت: طرحــی کــه دموکرات هــا آن را کلیــد 
زده انــد تــا نداشــتن ســامت روانــی ترامــپ را بــه اثبــات برســانند، 

ــه نتیجــه نمی رســد. ــا البی هــای موجــود ب ب
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلس شــورای اســامی 
ــون ۲5 امضــا  ــان اینکــه طــرح دموکرات هــا تاکن ــا بی در ادامــه ب
جمــع کــرده و ایــن میــزان قطعــا بــه دوســوم کنگــره نمی رســد، 
عنــوان کــرد: بــا ایــن حــال ایــن اقــدام و حضــور جمهوری خواهــان 
در میــان امضاکننــدگان مهــر تأییــد بــر بی کفایتــی ترامــپ اســت 
کــه حتــی اگــر بــه نتیجــه نرســد، جلــوه ناخوشــایندی در میــان 

جامعــه آمریــکا و صحنــه بین الملــل خواهــد داشــت.
وی افــزود: ترامــپ نتوانســته آن گونــه کــه وعــده داده بــه 
در  و  آمریــکا رســیدگی کنــد  داخلــی  و مشــکات  مســائل 

ــود را  ــی خ ــی سیاس ــی کفایت ــی ب ــای بین الملل تصمیم گیری ه
نشــان داده اســت؛ تــا جایــی کــه امــکان داشــته تصمیماتــی در 
ــی  ــان اروپای ــی هم پیمان ــه حت ــرده ک ــاذ ک ــل اتخ ــوزه بین المل ح
آمریــکا نیــز نســبت بــه آن واکنــش نشــان داده و ابــراز نارضایتــی 

کرده انــد.
ــن  ــش از ای ــکا بی ــزاب آمری ــدگان اح ــه داد: نماین ــار ادام بختی
نمی تواننــد چالشــی را کــه ترامــپ بــرای آمریــکا در صحنــه 

بین المللــی ایجــاد کــرده، تحمــل کننــد.
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس 
شــورای اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مداخلــه ترامــپ در 
امــور داخلــی ســایر کشــورها، به ویــژه خاورمیانــه، آتشــی بــه پــا 
ــت؛  ــه اس ــز گرفت ــا را نی ــورهای دنی ــایر کش ــن س ــه دام ــرده ک ک

ــه ملــت ــان را دارد. خان ــت جه ــای مدیری ــپ ادع ترام
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بزرگ ترین بهره برداری 
دشمنان را به همراه دارد

امیــر کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیــروی زمینــی 
ارتــش، اظهــار داشــت: سیاســت ها و برنامه هــای 
نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 
ــراز اول کار  ــه ف ــده ک ــف ش ــراز تعری ــار ف در چه
خادمــان مــردم در نیــروی زمینــی، پیــروی مطلــق 
ــرباز  ــوان س ــه عن ــا ب ــت و م ــه اس ــت فقی از والی
ــر  ــم؛ مگ ــان بیاوری ــه زب ــخنی ب ــد س ــت نبای والی

ــن  ــه از فرامی ــخن، برگرفت ــتمایه آن س ــه دس آنک
ــری باشــد. ــام معظــم رهب مق

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش در رابطــه بــا فــراز 
دوم برنامه هــای ایــن نیــرو خاطرنشــان کــرد: فراز 
ــای  دوم، اجــرای درســت و عدالت محــور برنامه ه
مقــام معظــم رهبــری بــوده و بایــد از راهنمایــی و 
هدایــت ایشــان در مســیر اعتــای بهتــر و بیشــتر 
ــیم و  ــد باش ــان بهره من ــه کاری م ــود و مجموع خ
هیــچ گاه نبایــد از فرهنــگ والیتمــداری غافــل 
شــویم. در ایــن راســتا بازرســی ها ضامــن حرکــت 
والیتمــداری و عدالت محــوری هســتند تــا در 
نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی چیــزی 

ــد. ــاالری نباش ــت و شایسته س ــز عدال ج
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش در رابطــه بــا 
ــان  ــرو بی ــن نی ــای کاری ای ــوم برنامه ه ــراز س ف
جــز  بــه  بازرســی ها  وظایــف  شــاکله  کــرد: 
ــه  ــیر س ــده، در مس ــاغ ش ــن و اب ــف تدوی وظای
مؤلفــه و شــاکله تقســیم شــده اســت کــه شــامل 
ــانی  ــد و اطاع رس ــگیری، رص ــی و پیش پیش بین
درســت، لحظــه ای و بهنــگام و اقــدام به موقــع 
ــن  ــف از باالتری ــای مختل ــده در بخش ه و بازدارن
تــا پایین تریــن مقــام اســت و ایــن مهــم در 
ــش  ــی ارت ــروی زمین ــای نی ــوم برنامه ه ــراز س ف

ــت. ــده اس ــده ش ــامی دی ــوری اس جمه

حیــدری تصریــح کــرد: فــراز چهــارم، اقــدام 
 بهنــگام و به موقــع اســت و اگــر فرمانــده ای تــوان 
مدیریــت نــدارد، بایــد بــا احتــرام تمــام تکریــم و 

ــود. ــی ش ــد معرف ــده جدی ــه فرمان بافاصل
وی در پایــان ســخنانش تاکیــد کــرد: کوچک تریــن 
غفلــت مــا، بزرگ تریــن ســودجویی دشــمنان 
ــان  ــه خادم ــت و هم ــد داش ــراه خواه ــه هم را ب
اســامی  جمهــوری  ارتــش  زمینــی  نیــروی 
ایــران به ویــژه بازرســان ایــن نیــروی نظامــی 
بایــد بــه  گونــه ای عمــل کننــد کــه در انجــام 
وظیفه شــان حتــی یــک لحظــه غفلــت و کوتاهــی                                                        

ــد. مهــر نباش

امنیت
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،،
واســطه  بــه  کــه   آمریکایی هــا  
انقــاب اســامی ایــران، منافــع خــود 
در  آســیا  غــرب  منطقــه  کل  در  را 
خطــر می دیدنــد، در آ ذرمــاه 1358 
شــاهپور  بــه  را  کودتایــی  برنامــه 
بختیــار، آخریــن نخســت وزیر رژیــم 

کردنــد. تجویــز  ستمشــاهی، 

 دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل مطرح کرد:

 انتخاب ملت سوریه 
 تنها راه تعیین کننده 

سرنوشت نهایی کشور 
عدنــان محمــود، ســفیر ســوریه، بــا حســین 
امیرعبداللهیــان، دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس در 

امــور بین الملــل، دیــدار و گفت وگــو کــرد. 
ــدار  ــن دی ــدای ای ــان در ابت ــین امیرعبداللهی حس
ــوریه را  ــا س ــران ب ــامی ای ــوری اس ــط جمه رواب
روابــط راهبــردی و ممتــاز خوانــد و گفــت: ســوریه 
در خــط مقــدم مقاومــت علیــه رژیــم صهیونیســتی 
ــی را  ــش افتخارآفرین ــم، نق ــا تروریس ــارزه ب و مب

ــه  ــه مای ــرده ک ــا ک ــه ایف ــر منطق ــخ  معاص در تاری
ــات اســت.  مباه

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت رفت وآمدهــای 
پارلمانــی خاطرنشــان کــرد: دیــدار و مذاکــرات 
ــام  ــا اهتم ــران - دمشــق ب ــی ته ــات پارلمان مقام
ویــژه ای از ســوی دو کشــور جریــان دارد و بــه زودی 
هیئت هــای پارلمانــی جمهــوری اســامی ایــران و 
جمهــوری عربــی ســوریه بــا هــم  دیــدار خواهنــد 

کــرد.
ــف  ــه بازتعری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب  امیرعبداللهی
ــی  ــرایط کنون ــفید در ش ــوریه در کاخ س ــده س پرون
ــداف  ــر در اه ــه تغیی ــک و ن ــر تاکتی ــی از تغیی حاک
ــدای بحــران  دشــمنان ســوریه اســت، گفــت: از ابت
ــی بشــار اســد،  ــور قانون ســوریه حــذف رئیس جمه
هــدف و اولویــت اول دشــمنان ســوریه بــوده اســت.

 وی افــزود: علی رغــم ایــن خواســته،  انتخــاب 
تعیین کننــده  راه  تنهــا  ســوریه  ملــت  اراده  و 
و  بــود  خواهــد  ســوریه  نهایــی  سرنوشــت 
جمهــوری اســامی ایــران از ابتــدای ایــن بحــران 
ــته  ــد داش ــی تاکی ــره سیاس ــو و مذاک ــر گفت وگ ب

ــت. اس
امــور  در  مجلــس  رئیــس  ویــژه  دســتیار   
بی اســاس  بهانه جویــی  هرگونــه  بین الملــل 
آمریــکا، عربســتان ســعودی و رژیــم صهیونیســتی 
را در ترغیــب آمریــکا بــرای توســل بــه زور، اقدامــی 
بــرای  تشــویق کننده  و  شــتابزده  نســنجیده، 

خوانــد. تروریســت ها 
 وی در رابطــه بــا نقش آفرینــی محــور آمریــکا 
بحران هــای موجــود  رژیــم صهیونیســتی در  و 
فرسایشــی کــردن  تصریــح کــرد:  منطقــه  در 

بحران هــای منطقــه از جملــه تــداوم تجــاوز علیــه 
یمــن، تهدیــد کــردن ســوریه بــه حملــه نظامــی و 
تــداوم تنــش در روابــط ریــاض - دوحــه بــا هــدف 

ــت. ــه اس ــه منطق ــتر ب ــاح بیش ــروش س ف
 عدنان محمود: هدف آمریکا و غرب، 

دور کردن نقش و نفوذ جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه است

ــز  ــران، نی ــوریه در ته ــفیر س ــود، س ــان محم  عدن
ــد  ــه رش ــد رو ب ــه رون ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی در ای
ایــران  و ســوریه گفــت:  ایــران  همکاری هــای 
ــش  ــی دارد و نق ــیار مهم ــگاه بس ــه جای در منطق
ــر  ــه انکارناپذی ــران در منطق ــوری اســامی ای جمه

ــت. اس
ــردن  ــرب، دور ک ــکا و غ ــدف امری ــزود: ه  وی اف
نقــش و نفــوذ جمهــوری اســامی ایــران در منطقه 

اســت کــه  تصمیمــات مقتدرانــه و حکیمانــه 
رهبــری جمهــوری اســامی ایــران، ایــن هــدف را 

ــی ســاخته اســت. خنث
ــای  ــل از حمایت ه ــن تجلی ــود ضم ــان محم  عدن
دولــت و ملــت ایــران از ســوریه، بــا اشــاره بــه اینکه 
ــا بســیاری از  موضــع دمشــق و تهــران در رابطــه ب
تحــوالت منطقــه ای بــه هــم نزدیــک اســت گفــت: 
در  مهمــی  نقــش  ایــران  اســامی  جمهــوری 
 مبــارزه بــا تروریســم در ســوریه و منطقــه داشــته 

و دارد.
موجــود  ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســتراتژیک در جمهــوری اســامی ایــران و ســوریه 
 همکاری هــای همه جانبــه سیاســی، اقتصــادی
ــم                   ــور را مه ــی دو کش ــی و پارلمان ــی، فرهنگ امنیت

ــد. دانشــجو ــت خوان ــز اهمی و  حائ



کوتاه اخبار 
قیمت میوه ایرانی رقابتی نیست

ــا اشــاره  رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی ایــران ب
ــش  ــد در بخ ــای تولی ــل زنجیره ه ــزوم تکمی ــه ل ب
کشــاورزی گفــت: یکــی از دالیــل حضــور کمرنــگ 
زیــاد  قیمــت  صادراتــی،  بازارهــای  در  ایــران 

ــت.  ــده اس ــوالت تولیدش محص
شــفیع ملــک زاده در نشســت خبــری بــا بیــان 
بخــش  بهره بــردار  میلیــون   ۴ از  بیــش  اینکــه 
ــتند،  ــت هس ــال فعالی ــور در ح ــاورزی در کش کش
ــران  ــاورزی ای ــی کش ــام صنف ــت: نظ ــار داش اظه
ــع  ــرآوری و صنای ــد ف ــع، فرآین ــد، توزی ــث تولی بح

تکمیلــی را در ایــن زمینــه دنبــال می کنــد. 
وی تصریــح کــرد: در بخــش کشــاورزی بحــث 
زنجیــره تولیــد موضــوع بســیار مهمــی اســت و 
چنانچــه مــورد غفلــت قــرار گیــرد، ایــن بحــث توجیه 

ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــی خ ــادی و فن اقتص
ــان  ــا بی ــران، ب رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی ای
اینکــه قانــون تمرکز وظایــف وزارت جهاد کشــاورزی 
ــد در پیــاده  یکــی از اهرام هایــی اســت کــه می توان
ــد،  ــک کن ــن کم ــد و تأمی ــای تولی ــردن زنجیره ه ک
ــار  ــا دچ ــم، م ــن تحری ــو ای ــورت لغ ــزود: در ص اف
ــای  ــات و ضرره ــویم و صدم ــرد می ش ــک عقبگ ی

ــود.  ــاورزی وارد می ش ــش کش ــه بخ ــادی ب زی
ــن  ــاورزان ای ــوان کش ــه عن ــه داد: ب ــک زاده ادام مل
ــرای  ــان اج ــه از زم ــم ک ــام می کنی ــرزمین اع س
ــه  ــون برنامه هــا و سیاســت های اباغــی ب ایــن قان
ــرل  ــث کنت ــژه در بح ــوده و به وی ــاورزان ب ــع کش نف
واردات بی رویــه محصــوالت کشــاورزی اتفاقــات 
بســیار خوبــی افتــاده اســت؛ بــه عنــوان مثــال مــا 
در ســال ۹۲ و پیــش از آن شــاهد واردات بیــش از 
۲ میلیــون تــن شــکر بودیــم؛ در حالــی کــه در ســال 
۹۵ بــه کمتــر از ۷۰۰ هــزار تــن رســید. خبــر فارســی

عرضه خودروی جدید کوییک 
طی روزهای آینده

گــروه خودروســازی ســایپا بــه زودی خــودروی 
ــرد.  ــد ک ــه خواه ــازار عرض ــه ب ــک را ب ــد کویی جدی
خــودرو  ایــن  ســایپا گفــت:  فــروش  معــاون 
بــا امکانــات بســیار خــوب و آپشــن های روز و 
ــن  ــزو ارزان تری ــک ج ــس اتوماتی ــه گیربک ــز ب مجه
ــت و در  ــی اس ــازار داخل ــات در ب ــای اتوم خودروه
ــن  ــی از ای ــتقبال خوب ــده اس ــی های اعام ش بررس

ــت.  ــده اس ــول ش محص
رضــا تقــی زاده گفــت: ســایپا بــه صــدای نیــاز 
ســرمایه گذاری  و  دارد  ویــژه  توجــه  متقاضیــان 
ــد انجــام داده  ــد محصــوالت جدی مناســبی در تولی
و ان شــاءهللا بــه زودی شــاهد ورود خودروهایــی 

ــود.  ــم ب ــتریان خواهی ــاز مش ــا نی ــب ب متناس
وی گفــت: گــروه خودروســازی ســایپا در ســال 
۹۶ قانــون جدیــد حمایــت از مصرف کننــدگان را 
ــل  ــان تحوی ــون، زم ــن قان در دســتورکار دارد و در ای
خــودرو بــه مشــتری مشــخص اســت و در صــورت 
تحویــل خــودرو پــس از زمــان تعیین شــده بــه 
مشــتری، پرداخــت جریمــه بــرای مشــتریان لحــاظ 

ــد شــد.  خواه
ــاری در  ــال ج ــبختانه در س ــزود: خوش ــی زاده اف تق
ــزان  ــته، می ــال گذش ــه س ــبت ب ــایپا نس ــروه س گ
شــده  کمتــر  یک چهــارم  پرداختــی   جریمــه 
و رضایــت مشــتریان از تحویــل خــودرو بیشــتر 

شــده اســت. ســایپا نیــوز

کوتاه از اقتصاد

گرانی لبنیات در دست بررسی
قیمــت  افزایــش  دربــاره  کشــمکش  پــی  در 
محصــوالت لبنــی، رئیــس ســازمان حمایــت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اعــام کــرد: فعــا 
ــش قیمــت  ــی افزای ــدام از محصــوالت لبن ــچ ک هی
بــرای  تولیدکننــدگان  درخواســت  و  نداشــته اند 
ــوز  ــوده و هن ــی ب ــال بررس ــت در ح ــش قیم افزای

ــت.  ــده اس ــد نش تأیی

ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــی، مع ــود نواب محم
ــت  ــت قیم ــن وضعی ــه آخری ــا اشــاره ب ــارت،  ب تج
ــک  ــی ی ــروه کاالی ــه در گ ــی ک ــات و محصوالت لبنی
ــد  ــات بای ــت لبنی ــاره قیم ــت: درب ــد، گف ــرار دارن ق
گفــت کــه شــیر خــام و هیــچ کــدام از مــواد اولیــه 
تولیــد، افزایــش قیمــت نداشــته و ســازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان نیــز افزایــش 
ــا  ــرده و کارخانه ه ــب نک ــاره تصوی ــی در این ب قیمت
ــای مصــوب  ــا قیمت ه ــد محصوالتشــان را ب موظفن

ــد.  عرضــه کنن
خــود  تقاضــای  تولیدکننــدگان،  داد:  ادامــه  وی 
را مبنــی بــر افزایــش قیمت هــا مطــرح کردنــد 
ــه دلیــل افزایــش قیمــت مــواد  ــن تقاضــا ب کــه ای
اولیــه ماننــد شــیرخام نبــوده اســت؛ چــرا کــه 
ــدام از  ــچ ک ــه در هی ــول بلک ــن محص ــا در ای نه تنه
خــوراک دام و امثــال آن هــا نیــز افزایــش قیمتــی 
وجــود نداشــته؛ بلکــه ایــن تقاضــا بــر اســاس 
ــد  ــیمی در تولی ــوالت پتروش ــل محص ــواردی مث م
ــق و  ــی دقی ــه بررس ــاز ب ــه نی ــت ک بسته بندی هاس
محاســبه ســهم آن در قیمــت تمام شــده محصــوالت 
لبنــی دارد؛ ایــن فرآینــد اکنــون در ســازمان حمایــت 
حــال  در  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از 

پیگیــری اســت. ایســنا

بازار نابسامان مسکن
مراســم  در  هفتــه گذشــته  آخونــدی  عبــاس 
مســکن  بانــک  راهبــردی  ســند  از  رونمایــی 
تــا افــق ۱۴۰۰ اظهاراتــی درخصــوص وضعیــت 
فعلــی و آتــی بــازار مســکن بیــان کــرد کــه 
ــکن  ــتگذار مس ــتگاه سیاس ــد دس ــان می ده نش
ــته  ــال گذش ــار س ــه ای در چه ــچ برنام ــا هی نه تنه
بــرای خــروج ایــن بخــش از رکــود نداشــته، 
بلکــه عمــا تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ نیــز قــرار اســت 
تصمیم گیــران اقتصــاد مســکن، بــاز هــم بــه 
ــی درخصــوص زیان هــای واردشــده  ــرار مکررات تک
ــا  ــه بخــش مســکن ب ــت گذشــته ب از ســوی دول
اجــرای طــرح مســکن مهــر، پرداخــت تســهیات 
ــاخت  ــه س ــم ب ــم و ده ــای نه ــی در دولت ه دولت
تعــداد  وجــود  درنتیجــه  و  لوکــس  مســکن 
ــت  ــن دس ــواردی از ای ــی و م ــه خال ــادی خان  زی

بپردازند. 
به ویــژه آنکــه وزیــر راه درســت در پایــان دوره 
ــال  ــرد؛ ح ــی ک ــند رونمای ــن س ــود از ای وزارت خ
آنکــه انتظــار می رفــت چنیــن ســندی را چنانچــه 
ــود  ــدای دوره وزارت خ ــرا دارد، در ابت ــت اج قابلی
ــت  ــار ســال فعالی ــا طــی چه ــرد ت ــی می ک رونمای
ــه  ــد؛ ن ــرا کن ــد آن را پیاده ســازی و اج ــود بتوان خ
ــل  ــذی غیرقاب ــراث کاغ ــک می ــوان ی ــه عن ــه ب آنک
ــر جــای بگــذارد. مهــر ــر بعــدی ب ــرای وزی اجــرا ب

 ۲۰ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، بدهی صنعت برق ۲8 
به شرکت های خصوصی

کاال ممنوع الورود شدند میلیون شماره شبا ثبت شد

وزیــر نیــرو گفــت: بــا وجــود کاهــش میــزان جالــب توجهــی از بدهی هــای 
صنعــت آب و بــرق بــا اســتفاده از اســناد خزانــه اســامی، حــدود ۲۰ 

ــه شــرکت های خصوصــی بدهــکار هســتیم. ــارد تومــان ب هــزار میلی
لیســتی کــه بــر اســاس آن دســتگاه های دولتــی مجــاز بــه 

واردات ۱۱۴ نــوع کاال نیســتند، اعــام شــد.

میلیــون  نفــر مشــمول ســهام عدالــت ۲۸  میلیــون  از ۴۷ 
نفــر شــماره شــبای خــود را در ســامانه ســهام عدالــت ثبــت 
کرده انــد و شــماره شــبای ۹۷ درصــد از مشــمولین نیــز بــه 

تأییــد رســیده اســت.
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375 میلیون تومان

لکسوس NX )فول(

عصر خودرو 174 میلیون تومان

سوناتا

188 میلیون تومان

)new face( توسان

135 میلیون تومان

النترا

174 میلیون تومان

اسپورتیج

140 میلیون تومان

سراتو

200 میلیون تومان

اپتیما )فول(

254 میلیون تومان

RAV4

تولید ملی

صحت
شــرکت صنعتــی و بازرگانــی »صحــت« در ســال ۱۳۳۵ در تهــران تأســیس شــد. بــه گواهــی دفتــر صنایع 
غذایــی، دارویــی و بهداشــتی ایــران، ایــن شــرکت اولیــن تولیدکننــده شــامپوهای گیاهی در کشــور اســت 
ــن  ــوآوران صنعــت شــوینده و یکــی از بزرگ تری ــوان یکــی از پیشــتازان و ن ــه عن ــه در حــال حاضــر ب ک
و معتبرتریــن شــرکت های بخــش خصوصــی ایــران در زمینــه تولیــد محصــوالت شــوینده، بهداشــتی و 

آرایشــی مطــرح اســت.
تولیــدات ایــن شــرکت بــا برنــد صحــت، نه تنهــا در بــازار ایــران و نــزد مصرف کننــدگان ایرانــی جایــگاه 
ویــژه ای دارد، بلکــه بــه بــازار ســایر کشــورها نظیــر امــارات متحــده  عربــی، عمــان، کویــت، قطــر، بحریــن 
ــان  عربســتان ســعودی، عــراق، افغانســتان، پاکســتان، تاجیکســتان، آذربایجــان، ســودان، یمــن و لبن
ــدی  ــا رضایتمن ــق ب ــود را مطاب ــوالت خ ــاالی محص ــت ب ــت کیفی ــرکت صح ــت. ش ــه اس ــز راه یافت نی
ــران، متخصصــان و  ــد. تــاش مدی ــد و آن را کلیــد موفقیــت خــود می دان ــده تعریــف می کن مصرف کنن
کارکنــان شــرکت صنعتــی و بازرگانــی صحــت بــرای عرضــه محصوالتــی کــه ریشــه در طبیعــت دارنــد، بــه 

کوشــش های صمیمانــه ای مبــدل شــده کــه نتایــج بســیار بــا ارزشــی را در پــی داشــته اســت.
ــده  ــه عه ــی ب ــدات آت ــق درخصــوص تولی ــزی و تحقی ــی صحــت برنامه ری ــی و بازرگان در شــرکت صنعت
ــای  ــا روش ه ــی ب ــدگان توســط بخــش بازاریاب ــای مصرف کنن ــق و توســعه اســت. نیازه بخــش تحقی
 علمــی بازاریابــی، بررســی و ارزیابــی شــده و بــه بخــش تحقیــق و توســعه ارجــاع می شــود تــا این بخش
تحقیقــات علمــی و پژوهشــی خــود را در ایــن خصــوص آغــاز کنــد. در نهایــت ایــن تحقیقــات بــه تولیــد 

محصــوالت جدیــدی کــه بــا ویژگی هــای مصرف کننــده ســازگارتر اســت، منجــر خواهــد شــد.

ــک  ــش از ی ــه بی ــی ک در حال
ــاز در  ــت پی ــت قیم ــاه اس م
ــه  ــرار گرفت ــودی ق ــیر صع س
ــر  ــوز هــم گران ت ــی از م و حت
افزایــش  ایــن  شــده، 
قیمــت هــر روز ادامــه دارد 
و مســئوالن همــواره وعــده 
ــد  ــده  می دهن ــی را در آین ارزان
تــا  نیســت  مشــخص  و 
کــی ایــن وعده هــا تمدیــد 

 . د می شــو
بــازار پیــاز و شــاید پــس از آن ســیب زمینی ماننــد ســال های 
گذشــته بــا افزایــش قیمــت بی رویــه ای مواجــه شــده 
ــاد کشــاورزی  ــه مســئوالن وزارت جه ــه گفت ــل آن ب ــه عام ک
و اتحادیه هــا و تشــکل های مرتبــط، کاهــش تولیــد ایــن 

ــه ســال گذشــته اســت.  محصــول نســبت ب
ــاز  ــون آغ ــته تاکن ــاه گذش ــک م ــدود ی ــه از ح ــد ک ــن رون ای
ــا  ــود طــی یــک ت ــه گفتــه همیــن مســئوالن قــرار ب شــده، ب
ــا ورود  ــت آن ب ــود و قیم ــرل ش ــی کنت ــه ابتدای ــد هفت چن
محصــوالت جدیــد کاهــش یابــد؛ امــا بــه نظــر می رســد پیــاز 
تولیدشــده در مناطــق دیگــری ماننــد اصفهــان و آذربایجــان 
ــش  ــازار کاه ــول را در ب ــن محص ــت ای ــت قیم ــم نتوانس ه
دهــد و حــاال وعــده ارزانــی پیــاز تــا ۲۰ روز آینــده و پــس از 
رســیدن پیــاز اســتان فــارس بــه بــازار تمدیــد شــده اســت. 
ــه ای  ــوالت علوف ــر محص ــر کل دفت ــری، مدی ــین اصغ حس

جهــاد  وزارت  جالیــزی  و 
این بــاره  در  کشــاورزی، 
ــاص  ــرایط خ ــرد: ش ــام ک اع
تولیــد  کاهــش  اقلیمــی، 
و  آب  وضعیــت  از  ناشــی 
هوایــی و بــازار نامناســب پیــاز 
در ســال گذشــته باعــث گرانی 
مقطعــی ایــن محصــول شــده 
ــده  ــا ۲۰ روز آین ــا ت ــت؛ ام اس
ــدات  ــازار رســیدن تولی ــه ب و ب
جدیــد، شــاهد کاهــش قیمت 

ــود.  ــم ب ــاز خواهی پی
وی افــزود: در حــال حاضــر قیمــت پیــاز در میــدان میــوه و 
تره بــار کیلویــی ۲۵۰۰ تــا ۲۸۰۰ تومــان اســت کــه عامــل ایــن 
ــه وجــود آمــدن بعضــی شــرایط خــاص اقلیمــی و  گرانــی ب
ــوده  ــته ب ــال های گذش ــرای آن در س ــب ب ــازار مناس ــود ب نب
کــه ســبب کاهــش ســطح زیــر کشــت و تولیــد پیــاز 
ــد دیگــر  ــاز مانن ــه اینکــه پی ــا توجــه ب ــه ب شــده اســت. البت
محصــوالت کشــاورزی در بازه هــای زمانــی خاصــی بــه 
ــاط مشــخصی امــکان  ــل شــرایط اقلیمــی خــاص در نق دلی
تولیــد دارد و اســتان فــارس بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن 
ــه شــمار مــی رود  ــدگان ایــن محصــول در کشــور ب تأمین کنن
تــا حــدود ۲۰ روز آینــده، پیــاز تولیدشــده در مناطــق مختلــف 
اســتان فــارس بــه بــازار وارد می شــود و قیمــت ایــن 

ــد. ایــران جیــب ــد ش ــادل خواه ــول متع محص

مشــاور وزیــر راه و شهرســازی 
گفــت: بانــک مرکــزی فشــار 
بــرای  بانک هــا  بــه  زیــادی 
فــروش خانه هــای خالــی وارد 
ــده ای  ــش عم ــون بخ ــرده؛ چ ک
ــه  ــق ب ــی متعل ــای خال از خانه ه

ســت.  نک ها با
ــار  ــزی اظه ــده تبری ــین عب حس
ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــرد: آم ک
۲/۵ میلیــون خانــه خالــی در 
کشــور وجــود دارد. خانــه اولی هــا 

نیازمنــد مســکن هســتند. ســاخت مســکن لوکــس هــم در دولــت 
دهــم صــورت گرفتــه اســت؛ امــا مــازاد مســکن نشــان دهنده ایــن 
ــه اولی هــا نیازمنــد  ــرای خان ــه الزم نداریــم؛ بلکــه ب نیســت کــه خان

ــتیم.  ــکن هس مس
ایــن اقتصــاددان افــزود: در دریافــت مالیــات بیــن اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی تفــاوت هســت. اگــر مســکن را شــخص حقیقــی 
ســاخته باشــد، هــر زمــان کــه مشــخص شــود از وی مالیــات 
دریافــت می شــود؛ امــا بــرای اشــخاص حقوقــی پــس از ســه ســال 
مالیــات دریافــت و شــامل مــرور زمــان می شــود کــه بایــد تدبیــری 
اندیشــیده شــود کــه بیــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در دریافــت 

مالیــات فرقــی نباشــد. 
وی افــزود: اجرایــی شــدن مالیــات خانه هــای خالــی وقتــی اســت 
کــه فــروش انجــام می شــود؛ بنابرایــن شناســایی خانه هــای خالــی 
هــم ســخت اســت، هــم بــرای مســئول مالیــات صــرف نــدارد کــه 

بگــردد خانــه خالــی پیــدا کنــد. 
ــاره  ــه درب ــزی در ادام ــده تبری عب
افزایــش مالیــات گفــت: در ســال 
بــه  بایــد  مقاومتــی  اقتصــاد 
ســمت دریافــت مالیــات پیــش 
برویــم؛ امــا افزایــش مالیــات 
مســکن بــر بــازار اجــاره تأثیرگــذار 

ــود.  ــد ب خواه
وی گفــت: ۲/۵ میلیــون مســکن 
احتــکار  نشــان دهنده  خالــی، 
خالــی  خانه هــای  نیســت؛ 
عرضــه شــده، امــا جریــان ســوداگری کــه در جامعــه حاکــم شــده 

افزایــش قیمــت مســکن را در پــی داشــته اســت. 
ــن  ــز ای ــی نی ــای خال ــل خانه ه ــی از دالی ــت: یک ــه گف وی در ادام
اســت کــه رفت وآمــد و مهاجــرت در شــهرهای بــزرگ ماننــد گذشــته 
نیســت؛ بلکــه آرام تــر از قبــل شــده اســت. التهــاب و رشــد جمعیــت 
ــر شــده اســت؛ رشــد ســوداگری موجــب  ــزرگ آرام ت در شــهرهای ب

افزایــش مشــکات مســکن شــده اســت. 
ــد  ــاب دارد و بای ــران حب ــن در ای ــت: قیمــت زمی ــزی گف ــده تبری عب
بــه میــزان زیــادی کــم شــود. دولــت می توانــد مالیــات بــر امــاک 
را بگیــرد. وی گفــت: در ســه ســال اخیــر هیــچ تغییــری در مســکن 
ــران را  ــی در ته ــای خال ــداد خانه ه ــر تع ــت. اگ ــاده اس ــاق نیفت اتف
فقــط بخواهیــم پرکنیــم، چیــزی حــدود یــک و نیــم میلیــون نفــر 
بــه جمعیــت افــزوده خواهــد شــد کــه در کنــار آن مشــکات زیــادی 

همچــون ترافیــک را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت. صداوســیما
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در قســمت قبلــی ایــن گــزارش بــا چگونگــی 
چندســطحی  بازاریابــی  فعالیــت  شــروع 
بــه کار  اغواگری هــای زیــاد در دعــوت  و 

ــدید.  ــنا ش ــه آش ــن مجموع ــای ای لیدره
امــا بــه ســراغ ایــران می  آییــم؛ طبــق اعــام 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تاکنــون 
۲۲ شــرکت دارای مجــوز فعالیــت از ایــن 
ــار منتشرشــده  ــق آم ــه هســتند. طب وزارتخان
موضــوع  در  فعــال  ســایت های  توســط 
بازاریابــی شــبکه ای در ایــران، تنهــا ۹ درصــد 
بازاریابــان شــبکه ای موفــق بــه دریافــت 
ســود شــده اند کــه میانگیــن دریافتــی ســود 
ــوده  ــان ب ــزار توم ــر از ۱۶ ه ــز کمت ــا نی آن ه
ــد از  ــن ۱۲.۷ درص ــور میانگی ــه ط ــت و ب اس
ــه  ــدام ب ــان در طــول ســه مــاه اق کل بازاریاب

ــد. ــد کرده ان ــار خری ــک ب ــل ی حداق
ــی  ــاالن بازاریاب ــی از فع ــم یک ــما ه ــر ش  اگ
شــبکه ای هســتید، درآمــد خــود را صادقانــه 
بــه اطرافیــان می گوییــد یــا اینکــه رازی 
اســت کــه در دل لیدرهــای شــما هــم وجــود 

دارد؟ 
ــا زود  ایــن امــر، حقیقتــی اســت کــه دیــر ی
بایــد بپذیریــم و گــول ایــن ظاهرفریبی هــا را 
ــا دســتان خودمــان  نخوریــم و خودمــان را ب
در چــاه نیندازیــم و بــرای خریــد اولیــه یــک 
میلیــون تومانــی، دســت بــه هــر کاری نزنیم.

 مسئله چالش برانگیز اشباع بازار
اشــباع، یکــی دیگــر از مســائل چالش برانگیز 
اســت؛  شــبکه ای  بازاریابــی  شــرکت های 
ــه  ــده ب ــد کــه ایــن پدی مخالفــان آن معتقدن
ــد  ــم معتقدن ــان ه ــد و موافق ــباع می رس اش

ــت.  ــباع نیس ــری از اش خب
اگــر ایــن نــوع شــاخه بندی و تصاعــد ادامــه 
یابــد، شــکی در اشــباع ایــن پدیــده نیســت؛ 
اگــر هــم بــه عقیــده برخــی از لیدرهــای ایــن 
شــرکت ها این هــا روی کاغــذ باشــد و شــما 
در عمــل بــه چنیــن ســرعتی چنیــن رشــدی 
را نمی کنیــد کــه بتوانیــد پنــج نفــر را بیاوریــد 
و آن هــا پنــج نفــر را بیاورنــد و همیــن رونــد 
ادامــه پیــدا کنــد، پــس خبــری هــم از 

ســودهای آن چنانــی نیســت و بیشــتر تلــف 
کــردن وقــت و ســرمایه اســت. 

ــد و رشــد  ــن مســئله تصاع ــا در نظــر گرفت ب
نفــر،  هــر  زیرشــاخه های  تعــداد  نمایــی 
زیــادی  تعــداد  ســرعت  بــه  می تــوان 
مشــتری و در واقــع تعــداد زیــادی فروشــنده 
جــذب کــرد؛ امــا در جهــان واقعــی ایــن امــر 

ــت؟  ــن اس ممک
اگــر تعــداد زیرشــاخه های هــر نفــر را ۴ نفــر 
در نظــر بگیریــم و نفــر اول ده الیــه زیرشــاخه 
باورنکردنــی  رقــم  بــه  باشــد،  داشــته 
یــک میلیــون نفــر می رســیم. آیــا یــک 
ــدود کاری  ــوزه مح ــا ح ــی ب ــرکت بازاریاب ش
یــک  می توانــد  تخصصــی  محصــوالت  و 

ــد؟ ــته باش ــاب داش ــون بازاری میلی
مســئله ای کــه در این بــاره شــرکت بــا آن 
بــازار  اشــباع  مســئله  می شــود،  روبــه رو 

اســت. 

 آغاز راه اشباع
پــس از مدتــی بازاریاب هــای جدیــد کــه 
ــا  ــد، ب ــرار بگیرن ــاخه ق ــد زیرش ــد دارن قص
افــرادی روبــه رو می شــوند کــه یــا قبــا عضــو 
ــنهاد داده  ــا پیش ــه آن ه ــا ب ــا قب ــده اند ی ش
ــه  ــرار نگرفت ــا ق ــه آن ه ــورد توج ــده و م ش

ــت. اس
و  جدیــد  عضــو  جــذب  زمــان  ایــن  در   
فروشــنده اضافــی بــرای اعضــای جدیــد 
ممکــن نیســت و مجموعــه بــا اشــباع و رکــود 
ــا  ــئله حتم ــن مس ــه ای ــود ک ــه می ش مواج
ــاالن رخ داده و برخــی  ــرای بســیاری از فع ب

از کســانی کــه می خواهنــد دعــوت کننــد، 
قبــا در همــان شــرکت یــا ۲۱ شــرکت دیگــر 
ــا ایــن پدیــده  دعــوت شــده اند؛ شــما هــم ب

مواجــه شــده اید؟ 
ــد  ــت. خداون ــباع اس ــاز راه اش ــن آغ آری، ای
انســان هــم توجیــه  آفریــد و  را  انســان 
ــم  ــی ه ــما توجیه ــای ش ــا لیدره را؛ و حتم
بــرای ایــن صحبت هــا خواهنــد داشــت. 
ــبکه ای و  ــی ش ــرکت های بازاریاب ــی ش بعض
بازاریاب هــای فعــال مدعــی هســتند کــه 
ایــن اتفــاق هرگــز نمی افتــد؛ امــا اشــباع در 

ــت. ــی اس ــطحی حتم ــد س ــی چن بازاریاب
 وعده های پوچ 

ذات بازاریابــی شــبکه ای باعــث می شــود 
ــه شــود.  ــر وزن خــودش ل ــن ماشــین زی ای

ــه؟  ــا چگون ام
بازاریابــی شــبکه ای بــا وعــده موفقیــت و 
داشــتن زیرمجموعه هــای پرتعــداد بــرای هــر 
ــرض  ــد. ف ــه کار می کن ــدام ب ــده اق توزیع کنن
کنیــد همــه چیــز خــوب پیــش بــرود و 
فروشــنده ها روزبــه روز بیشــتر شــوند. وقتــی 
تعــداد فروشــنده ها بــه واســطه افزایــش 
ــه حالــت نهایــی خــود  نمایــی و تصاعــدی ب
برســند، دیگــر بازاریابــی بــرای اســتخدام 
موجــود نخواهــد بــود. حــال شــرکت بــا 
روبه روســت کــه  فروشــندگان  از  انبوهــی 
ــداران  ــه خری ــوالت را ب ــد محص ــد دارن قص

ــدار؟  ــدام خری ــا ک ــد؛ ام ــه کنن عرض
فروشــنده  بــه  تبدیــل  خریــداران  خــود 
ــی  ــدار کس ــمت خری ــر در س ــده اند. دیگ ش
نمانــده و همــه قصــد فــروش دارنــد. در ایــن 
ــاد  ــل زی ــه و می ــم عرض ــم عظی ــت حج حال
ــازار  ــباع ب ــه کاال و اش ــه عرض ــندگان ب فروش
باعــث ضــرر گســترده توزیع کننــدگان رده 

پاییــن می شــود.
 نگاه فقهی به بازاریابی شبکه ای

ــی  ــز بررس ــی نی ــر فقه ــئله را از نظ ــن مس ای
ــکارم  ــر م ــت هللا ناص ــرت آی ــم. حض می کنی
شــیرازی در این بــاره می گویــد: »تنهــا در 
صورتــی کــه بازاریابــی بــه صــورت شــبکه ای و 
زیرمجموعــه ای نباشــد و ســود حاصلــه فقــط 
بــه بازاریــاب اول تعلــق گیــرد، اشــکالی نــدارد 

و غیــر آن اشــکال دارد. البتــه ممکــن اســت 
در طرح هــای جدیــد، بعضــی از اشــکاالت 
ــوز  ــی هن ــد، ول ــده باش ــرف ش ــن کار برط ای
ــای  ــتفاده بازاریاب ه ــه اس ــی ک ــکال اصل اش
ــل«  ــه باط ــال ب ــی »اکل م ــطه و نوع بالواس

ــود دارد.«  ــت، وج اس
ــه باطــل را  ایــن مرجــع، مســئله اکل مــال ب
ــون  ــج میلی ــر پن ــت: »اگ ــرده اس ــی ک معرف
ــا  ــازى شــده باشــند، تنه ــن ب ــر جــذب ای نف
بــه حــدود ۵۰ هــزار نفــر ســود کانــى تعّلــق 
مى گیــرد و حــدود یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
نفــر هیــچ ســودى دریافــت نمى کننــد و 
ــون و  ــى  ۳ میلی ــرکت کنندگان یعن ــه ش بقی
ــد،  ــط ضــرر کرده ان ــر فق ــر دیگ ــزار نف ۷۵۰ ه
بــى آنکــه ســکّه اى دریافــت کــرده باشــند.« 
همان گونــه کــه ماحظــه مى کنیــد عــده 
ــرکت(  ــود ش ــر و خ ــزار نف ــدودى )۵۰ ه مح
مثبتــى  فعالیــت  و  مهــم  آنکــه کار  بــى 
داشــته باشــند، امــوال هنگفتــى را تصاحــب 
شــاخه هاى  در  کــه  افــرادى  و  مى کننــد 
آخــر هســتند )حــدود ۴ میلیــون نفــر( 
مال باختــگان واقعــى هســتند و ایــن معنــى 

ــت.  ــل« اس ــه باط ــال ب »اکل م
حضــرات آیات سیســتانی، صافــی گلپایگانی، 

ــوری همدانــی، وحیــد خراســانی، شــبیری  ن
زنجانــی،  هاشــمی شــاهرودی و برخــی دیگر 
از مراجــع احتیــاط را در ترک دانســته و برخی 
هــم ایــن کار را جایــز ندانســته اند. البتــه 
ــراد  ــی اف ــوارد فقه ــه در م ــت ک ــح اس واض
صرفــا بایــد بــه مرجــع خــود رجــوع کــرده و 
ــه  ــتخراج و ب ــود را اس ــم خ ــع اعل ــر مرج نظ

ــد. آن عمــل کنن
 نیروی کار جوان در خطر است!

 اســتفاده از نیــروی کار و تربیــت نیــروی کار 
ــر  ــور و ه ــر کش ــات ه ــی از الزام ــوان، یک ج
جامعــه ای اســت. در واقــع نیــروی کار داخلی 
ــرار  ــور ق ــد کش ــیر تولی ــد در مس ــه بای ــا ک م
ــبکه ای  ــی ش ــرکت های بازاریاب ــرد، در ش گی
یــا چنــد ســطحی، دالل محصــوالت مصرفــی 
کشــورهای خارجــی یــا داخلــی می شــود کــه 
ــروی  ــا از نی ــه م ــاق ضمــن اینک ــن اتف ــا ای ب
کار جــوان محــروم می شــویم، حتــی صنایــع 

ــودی می کشــانیم.  ــه ناب ــز ب خــود را نی
برخــی از فعــاالن ایــن عرصــه معتقدنــد کــه 
ــد  ــن کار ندارن ــی در ای ــرک و پویای ــچ تح هی
و کل وقــت خــود را صرفــا بــا جلســات 
ــوا  ــریفاتی و بی محت ــه ای تش ــی و ارائ آموزش

می گذراننــد.

کیمیای وطن بررسی می کند: 

هرم وارونه بازاریابی شبکه ای
سریال بی انتهای بازاریابی در شبکه های اقتصاد ایران

پایــان ســال گذشــته مجمــوع  در حالــی در 
بدهــی بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری بــه بانــک 
مرکــزی بــا رشــد حــدود ۲۰ درصــدی همــراه بوده 
ــاری و  ــای تج ــی بانک ه ــن بده ــن بی ــه در ای ک
تخصصــی برخــاف دوره هــای قبــل ریــزش 
حــدود ۱۳ درصــدی داشــته؛ امــا در ســوی مقابــل 
ــه  ــت ک ــی اس ــای خصوص ــی بانک ه ــن بده ای

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــش از ۲۰۰ درص بی

ــرای  ــک مرکــزی ب اضافه برداشــت بانک هــا از بان
تامیــن نقدینگــی خــود کــه بــرای اهــداف مختلف 
هزینــه  تامیــن  و  تســهیات دهی  به ویــژه 
تســهیات تکلیفــی اتفــاق می افتــد عاملــی شــده 
ــک  ــه بان ــا ب ــرای رشــد معمــول بدهــی بانک ه ب
ــد  ــن رون ــف ای ــای مختل ــا در دوره ه ــزی؛ ام مرک
ــن  ــده و در بی ــی ش ــار تغییرات ــب دچ ــد اغل رش
انــواع بانک هــا از جملــه بانک هــای تجــاری، 

ــت. ــاوت اس ــی متف ــی و خصوص تخصص
تازه تریــن گزارشــی کــه بانــک مرکــزی از خاصــه 
دارایی هــا و بدهی هــای بانک هــا و مؤسســات 
اعتبــاری منتشــر کــرده نشــان می دهــد کــه 
مجمــوع بدهــی آن هــا در پایــان ســال ۱۳۹۵ بــا 
ــه حــدود ۹۹ هــزار  رشــدی بیــش از ۱۹ درصــد ب
ــات  ــت. جزئی ــیده اس ــان رس ــارد توم و ۶۰۰ میلی
ایــن بدهــی از ایــن حکایــت دارد کــه تــا ۱۲ 

ــی   ــه بده ــق ب ــان متعل ــارد توم ــزار و ۲۰۰ میلی ه
ــه ۱۳  ــبت ب ــه نس ــت ک ــاری اس ــای تج بانک ه
ــا ۱۳  ــال ۱۳۹۴ ت ــان س ــارد توم ــزار و ۸۰۰ میلی ه

ــه اســت.  درصــد کاهــش یافت
همچنیــن بیــش از ۴۹ هــزار میلیــارد تومــان 
بانک هــای  بــه  بانکــی  شــبکه  بدهــی  از 
رقــم  ایــن  کــه  دارد  اختصــاص  تخصصــی 
میلیــارد  هــزار   ۵۷ بــا  مقایســه  در  نیــز 

 تومــان پایــان ســال ۱۳۹۴ تــا ۱۳.۷ درصــد 
کاهش دارد. 

و  بانک هــا  بدهــی  در  توجــه  مــورد  موضــوع 
ــی  ــک مرکــزی، طلب ــه بان ــاری ب مؤسســات اعتب
ــی  ــای خصوص ــک از بانک ه ــن بان ــه ای ــت ک اس
دارد. در حــال حاضــر مجمــوع رقــم بدهــی 
ــته  ــال گذش ــان س ــی در پای ــای خصوص بانک ه
 بــه ۳۸ هــزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان رســیده 
ــا ۱۲ هــزار و ۴۰۰  اســت. ایــن رقــم در مقایســه ب
میلیــارد تومــان ثبت شــده در ســال ۱۳۹۴ حــدود 
۲۰۶ درصــد افزایــش داشــته اســت. بانــک مرکزی

 رشد ۲۰۶ درصدی بدهی بانک های خصوصی

،،
مســائل  از  دیگــر  یکــی  اشــباع، 
چالش برانگیــز شــرکت های بازاریابــی 
آن  مخالفــان  اســت؛  شــبکه ای 
معتقدنــد کــه ایــن پدیــده بــه اشــباع 
می رســد و موافقــان هــم معتقدنــد 

نیســت. اشــباع  از  خبــری 



هشتبهشت
شناسایی ۱۰۰ هزار هکتار کانون 

 فرسایشی بادی درجه یک 
در اصفهان

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  کیمیای وطن
اســتان اصفهــان گفــت: ۱۶ کانــون فرسایشــی بــاد در 
ــداد ۱۰۰  ــن تع ــه از ای ــان شناســایی شــده ک اســتان اصفه
هــزار هکتــار کانــون درجــه یــک در شهرســتان های آران و 
بیــدگل، نطنــز، اردســتان، برخــوار و میمــه، اصفهــان، نائین، 

خور و بیابانک و کاشان قرار دارد.
پیش بینــی  کــرد:  اظهــار  شــاملی  محمدحســین     
می شــود تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه بحــث کنتــرل 
ــود.  ــل ش ــی ح ــک فرسایش ــه ی ــران درج ــای بح کانون ه
ــال  ــی س ــرح بیابان زدای ــی ط ــارات اجرای ــزود: اعتب وی اف
بــه ســال مصــوب شــده و بــرای ســال اول نزدیــک بــه ۳۰۰ 

ــال اختصــاص داده می شــود. ــارد ری میلی
پیگیــری  و  کنتــرل  از  پــس  شــاملی تصریــح کــرد: 
ایجــاد  بــه  نوبــت  بــادی  فرســایش  کانون هــای 
اکوتوریســم در مناطــق بیابانــی اســت و در حــال حاضــر ۹ 
طــرح در مناطــق بیابانــی داریــم کــه در آینــده در اولویــت 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق

 ورود 35۰ دستگاه اتوبوس جدید 
به ناوگان حمل و نقل عمومی

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: ۳5۰ 
ــل و  ــاوگان حم ــه ن ــال ب ــان س ــا پای ــوس ت ــتگاه اتوب دس
 نقــل عمومــی و اتوبوســرانی اصفهــان اضافــه خواهــد 

شد.

رضــا امینــی اظهــار کــرد: در ســال ۹4 اعتباراتــی بــه خریــد 
ــوس شــهری اختصــاص یافــت کــه 27  ۱۱۰ دســتگاه اتوب
دســتگاه از ابتــدای ســال، وارد خــط ســامانه تندرو شــهری 
شــد و 8۰ دســتگاه در هفتــه گذشــته بــه شــهرداری تحویل 

داده شــده اســت.
 وی افــزود: ۳۰ دســتگاه باقی مانــده نیــز طــی مــاه جــاری 
بــه شــهرداری اصفهــان تحویــل داده و ۳5۰ دســتگاه 
اتوبــوس تــا پایــان ســال بــه نــاوگان حمــل و نقــل عمومی 
ــا  ــه طبیعت ــه خواهــد شــد ک ــان اضاف و اتوبوســرانی اصفه
ــراه  ــه هم ــرانی را ب ــاوگان اتوبوس ــازی ن ــازی و نوس بازس

خواهــد داشــت.
ــان  ــروی اصفه ــط دوم مت ــاره خ ــا اش ــه ب ــی در ادام امین
ــار  ــط دوم قط ــی خ ــع مال ــن مناب ــرارداد تامی ــت: ق گف
ــا  ــارد تومــان ب ــا اختصــاص ۱5۰۰ میلی ــان ب شــهری اصفه
ــهر  ــک ش ــه بان ــته ب ــی وابس ــش خصوص ــارکت بخ مش
ــهریورماه ۱۳۹5  ــد و در ش ــده ش ــال ۹5 دی ــه س در بودج

ــت. ــد گش ــهر منعق ــک ش ــا بان ــهرداری ب ــرارداد ش ق
ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــروژه از  ــن پ ــان در ای ســهم 5۰ درصــدی شــهرداری اصفه
ــن  ــال تامی ــدت 4 س ــان در م ــارد توم ــق ۱5۰۰ میلی طری
ــان  ــهرداری اصفه ــع ش ــه موق ــدام ب ــا اق ــا ب ــود ت می ش
ــل  ــوط ری ــان روی خط ــهری اصفه ــار ش ــوط دوم قط خط

ــرد. ــرار گی ق
ــرای  ــه بعضــی حواشــی ایجادشــده ب ــا اشــاره ب ــی ب امین
نظــام بانکــی افــزود: دولــت بایــد برنامــه ای جامــع بــرای 
صــدور مجــوز مؤسســات و همچنیــن نظــارت بــر عملکــرد 
آن هــا داشــته باشــد. هفتــه گذشــته بیشــتر مدیــران 
ــی  ــود بانک ــرخ س ــه ن ــد ک ــان  کردن ــور اذع ــادی کش اقتص
ــه  ــه ب ــی ک ــی از ضربه های ــرا یک ــد؛ زی ــش یاب ــد کاه بای
تولیــد و اشــتغال کشــور زده شــده، نرخ هــای سرســام آور 

ــوده اســت. ســود بانکــی ب
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
شــاهد برخــی بی مهری هــا بــه مؤسســات و بانک هــا 
هســتیم کــه آن هــم انصــاف نیســت؛ ماننــد بانــک شــهر 
کــه ســرمایه گذار اولیــه آن شــهرداری بــوده  و بــه ســختی 
ــد؛  ــظ کن ــی حف ــبکه بانک ــود را در ش ــگاه خ ــته جای توانس
امــا بــا اظهــار نظــر برخــی سیاســیون بــا مشــکل مواجــه 

می شــود.
امینــی ادامــه داد: بانک هایــی بــا ارائــه خدمــات از بخــش 
تولیــد و کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال در بخش هــای 
ــری  ــورد بی مه ــد م ــه نبای ــد ک ــت می کنن ــف حمای مختل
واقــع شــوند و بایــد تــاش کــرد  هنــگام رکــود اقتصــادی 

ــا مشــکل مواجــه نشــویم. ایســنا  ب

واژگونی خودرو در خوروبیابانک پنج 
مصدوم برجا گذاشت

   واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــژو پرشــیا 
ــک موجــب  ــه چاهمل ــر هفــت جــاده فرخــی ب در کیلومت

مصــدوم شــدن پنــج نفــر از سرنشــینان آن شــد.
پزشــکی  فوریت هــای  پایگاه هــای  امــور  مســئول   
ــه ســاعت ۱2  ــن حادث ــک گفــت: ای شهرســتان خوروبیابان
ــه اورژانــس  شــنبه شــب اتفــاق افتــاد و پــس از اعــام ب
ــل  ــه مح ــتانی ب ــش بیمارس ــدادی پی ــای ام ۱۱5، واحده
ــه  ــن حادث ــه ای ــان اینک ــا بی ــزام شــدند.رضا رحمــت  ب اع
تلفــات جانــی نداشــت افــزود: خــودرو ســواری از ســمت 
طبــس بــه ســمت ناییــن در حرکــت بــود.وی  بیــان 
ــه  ــی ب ــات درمان ــل خدم ــرای تکمی ــان ب ــت مصدوم داش
بیمارســتان ناییــن منتقــل شــدند.رحمت گفــت: مصدومان 
دختــر و پســر ۱۶ ســاله،یک خانــم 4۰ ســاله و دو مــرد 45 
ــن شهرســتان از  ــح کــرد: ای ــد.وی تصری و 27 ســاله بودن
چهــار پایــگاه اورژانــس پیــش  بیمارســتانی،پنج دســتگاه 
ــه  ــت.به گفت ــوردار اس ــنل برخ ــر پرس ــس و 2۱ نف آمبوالن
ــس راه در  ــه توســط کارشناســان پلی ــت حادث ــت عل رحم

دســت بررســی اســت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

کل  مدیــر  خبــری  نشســت  اولیــن 
در حالــی  اصفهــان  اســتان  زندان هــای 
برگــزار شــد کــه  وی در هفتــه قــوه قضائیــه 
ســال ۹۶ بــه عنــوان مدیــر و کارمنــد نمونــه  
ــن  ــی و ای ــور معرف ــی کش ــتگاه قضای دس
ــط عمومــی  ــود کــه از ســوی رواب ــری ب خب

ــد.  ــام ش ــانه ها اع ــه رس ــن اداره ب ای
اســدهللا گرجــی زاده کــه در کارنامــه 28 
ســاله فعالیــت خــود ســوابق مدیریــت 
اســتان های  زندان هــای  کل  اداره 
ــه  ــاری و کردســتان را ب چهارمحــال و بختی
ثبــت رســانده  در ابتــدای صحبت هــای 
ــب اشــاره داشــت کــه  ــن مطل ــه ای خــود ب
ــرای  ــرش ب ــت پذی ــان  ظرفی ــدان اصفه زن

ــدارد.  ــی را ن ــداد زندان ــن تع ای
گرجــی زاده در ادامــه از مســئوالن خواســت  

بــرای شــناخت مشــکات جامعــه بــه 
ــده ای  ــا چکی ــد و ب ــا سرکشــی کنن زندان ه
ــک  ــراد از نزدی از معضــات و مشــکات اف

آشــنا شــوند.
در  را  قانونــی  و  فرهنگــی  مســائل  وی 
زندانــی شــدن افــراد تأثیرگــذار عنــوان 
ــت  ــاره داش ــوع اش ــن موض ــه ای ــرد و ب ک
کــه اگــر زندان هــا را درســت درک نکنیــم، 
قطعــا مشــکات بــه  صــورت تسلســل وار بــه 

ــد.  ــد ش ــیده خواه ــه کش ــطح جامع س
 حمایت از خانواده های زندانیان 

بسیار مهم است
زندانیــان  خانواده هــای  از  حمایــت  وی 
ــت:  ــان داش ــرار داد و بی ــد ق ــورد تاکی را م
ــود،  ــت نش ــا حمای ــن خانواده ه ــر از ای اگ
تخلفــات  بــه  آن هــا  احتمــال گرایــش 
وجــود دارد. ایــن خانواده هــا را از لحــاظ 
درمانــی، فرهنگــی، تأمیــن اجتماعــی و … 

بایــد حمایــت کــرد و آن را بــه حــال خــود 
ــرد.  ــا نک ره

مدیــر کل ســازمان زندان هــای اســتان 
اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه موظــف 
هســتیم از وقــوع جــرم پیشــگیری کنیــم، 
گفــت: ســال ۹5، ۳۰ هــزار و 5۰۰ نفــر 
ــبت  ــه نس ــته ایم ک ــدان داش ــه زن ورودی ب
ــش  ــد کاه ــدود ۱.8 درص ــال ۹4 ح ــه س ب

ورودی هــا را نشــان می دهــد. 
گرجــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه  8۱ درصــد 
ورودی زندانیــان در ســال ۹5 بــرای اولیــن 
افــزود:  بودنــد،  آمــده  زنــدان  بــه  بــار 
ــه ۹۶ درصــد  ــن اســت ک ــر ای ــا بیانگ آماره
ــان مــرد و 4 درصــد زن، 57 درصــد  زندانی
 زندانیــان متأهــل و ۳ درصــد بی ســواد 

بوده اند.
 ایران، رتبه هشتم جهان 

در آمار زندانیان 
ــس از  ــد پ ــه نبای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرای سوءپیشــینه،  ــط ب ــان فق آزادی زندانی
ــن افــراد را از جامعــه طــرد کــرد، ادامــه  ای
داد: در ســال گذشــته 2۹ هــزار نفــر از بنــد 

ــد. ــی یافته ان ــدان رهای زن
 وی در ادامــه از ارائــه آمــاری خــاص درباره 
ــه  ــر داد و ب ــان خب ــدان اصفه ــت زن وضعی
ایــن نکتــه اشــاره داشــت: تعــداد زندانیــان 
ــه  ــامی رتب ــورهای اس ــن کش ــور در بی کش
اول، در بیــن کشــورهای آســیا رتبــه چهــارم 
ــه هشــتم  ــان رتب ــن کشــورهای جه و در بی

را دارد.

ــان  ــداد زندانی ــرد:  تع ــار ک گرجــی زاده اظه
در زنــدان مرکــزی ســه برابــر بیشــتر از 
ظرفیــت اســت کــه کار اصــاح و تربیتــی را 

ــد. ــه رو می کن ــکل روب ــا مش ب
 مدیــر کل ســازمان زندان هــای اســتان 
ــگار  ــه پرســش خبرن ــان در پاســخ ب اصفه
کیمیــای وطــن مبنــی بــر اینکــه چنــد 
ــزود:  ــتند، اف ــاد هس ــان معت ــد زندانی درص
زنــدان  وارد  کــه  افــرادی  درصــد   7۰
می شــوند، مشــکل اعتیــاد دارنــد و بــا 
ــی  ــد؛ ول ــه گریبانن ــت ب ــکل دس ــن مش ای
ــتان  ــای اس ــودی زندان ه ــد موج 5۰ درص
معتــاد هســتند کــه در زنــدان تحــت درمــان 

می گیرنــد. قــرار 

 زندان جدید اصفهان در زیار 
ــد  ــدان جدی ــه محــل زن ــان اینک ــا بی وی ب
ــت،  ــده اس ــار پیش بینی ش ــان در زی اصفه
ــن  ــاخت ای ــرای س ــارد ب ــت: ۳۶۰ میلی گف

ــوز  ــی هن ــه؛ ول ــرار گرفت ــر ق ــل مدنظ مح
ــده  ــن  نش ــت تأمی ــوی دول ــار آن از س اعتب

ــت. اس
زنــدان  بهره بــرداری  از  گرجــی زاده 
ــر داد  ــر خب ــت 75۰ نف ــا ظرفی ــاد ب نجف آب
ــا  ــان ب ــدان کاش ــبختانه زن ــزود: خوش و اف
ــان  ــا پای ــز ت ــارد تومــان نی ــه ۳2 میلی هزین
ســال بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.

 وی  از حافــظ قــرآن شــدن 2 هــزار و 
اصفهــان  اســتان  زندانیــان  از  نفــر   4۰۰
خبــر داد و گفــت: ۳ هــزار و 5۰۰ نفــر از 
خانــواده زندانیــان تحــت پوشــش انجمــن 
ــزار و ۱۳5  ــک ه ــان و ی ــت از زندانی حمای
ــتی  ــش بهزیس ــت پوش ــز تح ــواده نی خان

گرفته انــد. قــرار 
ــان  ــم زندانی ــای جرائ  گرجــی زاده در رتبه ه
بــا 2۶ درصــد در  گفــت: مــواد مخــدر 
ــد  ــتند و 5۰ درص ــا هس ــه اول ورودی ه رتب
موجودی هــا در زندان هــای اســتان مرتبــط 
بــا 2۰  ایــن جــرم اســت؛ ســرقت  بــا 
ــد  ــخاص ۱4 درص ــه اش ــرم علی ــد، ج درص
ــا ۱۳ درصــد در  ــی ب و محکومیت هــای مال

گرفته انــد. قــرار  بعــدی  جایگاه هــای 
ــزار و  ــک ه ــه ی ــان اینک ــا بی ــی زاده ب گرج
4۰۰ عنــوان مجرمانــه منجــر بــه زنــدان 
وجــود دارد، تأکیــد کــرد: مــردم نبایــد ُمصر 
در فرســتادن افــراد بــه زنــدان باشــند؛ 
ــوان آخریــن راهــکار  ــه  عن ــد ب ــدان را بای زن
ــرای  ــر ب ــای دیگ ــت و از راه ه ــر گرف در نظ

ــت. ــراد گام برداش ــاح اف اص

مدیر کل زندان های استان اصفهان خبر داد:

تعداد زندانیان در زندان مرکزی سه برابر ظرفیت است

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــتاندارد اس ــر کل اس مدی
تجهیــزات و دســتگاه های بــازی 2۳ شــهربازی 
و پــارک بــازی در ایــن اســتان بــه دلیــل 
ــب  ــاری پلم ــال ج ــودن در س ــتاندارد ب غیراس

ــت.   ــده اس ش
و  تجهیــزات  افــزود:  غامحســین شــفیعی 
پارک هــای  شــهربازی ها،  بــازی  وســایل 
ــادی مشــمول اســتاندارد  ــازی و پارک هــای ب ب
ــان  ــا زم ــزات ت ــب تجهی ــت و پلم ــاری اس اجب
رفــع مشــکات و نواقــص آن هــا و رعایــت 

مــوارد ایمنــی و اســتاندارد پابرجاســت.
وی بــا بیــان اینکــه پلمــب تعــدادی از تجهیزات 
ــای  ــه معن ــازی ب ــارک ب ــا پ ــهربازی ی ــک ش ی
تعطیلــی کل مجموعــه نیســت، اظهــار کــرد: بــه 

ــان  ــزات، کارشناس ــکل تجهی ــع مش ــض رف مح
را بررســی می کننــد و در  اســتاندارد آن هــا 
صــورت رعایــت نــکات ایمنــی و اســتاندارد 
بــرای اســتفاده عمــوم رفــع پلمــب می شــوند.

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تله کابیــن و تله ســیژ 
اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن تجهیــزات در حــال 
ــون ۹۰ درصــد از  استانداردســازی اســت و تاکن
کارهــای مربــوط بــه آن هــا انجــام شــده و فقــط 

کارهــای مستندســازی باقــی مانــده اســت.
تله ســیژ  و  تله کابیــن  شــفیعی  بــه گفتــه 
اصفهــان در زمــان حاضــر مشــکلی از نظــر 
ــان  ــتاندارد اصفه ــر کل اس ــدارد. مدی ــی ن ایمن
بــازی  پارک هــای  و  شــهربازی ها  تعــداد 
 8۰ حــدود  را  اســتان  در  شناسایی شــده 

مجموعــه اعــام کــرد. شــفیعی همچنیــن 
ــاره و  ــورها اش ــتاندارد آسانس ــوع اس ــه موض ب
ــه در  ــی ای ک ــاس بررس ــر اس ــرد: ب ــح ک تصری
ســال ۹۳ در اســتان اصفهــان انجــام شــد، ۹7 
درصــد آسانســورهای اماکــن عمومــی و دولتــی 

اســتان، غیراســتاندارد بودنــد.
ــمول  ــور مش ــه آسانس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
بــا  افــزود:  اســت،  اجبــاری  اســتاندارد 
وجــود اعــام غیراســتاندارد بــودن بیشــتر 
دولتــی  و  عمومــی  اماکــن  آسانســورهای 
بــرای  آن هــا  از  تعــدادی  تاکنــون  اســتان، 
اســتاندارد کــردن مراجعــه کرده انــد و هنــوز 
ــت. ــتاندارد اس ــا غیراس ــادی از آن ه ــد زی درص

مدیــر کل اســتاندارد اصفهــان بیــان کــرد: 

ــورمان  ــور در کش ــه آسانس ــوط ب ــوادث مرب ح
جالــب توجــه اســت. 

آزمــون  بازرســی  بــه  اشــاره  بــا  شــفیعی 
ــل  ــن و گازوئی ــع بنزی ــوخت مای ــای س نازل ه
در ســطح اســتان اصفهــان گفــت: در ســال 
گذشــته 5 هــزار و 5۰ دســتگاه نازل ســوخت در 
اســتان کنتــرل شــد کــه حــدود 2۰ درصــد آن ها 

ــتند. ــکل داش مش
ــا ۳۰ سی ســی  ــاف ت ــان اینکــه اخت ــا بی وی ب
نــازل، قابــل چشم پوشــی  در دســتگاه های 
اســت، افــزود: بیشــتر از ایــن مقــدار اختــاف، 
ــع  ــه رف ــتگاه مربوط ــد دس ــکل دارد و بای مش

ــود. ــص ش نق
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تاکنــون مــورد خاصــی 
از دســتکاری عمــدی در دســتگاه های نــازل 
ســوخت در اســتان نداشــتیم، اظهــار کــرد: اگــر 
ــه مــا  ــد، ب ــه دارن ــن زمین مــردم گزارشــی در ای

اعــام کننــد تــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.

ــار  ــا عی ــه فــروش طــا ب ــوط ب ــده مرب 40پرون
ــان ــن در اصفه پایی

از  اصفهــان  اســتان  اســتاندارد  کل  مدیــر 
تشــکیل پرونــده بــرای 4۰ مــورد تولیــد و 
ــن در  ــار پایی ــا عی ــا ب ــات ط ــروش مصنوع ف
ســال گذشــته در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: 
ــا، برخــورد جــدی  ــن پرونده ه ــان ای ــا متخلف ب

می شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر گونــه واردات طای 
ساخته شــده بــه کشــور ممنــوع اســت، افــزود: 
مــا همــه مصنوعــات طــای خارجی را از ســطح 
بــازار اصفهــان جمــع آوری کرده ایــم؛ بــه طــوری 
ــاق را  ــای قاچ ــو ط ــته 7۰ کیل ــال گذش ــه س ک
ــت  ــع دول ــه نف ــع آوری و ب ــگاه ها جم از فروش

مصــادره شــد.
طافروشــی ها  بعضــی  در  وی  بــه گفتــه   
مصنوعــات ایرانــی بــه نــام خارجــی بــه فروش 

می رســد. 

معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان گفــت: قطعــا تــا 
اواخــر پاییــز زاینــده رود جــاری نخواهــد 
شــد و بــرای تعییــن زمــان قطعــی بایــد 
منتظــر بارش هــای پاییــز و زمســتان 

باشــیم.
ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــور ب ــی بصیرپ عل

ــار  ــده رود اظه ــره آب زاین ــت ذخی وضعی
ــون  ــر ۳8۰ میلی ــال حاض ــت: در ح داش
ــته  ــد انباش ــت س ــب آب پش ــر مکع مت

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: ایــن میــزان نســبت بــه 
ســال گذشــته ۱۰ درصــد افزایش داشــته، 
امــا نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت بــه 

حــدود نصــف کاهــش یافتــه و نیــاز بــه 
توجــه بیشــتر شــهروندان و صرفه جویــی 

ــتر دارد. بیش
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت 
داد:  ادامــه  اصفهــان  منطقــه ای  آب 
درخصــوص تأمیــن آب شــرب اصفهــان 
ــن  ــدارد و در ای ــود ن ــدی وج ــئله ج مس

ــم. ــکلی نداری ــه مش زمین
وعــده  طبــق  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کشــاورزان  اختیــار  در  آب  داده شــده 
غــرب اســتان قــرار گرفتــه، تصریــح 
کــرد: از یکــم تــا بیســتم تیرمــاه بــا 
ســد،  کشــاورزان  خروجــی  افزایــش 
اقــدام بــه آبیــاری زمین هاثــی خــود 

نــد. کرده ا
ــز  ــرداد نی ــرد: در م ــه ک ــور اضاف بصیرپ
شــهریورماه  در  و  میــزان  همیــن  بــه 

ــاورزان  ــه کش ــری آب ب ــدار کمت ــه مق ب
بتواننــد  کــه  شــده  داده  اختصــاص 
ــد. ــاری کنن ــود را آبی ــزارع خ ــا و م باغ ه

معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهــان در پاســخ بــه ســؤالی 
بازگشــایی رودخانــه زاینــده رود  دربــاره 
ــده رود  ــز زاین ــا اواخــر پایی ــا ت ــت: قطع گف
جــاری نخواهــد شــد؛  بــرای تعییــن زمــان 
ــز و  ــای پایی ــر بارش ه ــد منتظ ــی بای قطع

زمســتان باشــیم. فــارس

مدیر کل استاندارد استان اصفهان:

تجهیزات 23 شهربازی در استان اصفهان پلمب شده است

تا اواخر پاییز، منتظر جاری شدن زاینده رود نباشید

یکی از »چهارسوهای« ایران
در بــازار ســنتی گلپایــگان بــا قدمتــی حــدود 4۰۰ ســال و 
آجرکاری هایــی همچــون بــازار اصفهــان در دوران صفویــه، هنــوز 

ــان دارد. ــب و کار جری ــی و کس زندگ
 ... و  لوکــس  مغازه هــای  خریــد،  مجتمع هــای  پاســاژها، 
زیبایــی چشــم فریبی بــه شــهر گلپایــگان داده اســت؛ امــا آنچــه 
هنــوز چــون نگینــی در مرکــز شــهر می درخشــد و مجتمع هــای 
خریــد چنــد طبقــه نیــز نمی توانــد در برابــر آن قــد علــم کننــد، 
بــازار ســنتی گلپایــگان اســت کــه بــا طاق هــای گنبــدی ضربــی 
آجــری بــا گوشــه های زیبــا هــر روز پــر اســت از خریدارانــی کــه 

دلشــان بــا کاســبان ایــن بــازار اســت.
بــازار چهارســوق یــا همــان بــازار ســنتی گلپایــگان بــا دهانــه ای 
وســیع و طاق بنــدی و ســقف ضربــی آجــری، ســبک بناهــای 
ســلجوقی را دارد. در برخــی مــوارد ســوق را در محــل برخــورد دو 
راســته طراحی شــده بــازار قــرار می دادنــد و بــه شــکل فضایــی 
ــت  ــبب موقعی ــه س ــه ب ــاختند ک ــو می س ــورت چهارس ــه ص ب
ــازار  ــار ســوی ب ــد. چه ــه شــمار می آم ــی آن ارزشــمند ب ارتباط

ــکند،  ــازار تاش ــان، ب ــازار کرم ــران، ب ــازار ته ــازار الر، ب ــان، ب اصفه
ــوب  ــای خ ــگان از نمونه ه ــازار گلپای ــوی ب ــارا و چارس ــازار بخ ب

ــاری هســتند. ــن ســبک معم ــده ای باقی مان
 آجرکاری هــای بــازار ســنتی گلپایــگان بــا آجــرکاری دوران 
صفــوی در بــازار بــزرگ اصفهــان شــباهت دارد. بــازار مســگرها، 
ــازار  ــوه دوزان، ب ــازار فرش فروشــان، گی ــا، کاروانســرا، ب کوزه گره
ــد. ــگان را شــکل داده ان ــازار ســنتی گلپای ــی و تیمچه هــا، ب اصل

 قدیمی هــای بــازار می گوینــد در گذشــته کاســبان بــازار وقتــی 
ــد، در آن را  ــرک می کردن ــود را ت ــازه خ ــار مغ ــرف ناه ــرای ص ب
ــودن  ــته ب ــانه بس ــه نش ــوب ب ــه ای چ ــط تک ــتند و فق نمی بس
مغــازه جلــوی آن قــرار می دادنــد. کبــاب لذیــذ و بی نظیــر 
گلپایــگان هــر روز ظهــر در بــازار گلپایــگان طبــخ می شــود و بــا 
بویــی کــه در بــازار بــه راه می افتــد، کمتــر رهگــذری را می تــوان 
دیــد کــه در آن ســاعت از روز در بــازار باشــد، امــا از کبــاب بــازار 

بــا نــان تــازه و ریحــان ســبز بگــذرد.
بخشــی از بــازار گلپایــگان بــه پاســاژ عطاری هــا معــروف اســت؛ 
ــام مغازه هــای  ــه از اســم آن مشــخص اســت تم همان طــور ک
ــه از  ــی ک ــر خوش ــت. عط ــه عطارهاس ــوط ب ــاژ مرب ــن پاس ای

مغازه هــای عطارهــا بــه مشــام می رســد، ســبب می شــود 
ــد ایــن پاســاژ را تــرک  ــدون خری ــی و ب ــا دســت خال کســی ب
نکنــد. مســافرانی کــه وارد گلپایــگان می شــوند، بی شــک از ایــن 
ــا خــود از  ــی را ب ــاس مرغوب ــا اجن ــد ت ــد می کنن ــا خری مغازه ه

ــد. گلپایــگان ببرن
بــا توجــه بــه ســبک معمــاری و موقعیــت جغرافیایــی و ســوابق 
تاریخــی بــازار گلپایــگان می تــوان فهمیــد ایــن منطقــه در 
ــت.  ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــاری خوب ــت تج ــته از موقعی گذش
اهمیــت ایــن بنــا را از آنجــا می تــوان بــه خوبــی درک کــرد کــه 
از یــک ســو بــه منــاره گلپایــگان و از ســوی دیگــر بــه مســجد 
ــه  ــازار ســنتی ب ــن ب ــخ ســاخت ای ــع متصــل اســت. تاری جام
ــار  ــن ب ــون چندی ــردد و تاکن ــش برمی گ ــال پی ــدود 4۰۰ س ح

مرمــت شــده اســت.
گرچــه در طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل پاییــن آمــدن تــوان 
مــردم بــرای خریــد، بــازار رونــق ســابق را نــدارد، امــا بــا تــردد 
ــی  ــگ زندگ ــوان رن ــم می ت ــوز ه ــگان هن ــنتی گلپای ــازار س  در ب
و شــور و اشــتیاق را در چشــمان کاســبان و رهگــذران بــه خوبــی 
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مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
گفــت: در آینــده نزدیــک نســخ الکترونیــک 
بایگانی هایــی  و  خــورد  خواهــد  کلیــد 
اختصــاص داده شــده بــه صــورت سیســتمی 
ثبــت خواهــد شــد؛ کلیــه شــعب فیبــر نــوری 
داشــته و تمامــی زیرســاخت های انجــام 
ایــن اتفــاق عملیاتــی خواهــد شــد و منتظــر 

ــران هســتیم. دســتورکار ته
ــت  ــن گرامیداش ــواه ضم ــر دادخ    علی اصغ
هفتــه تأمیــن اجتماعــی اضافــه کــرد: از 
اســفند ۹5 نیمــی از دفترچه هــای بیمــه 
بیمارســتان ها  از  حــذف شــده و بعضــی 
ــد.   ــاز نمی کنن ــه ب ــه ای از دفترچ ــر برگ دیگ
بــه  مردمــی  مراجعــه  بــار  یک ســوم 
ــوده  ــی ب ــا و بیمارســتان های ملک درمانگاه ه

و حــدود 7۰۰ هــزار دفترچــه کاهــش یافتــه 
ــت. اس

ــه در  ــون دفترچ ــح داد: ۱.5 میلی وی توضی
ایــن مــدت دیگــر صــادر نشــده و امیدواریــم 
تــا پایــان ســال ۹۶ صــدور دفترچــه را پایــان 
داده و در ســطح اســتان اصفهــان دفاتــر بــه 

صــورت الکترونیــک صــادر  شــود.
ــا اشــاره  ــای خــود ب ــه صحبت ه وی در ادام
بــه اینکــه در اســتان اصفهــان 2۳ هــزار نفــر 
مقــرری بیمــه بیــکاری می گیرنــد کــه رشــد 
24 درصــدی را نشــان می دهــد، افــزود: 
ــاری رشــد داشــته  همچنیــن ۰.5 بیمــه اجب
و بــه دلیــل رکــود اقتصــادی شــاهد رشــد در 

بیمــه بیــکاری هســتیم.
وی اظهــار داشــت: از جمعیــت 5.۳ میلیــون 
نفــری اســتان، ۳.۳ میلیــون نفــر برابــر ۶5 
ــی  ــن اجتماع ــش تأمی ــت پوش ــد تح درص

ــداد را  ــن تع ــر از ای ــزار نف ــتند و 5۰۰ ه هس
ــد. جمعیــت بازنشســتگان تشــکیل می دهن

 افزایش حقوق  بازنشستگان
وی افــزود: از ایــن تعــداد یــک میلیــون 
بــا  بیمــه  هســتند کــه  نفــر  و ۹۰ هــزار 
نفــر  میلیــون   ۳.۳ خانواده هایشــان 
می شــود و از مجمــوع ایــن تعــداد 8۰۰ هــزار 
ــت  ــه تح ــد و بقی ــاری دارن ــه اجب ــر بیم نف

هســتند. بیمه هــا  دیگــر  پوشــش 
مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: ماهانــه ۳4۰ میلیــارد تومــان 
ــش  ــد. افزای ــوق می گیرن ــتگان حق بازنشس
حقوق هــا در اردیبهشــت اعمــال شــد؛ طلبــی 
ــه در  ــد ک ــت ماه دارن ــن و اردیبهش از فروردی

تیرمــاه پرداخــت خواهــد شــد.
دادخــواه یــادآور شــد: 2۳ هــزار نفــر مقــرری 
بیمــه بیــکاری می گیرنــد کــه رشــد 24 
ــن ۰.5  ــد؛ همچنی درصــدی را نشــان می ده
ــل  ــه دلی ــته و ب ــد داش ــاری رش ــه اجب بیم
رکــود اقتصــادی شــاهد رشــد در بیمــه 

ــتیم. ــکاری هس بی
ــا  ــا م ــا ب ــزار کارفرم ــرد: ۱۰2 ه ــوان ک وی عن
قــرار دارنــد؛ به عبــارت دیگــر ۱۰2 هــزار کارگاه 
ــر  ــه دیگ ــود دارد ک ــان وج ــتان اصفه در اس
ــت  ــتفاده از اینترن ــا اس ــه و ب ــدون مراجع ب
امــور خــود را انجــام می دهنــد؛  اصفهــان 
 در ایــن موضــوع رتبــه اول را در کشــور را 

دارد.

 نساجی کاشان، بزرگ ترین بدهکار 
به تأمین اجتماعی 

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
انجام شــده  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا 
بــرای کمــک بــه اشــتغال پایــدار یــادآور شــد: 
تخصصــی  کمیســیون های  در  ۱8۰ کارگــر 
مصــوب شــد تــا تأمیــن اجتماعــی بــه آن هــا 
کمــک کنــد بتواننــد ادامــه فعالیــت دهنــد.

وی افــزود: در ایــن زمینــه 2۰ میلیــارد تومــان 
ــه ۱2  ــه ماهان ــن ک ــم؛ ذوب آه ــک کردی کم
میلیــارد تومــان بــرای ۱8 هــزار کارگــر خــود 
ــه  ــن مصوب ــا ای ــد ب حــق بیمــه پرداخــت کن
دریافــت  را  آن  یک ســوم  مــاه   ۶ طــی 
ــا پرداخــت  می کنیــم و فرصــت می دهیــم ت

ــد. کنن
ــکار  ــن بده ــرد: بزرگ تری ــار ک ــواه اظه دادخ
اصفهــان  اســتان  در  اجتماعــی  تأمیــن 
نســاجی کاشــان اســت کــه ۱2۰ میلیــارد 
تومــان بدهــکار اســت کــه از ایــن میــزان، ۶۰ 

درصــد جریمــه را تشــکیل می دهــد. 
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775 زائر کاشانی به حج تمتع 
اعزام می شوند

سرپرســت اداره حــج و زیــارت کاشــان گفــت: امســال 775 
زائــر از ایــن شهرســتان بــه حــج تمتــع اعــزام می شــوند و در 

ســرزمین وحــی حضــور پیــدا می کننــد.
ــل  ــوان عوام ــه عن ــز ب ــر نی ــزود: ۳5 نف ــا اف ــاس نیکونی عب

ــرد. ــد ک ــی خواهن ــران را همراه ــن زائ ــتیبانی، ای پش
ــی  ــب 7 کاروان راه ــده در قال ــن ع ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــتین کاروان  ــزود: نخس ــد، اف ــد ش ــی خواهن ــرزمین وح س
حجــاج کاشــانی 2۳ مــرداد بــه عربســتان اعــزام می شــوند.

وی یــادآور شــد: امســال مراســم بزرگداشــت هفتــه حــج بــا 
حضــور حجــاج و مدیــران کاروان هــا در مصــای بقیة االعظــم 

)عــج( محــل برگــزاری نمــاز جمعــه برگــزار می شــود.

مناسب سازی معابر و پیاده روهای 
منطقه یک در سال جاری

ــر و  ــت: معاب ــان گف ــهرداری اصفه ــک ش ــه ی ــر منطق مدی
پیاده روهــای ســطح منطقــه در ســال جــاری بــرای تــردد 

ــوند. ــی ش ــازی م ــازان مناسب س ــوالن و جانب روان معل

ــر را در  ــازی معاب ــت مناسب س ــان نهض ــهرداری اصفه ش
ســال جــاری بــرای آرامــش و تــردد روان جانبــازان و 

ــد. ــال می کن ــت دنب ــا جدی ــوالن ب معل
 حمیــد عصــارزادگان، مدیــر منطقــه یــک شــهرداری 
ــر  ــازی معاب ــرد: مناسب س ــار ک ــاره اظه ــان، در این ب اصفه
منطقــه بــرای تــردد روان معلــوالن، جانبــازان و ســالمندان 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــهرداری ق ــتورکار ش در دس
امســال خیابــان  ادامــه داد: در همیــن راســتا  وی 
تــا  مطهــری  خیابــان  فاصــل  حــد  شــمس آبادی 
می شــود.مدیر  مناسب ســازی  طالقانــی  خیابــان 
ــن در  ــت: همچنی ــان گف ــک شــهرداری اصفه ــه ی منطق
ســال جــاری مناسب ســازی پیاده روهــای خیابــان 
شــیخ بهایــی حــد فاصــل خیابــان شــمس آبادی 
ــان  ــای خیاب ــتی و پیاده روه ــهید بهش ــان ش ــا خیاب ت
ــدان  ــا می ــیری ت ــل ش ــل پ ــد فاص ــری ح ــهید مطه ش
ــود.عصارزادگان  ــام می ش ــاری انج ــال ج ــاب در س انق
تقاطع هــای ســطح منطقــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
همچــون چهــارراه هفتــم محــرم، طیــب و طالقانــی در 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــازی می ش ــاری مناسب س ــال ج س
مناسب ســازی بوســتان زاینــده رود حــد فاصــل پــل آذر 
تــا ســی و ســه پــل در ســال جــاری عملیاتــی می شــود.

در نشست هم اندیشی سمن های شهر 
اصفهان با مدیران شهری مطرح شد: 

 واگذاری امور به مردم 
از سیاست های شهرداری است

ســمن های  هم اندیشــی  نشســت  در  کیمیای وطن  
ارتقــای ســامت  بــا مدیــران شــهری،  اصفهــان  شــهر 
اهــداف  از  اجتماعــی  آســیب های  و کاهــش  اجتماعــی 
همــکاری شــهرداری بــا ســازمان های مردم نهــاد مطــرح 

شد.
هم اندیشــی  نشســت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ســمن های شــهر اصفهــان و مدیــران شــهری در محــل 
ــان برگــزار و در  ــت فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفه معاون
ــات مشــارکتی شــهرداری  ــا و اقدام ــه تشــریح برنامه ه آن ب
ابعــاد  تشــریح  و  مردم نهــاد  ســازمان های  بــا  اصفهــان 
ــاد  ــازمان های مردم نه ــتاوردهای س ــگاه دس ــی نمایش اجرای

ــد. ــه ش پرداخت
ایــن  در  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی  معــاون 
ــد در  ــورد تاکی ــت های م ــه از سیاس ــان اینک ــا بی ــت ب نشس
ــه  ــور ب ــذاری ام ــمت واگ ــه س ــن ب ــان رفت ــهرداری اصفه ش
تشــکل های مردمــی و کاهــش تصدیگــری شــهرداری در 
ــی  ــچ راه ــا هی ــرد: کشــور م ــار ک ــف اســت، اظه ــور مختل ام
ــا را  ــه کاره ــر اینک ــدارد؛ مگ ــکات ن ــت از مش ــرای برون رف ب
بــه مــردم واگــذار کــرده و عرصــه را بــرای بخــش خصوصــی 

ــد. فراهــم کن
وی یکــی از اشــتباهات طــی ســالیان گذشــته در کشــور را کــم 
کــردن زمینــه حضــور مــردم در انجــام کارهــای مختلــف ذکــر 
کــرد و افــزود: بــا دخالــت دســتگاه های حاکمیتــی در تمــام 
ــرای حضــور مــردم تنــگ و همیــن موضــوع  امــور، عرصــه ب

ســبب مشــکات بســیاری در کشــور شــد.
ــی  ــارکت های مردم ــی و مش ــور اجتماع ــر ام ــه مدی در ادام
شــهرداری اصفهــان در ادامــه ایــن نشســت اظهــار کــرد: چنــد 
ســال اســت همــکاری بــا ســمن ها را در دســتورکار خــود قــرار 
داده و تــاش کرده ایــم ایــن همــکاری هــر ســال گســترش 

پیــدا کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم در ســال جــاری تعــداد 
بیشــتری از ســمن ها را داشــته باشــیم، تصریــح کــرد: 
هم اکنــون تعــداد ســمن ها در اصفهــان زیبنــده شــهری 
ماننــد اصفهــان نیســت. امیــدوارم بــه واســطه حمایت هــای 
ــن  ــوت گرفت ــاهد ق ــز ش ــمن نی ــداد س ــن تع ــف همی مختل
ــهر  ــطح ش ــاد در س ــازمان های مردم نه ــن س ــش ای و افزای

ــیم. ــان باش اصفه
حــوزه  در  امیــدوارم  اضافــه کــرد:  مهدویان فــر  مســعود 
ســمن هابه مرحلــه ای برســیم کــه 5۰ ســمن در هــر منطقــه 

ــیم. ــته باش ــهرداری داش از ش
ــهرداری  ــی ش ــارکت های مردم ــی و مش ــور اجتماع ــر ام مدی
اجتماعــی، کاهــش  ســامت  ارتقــای  اصفهــان گفــت: 
محیــط  و  شــهروندی  مســائل  اجتماعــی،  آســیب های 
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــارکت ش ــای مش ــت از اولویت ه زیس

اســت.  ۹۶ ســال  در  مردم نهــاد  ســازمان های 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای 
ســازمان های مردم نهــاد در اصفهــان، تاکیــد کــرد: ایــن 
نمایشــگاه از 25 تــا 28 تیــر بــا هــدف انسجام بخشــی بیــن 
ــتاوردهای  ــف از دس ــتگاه های مختل ــد دس ــمن ها و بازدی س

ــود. ــزار می ش ــازمان ها برگ ــن س ای

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:

  تا پایان امسال دفاتر الکترونیکی درمان صادر می شود 

،،
 وی در ادامــه از ارائــه آمــاری خــاص 
دربــاره وضعیــت زندان اصفهان خبر 
داد: تعــداد زندانیــان کشــور در بیــن 
در  اول،  رتبــه  اســامی  کشــورهای 
 بیــن کشــورهای آســیا رتبــه چهــارم و 
رتبــه  جهــان  کشــورهای  بیــن  در 

دارد را  هشــتم 



5 امروز دوشنبه 19 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 472 روزنامه

رخداد

 هجوم بی سابقه ملخ ها 
به مراتع کوهرنگ

چهارمحــال  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر 
و بختیــاری از هجــوم بی ســابقه ملخ هــا بــه مراتــع 

داد. خبــر  کوهرنــگ  شهرســتان  کرفس خیــز 

ــی  ــار از مراتع ــزود: 500 هکت ــدم اف ــدی مق ــی محم  عل
ــاص  ــس اختص ــذر کرف ــع آوری ب ــگاه جم ــه رویش ــه ب ک
دارد، به ویــژه در منطقــه ســرآقا ســید ایــن شهرســتان در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــخ ق ــوم مل ــرض هج مع
وی ادامــه داد: ملخ هــا بــا جویــدن ســاقه کرفس هــا 
ــوند و  ــی می ش ــه گیاه ــذر این گون ــن ب ــن رفت ــبب از بی س
بدیــن ترتیــب اگــر بــه موقــع طغیــان ایــن ملخ هــا کنتــرل 
نشــود، خســارات زیــادی بــه ایــن رویشــگاه های ارزشــمند 

می شــود. وارد 
محمــدی مقــدم مشــارکت مــردم محلــی منطقــه را 
بهتریــن راهــکار کنتــرل ملخ هــا دانســت و گفــت: از آنجــا 
کــه ایــن منطقــه ســخت گذر اســت و سم پاشــی بــا 
ــرد  ــام می گی ــت محیطی انج ــای زیس ــختی و هزینه ه س
ــع آوری  ــاند، جم ــیب برس ــع آس ــه مرات ــت ب ــن اس و ممک
ــت. ــازتر اس ــر و کارس ــتی مؤثرت ــورت دس ــه ص ــا ب ملخ ه

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحــال و 
بختیــاری تصریــح کــرد: جمــع آوری دســتی ملخ هــا بــرای 
مــردم محلــی توجیــه اقتصــادی نیــز دارد و می تــوان ایــن 

ــرد. ــه ک ــا عرض ــیالت و مرغداری ه ــه ش ــا را ب ملخ ه
محمــدی مقــدم هجــوم ملخ هــا را بــه مراتــع ایــن 
ــه  ــر ب ــا تدابی ــزود: ب ــت و اف ــابقه دانس ــتان بی س شهرس
کار گرفتــه شــده بــرای جلوگیــری از پیشــروی ایــن آفــت، 
عملیــات مقابلــه بــا آن در ســریع ترین زمــان ممکــن 

انجــام می شــود. ایرنــا 

رعایت حریم عفاف و حجاب 
ضامن سالمتی دینی خانواده هاست

ــاه  ــت: ۲۱ تیرم ــق گف ــتان باف ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــذاری  ــاب« نامگ ــاف و حج ــام »روز عف ــه ن ــال ب ــر س ه
ــاف  ــم عف ــت حری ــت رعای ــادآوری اس ــه ی ــده؛ الزم ب ش
ــی  ــالمت دین ــی و س ــت اخالق ــن امنی ــاب، ضام و حج

خانواده هاســت.
ــش  ــت پوش ــه رعای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد کمال محم
ــذال  ــت نیســت، بلکــه مصونیــت از ابت اســالمی محدودی
افــراد  برخــی  بدحجابــی  اســت، گفــت:  انحطــاط  و 
ــروع  ــت ش ــن گام در جه ــی، اولی ــر عموم ــاآگاه در معاب ن

اســت. مفســده جویان  توســط  سوء اســتفاده 
ــه  ــه ب ــن و توج ــت والدی ــار درس ــه داد: رفت ــی ادام کمال
رعایــت اصــول اخالقــی و نــوع پوشــش می توانــد بهتریــن 
ــک  ــدان باشــد و آن هــا را در انتخــاب ی ــرای فرزن ــو ب الگ
زندگــی ســالم راهنمایــی کنــد؛ چــرا کــه نــگاه مثبــت بــه 
ــن  ــی مطمئ ــب، راه ــش مناس ــاب پوش ــاب و انتخ حج

ــرای حفــظ امنیــت و آرامــش اســت. ب
ــا اشــاره  ــان ب ــق در پای ــده انتظامــی شهرســتان باف فرمان
بــه اینکــه بیــن عفــاف و حجــاب و کاهــش آســیب های 
دارد،  وجــود  معنــاداری  معکــوس  ارتبــاط  اجتماعــی 
ــود،  ــت ش ــاب رعای ــه حج ــی ک ــرد: در فضای ــح ک تصری
ــم  ــان فراه ــد انس ــی و رش ــرای تعال ــتری ب ــکان بیش ام

پلیــس  پایــگاه خبــری  می شــود. 

دبیر کل جمعیت هالل  احمر:
 مباحث آسیب های اجتماعی 

نیاز به سخنرانی و انتشار کتاب ندارد 
مباحــث  گفــت:  هــالل  احمــر  جمعیــت  کل  دبیــر 
آســیب های اجتماعــی دیگــر نیــاز بــه ســخنرانی و انتشــار 

ــویم. ــل ش ــد وارد عم ــون بای ــدارد و اکن ــاب ن کت
ــر  ــه مدی ــم و معارف ــن تکری ــون در آیی ــی محمدی  مصطف
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــر اس ــالل  احم ــت ه ــل جمعی عام
بــه اینکــه ســتادهای جمعیــت هــالل  احمــر محــل حضــور 
ــاد  ــن نه ــت: ای ــار داش ــت، اظه ــا تجربه هاس ــگان و ب نخب
بایــد برگرفتــه از انســان هایی باشــد کــه دارای تجربه هــای 

زیــادی هســتند.
ــالل  ــه ه ــان اینک ــا بی ــر ب ــالل  احم ــت ه ــر کل جمعی دبی
ــد  ــوان کــرد: بای ــرای مــردم اســت، عن  احمــر از مــردم و ب
ــاد  ــف نه ــه از وظای ــران ک ــع بح ــی در مواق ــث آمادگ مباح
ــر آن  ــالوه ب ــود و ع ــری ش ــدی پیگی ــور ج ــه  ط ــت، ب اس

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــی م ــیب های اجتماع آس
وی عنــوان داشــت: جمعیــت هــالل  احمــر در زمینــه 
ــی اســت؛  ــد مســئولیت قانون آســیب های اجتماعــی، فاق
امــا بــا فعالیت هــای بشردوســتانه در ایــن حــوزه بــه 
ــه  ــی و وظیف ــه قانون ــده ایم ک ــوش وارد ش ــورت خودج ص
ــم. ــی هــم بودجــه دریافــت نمی کنی ــا نیســت و از جای م

ــر کل جمعیــت هــالل  احمــر افــزود: جمعیــت هــالل  دبی
ــص و  ــراد متخص ــا اف ــوش و ب ــورت خودج ــه  ص ــر ب  احم
ــا  ــی شــده و ب ــا آســیب های اجتماع ــارزه ب ــره وارد مب خب
توجــه بــه اینکــه ایــن مســئله دارای ســازمان اختصاصــی 
اســت، امــا در ســال گذشــته جمعیــت هــالل  احمــر در این 

حــوزه صاحــب رتبــه برتــر شــد.
آســیب های  مباحــث  اینکــه  بیــان  بــا  محمدیــون 
اجتماعــی دیگــر نیــاز بــه ســخنرانی و انتشــار کتــاب نــدارد 
و اکنــون بایــد وارد عمــل شــویم، گفــت: در بحــث ورود بــه 
آســیب های اجتماعــی در اســتان کرمــان اعــالم آمادگــی 
ــا اســتفاده از افــراد متخصــص ایــن اتفــاق  ــا ب می کنــم ت

ــد. ــان رخ ده در کرم
ــوزه اشــاره  ــن ح ــه ای ــان ب ــران و بازگشــت آن ــه خی وی ب
کــرد و عنــوان داشــت: در مقاطعــی انســان هایی بــا نیــت 
خیــر، اموالــی را وقــف ایــن نهــاد کردنــد و امــوال خــود را 
در دســت مــا بــه  امانــت گذاشــتند؛ امــا بــه هــر دلیلــی در 
ســطح کشــور بــه نوعــی در آن ســهل انگاری شــده اســت. 

فــارس 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه آغــاز پایش هــای تخصصــی در بافــت تاریخــی 
ــترین آراء  ــا بیش ــزد ب ــهر ی ــت:  ش ــزد گف ــهر ی ش
 موافــق از ســوی نماینــدگان یونســکو جهانــی 

شد.
ــر اســاس  ــا بیــان اینکــه ب فاطمــه دانش یــزدی ب
بافــت  از  هکتــار   700 تهیه شــده،  نقشــه های 
ــده  ــال ش ــکو ارس ــه یونس ــزد ب ــهر ی ــی ش تاریخ
اســت، اظهــار کــرد: بــر اســاس تصمیــم اجــالس 
کمیتــه میــراث فرهنگــی یونســکو در لهســتان 
شــهر تاریخــی یــزد در فهرســت آثــار جهانــی ثبــت 

شــد. 
بافــت  در  موجــود  ظرفیت هــای  افزایــش  وی 
ــی  ــت جهان ــای ثب ــه ویژگی ه ــی را از جمل تاریخ
ــت  ــن ثب ــرد: در ای ــان ک ــت و بی ــزد دانس ــهر ی ش
جهانــی معیارهــا، ارزش هــای فرهنگــی و ابنیه های 
ــان  ــه جه ــزد ب موجــود در بافــت تاریخــی شــهر ی

معرفــی می شــود.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــته  ــال گذش ــه داد: س ــزد ادام ــتان ی ــتی اس دس
ــت در  ــرای ثب ــزد ب ــی ی ــت تاریخ ــار باف ۱40 هکت
ــا  ــد ت ــی ش ــکو معرف ــه یونس ــی ب ــت جهان فهرس
ــوان نخســتین شــهر  ــه عن ــن شــهر تاریخــی ب ای
تاریخــی جهــان توســط جمهــوری اســالمی ایــران 

ــا معرفــی شــود. ــه دنی ب

 تصویب رأی جهانی بدون مخالف 
وی  در ادامــه بــا بیــان اینکــه بنــا بــر گفتــه رئیس 
اجــالس، جلســه ثبــت جهانــی شــهر یــزد اولیــن 
جلســه ای بــود کــه بــدون هیــچ رأی مخالــف بــه 
ــی  ــای فرهنگ ــزود: ارزش ه ــیده، اف ــب رس تصوی
ــش  ــه نق ــود ک ــواردی ب ــه م ــزد از جمل ــردم ی م
مهمــی در ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی ایفــا کــرده 

اســت.

دانش یــزدی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــوان  ــه عن ــی ب ــع محل ــه نقــش جوام ــا اشــاره ب ب
ســاکنان بافــت تاریخــی یــزد تصریــح کــرد: 
نگهــداری از ظرفیت هــای تاریخــی شــهر و اســتان 
یــزد از جملــه مهم تریــن رســالت های مــردم 

ــت. ــف اس ــهر های مختل ــتان در ش اس
ایــن مقــام مســئول مدیریــت واحــد و منســجم 

عوامــل اجرایــی و نظارتــی شــهر و اســتان یــزد را از 
دیگــر عوامــل تأثیرگــذار در کســب ایــن دســتاورد 
مهــم دانســت و بیــان کــرد: ثبــت جهانــی بافــت 
تاریخــی یــزد نتیجــه هماهنگــی مدیریت شــهری،  

میــراث فرهنگــی و اســتانداری یــزد اســت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی بــا بیــان اینکــه 
بافــت  بــه  مربــوط  برنامه هــای  و  فعالیــت 
تاریخــی از امــروز بــا جدیــت بیشــتر در دســتورکار 
ــرار  ــتان ق ــی اس ــتگاه های اجرای ــئوالن و دس مس
ــف  ــای مختل ــرد: نگاه ه ــد ک ــت، تأکی ــه اس گرفت
ــای  ــود و پایش ه ــای موج ــای ظرفیت ه ــه ارتق ب
ــزد آغــاز  تخصصــی از امــروز در بافــت تاریخــی ی

می شــود.
 2 هزار و 200 هکتار بافت تاریخی 

در یزد
آمارهــای  اســاس  بــر  گفــت:  دانش یــزدی   
ــزار و ۲00  ــر ۲ ه ــغ ب ــزد بال ــتان ی ــود، در اس موج
هکتــار بافــت تاریخــی وجــود دارد کــه در فهرســت 
آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده و ایــن افتخــار 

ــود.  ــوب می ش ــزد محس ــرای ی ــی ب بزرگ
وی افــزود: در ســال های گذشــته چغازنبیــل، 
ــت  ــید، تخ ــت جمش ــان، تخ ــام اصفه ــدان ام می
ســلیمان، ارگ بــم، پاســارگاد، ســلطانیه، بیســتون، 
ــازه های  ــان، س ــای آذربایج ــره کلیس ــه ق مجموع
ــیخ  ــه ش ــز، بقع ــازار تبری ــتر، ب ــی شوش تاریخی آب
ایرانــی شــامل  بــاغ  اردبیلــی، 9  صفی الدیــن 
اکبریــه بیرجنــد، فیــن کاشــان، شــاهزاده ماهــان، 

چهلســتون  بهشــهر،  عباس آبــاد  شــیراز،  ارم 
شــیراز،  پاســارگاد  یــزد،  دولت آبــاد  اصفهــان، 
پهلوان پــور یــزد )در مجمــوع بــه عنــوان یــک 
ــان،  ــع اصفه ــجد جام ــوس، مس ــد قاب ــر(، گنب اث
ــه باســتانی  کاخ گلســتان، شــهر ســوخته، محوط
ــران  ــد از ای ــی میمن ــم انداز فرهنگ ــوش و چش ش
ــت  ــه ثب ــکو ب ــی یونس ــراث جهان ــت می در فهرس

ــت. ــیده اس رس
ــی شــامل  ــای ایران ــه قنات ه ــن مجموع   همچنی
۱۱ قنــات از جملــه قنــات زارچ و حســن آباد مهریــز 
در اســتان یــزد و کویــر لــوت بــه عنــوان نخســتین 
میــراث طبیعــی ایــران در چهلمیــن اجــالس 
ــت  ــه ثب ــتانبول ب ــکو در اس ــی یونس ــراث جهان می
رســید تــا شــمار آثــار ثبت شــده ایــران در یونســکو 
بــه ۲۱ اثــر برســد.آمارها نشــان می دهــد  در 
طــرح پنــج ســاله از ســال جــاری تــا ســال ۱400، 
برنامه هــای متنــوع بــرای توســعه اســتان یــزد در 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــای می حوزه ه

ــده شــده اســت. ــدارک دی گردشــگری ت

ــار اســتان های  ــزد در کن ــی اســت اســتان ی  گفتن
فــارس و اصفهــان بــه عنــوان مثلــث طالیــی 
گردشــگران  اول  مقصــد  ایــران،  گردشــگری 
بــه گونــه ای کــه  بــوده؛  اروپایــی  و  خارجــی 
ایــن شــهر  از  اســتقبال گردشــگران خارجــی 
ــر  ــن ام ــته و همی ــش داش ــر افزای ــج براب ــا پن ت
ــرار داده  ــتان ق ــعه اس ــور توس ــگری را مح گردش

اســت.
ایــن اســتان ۲ هــزار و ۲70 هکتــار بافــت تاریخــی 
دارد و شــهر یــزد بــه عنــوان نخســتین شــهر 
ــان  ــی جه ــهر تاریخ ــن ش ــام و دومی ــت خ خش
ــه مســاحت عرصــه 743  دارای بافــت تاریخــی ب
هکتــار و مســاحت حریــم 5 هــزار هکتــار شــناخته 

می شــود.
یــزد بــا عناوینی همچــون شــهر بادگیرها، شــهر کار 
و کاریــز و کاهــگل، دارالعبــاده، دارالعلــم و دارالعمل  
حســینیه ایــران، شــهر دوچرخه هــا، شــیرینی  
ــش و  ــوت و قناعــت و شــهر آت ــات و قن شــهر قن

ــود. ــناخته می ش ــاب ش آفت

با بیشترین آراء موافق از سوی نمایندگان یونسکو

یزد جهانی شد

ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ  مع
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: کلیــات طــرح 
تبدیــل بخشــی از خیابــان ملــت شــهرکرد بــه 
ــتان  ــز اس ــان مرک ــن خیاب ــوان قدیمی تری عن

بــه پیــاده رو تصویــب شــد.
  گــودرز امیــری تاکیــد کــرد: بــر اســاس ایــن 
ــدان ۱۲  ــت شــهرکرد از می ــان مل طــرح، خیاب
ــر  ــارراه ولیعص ــا چه ــی( ت ــه آب ــرم )فلک مح
)چهــارراه بــازار( ایــن شــهر بــه پیــاده رو تبدیل 

می شــود.
وی افــزود: اجــرای ایــن طــرح پــس از 
تصویــب در شــوراهای قانونــی و انتخــاب 

دارد. ضــرورت  مشــاور 
فرمانداری هــای  کــرد:  تصریــح  امیــری 

و  چهارمحــال  9گانــه  شهرســتان های 
ــتان  ــه اس ــهرداری های 40گان ــاری و ش بختی
ــن  ــرای تامی ــهری را ب ــعه ش ــای توس طرح ه
بازآفرینــی  ســتاد  بــه  تصویــب  و  اعتبــار 

شــهری ایــن اســتان ارائــه دهنــد.
وی یــادآور شــد: فرمانــداران و شــهرداران 
ــود  ــار خ ــت و تام االختی ــده ثاب ــتان، نماین اس
را بــه ســتاد بازآفرینــی شــهری چهارمحــال و 

ــد. ــی کنن ــاری معرف بختی
ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
کــرد:  اضافــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
شــهرداری های اســتان بــرای اســتفاده از قیــر 
و ســیمان رایــگان بــه منظــور بازســازی معابــر 
و خیابان هــا، بایــد طرح هــای بازســازی را بــه 

ــد. ــه دهن ــن اســتان ارائ ــی ای ســتاد بازآفرین
وی گفــت: مــواد قانونــی برنامــه ششــم 
توســعه مربــوط بــه بافت هــای فرســوده 
و  شــده  ابــالغ  شــهرداری ها  بــه  نیــز 
ســریع ترین  در  بازســازی  طرح هــای 
دریافــت  شــهرداری ها  از  ممکــن   زمــان 

شود.
امیــری اظهــار کــرد: بــه منظــور اجــرای 
ســتاد  در  مصــوب  طرح هــای  مطلــوب 
ــاری نشســتی  ــی چهارمحــال و بختی بازآفرین
و  شــهرداران  فرمانــداران،  بــرای  توجیهــی 
ــتان ها  ــی شهرس ــتاد بازآفرین ــان س کارشناس

می شــود. برگــزار 
 سرانه خدمات شهری در شهرکرد 

کم شده است 
رئیــس شــورای اســالمی مرکــز چهارمحــال و 
بختیــاری نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیــت 
شــهرکرد در پنــج ســال گذشــته 3۱ هــزار 
ــن  ــزود: در ای ــه اســت، اف ــش یافت ــر افزای نف
ــه در  ــازهای صورت گرفت ــاخت و س ــدت س م
مرکــز چهارمحــال و بختیــاری کاهــش یافتــه 
و بــه همیــن منظــور ســرانه خدمــات شــهری 
ــی  در شــهرکرد کــم شــده اســت.علیرضا توکل
ــز  ــی در مرک ــای فیزیک ــرانه فض ــی س زانیان
چهارمحــال و بختیــاری را حــدود ۲ متــر مربع 
ــی اســت کــه  ــن در حال ــزود: ای دانســت و اف
ــا ۱390  ــال ۱355 ت ــهرکرد از س ــت ش جمعی

ــر افزایــش داشــته اســت. حــدود 4 براب
ــزان  ــن می ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــی زانیان توکل
برنامه ریــزی  نیازمنــد  جمعیــت  افزایــش 

و اجــرای برنامه هــای علمــی ســاماندهی 
ــت. ــهری اس ش

ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ  مع
ــری  ــش دیگ ــاری در بخ ــال و بختی چهارمح
ــل  ــادآور شــد: طــرح تبدی از ســخنان خــود ی
بخشــی از خیابــان ملــت شــهرکرد به پیــاده رو 
مربــوط بــه ســال های گذشــته بــوده و در 
ــی  ــی و اجتماع ــات میدان ــه مطالع ــن زمین ای

ــه اســت. بســیاری صــورت گرفت
ــال  ــز چهارمح ــالمی مرک ــورای اس ــس ش رئی
ــن  ــرای اجــرای ای ــرد: ب ــار ک ــاری اظه و بختی
ــتگاه های  ــای الزم از دس ــد مجوزه ــرح بای ط

ــه شــود. مربوطــه گرفت
ــل  ــرح تبدی ــرای ط ــرد: اج ــد ک ــی تاکی توکل
بــه  شــهرکرد  ملــت  خیابــان  از  بخشــی 
تمامــی  همــکاری  نیازمنــد  پیــاده رو، 

اســت. اجرایــی  دســتگاه های 

دبیــر جشــنواره سراســری ضــرب و نقــل در 
کاشــان گفــت: دومیــن جشــنواره سراســری 
ضــرب و نقــل پــس از برگــزاری نخســتین 
دوره در شــیراز ۱7 شــوال به مــدت دو روز در 

ــزار می شــود. کاشــان برگ
   مســعود نوری فــر ضمــن اشــاره بــه 
سراســری  جشــنواره  دومیــن  برگــزاری 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــل در کاش ــرب و نق ض
ــاد فردوســی  ــه همــت بنی ایــن جشــنواره ب
دفتــر کاشــان و مشــارکت دســتگاه های 
دولتــی و غیردولتــی در کاشــان برگــزار 

. د می شــو
محله هــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی  

و  مســاجد  کنــار  در  کاشــان  قدیمــی 
ــه وجــود داشــته، افــزود:  آب انبارهــا زورخان
در زورخانه هــا فرهنــگ پهلوانــی اشــاعه 
ــل  ــراد در داخ ــه اف ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب می ش
ــوان  ــود پهل ــارج از گ ــان و در خ ــود قهرم گ
و  دســتگیری کــرده  مــردم  از  و  بودنــد 

می کردنــد. حــل  را  آنــان  مشــکالت 
 وی اضافــه کــرد: در گذشــته بــه ورزش 
پهلوانــی اهمیــت داده نمی شــد؛ امــا در چند 
ســال گذشــته در جهــت احیــای ایــن ورزش 
اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت. ورزش 
ــت  ــت ایرانی هاس ــی از هوی ــی بخش پهلوان
ــت؛  ــراه اس ــز هم ــی نی ــعار فردوس ــا اش و ب

ــا بعضــی ادوات جنگــی و  ــز ب ــدگان نی رزمن
هــر آنچــه در اختیــار داشــتند، ابــزار زورخانــه 
ایجــاد می کردنــد و بــه ورزش باســتانی 

می پرداختنــد.
ــراز امیــدواری از وصــل نســل  وی ضمــن اب
جــوان امــروز بــا ورزش زورخانــه ای بــا 
برگــزاری جشــنواره سراســری ضــرب و 
ــات و  ــا ادبی ــنایی ب ــان و آش ــل در کاش نق
آییــن مــا تصریــح کــرد: در ایــن جشــنواره 
اگــر حرکــت موســیقیایی و شــعر اصیــل بــا 
یکدیگــر آمیختــه شــود، روح بلنــد و زیبایــی 

ــد. ــا می کن ــب الق ــه مخاط را ب
برنامه هایــی  اینکــه  بیــان  بــا  نوری فــر 

ــزار  ــر برگ ــدگل و قمص ــان، آران و بی در کاش
ــای مشــهور  ــر شــد: نقال ه می شــود، متذک
ایــن  در  کشــور  سراســر  از  معــروف  و 

جشــنواره ملــی شــرکت می کننــد.
وی در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه دومین 
ــدف  ــا ه ــل ب ــرب و نق ــی ض ــنواره مل جش
ــی  ــر پهلوان ــی و هن ــر فاخــر نقال ــج هن تروی
در کاشــان برگــزار می شــود، اظهــار داشــت: 
ــی در حــال فراموشــی اســت و  بحــث نقال
ــیه  ــم در حاش ــنواره و آن ه ــک جش ــا ی تنه
آن بــه هنــر نقالــی پرداختــه می شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل مصمــم شــدیم تعــدادی 
از بهتریــن نقال هــای کشــور را بــه ایــن 

ــم. ــوت کنی ــنواره دع جش
ــن جشــنواره سراســری ضــرب  ــر دومی دبی
و نقــل در کاشــان بــا بیــان اینکــه ایــن 

همایــش دو روزه اســت و هــر روز بــا ضــرب 
زورخانــه و زنــگ کار آغــاز می شــود، افــزود: 
 هــر روز 4 تــا 5 برنامــه اجــرا می شــود 
و زورخانه هــای شهرســتان کاشــان و آران 
ــل  ــورد تجلی ــنواره م ــن جش ــدگل در ای و بی

قــرار می گیرنــد.
نوری فــر بــا بیــان اینکــه مراســم افتتاحیــه 
مســلم آباد  زورخانــه  در  جشــنواره  ایــن 
ــول  ــوان در ط ــور بان ــود و حض ــزار می ش برگ
جشــنواره در زورخانــه بالمانــع اســت، تبیین 
ــعود  ــی، مس ــدی چایان ــدان مه ــرد: مرش ک
کیخســرو  نیــری،  محمــد  شــاهنگی، 
ــی  ــری، داوود معین ــین ظاه ــان، حس دهق
ــدان  ــه مرش ــور از جمل ــارا عباس پ ــا و س کی
جشــنواره  در  حاضــر  کشــوری  مشــهور 

هســتند. تســنیم 

استانها

قدیمی ترین خیابان شهرکرد پیاده رو می شود

پس از برگزاری نخستین دوره در شیراز

دومین جشنواره سراسری ضرب و نقل در کاشان برگزار می شود

  عباس آباد، بزرگ ترین 
 باغ تاریخی ایران 

در انتظار گردشگران 
ــوان  ــه عن ــاد بهشــهر ب ــه تاریخــی عباس آب مجموع
ــا و  ــی زیب ــران، مکان ــی ای ــاغ تاریخ ــن ب بزرگ تری
ــی  ــی و خارج ــگران داخل ــرای گردش ــم نواز ب چش

اســت.
مجموعــه تاریخــی عباس آبــاد از جملــه مهم تریــن 
ــه  ــوده ک ــران ب ــی ای ــای تاریخ ــن باغ ه و بزرگ تری
در 9 کیلومتــری شهرســتان بهشــهر و در دامنــه 
رشــته کوه هــای البــرز و در میــان جنگل هــای 
ــوان یکــی از باغ هــای  ــه عن ــه و ب ــرار گرفت ــوه ق انب
ــده  ــت ش ــکو ثب ــی یونس ــراث جهان ــی در می ایران

 اســت.
ــاد،  ــه تاریخــی شــامل ســد عباس آب ــن مجموع ای
مخــزن و دریاچــه ســد، گل بــاغ، کاخ، حمــام، 
ــه  ــرج آجــری می شــود کــه ب ــی و دو ب آســیاب آب

ــال های  ــوی در س ــاس اول صف ــاه عب ــتور ش دس
کــه  محلــی  در  قمــری  هجــری   ۱0۲۱ و   ۱0۲0
ــام داشــت، ســاخته شــده  و  ــوران ن ــر خرگ پیش ت
در حــال حاضــر مهم تریــن بــاغ غیرکویــری ایــران 

ــد. ــمار می آی ــه  ش ب
ــد  ــت. س ــار اس ــه 500 هکت ــک ب ــعت آن نزدی وس
دریاچــه بــا گنجایــش 600 هــزار متــر مکعــب 
ــد از  ــواره س ــس دی ــوده و جن ــی ب ــوع مخزن از ن
ســاروج اســت. ایــن ســد توســط ســازمان میــراث 
فرهنگــی بــا شــماره 745 در زمــره آثــار تاریخــی و 

ــت. ــه  اس ــرار گرفت ــران ق ــی ای فرهنگ
دریاچــه طبیعــی عباس آبــاد نیــز بــا وســعتی بالــغ 
بــر ۱0 هکتــار بــا عمارتــی در مرکــز آن اســت کــه در 
زمــان آبگیــری دریاچــه عمــارت بــا ارتفاعــی بالــغ 
بــر ۱8 متــر بــه زیــر آب مــی رود و فقــط ســقف آن 

ــا درختچه هایــی نمایــان اســت. همــراه ب
طریــق  از  مجموعــه  ایــن  بــه  دسترســی  راه 
 جــاده آســفالته ای اســت کــه از جــاده اصلــی 

ــور  ــس از عب ــرگان منشــعب شــده و پ بهشــهر ـ گ
از روســتای التپــه بــه محوطــه مذکــور منتهــی 

می شــود.
بــاغ تاریخــی عباس آبــاد بــر بــاالی تپــه ای طبیعــی 
احــداث شــده؛ بدیــن ترتیــب کــه مهندســان دوره 
ــه،  ــه و صف ــاد پل ــه و ایج ــدن تپ ــا بری ــوی ب صف
و در  ایجــاد کــرده  را  پلکانــی  و  باغــی مطبــق 
ــازی  ــه عمارت س ــدام ب ــه اق ــمت تپ ــن قس باالتری
ــه دســت  ــر اســاس شــواهد ب ــاغ ب ــد. ایــن ب کردن
ایرانــی  باغ هــای  بی نظیرتریــن  از  یکــی  آمــده 

ــت. اس
عــالوه بــر عمارت ســازی مذکــور، در قســمت تــراس 
ــای  ــز و حوض ه ــزرگ در مرک ــوض ب ــزی، ح مرک
بــه  احــداث کردنــد کــه  اطــراف  در  کوچک تــر 
لوله هــای ســفالی  پیــروی ســطح شــیب دار و 
آب از فرادســت حــوض مرکــزی بــه صــورت فــواره 
ــفالی  ــای س ــق لوله ه ــه از طری ــده و بقی ــر ش ظاه

ــت. ــرده اس ــر می ک ــی را پ ــای جانب حوض ه
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روزنه

  آغاز عملیات استفاده از 
آب های ژرف کرمان در آینده نزدیک 
ــه زودی طــرح  ــر کــه ب ــن خب ــا اعــالم ای  اســتاندار کرمــان ب
ــی خواهــد  ــان عملیات اســتفاده از آب هــای ژرف اســتان کرم
شــد، ادامــه داد: بایــد مســئوالن اســتان میــزان بهــره وری آب، 
ــه  ــده ارائ ــات آین ــرده و در جلس ــخص ک ــاک و ... را مش خ
دهنــد تــا بــر ایــن اســاس برنامه ریزی هــای خــود را انجــام 

دهیــم.  
علیرضــا رزم حســینی در جلســه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
ــاره  ــان اش ــتان کرم ــور و اس ــران آب کش ــه بح ــی ب مقاومت
 کــرد و گفــت: 95 درصــد آب مصرفــی اســتان کرمــان 
در حــوزه کشــاورزی اســت کــه بایــد حداکثــر راندمــان را در 

واحــد ســطح داشــته باشــیم.
رزم حســینی بــا اشــاره بــه وضعیــت گنــدم در اســتان کرمــان 
اظهــار کــرد: ۲40 هــزار تــن مصــرف ســالیانه گنــدم در اســتان 
ــد 70  ــه چــرا بای ــان اســت و حــال جــای ســوال دارد ک کرم
هــزار تــن گنــدم مــازاد در اســتان کــم آب کرمــان تولیــد شــود 
ــروز  ــم؟ ام ــال کنی ــدران ارس ــتان مازن ــرای اس ــم ب و بخواهی
بایــد دقــت کنیــم کــه بــه انحــراف نرویــم و مدیــران اســتان 

بایــد دربــاره امــور کشــاورزی بیندیشــند.
ــر  ــرای تدبی ــران ب ــا مدی ــه م ــب ک ــن مطل ــالم ای ــا اع وی ب
ــوزه  ــی در ح ــیار خوب ــات بس ــزود: اقدام ــم، اف ــور آمده ای ام
کشــاورزی در اســتان کرمــان در دولــت تدبیــر و امیــد صــورت 
ــی در  ــو و ابتــکاری خوب ــه ای کــه اقدامــات ن ــه گون گرفتــه؛ ب
حــوزه مصــرف آب کشــاورزی در اســتان کرمــان انجــام شــده 

اســت.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مــا آب نداریــم، 
اظهــار کــرد: طــرح عمــران آب در دولــت قبــل مصــوب شــده 

بــود و مــا در دولــت تدبیــر و امیــد آن را عملیاتــی کردیــم.
وی هــدف از ایجــاد تونــل انتقــال آب را ترانزیــت آب دانســت 
ــا انتقــال  و آن را جــزء طرح هــای ملــی ذکــر و بیــان کــرد: ب
آب از دریــای عمــان، آینــده کرمــان متحــول خواهــد شــد و 
ــی  ــاری آب همراه ــای همی ــرای طرح ه ــردم در اج ــروز م ام

خوبــی دارنــد.
رزم حســینی بــا اعــالم ایــن خبــر کــه بــه زودی طرح اســتفاده 
از آب هــای ژرف اســتان کرمــان عملیاتــی خواهــد شــد، ادامــه 
ــد مســئولین اســتان میــزان بهــره وری آب، خــاک و  داد: بای
ــا  ــد ت ــه دهن ــده ارائ ــات آین ــد و در جلس ــخص کنن ... را مش

ــم. ــن اســاس برنامه ریزی هــای خــود را انجــام دهی ــر ای ب
وی بــا اشــاره بــه آنکــه نظــام بهــره وری در کشــور ابــالغ شــده، 
افــزود: در ایــن نظــام، بهــره وری در همــه بخش هــا در نظــر 
گرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه گونــه ای حرکــت کنیــم 
کــه بهــره وری را در ســطح بــاال ببریم.اســتاندار کرمــان بیــان 
کــرد: مســئولین وظیفــه دارنــد علــم کشــاورزی را بــه کمــک 
کشــاورزان بیاورنــد تــا کشــاورزی حداکثر بهــره وری را داشــته 

باشــد.
ــتان  ــوب اس ــتاها از جن ــاماندهی روس ــرح س ــاز ط وی از آغ
تحــت عنــوان طــرح امیــد و آبادانــی خبــر داد و اظهــار 
ــی  ــت آبادان ــی در جه ــرح عمل ــک ط ــرح، ی ــن ط ــرد: ای ک

روستاهاســت.
رزم حســینی ضمــن تشــکر از مســئوالن و مــردم در اجــرای 
ــئولین و  ــرد: مس ــح ک ــتان تصری ــعه ای اس ــای توس طرح ه
ــد و اســتان  ــر توســعه اســتان مشــارکت کرده ان مــردم در ام
ــن حرکــت  ــدوارم ای ــد و امی ــرار داده ان را در مســیر توســعه ق
ــده نزدیــک  ــا در آین ــد ت پرشــورتر از ســال گذشــته ادامــه یاب

شــاهد توســعه و پیشــرفت اســتان باشــیم.
اســتاندار کرمــان ضمــن تشــکر از رســانه ها کــه اخبــار را 
بــدون سانســور بازتــاب می دهنــد، اظهــار کــرد: نقــد منصفانــه 
بایــد در رســانه ها ایجــاد شــود تــا فرهنــگ مطالبه گــری بــر 

پایــه خــردورزی در اســتان کرمــان افزایــش یابــد.

 تولید هزار تن گوشت مرغ 
در چهارمحال و بختیاری

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
ــرغ در  ــت م ــن گوش ــزار و 700 ت ــد ۲۲ ه ــاری از تولی و بختی

ایــن اســتان خبــر داد.
ــن   ــزار و 700 ت ــد ۲۲ ه ــه تولی ــاره ب ــا اش ــی ب ــام مردان س
ــزان  ــن می ــت: ای ــار داش ــتان اظه ــن اس ــرغ در ای ــت م گوش
گوشــت مــرغ در ســال گذشــته تولیــد و روانــه بــازار اســتان 
ــون در ســطح اســتان حــدود  ــرد: هم اکن ــوان ک شــد. وی عن

۲00 مرغــداری فعالیــت می کننــد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
ــدی  ــرغ تولی ــت م ــه گوش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی
ــوان  ــادی دارد، عن ــیار زی ــت بس ــاری کیفی ــال  بختی چهارمح
کــرد: شــرایط توپوگرافــی ایــن اســتان زمینه ســاز تولیــد 
گوشــت مــرغ بــا کیفیــت زیــاد در ایــن اســتان شــده اســت.
ــاری  ــال ج ــدای س ــاه ابت ــه م ــی س ــت: ط ــار داش وی اظه
ــد  ــتان تولی ــن اس ــرغ در ای ــت م ــن گوش ــزار ت ــدود 8 ه ح

ــت. مهــر ــده اس ش

طرح تعویض قلیان با بسته فرهنگی 
در مبارکه اجرا شد

بســته  بــا  قلیــان  تعویــض  طــرح  کیمیای وطن
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــه هم ــی ب فرهنگی ورزش
ایــن  بوســتان های  و  پارک هــا  در  مبارکــه  شهرســتان 

شهرستان اجرا شد.

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
شهرســتان مبارکــه، ایــن طــرح ابتــکاری بــا شــعار 
هفتــه  مناســبت  بــه  کنیــم«،  گلــدان  را  »قلیان هــا 
 مبــارزه بــا دخانیــات در شهرســتان مبارکــه اجرایــی

شد.
در ایــن طــرح کــه بــا اســتقبال خــوب شــهروندان همــراه 
بــود، قلیان هــا بــا بســته فرهنگــی و ورزشــی عــوض شــد.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان مبارکــه گفت: 
ایــن طــرح بــه منظــور آگاه ســازی بیــش  از پیــش دربــاره 
خطــرات و مضــرات دخانیــات و قلیــان در مکان هــای 

ــد. ــرا ش ــتان ها اج ــی و بوس عموم
ــته  ــا شکس ــرح قلیان ه ــن ط ــزود: در ای ــا اف ــی پارس عل
نمی شــود؛ بلکــه تــه قلیان هــا بــه گلــدان و ســر قلیان هــا 

بــه صنایــع دســتی تبدیــل خواهــد شــد.

رئیــس اداره ارشــاد شهرســتان کاشــان گفــت: 
بــا  عکــس  و  فیلــم  سراســری  جشــنواره 
مشــارکت شــعب انجمن هــای ســینمای جــوان 
سراســر کشــور در کاشــان برگــزار می شــود.

بــا  دیــدار  در  مقــدم  جــوادی  مصطفــی    
نماینــده ولــی  فقیــه در کاشــان بــا بیــان اینکــه 
هنرمنــدان کاشــانی از ایــن دیــدار اســتقبال 
انجمــن  داشــت:  اظهــار  داشــتند،  خوبــی 
ســینمای جــوان کاشــان دارای 30 ســال ســابقه 
ــاص و  ــزد خ ــس زبان ــم و عک ــوزه فیل و در ح

ــت. ــام اس ع
شــهری  کاشــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فرهنگی مذهبــی بــوده و هنرمنــدان کاشــانی 

ــد، افــزود:  ــه فعالیــت می کنن ــن زمین ــز در ای نی
در آینــده ای نزدیــک جشــنواره سراســری فیلــم 
ــای  ــعبات انجمن ه ــارکت ش ــا مش ــس ب و عک
ســینمای جــوان سراســر کشــور در کاشــان 

می شــود. برگــزار 
رئیــس اداره ارشــاد کاشــان ضمــن ابــراز تأســف 
از اتفاقــات رخ داده در کاشــان و انتصــاب آن بــه 
ــی  ــفانه بعض ــرد: متاس ــان ک ــینما خاطرنش س
ــه  ــاد کــه آن را ب اتفاقــات در کاشــان اتفــاق افت
ســینما ربــط دادنــد؛ در حالــی کــه ایــن اتفاقــات 
ربطــی بــه فعــاالن کاشــانی در ایــن حــوزه 

نداشــت.
رئیــس انجمــن ســینمای جــوان کاشــان نیــز با 

بیــان اینکــه انجمن ســینمای جــوان کاشــان در 
ســال ۱366 توســط رضــا بهمنی تاســیس شــد، 
اظهــار داشــت: از زمــان ایجــاد ایــن انجمــن در 
کاشــان، 3000 هنرجــو آمــوزش دیدنــد کــه ۱800 
ــد؛  ــه عکاســی فعــال بودن نفــر از آن هــا در زمین
فیلمبــرداری  زمینه هــای  در  کــه  حالــی  در 

ــم. ــو می پذیری ــی و ... هنرج کارگردان
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــرجه پیما ب ــد س محم
ــان  ــوان کاش ــینمای ج ــن س ــای انجم بخش ه
تولیــد فیلــم بــوده و در طــول ایــن مــدت 
ــای  ــزود: فیلم ه ــده، اف ــاخته ش ــم س 850 فیل
ایــن حــوزه، عمدتــا کوتــاه   ساخته شــده در 
مســتند  موضوعــات  بــا  دقیقــه   30 زیــر  و 

اســت.  ... و  پونمایــی 
وی بــا بیــان اینکــه هشــت شــرکت فیلمســازی 
در کاشــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند و 
عمدتــا مؤسســان ایــن شــرکت ها از هنرجویــان 
ــان  ــد، خاطرنش ــوان بودن ــینمای ج ــن س انجم
ــن در جشــنواره ها و  ــن انجم ــدات ای ــرد: تولی ک
ــز  ــزی نی ــرده و جوای ــدا ک ــز راه پی ــون نی تلویزی

دریافــت کرده انــد.
ــا  ــان ب ــوان کاش ــینمای ج ــن س ــس انجم رئی
ــه  ــال ۱۱ دوره هفت ــول 30 س ــه در ط ــان اینک بی
ــزار  ــن برگ ــن انجم ــط ای ــس توس ــم و عک فیل
شــده و ســعی کردیــم هنرجویــان را بــه ســمت 
خاطرنشــان کــرد:  دهیــم،  ســوق  اشــتغال 
ســاختمان ایــن انجمــن پــس از 30 ســال 
اجاره نشــینی در پنــج طبقــه تــا پایــان ســال بــه 

تســنیم می رســد.  بهره بــرداری 

رئیس ارشاد کاشان:

جشنواره سراسری فیلم و عکس در کاشان برگزار می شود

،،
بــر اســاس تصمیــم اجــاس کمیتــه 
میراث فرهنگی یونسکو در لهستان 
شــهر تاریخــی یــزد در فهرســت آثــار 

جهانــی ثبــت شــد
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فواید خوردن بلوبری
 میــوه بلوبــری می توانــد عملکــرد شــناختی مغــز را 
تقویــت کنــد و حافظــه را بهبــود بخشــد. ایــن میــوه 
غنــی از ویتامین هایــی اســت کــه بــه خاطــر میــزان 
ــا، ســامت  ــژه فاونوئیده ــاد آنتی اکســیدان به وی زی

ــد. ــت می کن ــز را تقوی مغ
مصــرف روزانــه بلوبــری موجــب کاهــش رونــد 
اختــاالت حافظــه و هماهنگــی حرکتــی کــه معمــوال 
ــن  ــود. ای ــت، می ش ــط اس ــن مرتب ــش س ــا افزای ب
میــوه دارای فوایــد متعــددی بــرای مغــز اســت کــه 

در ادامــه بــه آن اشــاره می شــود.
 کاهش خطر زوال عقل

در مطالعــه اخیــر محققــان در افــراد مســن ســالمی 
ــری  ــر آب بلوب ــه ۳۰ میلی لیت ــال( ک ــا ۷۷ س )۶۵ ت
)معــادل ۲۳۰ گــرم میــوه( نوشــیده بودنــد، افزایــش 
ــان خــون  جالــب توجهــی را در فعالیــت مغــز، جری
ــا گــروه دارونمــا  و حتــی حافظه شــان در مقایســه ب

مشــاهده کردنــد.
ــی در  ــل مهم ــا عام ــد فاونوئیده ــر می رس ــه نظ  ب
ایجــاد ایــن آثــار هســتند کــه ریســک زوال عقــل را 

کاهــش می دهنــد.
 پیشگیری از زوال حافظه و سایر تغییرات 

مرتبط با افزایش سن
ــری از طریــق ترکیباتــی  میوه هــای توتــی نظیــر بلوب
کــه از ســلول های مغــز در مقابــل رادیکال هــای 
آزاد محافظــت می کنــد، ســامت مغــز را حفــظ 

می کننــد. 
طبــق نتایــج یــک مطالعــه، میــوه بلوبــری بــا تغییــر 
در شــیوه ارتبــاط نورون هــا در مغــز، مانــع از التهــاب 
مغــز می شــود کــه در آســیب نورونــی و بهبــود 

ــش دارد. ــی نق ــرل و شــناخت حرکت کنت
 تقویت سلول های مغز

می توانــد  غذایــی  رژیــم  بــه  بلوبــری  افــزودن 
موجــب افزایــش میــزان تولیــد ســلول های مغــز در 
هیپوکامــپ، منطقــه مســئول حافظــه در مغــز، شــود. 
بــه موش هــای مســن  در مطالعــه ســال ۲۰۰۲ 
مکمــل بلوبــری معــادل یــک فنجــان بلوبــری 
در انســان بــه مــدت ۲ مــاه داده شــد. در ایــن 
طریــق  از  حافظــه  عملکــرد  بهبــود  موش هــا 

شــد. مشــاهده  هیپوکامــپ 
 تقویت تمرکز و حافظه

ــب  ــکل جال ــه ش ــری ب ــه بلوب ــک کاس ــوردن ی خ
توجهــی موجــب بهبــود تمرکــز و حافظه در ۵ ســاعت 
بعــد می شــود. محققــان دریافتنــد شــرکت کنندگانی 
کــه هــر روز صبــح اســموتی بلوبــری خــورده بودنــد، 
در  بهتــری  فکــری  مهارت هــای  روز  اواســط  در 
مقایســه بــا افــرادی داشــتند کــه اســموتی دیگــری 
نوشــیده بودنــد. حتــی افــراد دیگــر شــاهد کاهــش 

ــد. ــا ۲۰ درصــدی عملکردشــان بودن ۱۵ ت
ــد آنتی اکســیدان های   محققــان بریتانیایــی معتقدن
موجــود در بلوبــری موجــب تحریــک جریــان خــون 
ــه  ــال نگ ــز را فع ــده و مغ ــز ش ــه مغ ــیژن ب و اکس

ــی دارد. ســالمت آنالیــن م

تازه های پزشکی

ارتباط پارکینسون با سرطان پوست
ــه  نتایــج یــک آزمایــش نشــان می دهــد کــه افــراد مبتــا ب
بیمــاری پارکینســون احتمــال بیشــتری دارد کــه بــه ســرطان 

پوســت )مانومــا( مبتــا شــوند.
متخصصــان علــوم پزشــکی در آمریــکا بــا بیــان اینکــه 
بیــن بیمــاری پارکینســون و ســرطان پوســت ارتبــاط وجــود 
ــر  ــار براب ــه پارکینســون چه ــان ب ــار داشــتند: مبتای دارد، اظه
 بیشــتر در معــرض ابتــا بــه ســرطان پوســت هســتند 
و برعکــس، افــراد مبتــا بــه مانومــا چهــار برابــر بیشــتر بــا 

خطــر ابتــا بــه پارکینســون مواجهنــد.
اگرچــه پزشــکان دربــاره ارتبــاط بیــن ایــن بیماری هــا 
اطاعاتــی بــه دســت آورده بودنــد، امــا هنــوز مشــخص 
نیســت چــرا ابتــا بــه یکــی از ایــن بیماری هــا خطــر دچــار 
ــان در  ــد. متخصص ــش می ده ــری را افزای ــه دیگ ــدن ب ش
مرکــز درمانــی »مایــو کلینیــک« آمریــکا اظهــار داشــتند: بایــد 
آزمایش هــا و تحقیقاتــی کــه در آینــده انجــام می شــوند، بــر 
ــرار  ــی و ق تشــخیص ژن هــای مشــترک، واکنش هــای ایمن
گرفتــن در معــرض فاکتورهــای زیســت محیطی کــه ایــن دو 

ــوند. ــز ش ــد، متمرک ــط می کنن ــم مرتب ــا ه ــاری را ب بیم
ــه  ــوان ب ــه بت ــی ک ــد در صورت ــن معتقدن متخصصــان همچنی
ــن بیمــاری پارکینســون و ســرطان پوســت  ــاط بی ــت ارتب عل
ــان  ــای آن ــاران و خانواده ه ــه بیم ــوان ب ــر می ت ــرد، بهت ــی ب پ

ــا مشــورت داد. ــن بیماری ه ــه ای ــا ب ــر ابت ــاره خط درب
ــد    متخصصــان در بررســی های پیشــین خــود دریافتــه بودن
داروی »لوودوپــا« کــه بــرای درمــان پارکینســون توصیــه 
می شــود در بــروز بیمــاری ســرطان پوســت نقــش دارد؛ امــا 
ــته را  ــده در گذش ــوری مطرح ش ــن تئ ــد، ای ــای جدی یافته ه

ــکال نیــوز تــودی ــد. مدی ــد نمی کن تایی

زیبایی

ترفندهایی برای جذاب تر بودن 
ــد کــه در نظــر دیگــران  بیشــتر آدم هــا دوســت دارن
ــوب و  ــر خ ــد تاثی ــد و بتوانن ــر بیاین ــه نظ ــذاب ب ج
مثبتــی را در رفتــار و احســاس دیگــران نقــش بندند؛ 
امــا بــا کمــی بی دقتــی یــا غفلــت، مســیر جذاب تــر 

ــد. ــتباه می رون ــودن را اش ب
روش هایــی وجــود دارد کــه کامــا اکتســابی هســتند 
و اگــر بــه آن هــا توجــه و عمــل کنیــم، در ایــن زمینــه 

موفقیــت نصیبمــان خواهد شــد.
هــر فــردی ایــن پتانســیل را دارد کــه یــک آدم 
جــذاب و خواســتنی و بــه اصطــاح تودل بــرو باشــد؛ 
ــل  ــر عام ــاردر، مدی ــک میلی ــه ی ــت ک ــازی نیس نی
ــه و  ــا قیاف ــک آدم خــاص ب ــا ی ــر، ی شــرکتی معتب
ــتنی و  ــا خواس ــید ت ــارف باش ــپ نامتع ــاد و تی ابع

ــوید. ــذاب ش ج
و  تمیــز  بــر  عــاوه  بــودن  جذاب تــر  بــرای 
خوش تیــپ و معطــر و مــؤدب بــودن بــا دندان هــای 
مرتــب  موهــای  خوشــبو،  دهــان  مســواک زده، 
کفش هــای  و  تمیــز  ناخن هــای  شانه شــده،  و 
ــدی را  ــای جدی ــد مهارت ه ــز، بای ــس زده و تمی واک
ــا آن مرتفــع شــده  ــاد بگیریــد کــه نیــاز دیگــران ب ی
بیشــتر  خودتــان  اعتماد به نفــس  دســت کم  یــا 
ــا  ــتان ی ــک داس ــه ی ــه چگون ــد ک ــود.یاد بگیری ش
ــد  ــان کنی ــف و بی ــا جــوک را خــوب تعری ــره ی خاط
و همیشــه چنــد تــا مطلــب خــوب بــرای ارائــه بلــد 
ــب  ــاز و متناس ــورت نی ــا در ص ــید ت ــلط باش و مس
ــت،  ــد داش ــور خواهی ــه در آن حض ــی ک ــا مجلس ب

ــد. نبــض مــا ــتفاده کنی اس

خانواده

هشدار
 سونامی چاقی شکمی 

گریبانگیر کودکان ایرانی 
ــه  ــود تغذی ــر بهب ــر دفت ــی، مدی ــرا عبداله ــر زه دکت
جامعــه وزارت بهداشــت، بــا اشــاره بــه شــیوع 
ــت:  ــودکان کشــور گف ــن ک ــی در بی ــده چاق نگران کنن
ــات انجام شــده در ســال ۱۳۹۴ حــدود  ــق مطالع طب
۲۰ درصــد کــودکان ۷ تــا ۱۸ ســال دچــار اضافــه وزن 
هســتند و در کــودکان زیــر ۵ ســال هــم در یــک دوره 
۱۰ ســاله شــیوع چاقــی حــدود دو برابــر بیشــتر شــده 
و نگران کننده تــر از آن چاقــی شــکمی اســت؛ بــه 
طــوری کــه تــا چنــد ســال پیش مــا در کشــور شــاهد 
ــق  ــا طب ــم، ام ــکمی نبودی ــی ش ــا چاق ــی ب کودکان
مطالعــات انجام شــده چاقــی شــکمی در کــودکان ۷ 
تــا ۱۸ ســال شــهری حــدود ۲۱ درصــد و در کــودکان 

ــود. ــاهده می ش ــد مش ــتایی ۱۳ درص روس
بــا  کــودکان  در  چاقــی  رونــد  اگــر  افــزود:  وی 
ــونامی  ــر س ــد منتظ ــش رود، بای ــکل پی ــن ش همی
بیماری هــای غیرواگیــردار در جمعیــت بزرگســال 

ــیم. ــده باش ــه آین ــار ده ــا چه ــه ت س
وی تاکیــد کــرد: در جامعــه مــا شــاهد کــودکان زیــر  
ــی  ــه وزن و چاق ــار اضاف ــه دچ ــتیم ک ــالی هس دو س
هســتند؛ در حالــی کــه بیشــتر پــدر و مادرهــای ایرانی 
ــودک  ــی ک ــاق یعن ــودک چ ــه ک ــد ک ــور می کنن تص
ــر   ــالی درگی ــودک در بزرگس ــن ک ــا همی ــالم؛ ام س
ــوع ۲ ــت ن ــون دیاب ــردار همچ ــای غیرواگی  بیماری ه
فشــار خــون بــاال،  هایپرلیپیدمــی و بیماری هــای 
قلبــی و عروقــی و حتــی ســرطان های مختلــف  
می شــود و عــاوه بــر رنجــی کــه خــود بایــد متحمــل 
بــر سیســتم  نیــز  را  شــود، هزینه هــای زیــادی 
ــی  ــد چاق ــن بای ــد؛ بنابرای ــل می کن ــامت تحمی س
به ویــژه در کــودکان بــه یــک ضــد ارزش تبدیــل 
شــده و ایــن موضــوع ملکــه ذهــن هــر پــدر و مــادری 

شــود.
ــور  ــالم، مح ــان س ــه انس ــان اینک ــا بی ــی ب عبداله
ــک  ــع ی ــرد: در واق ــوان ک ــت، عن ــدار اس ــعه پای توس
ــغول  ــی مش ــن جوان ــد در س ــه بای ــوان ک ــروی ج نی
ــوده و یــک نیــروی فعــال  ــه کار و زندگــی ســالم ب ب
ــه وزن و  ــر اضاف ــد، در اث ــور باش ــرای کش ــد ب و کارآم
ــف و خانه نشــینی  ــر بیماری هــای مختل چاقــی درگی

می شــود.
ــه وزارت بهداشــت  ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــر دفت مدی
خاطرنشــان کــرد: بــرای مقابلــه و کاهــش آمــار 
ــوزش و اطاع رســانی رکــن  ــه وزن، آم ــی و اضاف چاق
مهمــی در ایــن امــر محســوب می شــود کــه در ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــیما ب ــن و صداوس ــش والدی ــن نق بی
رســالت خــود در امــر فرهنگ ســازی تغذیــه درســت 

ــذار اســت. ایســنا بســیار تاثیرگ

ــوق تخصــص پاســتیک  ــر ابوالفضــل کســایی، ف  دکت
و ترمیمــی پلــک، دربــاره علــل بــروز جوش هــای 
ســفیدرنگ در اطــراف چشــم گفــت: جوش هــای 
ســفید اطــراف چشــم عمدتــا بــه دلیــل تجمــع چربــی 
ــی  ــی در برخ ــت ویروس ــه عفون ــا ب ــا ابت ــت ی پوس

افــراد دیــده می شــود.
وی افــزود: اگــر جوش هــای ســفید بــه دلیــل تجمــع 
چربــی بــروز کــرده باشــد، بــرای درمــان زمانــی 
می تــوان اقــدام کــرد کــه از نظــر زیبایــی چهــره فــرد را 
تحــت تاثیــر قــرار داده باشــد کــه در ایــن صــورت تنهــا 
راه درمــان، لیــزر جوش هــا و از بیــن بــردن آن اســت.

رئیــس بخــش پاســتیک و ترمیمی پلک بیمارســتان 
ــفید  ــای س ــر جوش ه ــا اگ ــرد: ام ــح ک ــی تصری فاراب

ــرده  ــروز ک ــی ب ــت ویروس ــه عفون ــا ب ــل ابت ــه دلی ب
ــرد و  ــرار می گی ــا دارو تحــت درمــان ق ــدا ب باشــد، ابت
در نهایــت در صــورت حاصــل نشــدن نتیجــه مدنظــر 
 بایــد بــرای حــذف آن جراحــی یــا لیــزر انجــام 

دهد.
ــن جوش هــا ممکــن  ــادآور شــد: گاهــی ای کســایی ی
اســت موجــب بــروز زگیــل شــود کــه در ایــن صــورت 

فــرد بایــد ســریع بــه پزشــک مراجعــه کنــد.
ــوق تخصــص پاســتیک  ــر ابوالفضــل کســایی، ف دکت
ــوزادان  ــا در ن ــن جوش ه ــت: ای ــک، گف ــی پل و ترمیم
ایجــاد  پوســت  تجمــع چربــی  دنبــال  بــه  تنهــا 
ــرا  ــدارد؛ زی ــه مراجعــه پزشــک ن ــازی ب می شــود و نی

ــا ــد. آن ــود می یاب ــان بهب ــرور زم ــه م ب

ســمیره صبــاح، معــاون اداره کل نظــارت بــر فرآورده هــای 
به تازگــی  کــرد:  بیــان  دارو،  و  غــذا  ســازمان  غذایــی 
آب میوه هایــی بــا نــام »الخلیــج« در بــازار کشــور دیــده 
شــده اند؛ بایــد تاکیــد شــود کــه ســازمان غــذا و دارو در رابطــه 
ــی هیــچ مجــوزی را صــادر  ــا نام هــای عرب ــا آب میوه هایــی ب ب
ــی و قاچــاق وارد  ــه صــورت غیرقانون ــا ب ــی آن ه ــرده و تمام نک

بــازار کشــور شــده اند.
وی در ادامــه افــزود: آب معدنی هــای گران قیمتــی کــه اخیــرا در 
ســوپرمارکت های شــمال شــهر بــه مــردم عرضــه می شــدند نیز، 
ــع از ســوی ســازمان غــذا و دارو دریافــت  ــرای توزی مجــوزی ب
نکــرده بودنــد. البتــه بازرســان غــذا و دارو در نظارت هــای مکــرر 
و بــه کمــک نیــروی انتظامــی بــه مغازه هایــی کــه ایــن دســته 
ــروش  ــه ف ــزاف ب ــای گ ــا هزینه ه ــاق را ب ــوالت قاچ از محص
می رســاندند، مراجعــه کردنــد و تمامــی کاالهــای بــدون مجــوز 

ســازمان را جمــع آوری و مصــادره کردنــد.
فروشــگاه ها  از  بعضــی  در  متاســفانه  صبــاح  گفتــه  بــه 
ــه  ــاد ب ــای زی ــا هزینه ه ــه ب ــتند ک ــی هس ــوالت قاچاق محص
 فــروش می رســند؛ لــذا ســازمان غــذا و دارو از مســئوالن 
و مدیــران ایــن دســته از فروشــگاه ها درخواســت می کنــد اگــر 
ــده  ــد، مجوزهــای واردکنن ــی را عرضــه کنن ــد محصول می خواهن
آن کاال را بــا دقــت ماحظــه کــرده و ســپس اقــدام بــه فــروش 
ــن  ــی از ای ــی برخ ــئله و ناآگاه ــن مس ــد. ای ــول کنن آن محص

ــت  ــازمان بهداش ــذا و دارو و س ــازمان غ ــرای س ــندگان ب فروش
محیــط دردسرســاز شــده اســت.

وی تاکیــد کــرد: هیــچ یــک از آب معدنی هایــی بــا نــام و برنــد 
ــه  ــی ب ــورت غیرقانون ــه ص ــا ب ــی مغازه ه ــه در بعض ــی ک خارج
فــروش می رســد، مجــوز نــدارد و ســازمان غــذا و دارو ســامت 

ــد.  ایــن محصــوالت را تاییــد نمی کن
ناگفتــه نمانــد ســازمان غــذا و دارو تنهــا بــه یــک آب معدنــی 
خارجــی مجــوز داده بــود کــه آن هــم تنهــا در هتل هــای بــزرگ 
ــروش  ــوز ف ــد و مج ــه می ش ــی عرض ــان خارج ــرای مهمان و ب

عــام نداشــت.
موضــوع  ایــن  از  متخلفــان  از  برخــی  داد:  ادامــه  صبــاح 
سوءاســتفاده کردنــد و فــروش ایــن دســته از آب معدنی هــای 
ــه  ــانده اند ک ــهر کش ــطح ش ــای س ــه مغازه ه ــوز را ب دارای مج
ــذا و  ــان غ ــک بازرس ــه کم ــد ب ــه ش ــه گفت ــور ک ــه همان ط البت
دارو و نیــروی انتظامــی تمامــی کاالهــا جمــع آوری و مجــوز آن 

هــم لغــو شــد.
وی گرانــی ایــن دســته از محصــوالت قاچــاق را تنهــا بــه دلیــل 
وارداتــی و برنــد بــودن دانســت و متذکــر شــد: ایــن محصــوالت 
ــدارد؛  ــر ن ــای دیگ ــا آب معدنی ه ــی ب ــچ تفاوت ــاز، هی غیرمج
ــر  ــا کیفیت ت ــد داخــل کشــور ب چــه بســا آب معدنی هــای تولی
ــر روی  ــی ب ــای دقیق ــه نظارت ه ــرا ک ــتند؛ چ ــر هس و مرغوب ت

ــود. وبــدا ــام می ش ــا انج آن ه

و  نــوآوری  معــاون  زین الدیــن،  شــیخ   محمــود 
ــد  ــرد: تولی ــار ک ــاوری اظه ــت علمی فن ــازی معاون تجاری س
ــیله  ــه وس ــران ب ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــزا ب ــن آنفلوآن واکس
ــر  ــل آخ ــه در مراح ــده ک ــام ش ــان انج ــرکت دانش  بنی ش

تســت قــرار دارد.
وی بیــان کــرد: واکســن آنفلوآنــزای  ســاخت داخــل تأییدیــه  
ــذا و دارو  آزمایشــی خــود را از وزارت بهداشــت، ســازمان غ
ــرده و در  ــذ ک ــت اخ ــی بهداش ــازمان جهان ــن س و همچنی
ــد. ــز دریافــت می کن ــه  تجــاری نی ــک تأییدی ــده ای نزدی آین

ــان  ــن شــرکت دانش بنی ــرد: ای ــد ک ــن تأکی شــیخ  زین الدی
واکســن آنفلوآنــزا را در محیط آزمایشــگاهی تولیــد و تأییدیه 
ــه ســازمان بهداشــت  آن را از ســازمان های مختلــف از جمل

جهانــی کســب کــرده اســت.

ــاوری  ــت علمی فن ــازی معاون ــوآوری و تجاری س ــاون ن  مع
اظهــار کــرد: تمــام تکنولــوژی  ســاخت ایــن واکســن بومــی 
بــوده و تجهیــزات آن بــه وســیله یــک شــرکت دانش بنیــان 
نصــب شــده اســت. ایــن واکســن دارای تأییدیــه  GMP از 

ســازمان بهداشــت جهانــی اســت.
شــیخ زین الدیــن گفــت: ایــن واکســن در مهرمــاه امســال 
ــل  ــد و در  مراح ــوه می رس ــد انب ــه تولی ــاه ب ــا در بهمن م ی

ــای تجــاری اســت. آخــر اخــذ تأییدیه ه
وی ادامــه داد: ممنــوع نشــدن واردات داروهــای »های تکــت«  
باعــث ارتقــای کیفیــت و رقابــت در بیــن شــرکت های 
ظرفیــت  امــر  ایــن  و  شــده  داخلــی  دانش بنیــان 
تولید کننــدگان کشــورمان را در حــوزه واکســن یــا دارو 

خبرنــگاران باشــگاه  می دهــد.  افزایــش 

دکتــر محمــود  هــادی زاده، فــوق تخصــص قلــب و عــروق 
گفــت: تــب رماتیســمی کــه بــه آن رماتیســم قلبــی نیــز 
ــا و  ــد ارگان ه ــه می توان ــت ک ــاری ای اس ــود، بیم ــه می ش گفت
دســتگاه های مختلــف بــدن را درگیــر کنــد و عــوارض متعــددی 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ب
دکتــر محمــود  هــادی زاده افــزود: تــب روماتیســمی )روماتیســم 
قلبــی(، یــک بیمــاری میکروبــی اســت؛ بدیــن معنــی کــه عامل 
ــام استرپتوکوک  ــه ن ــی ب اصلی بیماری تب روماتیسمی، میکروب

است.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن میکــروب  که معمــوال بــه دنبال یک 
سرماخوردگی و عفونــت میکروبی وارد بــدن می شــود، می توانــد 

در بعضــی مواقــع عــوارض خطرناکــی بــر جــای بگــذارد.
این  داد:  ادامــه  قلــب  نارســایی  و  آنژیوپاســتی  فلوشــیپ 
میکروب با گذشت زمان، عــوارض خــود را بــروز می دهد. تب 
روماتیسمی باعث بیماری دریچه هــای قلبــی، به ویــژه دریچه 

می شود. قلب  میترال  و  آئورت 
ایــن فــوق تخصــص قلــب و عــروق تصریــح کــرد: بیماری تب 
رماتیسمی معموال  پــس از گلودردهای چرکی  کــه بــه خوبــی  
مهــم  نشــانه های  از  یکــی  ایجاد می شود.  نشده انــد،  درمان 
دنبال گلودرد  به  است که  تب  همان  روماتیسمی،  تب  بیماری 

می آید. وجود  به  چرکی 
وی افــزود: به دنبال سرماخوردگی، میکروب گاهــی در داخل 

وارد  را  عفونت  چرکی،  ایجاد گلودرد  با  می ماند که  باقی  حلق 
حلق می کند که اگر این عفونت درمان نشود و فرد آنتی بیوتیک 
مناســب خوراکــی یــا تزریقــی مصرف نکند، عفونت حاصل شــده 

ممکــن اســت منجر به تب روماتیسمی شود.
عضــو انجمــن قلــب امریــکا و انجمــن نارســایی قلــب اروپــا در 
ــی بیشتر کودکان  ــه طــور کل ــان کــرد: تب رماتیسمی ب ادامــه بی
پنج تا پانزده سال را گرفتار می کند و عــوارض خــود را ظاهــر 
می ســازد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تمامــی موارد گلودرد چرکی 
استرپتوکوکی باعــث ایجــاد تب رماتیسمی نمی شوند؛ اما اگر تــب 
روماتیســمی ایجــاد شــود، معمــوال حدود ۲ تا ۴ هفته پــس از 

ــاری ایجــاد خواهد شد. گلودرد چرکی بیم
وی همچنیــن یــادآور شــد: تب روماتیسمی، یــک بیمــاری 
مسری نیست؛ اما میکروب استرپتوکوک که از طریق تنفس و 
عطسه و سرفه در هوا پخش می شود، قابل انتقال و سرایت به 
دیگران است. بنابراین گلودرد چرکی استرپتوکوکی مسری است؛ 
ندارد. را  دیگران  به  امــکان سرایت  رماتیسمی  تب  بیماری  اما 

ــاب  ــده از الته ــار باقی مان ــه آث ــب نتیج ــم قل ــاری روماتیس بیم
دریچه هــای قلبــی در اثــر تــب حــاد روماتیســمی اســت 
ــت در  ــر دو حال ــا ه ــایی ی ــا نارس ــی ی ــروز تنگ ــب ب ــه موج ک
ــرال و  ــای میت ــن دریچه ه ــود. بنابرای ــی می ش ــای قلب دریچه ه
ــام  ــی تم ــا می شــوند و گاهــی حت ــه مبت ــش از هم ــورت بی آئ

الیه هــای قلــب درگیــر می شــوند. ایمنــا

فوق تخصص پالستیک و ترمیمی پلک مطرح کرد:

راه درمان دانه های سفید اطراف چشم 

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:

آب معدنی های نجومی جمع آوری شدند 
فوق تخصص قلب و عروق: 

گلودردهای چرکی را جدی بگیرید 

معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی فناوری خبر داد:

تولید واکسن آنفلوآنزای  ایرانی از مهرماه

بیمــاری اســهالی اســت کــه  وبــا، یــک 
به ویــژه در فواصــل گــرم ســال شــایع شــده و 

ــال دارد.  ــه دنب ــادی را ب ــر زی ــرگ و می م
در بســیاری از کشــورهای دنیــا ایــن بیمــاری 
ــی از  ــا یک ــی وجــود دارد، ام ــه صــورت بوم ب
ویژگی هــای ایــن بیمــاری عفونــی ایــن اســت 
کــه می توانــد بــه صــورت همه گیری هــای 

بــزرگ ایجــاد شــود. 
دکتــر محبوبــه حاجی عبدالباقــی، متخصــص 
دانشــگاه  اســتاد  و  عفونــی  بیماری هــای 
علــوم پزشــکی، بیــان کــرد: دوره پنهــان ایــن 
بیمــاری، معمــوال یــک تــا ســه روز اســت کــه 
می توانــد از چندیــن ســاعت تــا ۵ روز بــه 

طــول انجامــد. 
طــول  روز   ۳ تــا   ۲ بیمــاری  نشــانه های 
می کشــد کــه در بعضــی از بیمــاران تــا ۵ روز 

می یابــد.  ادامــه 
ــی  ــا شــروع ناگهان ــا ب ــی وب نشــانه های بالین
ــی  ــه عبارت ــاز شــده و ب ــدون درد آغ اســهال ب
فــرد بــه یــک اســهال شــدید بــدون دل پیچــه 
یــا دل درد مبتــا می شــود؛ ایــن نــوع از 

ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــی گوین ــهال برنج ــهال را اس اس
ــج اســت. ــه آب برن شــبیه ب

 نکتــه ای کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن 
ــت  ــب و درد نیس ــر ت ــار درگی ــه بیم ــت ک  اس
و تنهــا در دفعــات بســیار زیــاد درگیــر اســهال 
می شــود. ایــن اســهال آن قــدر شــدید و زیــاد 
ــدن  ــاح از ب ــه ســرعت آب و ام ــه ب اســت ک

ــود. ــارج می ش ــرد خ ف
وی در ادامــه افــزود: در چنیــن شــرایطی 
ــروز  ــه ب ــی کلی ــا ازکارافتادگ ــه ی نارســایی کلی
می کنــد و برخــی افــراد نیــز بــه دلیــل از 
دســت دادن ســدیم فــراوان، دچــار اســتفراغ 
نیــز می شــوند کــه در صــورت جبــران نشــدن 
ایــن همــه آب و امــاح تلف شــده در نهایــت 

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــار ج بیم
بــه گفتــه ایــن متخصــص از نشــانه های 
دیگــری کــه می تــوان از وجــود ایــن بیمــاری 
ــا،  ــاق پ ــی س ــد، گرفتگ ــر ش ــا خب ــک ب مهل
ــروک  ــن و چ ــت، چی ــدید پوس ــکی ش خش

ــت. ــم اس ــر چش ــدید زی ــودی ش ــاد و گ زی
بیمــاری  شــایع ترین  حاجی عبدالباقــی 

عفونــی در تابســتان را اســهال دانســت و 
گفــت: افــراد دقــت داشــته باشــند هــر 
ــد.  ــی ندانن ــی یک ــهال وبای ــا اس ــهالی را ب اس
همان طــور کــه گفتیــم میــزان اســهال وبایــی 
ــار دردی در  ــن بیم ــوده و همچنی ــادی ب غیرع
ناحیــه شــکم احســاس نمی کنــد؛ عــاوه بــر 

ــد. ــب ندارن ــا ت ــه وب ــا ب ــاران مبت آن بیم
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی متذکــر شــد: 
ــردی  ــا ف ــورد ب ــدام در برخ ــن اق ــال اولی ح
ــن اســت  ــی شــده ای کــه دچــار اســهال وبای
ــه  ــا اســتفراغ ب کــه قبــل از درگیــری بیمــار ب
او پودرهــای ORS، آب و امــاح بدهنــد. اگــر 
ایــن نــوع پــودر در دســترس نبــود، آب، نمک، 
قنــد و لیمــو تــرش تهیــه کننــد و فورا بــه بیمار 
داده شــود. )آب و امــاح بایــد بــه ســرعت بــه 

فــرد مبتــا داده شــود.( 
البتــه واکســن ضــد وبــا موجــود اســت؛ امــا 
از آنجــا کــه میکــروب عامــل بیمــاری مرتــب 
ــد  ــود، بای ــاوم می ش ــد و مق ــش می یاب جه
ــه شــود. ــد آن تهی ــب واکســن های جدی مرت

از  یکــی  توصیــه کــرد: آب مصرفــی،  وی 
مهم تریــن و اصلی تریــن راه هــای انتقــال 
ــوان در  ــچ عن ــه هی ــت؛ ب ــاری اس ــن بیم ای
ــه،  ــتانی از آب رودخان ــفرهای تابس ــول س ط
چشــمه و ... ننوشــید و تنهــا از آب لوله کشــی 
ــدا  ــن اکی ــد. همچنی ــتفاده کنی ــی اس و معدن

ــودداری  ــان خ ــار خیاب ــای کن ــد یخ ه از خری
ــته از  ــن دس ــع آب ای ــه مناب ــرا ک ــد؛ چ کنی
ــد یکــی از  یخ هــا ناشــناخته اســت و می توان
منشــأهای اصلــی انتقــال بیمــاری وبــا باشــد. 

ــا  ــا ی ــه، جوی ه ــر آن، در آب رودخان ــاوه ب ع
ــرف  ــد، از مص ــنا نکنی ــوده ش ــتخرهای آل اس
مثــل  غیربهداشــتی  و  آمــاده  غذاهــای 
ــا  ــوه، معجــون، بســتنی و ســاندویچ ت آب می
حــد امــکان خــودداری کنیــد، دســت ها را 
پــس از رفتــن بــه توالــت و نیــز قبل از دســت 
زدن بــه مــواد غذایــی و خوراکــی حتمــا بــا آب 
و صابــون بشــویید و در آخــر هنــگام ســفر آب 
ــا  ــید ی ــته باش ــراه داش ــالم هم ــذای س و غ
از نوشــیدنی ها و غذاهــای بــا بســته بندی 

بــا  همچنیــن  اســتفاده کنیــد؛  مطمئــن 
مشــاهده هــر مــورد از ابتــا بــه اســهال ســریع 
 بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی مراجعــه 

کنید.
ــا شست وشــوی  ــن متخصــص در رابطــه ب ای
درســت میــوه و ســبزیجات هشــدار داد: 
از  ناشــی  مســمومیت های  و  بیماری هــا 
آلــوده  میوه هــای  و  ســبزیجات  مصــرف 
بســیار خطرنــاک هســتند و باعــث ابتــا 
می شــوند کــه  جــدی  بیماری هایــی  بــه 
بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکات بایــد 
ایــن خوراکی هــا دقــت  در شست وشــوی 

بیشــتری شــود. 
پــاک  بــرای  از مایــع ظرفشــویی  برخــی 
ــد؛ مایــع ظرفشــویی  کــردن اســتفاده می کنن
ــی محســوب نمی شــود  ــده خوب ضدعفونی کنن
و تنهــا باعــث معلــق شــدن تخــم انــگل 
بــه  همچنیــن  می شــود؛  ســبزیجات  در 
از روی میــوه و ســبزی شســته  ســختی 
ــع شــیمیایی روی  ــن مای شــده و مصــرف ای
خوراکی هــا خطــرات گوارشــی شــدیدی را در 
پــی دارد.وی افــزود: بهتریــن و مهم تریــن 
کُلــر  وبــا،  میکــروب  بــرای  پاک کننــده 
از  دســته  ایــن  می تواننــد  افــراد  اســت. 
بــه  را  کلــر  حــاوی  ضدعفونی کننده هــای 
ــد. جــام جــم ــه کنن ــه تهی ــی از داروخان راحت

،،
وبــا، یــک بیمــاری اســهالی اســت کــه 
گــرم ســال شــایع  به ویــژه در فواصــل 
شــده و مــرگ و میــر زیــادی را بــه دنبــال 

دارد

متخصص بیماری های عفونی هشدار داد:

 شایع ترین بیماری عفونی 
در تابستان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــماره  ۱۹۳۱  ــاک ش ــه   پ ــاب خان ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
فرعــی از ۱۹/۴۵۴  واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ــت  ــت اس ــان ثب ــی   در جری ــد تق ــری  فرزن ــا صف ــرا باب ــام زه ــی بن ثبت
ــه  ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــت بعم ــدم حضــور متقاضــی ثب ــت ع ــه عل وب
ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده ۱۵ قان ــر از م ــمت اخی ــتور قس دس
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز پنجشــنبه مــورخ 
۹۶/۵/۱۲ ســاعت ۹ در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب 
ــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و  ــه کلی ایــن آگهــی ب
ــان  ــن و صاحب ــد اعتراضــات مجاوری ــرر در محــل حضــور یابن ســاعت مق
امــاک مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلــس تحدید 
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده ۸۶ آئیــن نامــه 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب قان
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
ــی  ــه ثبت ــن منطق ــه ای ــوی خــود را ب ــدام و گواهــی طــرح دع ــی اق قضای
ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی 
میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
را اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون 
 توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد 

داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ 

شماره :۱۱۵۹۹/ م الف 
حیدری رییس منطقه ثبت اسناد  غرب اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ  یکبــاب خانــه تحــت پــاک ثبتــی 
ــان  ــت اصفه ــش ۱۹ ثب ــع در بخ ــی   واق ــی از ۴۷۱ اصل ــماره ۳۷۲ فرع ش
ــام  ــه ن ــد ۱۱۴ ب ــاک جل ــر ام ــه ۶۱  دفت ــت ۱۱۶۷۰ در صفح ــل ثب ــه در ذی ک
حســین احمــدی کوپائــی فرزنــد نصــر الــه  بشــماره شناســنامه ۱۰ صــادره از 
حــوزه یــک مرکــزی کوهپایــه  دارای کــد ملــی ۵۶۵۹۴۵۷۸۳۵ تحــت شــماره 
چاپــی  مسلســل  ۰۴۶۷۴۹۹ ثبــت و صــادر  و تســلیم گردیــده اســت  ســپس 
نامبــرده  بــا ارائــه در خواســت  کتبــی  بــه شــماره  وارده ۹۶۵۴۰۷۱۷۱۳۸۶۶۶۹ 
بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه  محلــی  که امضا ء شــهود  آن ذیل  شــماره 
۵۱۹۴ مــورخ ۹۶/۴/۱۴ بــه گواهــی  دفتــر خانــه  ۲۵۲ اصفهــان رســیده اســت  
مدعــی اســت  کــه ســند مالکیــت آن بــه علــت ســهل انــگاری  مفقــود گردیده 
ــوده  ــوق را نم ــک ف ــت مل ــند مالکی ــی  س ــت صدورالمثن ــت  و در خواس اس
انــد  لــذا مراتــب بــه اســتناد   تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده ۱۲۰ آییــن 
نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود را 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم 
ــی ســند مالکیــت  ــب صــورت مجلــس و اصل ــا مرات ــد ت و رســید اخــذ نمای
بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصلــی ســند مالکیــت یــا معاملــه 
 ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد

 شد. م الف ۱۱۵۱۹
اصغر علیخانی  کوپائی  رئیس اداره ثبت و اسناد اماک کوهپایه 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی پرونده  کالسه 952195ح
خواهــان خانــم فریبــا اعرابــی  جشــوقانی  فرزنــد جهانبخش  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده آقــای امیــد تیــزدو رضوانــی  فرزنــد مســلم  دائــر بــر 
ــه  صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش  جهــت اجــرای صیغــه طــاق  ب
جهــت تــرک منــزل مشــترک بــه دادگاه  ناییــن تقدیــم نمــوده  کــه پــس 
ــری  ــوق  و ج ــه  ف ــه کاس ــت ب ــر  و ثب ــن دفت ــه ای ــدن  ب ــل  ش از واص
ــنبه  ــار ش ــرای روز چه ــیدگی  ب ــت رس ــن وق ــی  و تعیی ــریفات  قانون تش
مــورخ ۹۶/۵/۲۵ ســاعت ۱۱/۳۰ صبــح بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بودن 
خوانــده  بــه اســتناد مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی دادگاههــای 
ــر  ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی ــاب  مرات ــی و انق عموم
االنتشــار  آگهــی مــی شــود  تــا نامبــرده  قبــل از حلــول  وقــت بــه دفتــر 
ــت و  ــی  دادخواس ــخه ثان ــت  نس ــه دریاف ــبت ب ــه و نس ــعبه  مراجع ش
ضمائــم اقــدام  و ســپس  در وقــت رســیدگی تعییــن شــده  و در جلســه 

ــد .  دادگاه حضــور یابن
م الف ۱۴۳

احمد قاسمی رئیس شعبه اول دادگاه  عمومی نائین 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه  ــه ب ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــدی دادخواس ــی احم ــای مرتض آق
طرفیــت آقــای احمــد زارع بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کاســه ۹۵/۵۴۵ 
ثبــت و ظــرف ده روز از تاریــخ روزنامــه وقــت رســیدگی تعیین شــده اســت 
نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده ۷۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 

کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل 
مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 
دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

دفتــر شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــی برخــوار
ــه  ــف ب ــامی ۵/۳۷/۳۱۸/م ال ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

تاریــخ ۹۶/۰۴/۱۳

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی شهرســتان برخــوار در پرونده 
مطروحــه کاســه ۹۶۰۰۹۱ بــه آقــای عبــاس ســموئی فرزنــد علــی خوانــده 
پرونــده فــوق الذکــر کــه مجهــول المــکان اعــام شــده اســت و خواهــان آن 
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری برخــوار بــه خواســته خلــع یــد و مطالبــه 
ــه  ــد ک ــان رســیدگی  مــی باشــد اخطــار مــی نمای ــل در جری اجــرت المث
ــح در دادگاه شــعبه دوم  ــورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ســاعت ۱۱:۰۰ صب ــرای روز م ب
محاکــم عمومــی و حقوقــی برخــوار مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه جهــات 
ردی داریــد بــه صــورت کتبــی قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتــر مربــوط اعــام 
ــادر  ــا رای ص ــاذ و دادگاه غیب ــی اتخ ــم مقتض ــد و اال تصمی ــال داری و ارس
خواهــد نمــود جهــت دریافــت نســخه ثانــی و بــرگ دادخواســت و ضمائــم 
آن بــه دفتــر دادگاه مربــوط ه مراجعــه نمایــد ایــن آگهــی وفــق مــاده ۷۳ 
قانــون  ا د م  دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی یــک نوبــت در 

یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار درج شــود. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

ــه  ــف ب ــامی ۵/۳۷/۲۸۴/م ال ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

تاریــخ ۹۶/۰۳/۳۱

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای مهــراب طائــی فرزنــد محمــد          بــه شــماره شناســنامه 
۱۲۰/۰۰۵۴۴۳/۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۶۲/۹۶/ش ح ۱ از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه  ــی      ب ــد عل ــد امی ــی  فرزن ــن همگین ــن آئی ــو  بهی ــاه بان شــادروان م
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۲/۶/۳۰ در اقامت ــنامه ۳۵۳ در تاری ــماره شناس ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱- زینــب طائــی 
فرزنــد محمــد ش ش ۸۳۷ ت ت ۱۳۶۲ صــادره از ســمیرم  فرزنــد  
متوفــی ۲- ســکینه طائــی فرزنــد محمــد ش ش ۵۸۴ ت ت ۱۳۶۰ 
صــادره از ســمیرم  فرزنــد متوفــی ۳- ســتاره طائــی فرزنــد محمد ش ش 
۱۲۰/۰۱۱۸۲۶/۱ ت ت ۱۳۷۲ صــادره از ســمیرم  فرزنــد متوفــی  ۴- ســهراب 
طائــی فرزنــد محمــد ش ش ۳۸۴۸ ت ت ۱۳۶۷ صــادره از ســمیرم  
ــد محمــد ش ش ۱۲۰/۰۰۵۴۴۳/۱  ــی فرزن فرزندمتوفــی  ۵- مهــراب طائ
ت ت ۱۳۶۹ صــادره از ســمیرم  فرزنــد متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینک 
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 
ــت  ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب ــی اس دارد ، بدیه

صــادر خواهــد شــد .  
ســید محمــد فقیهــی محمــد آبــادی قاضــی شــورای حــل اختاف شــعبه 

ــتان سمیرم  اول شهرس
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی 

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیاتهــای  آراء  برابــر 
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانها فاق وضعیــت ثبت
در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانــه 
ــذا  ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــان  مح ــارض متقاضی ــا مع و ب
ــه شــرح  ــان و امــاک مــورد تقاضــا ب مشــخصات متقاضی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوب ــر ب زی
ــه  ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی میش روز آگه
ــان اعتراضــی داشــته باشــند  صــدور ســندمالکیت متقاضی
ــه مــدت دو  ــن آگهــی ب ــخ انتشــار اولی ــد  از تاری مــی توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
ــاه از  ــک م ــدت ی ــید.ظرف م ــذ رس ــس از اخ ــلیم  و پ تس
ــع  ــه مرج ــود را ب ــت خ ــلیم اعتراض،دادخواس ــخ تس تاری
قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور 

ــد شــد. ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــت طب ســند مالکی
مــورخ      1395603020260  13985 شــماره   رای   -1
ــنامه  ــه شناس ــنی  ب ــی اش ــر نب ــم گوه 1395/08/18   خان
نجــف  صــادره   1090664575 1962  کدملــی  شــماره  
ــه ســه دانــگ مشــاع از   ــد احمدرضــا  نســبت ب ــاد  فرزن اب
ــع از  ــاحت 227.12  مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــاک شــماره 42 فرعــی از 15177  اصلــی واقــع در بخــش 
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     
مــورخ      1395603020260  13984 شــماره   رای   -2
ــه  ــنی  ب ــرک زاده اش ــه ت ــدرت ال ــای ق 1395/08/18  اق
شناســنامه شــماره  38  کدملــی 1091853851 صــادره 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــه  نس ــف ال ــد لط ــاد  فرزن ــف اب نج
مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 227.12  
مترمربــع از پــاک شــماره 42 فرعــی از 15177  اصلــی 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ واق

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ      1396603020260  02368 شــماره   رای    -3
1396/02/14 خانــم اعظــم ابوطالبــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی 1090280033 ص 28201 کدمل
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــه بص یدال
ســاختمان بــه مســاحت 240.65 مترمربــع از پــاک شــماره 
13568 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
4- رای شــماره  02373 1396603020260   مورخ   02/14/ 
1396  آقــای حســینعلی فاضــل بــه شناســنامه شــماره 73 
کدملــی 1091093954 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد غامعلــی 
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
ــاک شــماره 13568  ــع از پ ــه مســاحت 240.65 مترمرب ب
اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ      13964603020260  01480 شــماره   رای   -5
1396/01/31    اقــای محمدعلــی نوربخــش حبیــب ابــادی  
  1286952247 844  کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
صــادره اصفهــان  فرزنــد محمدتقــی  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 193.75  مترمربــع از پاک شــماره 
15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــی رزوه ــی عروج مرتض
مــورخ  26     1394603020260  23011 رای شــماره    -6
بــه  اصفهانــی   زاده  بهــروز شــریف  اقــای    1395/12/
ــادره  ــی 1817249487  ص ــماره 331  کدمل ــنامه ش شناس
آبــادان  فرزنــد محمدصــادق  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــاک شــماره 1  ــع از پ ــه مســاحت 29.23  مترمرب ــازه ب مغ
فرعــی از 14458  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــی ازادان ــه امین ــای ســیف ال رســمی اق
مــورخ   1396603020260  02903 شــماره   رای   -7
1396/02/20   خانــم اشــرف نــوروزی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  4055 کدملــی 5110156417 صــادره شــاهین شــهر فرزن
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاس در  شش عب
118.17 مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 14017 اصلــی 
کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی بشــماره 14017.204 تغییــر 
کــرده اســت واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــور حســین بنکــدار پ
مــورخ   1396603020260  03161 شــماره   رای   -8
1396/02/27   خانــم مهــری قربانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد رضاقلــی  17 کدملــی 5419407167 صــادره مبارکــه فرزن
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــع در  ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع پ 129.24 مترمرب
بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد     
9- رای شــماره  00014 1394603020260 مورخ 1396/01/07   
آقــای تیمــور حیــدری بــه شناســنامه شــماره 1856 کدملــی 
5759337297 صــادره فریــدن فرزنــد علــی رحــم در  ســه 
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش دان
ــی از309   ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  180  مترمرب مس
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای مهــدی 
ــورخ 1389/02/16   ــه بموجــب ســند111131   م ــق قهنوی رون
ــورخ  ــه 111061 م ــوده بموجــب وکالتنام ــان ب ــر 9  اصفه دفت
ــی و  ــی قهدریجان ــن صادق ــه حس ــر 9 ب 1388/2/20 دفت
ــر 114  ــورخ 1390/11/16 دفت ــه 41615 م ــض وکالتنام تفوی
اصفهــان بــه ناصــر صادقیــان و لیــا شــکیلی )نیایــش مهــر 
ــب  ــا بموج ــر و لی ــرف ناص ــپس از ط ــده س ــذار ش ( واگ
ــان  ــر 114 اصفه ــورخ 1392/9/7 دفت ــه 45620 م وکالتنام
مقــدار 90 ســهم مشــاع از مالکیــت خــود را بــه آقــای تیمــور 

حیــدری واگــذار نمــوده انــد
10- رای شــماره  00015 1396603020260 مورخ 1396/01/07  
آقــای ناصــر صادقیــان بــه شناســنامه شــماره 712 کدملــی 
1818279711 صــادره آبــادان فرزنــد مســیب در یــک و نیــم  
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش دان
ــی از309   ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  180  مترمرب مس
اصلــی واقــع دربخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای مهــدی 
ــورخ 1389/02/16   ــه بموجــب ســند111131   م ــق قهنوی رون
ــورخ  ــه 111061 م ــوده بموجــب وکالتنام ــان ب ــر 9  اصفه دفت
ــی و  ــی قهدریجان ــن صادق ــه حس ــر 9 ب 1388/2/20 دفت
ــر 114  ــورخ 1390/11/16 دفت ــه 41615 م ــض وکالتنام تفوی
اصفهــان بــه ناصــر صادقیــان و لیــا شــکیلی )نیایــش مهــر 
ــب  ــا بموج ــر و لی ــرف ناص ــپس از ط ــده س ــذار ش ( واگ
ــان  ــر 114 اصفه ــورخ 1392/9/7 دفت ــه 45620 م وکالتنام
مقــدار 90 ســهم مشــاع از مالکیــت خــود را بــه آقــای تیمــور 

حیــدری واگــذار نمــوده انــد
11- رای شــماره 00016 1396603020260 مــورخ 1396/01/07    
ــماره 1887  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــش مه ــا نیای ــم لی خان
ــن  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288072554 ص کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــم  دان ــک و نی در ی
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت  180  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
- فرعــی از309  اصلــی واقــع دربخــش 16 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــه بموجــب ســند111131    ــق قهنوی رســمی اقــای مهــدی رون
مــورخ 1389/02/16  دفتــر 9  اصفهــان بــوده بموجــب 
ــن  ــه حس ــر 9 ب ــورخ 1388/2/20 دفت ــه 111061 م وکالتنام
ــورخ  ــه 41615 م ــض وکالتنام ــی و تفوی ــی قهدریجان صادق
1390/11/16 دفتــر 114 اصفهــان بــه ناصــر صادقیــان و لیــا 

ــرف  ــپس از ط ــده س ــذار ش ــر ( واگ ــش مه ــکیلی )نیای ش
ناصــر و لیــا بموجــب وکالتنامــه 45620 مــورخ 1392/9/7 
دفتــر 114 اصفهــان مقــدار 90 ســهم مشــاع از مالکیــت خــود 

ــد ــدری واگــذار نمــوده ان ــای تیمــور حی ــه آق را ب
مــورخ   1396603020260  02760 شــماره   رای   -12
1396/02/18    آقــای  محمــد صمــدی انــور بــه شناســنامه 
شــماره 1848 کدملــی 4030359752 صــادره کبودرآهنــگ 
فرزنــد دادعلــی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــی از  ــماره  4 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  172.20  مترمرب مس
15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــی ــن الرعایای ــی امی عل
مــورخ   1396603020260  01614 شــماره   رای   -13
1396/01/31   خانــم مریــم ســلطانی آفارانــی به شناســنامه 
اصفهــان  صــادره   1290912084 کدملــی   1294 شــماره 
ــاب ســاختمان  ــه ششــدانگ یکب ــد علیرضــا نســبت ب فرزن
ــی  ــماره62 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 116.18 مترمرب ــه مس ب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق از14458 اصل

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ   1396603020260  02877 شــماره  رای   -14
1396/02/20  خانــم ملیحــه رحیمــی راد بــه شناســنامه 
شــماره 101 کدملــی 0452573459 صــادره شــمیران فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــین نس حس
از14874  فرعــی  پــاک شــماره 82  مترمربــع   103.50
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای اســداله 

ــان عابدی
مــورخ   1396603020260  02252 شــماره  رای   -15
1396/02/12  آقــای اورجعلــی صادقــی خــواه به شناســنامه 
شــماره 3918 کدملــی 4620324647 صــادره شــهرکرد 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــلطانعلی در  شش ــد س فرزن
ــی از  ــاک شــماره -  فرع ــع پ مســاحت  175.50  مترمرب
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــی ــد صادق احم
مــورخ   1395603020260  22836 شــماره  رای   -16
1395/12/22  خانــم الهــه شــریفیان بــه شناســنامه شــماره 
1765 کدملــی 1285802063 صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر 
ــه  ــام  ب ــه تم ــاختمان نیم ــاب س ــدانگ یکب ــورت شش بص
مســاحت 326.80 مترمربــع پــاک شــماره 589 فرعــی از 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16  ثب ــع در بخ ــی واق 99 اصل

ــی باشــد      ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  02865 شــماره  رای   -17
ــنامه  ــه شناس ــیدی ب ــی جمش ــای رضاعل 1396/02/20  آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291366679 ص ــماره 1 کدمل ش
نعمــت الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
از14457  77فرعــی  شــماره  پــاک  مترمربــع   279.21
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای حســین 

ــکرانی ش
مــورخ   1396603020260  01484 شــماره  رای   -18
1396/01/31  اقــای ابراهیــم شــیریان  بــه شناســنامه 
شــماره 5671  کدملــی 1287398049  صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی  نس ــد مصطف فرزن
ــی از  ــماره 7 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 87.13  مترمرب مس
15183 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  02854 شــماره  رای   -19
ــه  ــادی ب ــی شــاپور اب ــری گل اقائ ــم  مه 1396/02/20  خان
ــادره   ــی  6609415757 ص ــماره  1722کدمل ــنامه ش شناس
ــاب   ــدانگ یکب ــورت شش ــر بص ــی اکب ــد  عل ــوار فرزن برخ
خانــه بــه مســاحت  237.05 متــر مربــع از پــاک شــماره 
127 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1395603020260  11529 شــماره  رای   -20
1395/07/07  آقــای  حســن یوســفی بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1287601901 ص ــماره 619 کدمل ش
ســیف الــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه 132.80 بــه مســاحت  مترمربــع پــاک شــماره 561  
فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ   1395603020260  11523 شــماره  رای   -21
1395/07/07  خانــم بتــول بهرامــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره  299 کدملــی 1286478383 
حبیــب الــه در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه 132.80 بــه مســاحت    مترمربــع پــاک شــماره 561  
فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد      ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
مــورخ   1395603020260  22896 شــماره  رای   -22
1395/12/24  آقــای علــی عســگری بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره   1129740536 16 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــان در  شش رمض
97.80   مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 15180 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــی  ــای مصطف ــمی اق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی ــنی هماگران محس
مــورخ   1394603020260  03200 شــماره  رای   -23
1394/03/08   خانــم شــهناز کریمــی آغچــه بــه شناســنامه 
ــح  ــد فت ــادره فرزن ــی 1290947864 ص ــماره 74 کدمل ش
ــاحت 91.35  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه در شش ال
اصلــی  از 14915  فرعــی  پــاک شــماره 53  مترمربــع 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای حــاج نصرالــه 

ــی ــداله مهاجران واس
مــورخ   1395603020260  12125 شــماره  رای   -24
1395/07/25  آقــای احســان صمیمــی بــه شناســنامه 
صــادره   1270289977 کدملــی   1270289977 شــماره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــد احمــد درششــدانگ یــک ب ــان فرزن اصفه
مســاحت    100.84 مترمربــع پــاک شــماره 15178  اصلــی 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ واق

ــد       ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  01150 شــماره  رای   -25
1396/01/27  خانــم فاطمــه امینــی تهرانــی بــه شناســنامه 
شــماره 5490096527  کدملــی 5490096527  صــادره 
تیــران وکــرون  فرزنــد علــی  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 86.45  مترمربــع از پــاک شــماره 
13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــدری  ــی ص مرتض
مــورخ   1396603020260  01490 شــماره  رای   -26
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــا طالب ــای رض 1396/01/31 اق
19  کدملــی 5649874311  صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت 
الــه  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
ومغــازه متصلــه  بــه مســاحت 249.65  مترمربــع از پــاک 
شــماره 106 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــی   ــی محســنی هماگران ــای مصطف ــک رســمی اق مال
مــورخ   1396603020260  01491 شــماره  رای   -27
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــراز  ب ــم اف ــم مری 1396/01/31  خان
1074  کدملــی 5649382761  صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــماعیل  نس اس
  249.65 مســاحت  بــه  متصلــه   ومغــازه  یکبابخانــه 
مترمربــع از پــاک شــماره 106 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای مصطفــی محســنی 

ــی هماگران
مــورخ   1396603020260  02848 شــماره  رای   -28
1396/02/20    خانــم زهــرا روســتایی بــه شناســنامه شــماره 
20907 کدملــی 1140208624 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
محمــد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 154 مترمربــع پــاک شــماره204 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از14017 اصل فرع
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــور  ــای حســین بنکدارپ رســمی اق
مــورخ   1396603020260  02849 شــماره  رای   -29
1396/02/20  خانــم طاهــره صفــاری خوزانــی به شناســنامه 
خمینــی  صــادره   1140357964 10501 کدملــی  شــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــا نس ــد محمدرض ــهر فرزن ش
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 154 مترمربــع 
پــاک شــماره204 فرعــی از14017 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــور  ــای حســین بنکدارپ ــک رســمی اق از مال
مــورخ   1396603020260  02870 شــماره  رای   -30
ــنامه  ــه شناس ــا ب ــیامک یادگارنی ــای س 1396/02/20    آق
شــماره 2297 کدملــی 1817141279 صــادره آبــادان فرزنــد 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــم نس ابراهی
ــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع  مســاحت 40 مترمرب
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب در بخ

ــد     ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  02006 شــماره  رای   -31
1396/02/09  آقــای مجیــد یوســفی بــه شناســنامه شــماره 
7 کدملــی 1291883908 صــادره اصفهــان فرزنــد قدیرعلــی 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 79.18 
مترمربــع پــاک شــماره 159فرعــی از452 اصلــی واقــع در 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ــان خری ــت اصفه بخــش 16 ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای امیرحســین اخاقــی

مــورخ   1396603020260  02864 شــماره  رای   -32
ــه  ــی ب ــی خوابجان ــه پهلوان ــن ال ــای امی 1396/02/20  آق
شناســنامه شــماره 61814 کدملــی 1281715166 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 25 مترمرب ــازه تجــاری ب مغ
3فرعــی از14982 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــی خوابجان ــی پهلوان ــای عل ــمی آق رس
مــورخ   1396603020260  01990 شــماره  رای   -33
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــا حلبی ــای حمیدرض 1396/02/07   آق
شــماره 345 کدملــی 1286934354 صــادره اصفهــان 
بــه  بــه ششــدانگ یکبابخانــه  بهمــن نســبت  فرزنــد 
ــی از  ــماره56 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 137.50 مترمرب مس
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

مصطفــی محســنی هماگرانــی
مــورخ   1395603020260  15966 شــماره  رای   -34
بــه  الرعایائــی   امیــن  منصــور  اقــای    1395/09/20
ــی 1286899958  صــادره  شناســنامه شــماره 1318  کدمل
اصفهــان  فرزنــد مرتضــی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 88.20 مترمربــع 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 15014 اصل ــاک ش از پ
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــی  ــن الرعایائ ــی امی ــای عل ــمی اق ــک رس مال
مــورخ   1395603020260  15965 شــماره  رای   -35
بــه  الرعایائــی   امیــن  احمــد  اقــای     1395/09/20
ــادره  ــی 1286932599  ص ــماره 168  کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان  فرزنــد مرتضــی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 88.20 مترمربــع 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 15014 اصل ــاک ش از پ
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــی ــن الرعایائ ــی امی ــای عل ــمی اق ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  02334 شــماره  رای   -36
ــادی  ــجادی عطاآب ــه س ــیدفتح ال ــای س 1396/02/13  آق
ــادره  ــی 5129809262 ص ــماره 68 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  نصرالــه  فرزنــد  شــهرضا 
ســاختمان بــه مســاحت 181.35 مترمربــع از پــاک شــماره 
459 فرعــی از14874 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1396603020260  01486 شــماره  رای   -37
1396/01/31   اقــای محمــد جعفــری  بــه شناســنامه 
شــماره 35  کدملــی 6609775036  صــادره برخــوار فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــن  نس حس
ــی از 14915  ــماره 106 فرع ــاک ش ــع از پ 175.93  مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای مصطفــی 

ــی ــنی هماگران محس
مــورخ   1396603020260  01473 شــماره  رای   -38
1396/01/31  اقــای مهــدی فاتحــی پیکانــی  بــه شناســنامه 
شــماره 637  کدملــی 1289690731  صــادره اصفهــان  
ــاب ســاختمان  ــه ششــدانگ یکب ــد رمضــان نســبت ب فرزن
بــه مســاحت 100.10  مترمربــع از پــاک شــماره 23 فرعی از 
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد   متقاضــی مال
مــورخ   1395603020260  22335 شــماره  رای   -39
ــنامه  ــه شناس ــری ب ــعود اثناعش ــای مس 1395/12/15  آق
شــماره 1352 کدملــی 1286957338 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمــد در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  به مســاحت 
100.53  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 15085 اصلــی 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ واق

ــی باشــد   ــک رســمی م مال
مــورخ   1395603020260  20037 شــماره  رای   -40
ــه شناســنامه شــماره  ــه اکبــری ب 1395/11/16   اقــای یدال
109  کدملــی 1284207455  صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــان  نس خ
ــع از پــاک شــماره 15180 اصلــی واقــع در  201.50  مترمرب
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی شــها وفرهادوحســن 

ــراکل ــاری ب ــی مخت همگ
مــورخ   1396603020260  04146 شــماره  رای   -41
1396/03/11   خانــم عفــت ملکوتــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1286358851 375 کدملــی 
ــه  ــه ب ــاب گاراژمخروب ــه ششــدانگ یکب ســیدباقر نســبت ب
ــی  ــماره35 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 3394.32 مترمرب مس
از452 اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه خــود 
متقاضــی مالــک رســمی وخریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــاس وعل ــان عب ــمی آقای ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــاکار ــین ط وافش
مــورخ   1396603020260  02851 شــماره  رای   -42
1396/02/20  خانــم صدیقــه بیگــم فاطمــی حســن آبــادی 
ــادره  ــی 5649899411 ص ــماره 111 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
اصفهــان فرزنــد ســید محمــد نســبت بــه ششــدانگ 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 61.80 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
41فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــنی ــزی اش ــی عزی ــای عل ــمی اق رس

مــورخ   1395603020260  21188 شــماره  رای   -43
1395/11/30   اقــای محســن خراســانی فردوانــی  بــه 
شناســنامه شــماره 2  کدملــی 1290291901  صــادره اصفهــان  
فرزنــد اســداله  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 196  مترمربــع از پــاک شــماره 12913 فرعــی 
از 14458 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان که خود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  
مــورخ   1396603020260  02862 شــماره  رای   -44
1396/02/20   آقــای مرتضــی صادقــی بــه شناســنامه 
شــماره 5369 کدملــی 1292582154 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 
ــی  ــاک شــماره 15178 اصل ــع پ مســاحت 156.41 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای رســول فیــض 
مــورخ   1396603020260  02697 شــماره  رای   -45
1396/02/18  آقــای احمدرضــا صفائــی محمــد آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 3000 کدملــی 5649276511 صــادره 
اصفهــان فرزنــد مظفــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 21.30 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
348 فرعــی از15187 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1396603020260  01893 شــماره  رای   -46
1396/02/06    آقــای عبــاس رحیمــی بــه شناســنامه 
ــد  ــد فرزن ــادره دماون ــی 0439872154 ص ــماره 2 کدمل ش
رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 176.96 
ــع در بخــش 5   ــی واق ــع پــاک شــماره 15180 اصل مترمرب
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ثب

ــد    باش
مــورخ   1396603020260  03187 شــماره  رای   -47
بــه  اصفهانــی  فراحــی  عبــاس  آقــای     1396/02/27
ــادره  ــی 1287594247 ص ــماره 984 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد محمدحســن در ســه و نیــم  دانــگ مشــاع 
ــاحت  122.46   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش
مترمربــع پــاک شــماره 563  فرعــی از14915  اصلــی واقع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای محمــود چیــت ســاز

مــورخ   1396603020260  03185 شــماره  رای   -48
بــه  بهارانچــی  قدیریــان  شــها  خانــم    1396/02/27
صــادره   1284544117 29 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه در دو دان ــد یدال ــان فرزن اصفه
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  122.46  مترمربــع پــاک 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از14915  اصل ــماره 563  فرع ش
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــاز ــت س ــود چی ــای محم ــمی اق ــک رس از مال
مــورخ   1396603020260  03186 شــماره  رای   -49
1396/02/27  خانــم اکــرم پذیــری بــه شناســنامه شــماره 
2859 کدملــی 1288376545 صــادره اصفهــان فرزنــد 
رضــا در نیــم  دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  122.46  مترمربــع پــاک شــماره 563  
فرعــی از14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــاز ــت س ــود چی ــای محم ــمی اق رس
مــورخ   1396603020260  02876 شــماره  رای   -50
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــدی کیوانداری ــای مه 1396/02/20   آق
شــماره 1194 کدملــی 1286721504 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــاس نس عب
149.05 مترمربــع پــاک شــماره 15111 اصلــی واقــع در 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای علــی معتمــدی 

ادرمنابــادی
مــورخ   1396603020260  01991 شــماره  رای   -51
1396/02/07    آقــای حســن پهلوانــی نــژاد خوابجانــی بــه 
شناســنامه شــماره 793 کدملــی 1290392587 صــادره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــر نس ــد اکب ــان فرزن اصفه
ــی  ــماره81 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 68.85 مترمرب ــه مس ب
از15187 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
ــب  ــت بانوکوک ــع الواســطه از مالکی ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــژاد خوابجان ــی ن ــلطان پهلوان س
مــورخ   1396603020260  01989 شــماره  رای   -52
1396/02/07   آقــای یاســر غامــی دهنــوی بــه شناســنامه 
صــادره   1271189313 کدملــی   1271189313 شــماره 
اصفهــان فرزنــد عبدالحســین نســبت بــه ششــدانگ 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 198.20مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
ــان  ــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفه 8فرعــی از452 اصل
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــرادی ــین علیم ــای حس ــمی اق رس
مــورخ   1396603020260  01988 شــماره  رای   -53
1396/02/07   خانــم زهــره امیــن الرعایائــی بــه شناســنامه 
اصفهــان  صــادره  شــماره 456 کدملــی 1286776678 
ــه  ــاب کارگاه ب ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــود نس ــد محم فرزن
ــی از  ــماره 22 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 489.20 مترمرب مس
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــت  ــدا پرس ــن خ حس
مــورخ   1396603020260  01509 شــماره  رای   -54
1396/01/31   اقــای مهــدی قربانــی ســینی بــه شناســنامه 
ــان   ــادره اصفه ــی 1293334367  ص ــماره 11169  کدمل ش
ــه  ــه مشــاع از72 حب ــه حب ــه ن ــد قدیرعلــی  نســبت ب فرزن
ــع  ــاحت 416.90  مترمرب ــه مس ــار ب ــاب انب ــدانگ یکب شش
ــت  ــع در بخــش 5  ثب ــی واق ــاک شــماره 15063 اصل از پ
ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1396603020260  01510 شــماره  رای   -55
شناســنامه  بــه  قربانــی  رســول  اقــای    1396/01/31
ــان   ــادره اصفه ــی 1287395759  ص ــماره 5442  کدمل ش
ــه  ــه مشــاع از72 حب ــه حب ــه ن ــد قدیرعلــی  نســبت ب فرزن
ــع  ــاحت 416.90  مترمرب ــه مس ــار ب ــاب انب ــدانگ یکب شش
ــت  ــع در بخــش 5  ثب ــی واق ــاک شــماره 15063 اصل از پ
ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1396603020260  01511 شــماره  رای   -56
بــه شناســنامه  اقــای حســین قربانــی     1396/01/31
شــماره 1941  کدملــی 1286667208  صــادره اصفهــان  
فرزنــد قدیرعلــی  نســبت بــه بیســت وهفــت حبــه مشــاع 
ــه مســاحت 416.90   ــار ب ــاب انب ــه ششــدانگ یکب از72 حب
ــع از پــاک شــماره 15063 اصلــی واقــع در بخــش  مترمرب
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد      باش
مــورخ   1396603020260  01512 شــماره  رای   -57
1396/01/31 اقــای مصطفــی قربانــی ســینی بــه شناســنامه 
ــان   ــی 1281736155  صــادره اصفه شــماره 63937  کدمل
فرزنــد قدیرعلــی  نســبت بــه بیســت وهفــت حبــه مشــاع 
ــه مســاحت 416.90   ــار ب ــاب انب ــه ششــدانگ یکب از72 حب
ــع دربخــش  ــی واق ــاک شــماره 15063 اصل ــع از پ مترمرب
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     
مــورخ   1396603020260  02292 شــماره  رای   –58
1396/02/13   خانــم عفــت گل احمــدی خزاقــی بــه 
صــادره   1263243142 21 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
یکبــاب  کاشــان فرزنــد ماشــااله بصــورت ششــدانگ 

خانــه بــه مســاحت 100.70 مترمربــع از پــاک شــماره 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1395603020260  22268 شــماره  رای   -59
1395/12/14   خانــم فریــده براهوئــی  بــه شناســنامه 
شــماره 1752  کدملــی 3671265647  صــادره زابــل  فرزند 
ــه  ــه  ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــد  نس ــت محم دوس
مســاحت 123.52  مترمربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای حــاج حســن 

ــتی دردش
مــورخ   1396603020260  03008 شــماره  رای   -60
1396/02/24   آقــای محمــد مــوذن بــه شناســنامه شــماره 
33095 کدملــی 1282258419 صــادره اصفهــان فرزنــد 
اکبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــماره 15093 اصل ــاک ش ــع پ 119.68 مترمرب
بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

ــد    ــی باش م
مــورخ   1396603020260  02192 شــماره  رای   -61
1396/02/11     آقــای رضــا پارســاخو بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره  50119 کدملــی 1281598267 
ابراهیــم در ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
ــی  ــی از 15182 اصل ــماره4   فرع ــاک ش ــع پ 140 مترمرب
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ واق

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  02323 شــماره  رای   -62
ــه  ــی ب ــی مخول ــد عل ــین محم ــای حس 1396/02/13    آق
شناســنامه شــماره 53 کدملــی 1818435454 صــادره 
ابــادان فرزنــد عبدالعظیــم بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــاک شــماره 12  ــع از پ ــه مســاحت 31.15 مترمرب ــازه ب مغ
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از99  اصل فرع
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــی دلیگان ــم اتش ــای رحی ــمی اق رس
مــورخ   1396603020260  03127 شــماره  رای   -63
ــه  ــی ب ــان اصفهان ــا مفتخری ــای علیرض 1396/02/27    آق
شناســنامه شــماره 68020 کدملــی 1281781509 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اصغــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بــه مســاحت 35.15 مترمربــع پــاک شــماره 123فرعــی از 
14915اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ایــران 

ــول شــهیداول ورضــوان وبت
مــورخ   1396603020260  02251 شــماره  رای   -64
1396/02/12    آقــای غامرضــا هــادی پــور بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290223688 ص ــماره 4 کدمل ش
محمداســمعیل در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  226.57  مترمربــع پــاک شــماره 8و11  فرعــی 
از 452 اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  00029 شــماره  رای   -65
1396/01/08  خانــم فاطمــه براتــی آب گرمــی به شناســنامه 
ــد  ــادان فرزن ــی 1818036126 صــادره آب شــماره 767 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــین بص حس
ــع در  ــی واق ــماره 309 اصل ــاک ش ــع از پ 216.70 مترمرب
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ــان خری ــت اصفه بخــش 16 ثب

ــی ــن دهات ــای  حس ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
مــورخ   1395603020260  21778 شــماره  رای   -66
ــنامه  ــه شناس ــیروانی ب ــین ش ــای  حس 1395/12/07   آق
شــماره 1578 کدملــی 4679258446 صــادره فارســان 
فرزنــد محمدعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه 
مســاحت 25.78 مترمربــع از پــاک شــماره 129 فرعــی از 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق 99 اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی صدیقــه 

ــی رجال
مــورخ   1395603020260  22606 شــماره  رای   -67
1395/12/18  آقــای اســفندیار خســرو بیگــی به شناســنامه 
ــاد  ــرم اب ــادره خ ــی 4070634460 ص ــماره 12481 کدمل ش
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــان بص ــد خ ــد محم ــد صی فرزن
ــاک شــماره  ــع از پ ــه مســاحت 253 مترمرب ســاختمان ب
309  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی منصــور 

ســلطانی
مــورخ   1395603020260  15973 شــماره  رای   -68
بــه  زاده کوجانــی  ناصــر حســن  آقــای     1395/09/20
ــادره  ــی 1283382377 ص ــماره 1081 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد علــی درششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه 
مســاحت 173.15   مترمربــع پــاک شــماره 473  فرعی از  
14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی 
صیرفیــان بــاب الدشــتی کــه بموجــب گواهــی حصــر وراثــت 
3633 مــورخ 1392/7/30 شــعبه دهــم حصــر وراثــت 
ــد از  ــه وی عبارتن ــوت و ورث ــن زاده ف ــر حس ــان ناص اصفه
عفــت خلیلــی بشــماره شناســنامه 1102  )زوجــه(و ســلطان 
ــادر(و ســهیا  ــی بشــماره شناســنامه33 )م ــی کوجان قربان
شناســنامه  بشــماره  بهنــام  165و  شناســنامه  بشــماره 
1272936104وبهــزاد بشــماره شناســنامه1271034166 و 
ــن  ــی حس ــنامه 1130074961-همگ ــماره شناس ــروز بش به

ــد ــی باش زاده- )فرزندان(م
مــورخ   1396603020260  03263 شــماره  رای    -69
1396/02/28  آقــای محمدصــادق خســروی بــه شناســنامه 
شــماره 450 کدملــی 0650205588 صــادره بیرجنــد فرزنــد 
محمدعلــی در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
مغــازه و دفتــر کار متصلــه  بــه مســاحت  30.50  مترمربــع 
پــاک شــماره  55 فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب

ــدی ــک رســمی مســعود احم ــع الواســطه از مال م
مــورخ   1396603020260  03265 شــماره  رای   -70
1396/02/28 آقــای محمــد نورائــی بــه شناســنامه شــماره 
27 کدملــی 0652789250 صــادره بیرجنــد فرزنــد غامرضــا 
ــازه و  ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
ــع پــاک  ــه مســاحت  30.50  مترمرب ــه  ب ــر کار متصل دفت
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 14874 اصل ــماره  55 فرع ش
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــدی  ــعود احم ــمی مس ــک رس از مال
مــورخ   1395603020260  17668 شــماره  رای   -71
1395/12/10 آقــای حســین زمانــی نوکابــادی به شناســنامه 
شــماره 1 کدملــی 5419304491 صــادره مبارکــه فرزنــد 
جعفرقلــی در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه 
مســاحت  374.15  مترمربــع پــاک شــماره 23  فرعــی از 
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  02857 شــماره  رای   -72
1396/02/20   اقــای  ســید محســن میــر جهانــی بــه 
ــادره   ــی  1284247287 ص ــماره  519کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد  ســید حســنعلی بصــورت ششــدانگ 
یکبــاب  خانــه بــه مســاحت  107.28 متــر مربــع از پــاک 
شــماره  13900اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ   1395603020260  22684 شــماره  رای   -73
ــه شناســنامه  1395/12/21 اقــای مهدیقلــی جهانبخــش  ب
شــماره 21  کدملــی 5129739825  صــادره ســمیرم ســفلی  

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــی  نس ــوم عل ــد مرح فرزن
ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 231.10  مترمربــع 
از پــاک شــماره 269 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای مرتضــی مهاجرانــی

مــورخ   1395603020260  22685 شــماره  رای   -74
1395/12/21  خانــم ســکینه ممتــاز  بــه شناســنامه شــماره 
5  کدملــی 5129764447  صــادره ســمیرم ســفلی  فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــی  نس ایوزعل
یکبابخانــه  بــه مســاحت 231.10  مترمربــع از پــاک شــماره 
269 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــی ــی مهاجران ــای مرتض ــمی  آق ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  02278 شــماره  رای   -75
1396/02/12 آقــای مظاهــر جمشــیدی بــه شناســنامه 
اصفهــان  صــادره   1289393151 کدملــی   640 شــماره 
ــه  ــاب ســاختمان  ب ــرود بصــورت ششــدانگ یکب ــد ف فرزن
مســاحت 132.05 مترمربــع از پــاک شــماره 445 فرعــی از 
14874 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  01890 شــماره  رای   -76
1396/02/06  آقــای رضــی الــه زمانــی بــه شناســنامه 
ــد  ــدن فرزن ــادره فری ــی 1159821860 ص ــماره 27 کدمل ش
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــا نســبت ب ــی آق عل
163.70 مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از15182 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــی  ــای صفرعل ــمی  آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی  امیدان
مــورخ   1395603020260  22501 شــماره  رای   -77
بــه  پیکانــی  فاتحــی  محمدرضــا  آقــای    1395/12/17
شناســنامه شــماره 2195 کدملــی 1287067972 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســن در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 122.5 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 18 فرعــی از 15187 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1395603020260  22494 شــماره  رای   78-
ــنامه  ــه شناس ــری ب ــی اب ــه کیان ــم نفیس 1395/12/17 خان
شــماره 1574 کدملــی 1291591168 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی در س مرتض
ــاک شــماره   18  ــع پ ــه مســاحت 122.5 مترمرب ــه  ب خان
فرعــی از 15187 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد    ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
مــورخ   1395603020260  23003 شــماره  رای   79-   
بــه  دهکــردی   خیرخــواه  بتــول  خانــم   1395/12/26
ــادره  ــی 1285427246  ص ــماره 263  کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان  فرزنــد حســین  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان  
بــه مســاحت 45.85  مترمربــع از پــاک شــماره 4 فرعی از 
14458  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی  آقــای 

ــری انصــاری  بهــرام جاب
مــورخ   1395603020260  23004 شــماره  رای   80-
1395/12/26 خانــم فاطمــه ســموعی  بــه شناســنامه 
صــادره    1270217321 1270217321  کدملــی  شــماره 
اصفهــان  فرزنــد علــی  نســبت بــه یــک دانــگ ونیم مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی 
ــماره 4  ــاک ش ــع از پ ــاحت 45.85  مترمرب ــه مس ان  ب
فرعــی از 14458  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــاری ــری انص ــرام جاب ــای به ــمی  آق رس
مــورخ   1395603020260  23005 شــماره  رای   -81
1395/12/26 اقــای محمــد سرشــوقی  بــه شناســنامه 
ــان   ــادره اصفه ــی 1281629286  ص ــماره 53232  کدمل ش
ــاع از  ــم مش ــگ ونی ــک دان ــه ی ــبت ب ــی  نس ــد عل فرزن
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان  
بــه مســاحت 45.85  مترمربــع از پــاک شــماره 4 فرعی از 
14458  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی  آقــای 

ــری انصــاری ــرام جاب به
مــورخ   1396603020260  02873 شــماره  رای   -82
1396/02/20  آقــای جعفــر خرمــک بــه شناســنامه شــماره 
24470 کدملــی 4722416001 صــادره عــراق فرزنــد رجبعلی 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــع در  ــی واق ــماره 15029 اصل ــاک ش ــع پ 213.30 مترمرب
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
ــای حــاج غامحســین  ــک رســمی آق ــع الواســطه از مال م

ــی  ــن الرعایائ امی
مــورخ   1396603020260  02619 شــماره  رای   -83
1396/02/17 آقــای  عبــاس ماهرانــی برزانــی به شناســنامه 
شــماره 3173 کدملــی 1282990497 صــادره اصفهــان 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا نس ــد رض فرزن
بــه مســاحت 199.90 مترمربــع پــاک شــماره4 فرعــی 
از14039 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1395603020260  16578 شــماره  رای   -84
بــه  دوســت  شایســته  اقــای حســین     1395/09/29
ــادره  ــی 1285557034  ص ــماره 671  کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد ناصــر  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 210.84  مترمربــع از پاک شــماره 
80 فرعــی از 31 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ   1395603020260  22740 شــماره  رای   -85
1395/12/21   خانــم اکــرم مــا احمــدی دهقــی  بــه 
شناســنامه شــماره 54  کدملــی 1091968764  صــادره 
ــگ  ــه ســه دان ــد  حســینعلی  نســبت ب ــاد  فرزن نجــف اب
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع  ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع از پ 185.50  مترمرب
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب در بخ

ــد    ــی باش ــمی م رس
مــورخ    1395603020260  22741 شــماره   رای   -86
ــه شناســنامه  1395/12/21  اقــای غفــار مومنــی دهقــی  ب
شــماره 105  کدملــی 1091905614  صــادره نجــف ابــاد  
فرزنــد  علــی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 185.50  مترمربــع از پاک 
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد     خــود متقاضــی مال
مــورخ      1396603020260  02922 شــماره   رای   -87
1396/02/21    آقــای ســید علــی بدخشــیان بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1282263897 ص ــماره 33607 کدمل ش
فرزنــد ســیدناصر در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــع پــاک شــماره 4  فرعــی از  مســاحت  495.15  مترمرب
15182 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    
مــورخ      1395603020260  19809 شــماره   رای   -88
1395/11/14    آقــای  قاســم صابــری بــه شناســنامه 
شــماره 42 کدملــی 1091904537 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد 
ــکونی  ــاختمان مس ــاب س ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص عل
ــی  ــماره 23 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 220 مترمرب ــه مس ب
از 31 اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ      1396603020260  01154 شــماره   رای   -89
بــه  برزواصفهانــی   محمدرضــا  آقــای   1396/01/27
ــادره  ــی 1284632512  ص ــماره 422  کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد مهــدی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 190  مترمربــع 
از پــاک شــماره 169 فرعــی از 15177  اصلــی واقــع در 
بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

ــی باشــد     م
مــورخ      1396603020260  01155 شــماره   رای   -90
ــه شناســنامه  ــی  ب ــد برزواصفهان ــای حمی 1396/01/27  اق
شــماره 1251  کدملــی 1284596151  صــادره اصفهــان 
فرزنــد مهــدی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 190  مترمرب ــاب ســاختمان  ب یکب
ــش 5   ــع در بخ ــی واق ــی از 15177  اصل ــماره 169 فرع ش
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ثب

باشــد    
مــورخ      1396603020260  03126 شــماره   رای   -91
بــه  دســتجردی  ســمیعی  مریــم  خانــم   1396/02/27
صــادره   6609902410 239 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد نصــرهللا نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره  309 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 200 مترمرب ــه مس ب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی صغــری نصرازادانــی
مــورخ      1396603020260  01379 شــماره   رای   -92
1396/01/30  خانــم مهیــن دخــت ترابیــان دســتگردی بــه 
شناســنامه شــماره 66 کدملــی 6339803490 صــادره شــهر 
کــرد فرزنــد عــزت الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 230 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقع در 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  بخــش 16 ثبــت اصفهــان خری

مــع الواســطه از مالــک رســمی عفــت اقابزرگــی
مــورخ      1395603020260  17254 شــماره   رای   -93
1395/10/07 خانــم زهــرا مشــتی هــای خواجوئــی بــه 
ــی 1282334816 صــادره  شناســنامه شــماره 40507 کدمل
ــه   ــاب خان اصفهــان فرزنــد حســین در  ششــدانگ  یــک ب
ــی از  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  210  مترمرب ــه مس ب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــی واقــع در بخــش 16 ثب 309 اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رحیــم 

ــی نصــر آزادان
مــورخ      1395603020260  22917 شــماره   رای   -94
ــه  ــی ب ــه تک ــدی قلع ــی محم ــای نادعل 1395/12/24    آق
شناســنامه شــماره 8 کدملــی 6339628877 صــادره کیــار 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عوضعل فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت 150.50 مترمرب ــه مس ــه ب ــازه متصل و مغ
ــی واقــع در بخــش 16  ثبــت  شــماره718 فرعــی از99 اصل
ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ      1395603020260  15971 شــماره   رای   -95
1395/09/20    اقــای حجــت الــه خدابخــش ســهیلی  بــه 
شناســنامه شــماره 9  کدملــی 1249811996  صــادره نائیــن  
فرزنــد مرادعلــی  نســبت بــه یــک دانــگ ونیــم مشــاع از 
ــع از  ــاحت 142.41 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــاک شــماره 678 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد   
مــورخ      1395603020260  15968 شــماره   رای   -96
1395/09/20    خانــم نجمــه فروتــن مهرادرانــی  بــه 
ــادره  ــی 1249504864  ص ــماره 175  کدمل ــنامه ش شناس
ــم  ــگ ونی ــک دان ــه ی ــه  نســبت ب ــح ال ــد فت ــن  فرزن نائی
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 142.41 
ــی  ــی از 14915 اصل ــماره 678 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ واق

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ      1395603020260  15970 شــماره   رای   -97
بــه  ســپرو   قاســمی  پرویــن  خانــم      1395/09/20
شناســنامه شــماره 6  کدملــی 1249690021  صــادره نائیــن  
فرزنــد علــی اکبــر  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ــع از  ــاحت 142.41 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــاک شــماره 678 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد    باش
مــورخ      1396603020260  01881 شــماره   رای   -98
ــه شناســنامه شــماره  ــرکان ب ــم شــهین ت 1396/2/06  خان
فرزنــد  آبــادان  صــادره   1815582154 14067 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــن نس حس
173.65 مترمربــع پــاک شــماره 398 فرعــی از15177 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا خدامــی
مــورخ      1396603020260  01861 شــماره   رای   -99
1396/02/06  آقــای محمــد تقــی قربانــی جــزن آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 5 کدملــی 1249597420 صــادره نائیــن 
فرزنــد حبیــب هللا نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاک  ــع پ ــاحت 231.95 مترمرب ــه مس ــتحدثات ان ب ومس
شــماره 84 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  
مــورخ      1395603020260  07610 شــماره   رای   -100
ــه  ــوده ب ــینی پ ــدوی حس ــاز ف ــم مهن 1395/04/24  خان
شناســنامه شــماره 384 کدملــی 1285692462 صــادره 
از  مشــاع  دانــگ  یــک  در  شــکراله   فرزنــد  اصفهــان 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 275.25 مترمربــع 
پــاک شــماره 678 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد    باش
مــورخ      1395603020260  07609 شــماره   رای   -101
بــه  آبــادی  دولــت  داوری  حســن  آقــای   1395/04/24
شناســنامه شــماره 6575 کدملــی 6609135819 صــادره 
حــوزه 17 اصفهــان فرزنــد رمضــان در پنــج دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 275.25 مترمربــع پاک 
شــماره 678 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ      1395603020260  12165 شــماره   رای   -102
1395/07/26  آقــای  اصغــر کاظمــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــی 5110181731 صــادره شــاهین شــهر فرزن 1578 کدمل
رضــا در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  221.50  
مترمربــع پــاک شــماره  90 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در در 
بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه مالــک رســمی رضــا کاظمــی 
دلیگانــی بموجــب ســند 57464  مــورخ  1350/8/8 دفتــر 
ــت  ــوده کــه رضــا بموجــب گواهــی حصــر وراث ــان ب 1 اصفه
ــوت  ــان ف ــی 2 اصفه ــعبه 8 دادگاه حقوق ــماره 1233 ش ش
ــاس و  ــر و عب ــینعلی و اکب ــد از حس ــه عبارتن ــرده و ورث ک
ــه  ــی ک ــی دلیگان ــری و شــها کاظم ــه و صغ ــر و حبیب اصغ
مــورد تقاضــا ســهم االرث اصغــر از پــدرش رضــا مــی باشــد
مــورخ      1396603020260  02837 شــماره   رای   -103
بــه  فارســانی  یداللهــی  یاســمین  خانــم   1396/02/19
شناســنامه شــماره 77 کدملــی 4679353635 صــادره 
فارســان  فرزنــد علــی کــرم دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــاحت  117.80  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ی
پــاک شــماره   4 فرعــی از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد    
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مــورخ      1396603020260  02839 شــماره   رای   -104
1396/02/19 آقــای اردشــیر شــیرانی بیــد آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 1835 کدملــی 1284697411 صــادره 
ــد رحمــن در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  اصفهــان فرزن
ــع  ــاحت  117.80  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ی
پــاک شــماره   4 فرعــی از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد    
مــورخ      1396603020260  02838 شــماره   رای   -105
ــنامه  ــه شناس ــادات ب ــرف الس ــا اش ــم لی 1396/02/19خان
بروجــرد  صــادره   4130509470 52119 کدملــی  شــماره 
فرزنــد ســید علــی در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت  117.80  مترمرب ــاب ســاختمان  ب ب
شــماره   4 فرعــی از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــک رســمی مــی باشــد     ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه

مــورخ      1395603020260  22405 شــماره   رای   -106
1395/12/16  آقــای اســمعیل منتظرالقائــم بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــی 1284360695 صــادره اصفه شــماره 10 کدمل
عبدالــه نســبت بــه494.50 ســهم مشــاع از 2917.40 
ــه  ــازه هــای متصل ــاب گاراژ و مغ ــک ب ســهم ششــدانگ  ی
شــماره   پــاک  مترمربــع    2917.40 مســاحت   بــه 
ثبــت  از 452 اصلــی واقــع دربخــش 16  556 فرعــی 
139560302026022586مــورخ  شــماره  رای  و  اصفهــان 
بــه شناســنامه  1395/12/18آقــای غامرضــا حاجیــان 
اصفهــان  صــادره   1285641310 کدملــی   87 شــماره 
فرزنــد نعمــت الــه نســبت بــه 700 ســهم مشــاع از 
بــاب گاراژ و مغــازه  2917.40 ســهم ششــدانگ  یــک 
ــاک  ــع پ ــاحت  2917.40  مترمرب ــه مس ــه ب ــای متصل ه
شــماره  556 فرعــی از 452 اصلــی واقــع دربخــش 16 
شــماره139560302026022388  رای  و  اصفهــان  ثبــت 
مــورخ 1395/12/16  آقــای محمــود تــرک الدانــی بــه 
شناســنامه شــماره 26 کدملــی 1290020991 صــادره اصفهــان 
فرزنــد کریــم نســبت بــه260 ســهم مشــاع از 2917.40 
ــه  ــازه هــای متصل ــاب گاراژ و مغ ــک ب ســهم ششــدانگ  ی
ــماره  556  ــاک ش ــع پ ــاحت  2917.40  مترمرب ــه مس ب
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع دربخ ــی واق ــی از 452 اصل فرع
  1395/12/18 شــماره139560302026022580مورخ  رای  و 
شــماره  شناســنامه  بــه  الدانــی  تــرک  قاســم  آقــای 
57174 کدملــی 1280997141 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــود نســبت بــه 232.40ســهم مشــاع از 2917.40 
ــه  ــازه هــای متصل ــاب گاراژ و مغ ــک ب ســهم ششــدانگ  ی
ــماره  556  ــاک ش ــع پ ــاحت  2917.40  مترمرب ــه مس ب
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع دربخ ــی واق ــی از 452 اصل فرع
ــورخ 1395/12/16  ــماره139560302026022399 م ورای ش
ــماره 44393  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــعید علینقی ــای  س آق
کدملــی 1280869526 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
علــی نســبت بــه 184 ســهم مشــاع از 2917.40 ســهم 
ــه  ــه ب ــای متصل ــازه ه ــاب گاراژ و مغ ــک ب ــدانگ  ی شش
مســاحت  2917.40  مترمربــع پــاک شــماره  556 فرعــی 
از 452 اصلــی واقــع در دربخــش 16 ثبــت اصفهــان و 
رای شــماره139560302026022397 مــورخ 1395/12/16 
ــماره 35342  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــد علینقی ــای  حمی آق
کدملــی 1282280821 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
علــی نســبت بــه 184 ســهم مشــاع از 2917.40 ســهم 
ــه  ــه ب ــای متصل ــازه ه ــاب گاراژ و مغ ــک ب ــدانگ  ی شش
مســاحت  2917.40  مترمربــع پــاک شــماره  556 فرعــی 
از 452 اصلــی واقــع دربخــش 16 ثبــت اصفهــان و رای 
ــان  ــد علینقی ــای  مجی شــماره139560302026022398  آق
بــه شناســنامه شــماره 546 کدملــی 1283556480 صــادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد علــی نســبت بــه 184 ســهم مشــاع 
از 2917.40 ســهم ششــدانگ  یــک بــاب گاراژ و مغــازه 
ــاک  ــع پ ــاحت  2917.40  مترمرب ــه مس ــه ب ــای متصل ه
شــماره  556 فرعــی از 452 اصلــی واقــع دربخــش 16 ثبــت 
مــورخ  رای شــماره 139560302026022408  و  اصفهــان 
1395/12/16خانــم مهیــن علینقیــان بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283556499 545 کدملــی 
محمــد علــی نســبت بــه 92 ســهم مشــاع از 2917.40 
ــه  ــازه هــای متصل ــاب گاراژ و مغ ــک ب ســهم ششــدانگ  ی
ــماره  556  ــاک ش ــع پ ــاحت  2917.40  مترمرب ــه مس ب
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع دربخ ــی واق ــی از 452 اصل فرع
و رای شــماره139560302026022411 مــورخ 1395/12/16  
خانــم پرویــن علینقیــان بــه شناســنامه شــماره 51105 
کدملــی 1280399260 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
علــی نســبت بــه 92 ســهم مشــاع از 2917.40 ســهم 
ــه  ــه ب ــای متصل ــازه ه ــاب گاراژ و مغ ــک ب ــدانگ  ی شش
 556 شــماره   پــاک  مترمربــع    2917.40 مســاحت  
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع دربخ ــی واق ــی از 452 اصل فرع
ــورخ 1395/12/16   ــماره139560302026022407 م و رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی الیادران ــره کدخدای ــم زه خان
41798 کدملــی 1280306718 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه 494.50 ســهم مشــاع از 2917.40  شــعبانعلی نســبت ب
ــه  ــازه هــای متصل ــاب گاراژ و مغ ــک ب ســهم ششــدانگ  ی
ــماره  556  ــاک ش ــع پ ــاحت  2917.40  مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 
همگــی بــه موجــب گواهــی هــای بایگانــی بــا شــماره هــای 
931580 – 95/03/29 و 26013594 – 95/11/4 بــه موجب 
ســند 37225 – 1356/12/29 دفتــر 9 اصفهــان مقــدار ســه 
ــش 16  ــاک 452/556 بخ ــدانگ پ ــاع از شش ــگ مش دان
ثبــت اصفهــان بــه آقــای محمدعلــی علینقیــان نســبت بــه 
ســه ربــع دانــگ و نعمــت الــه حاجیــان الیادریانــی نســبت 
بــه ســه ربــع دانــگ مشــاع و اســماعیل منتظرالقائم نســبت 
بــه نیــم دانــگ مشــاع و علــی محمــد منتظرالقائــم نســبت 
بــه نیــم دانــگ مشــاع و حاجــی اســماعیل محمــدی 
جوزدانــی نســبت بــه ربــع دانــگ مشــاع و مرتضــی ابراهیــم 
ــال قطعــی شــده  ــگ مشــاع انتق ــع دان ــه رب ــور نســبت ب پ
و در جریــان ثبــت اســت. بــه موجــب گواهــی حصروراثــت 
شــماره 1411 – 1390/3/28 شــعبه 10 شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان محمدعلــی فــوت کــرده ورثــه وی عبارتنــد از 
ــن –  ــن – مهی ــی ) همســر ( پروی ــان الیادران ــاب حاجی رب
ــی  ــهرت همگ ــدان ( ش ــعید  ) فرزن ــد و س ــد – حمی مجی
علینقیــان کــه ربــاب بــه موجــب اقرارنامــه شــماره 6568 – 
95/11/18دفتــر 386 اصفهــان اقــرار بــه وصــول بهــاء ثمنیــه 
عرصــه و اعیــان نمــوده اســت. بــه موجــب قولنامــه آقــای 
علــی محمــد مالکیــت خــود را بــه خانــم زهــره کدخدائــی 
الیادرانــی واگــذار نمــوده اســت. بــه موجــب قولنامــه حاجی 
ــگ از  ــع دان ــدار رب ــور مق ــم پ ــی ابراهی ــماعیل و مرتض اس
مالکیــت خــود را بــه محمــود تــرک الدانــی واگــذار نمــوده 
اند.بــه موجــب ســند 199520 – 1378/08/06 دفتــر 77 
اصفهــان مقــدار 240 ســهم مشــاع از پــاک فــوق از طــرف 
ــال  ــی انتق ــرک الدان ــای قاســم ت ــه آق حاجــی اســماعیل ب
قطعــی شــده اســت. بــه موجــب گواهــی حصروراثــت 
شــماره 3898 – 92/08/18 شــعبه 10 شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان نعمــت الــه فــوت کــرده ورثــه وی عبارتنــد از بتــول 
شــیروان چهارســوقی ) همســر ( وجیهــه – ملیحــه – مریــم 
– رضــوان و غامرضــا ) فرزنــدان ( شــهرت همگــی الیادرانی 
کــه بــه موجــب قولنامــه ورثــه مالکیــت خــود را بــه آقــای 

ــد ــوده ان ــذار نم ــان واگ ــا حاجی غامرض
مــورخ      1396603020260  02751 شــماره   رای   -107
1396/02/18  اقــای علیرضــا کربعلــی به شناســنامه شــماره  

ــد   ــاد فرزن ــف اب ــادره  نج ــی  1091354529 ص 384کدمل
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــد بص ــان محم ج
ــع از  ــر مرب ــاحت  196.45مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
ــع در بخــش  ــی واق ــی از 14915اصل ــاک شــماره 111فرع پ
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد    
مــورخ      1396603020260  02750 شــماره   رای   -108
ــه شناســنامه شــماره   ــی ب ــم برات ــم  مری 1396/02/18  خان
فرزنــد   فریدونشــهر  صــادره    1129822192 5کدملــی  
اســمعیل بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت  196.45متــر مربــع از پــاک 
شــماره 111 فرعــی از 14915اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ      1396603020260  00021 شــماره   رای   -109
1396/01/08 خانــم ام لیلــی شــیرمحمدی قهســاره بــه 
شناســنامه شــماره 1910 کدملــی 1286528331 صــادره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــورت س ــد بص ــد گل محم ــان فرزن اصفه
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 180.50 
ــی  ــع پــاک شــماره 27 و 26 فرعــی از 15177 اصل مترمرب
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ واق

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ      1396603020260  00022 شــماره   رای   -110
1396/01/08 آقــای محمــد صادقــی قهســاره بــه شناســنامه 
شــماره 12 کدملــی 1189742497 صــادره اردســتان فرزنــد 
لطفعلــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 180.50 مترمرب ســاختمان ب
27 و 26 فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ      1395603020260  22440 شــماره   رای   -111
1395/12/16 آقــای  غامرضــا حاجیــان بــه شناســنامه 
ــد  شــماره 87 کدملــی 1285641310 صــادره اصفهــان فرزن
نعمــت الــه  در ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 
81.36   مترمربــع پــاک شــماره  556 فرعــی از 452 
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــه  ــت ال ــمی نعم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی ــان الیادران حاجی
مــورخ      1396603020260  04526 شــماره   رای   -112
ــنامه  ــه شناس ــمان کارزاده ب ــا ریس ــای رض 1396/03/20 آق
شــماره 1433 کدملــی 1286662125 صــادره اصفهان فرزند 
ــاب  ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب ــه ســه دان ــر نســبت ب باق
ــع پــاک شــماره315  ــه مســاحت 1241.84 مترمرب ــار ب انب
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از452 اصل فرع
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــی کریم ــمی مصطف رس
مــورخ      1396603020260  04528 شــماره   رای   -113
بــه  کارزاده  ریســمان  احمدرضــا  آقــای   1396/03/20
ــی 1281788031 صــادره  شناســنامه شــماره 68884 کدمل
اصفهــان فرزنــد باقــر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبــاب انبــار بــه مســاحت 1241.84 مترمربــع 
پــاک شــماره315 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــی کریم ــمی مصطف ــک رس از مال
مــورخ      1396603020260  02872 شــماره   رای   -114
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــری زارع ــم مه 1396/02/20 خان
492 کدملــی 2295929571 صــادره شــیراز فرزنــد براتعلــی 
 200 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ  بــه  نســبت 
مترمربــع پــاک شــماره79 فرعــی از 14457 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــکرانی ــین ش ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
مــورخ      1396603020260  04045 شــماره   رای   -115
1396/03/09  اقــای ســید مهــدی رنجبــران بــه شناســنامه 
شــماره  2233  کدملــی  1286997542 صــادره  اصفهــان  
فرزنــد ســید اصغــر  بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب  مغــازه بــه مســاحت  16.16 متــر مربــع 
از پــاک شــماره  13650  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــی باشــد      ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه

مــورخ      1396603020260  04046 شــماره   رای   -116
1396/03/09 اقــای ســید محســن رنجبــران بــه شناســنامه 
ــان   ــی  1281812218  صــادره  اصفه شــماره  71266  کدمل
ــد  اصغــر   بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  فرزن
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  16.16   متــر مربــع از پــاک 
شــماره  13650  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ      1396603020260  00729 شــماره   رای   -117
ــه شناســنامه  ــران ب ــر رنجب ــای ســید اصغ 1396/01/23 آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291192190 ص ــماره 14 کدمل ش
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــیدعبداله نس س
محصــور بــا بنــای احداثــی  بــه مســاحت 1355 مترمربــع 
پــاک شــماره7 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
از مالــک رســمی ســیدعبداله رنجبــران ازســند 5272-

1349/10/21 دفترخانــه 103 اصفهــان کــه وی طبــق گواهــی 
حصروراثــت ودادنامــه شــماره 27-70/1/17 شــعبه 10 دادگاه 
ــه وی  ــی احدازورث ــوده ومتقاض ــوت نم ــران ف ــی 2ته حقوق

میباشــد
مــورخ        139560302026022071 شــماره    رای   -118
1395/12/10  آقــای حســن قربانــی بــه شناســنامه شــماره 
8 کدملــی 5110384096 صــادره برخــوار فرزنــد رمضانعلــی 
ــه  ــاری اداری  ب ــاختمان تج ــاب س ــک ب ــدانگ  ی در  شش
ــی از  ــماره 4 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  94.50  مترمرب مس
15182  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
مــورخ       139660302026003172 شــماره    رای   -119
ــه شناســنامه شــماره  1396/02/27  آقــای رضــا صادقــی ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284693600 1454 کدملــی 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــود نس محم
مســاحت 226.84 مترمربــع پــاک شــماره85 فرعــی 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14458 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــن رضائ ــای حس ــمی آق رس
مــورخ         139660302026002173 شــماره    رای   -120
1396/02/11   آقــای حســن حســنی پیکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 125 کدملــی 0421365803 صــادره ورامیــن فرزنــد 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل محم
ــی  ــماره 678 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 275 مترمرب ــه مس ب
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 
ســیدعلی وســیدجال وملیحــه الســادات وزینــت الســادات 

همگــی زارعــی
مــورخ         139660302026002874 شــماره    رای   -121
1396/02/20   آقــای محمدحســن وطــن خواهــان اصفهانی 
 1280272831 27292 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــین نس ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 189.53 مترمربــع پــاک 
ــی واقــع در بخــش 5  شــماره 299  فرعــی از 14458  اصل
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــدی رضائ ــک رســمی مه از مال
مــورخ     شــماره   139660302026004523     رای   -122
بــه  باصیــری  بهرامــی  محمــد  آقــای      1396/03/20
ــادره  ــی 1289392234 ص ــماره 748 کدمل ــنامه ش شناس

ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی داد نس ــد عل ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت  158.15  مترمربــع پــاک شــماره 
15182   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ         139660302026001968 شــماره    رای   -123
ــنامه  ــه شناس ــروی ب ــی م ــای محمدعل 1396/02/07    آق
شــماره 1134 کدملــی 1286630630 صــادره اصفهــان فرزند 
اصغــر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
198.67 مترمربــع پــاک شــماره41 فرعــی از15177 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ     شــماره   139660302026002678     رای   -124
1396/02/17    آقــای علــی نــادری بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  بروجــن  صــادره  90  کدملــی  6299769564  
محمــد حســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــماره  13900   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  187.30  مت مس
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال
مــورخ     شــماره   139660302026002887     رای   -125
1396/02/20      خانــم زهــرا رجالــی بــه شناســنامه شــماره 
808 کدملــی 1285387473 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
99.13 مترمربــع پــاک شــماره 53  فرعــی از 13900  اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد 
مــورخ     شــماره   139660302026003727     رای   -126
ــنامه  ــه شناس ــوش ب ــن آذر ن ــای محس 1396/03/07   آق
فاورجــان  صــادره   1110848196 1212 کدملــی  شــماره 
فرزنــد قیطــاس در ششــدانگ  یــک بــاب  ســاختمان  بــه 
ــع پــاک شــماره  - فرعــی از  مســاحت 234.80   مترمرب
13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ         139560302026021122 شــماره    رای   -127
ــه  ــی ب ــی ســاعی اصفهان ــای محمــد عل 1395/11/28    آق
شناســنامه شــماره 30786 کدملــی 1282235427 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اصغــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب کارگاه به 
مســاحت 746.07 مترمربــع از پــاک شــماره 15189 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026004259 شــماره    رای   -128
بــه شناســنامه  اســدی  آقــای حســن     1396/03/13
ــرون  ــران وک ــادره تی ــی 5499489221 ص ــماره 2 کدمل ش
فرزنــد عزیزالــه نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 206.40  مترمربــع پــاک 
شــماره87 فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه
مــورخ         139660302026004260 شــماره    رای   -129
1396/03/13      خانــم زهــره قاراخانــی اســمعیل ترخانــی 
 1286545951 1747 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 206.40  
مترمربــع پــاک شــماره87 فرعــی از 14874 اصلــی واقــع 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

ــی باشــد رســمی م
مــورخ     رای شــماره   139660302026004833      -130
1396/03/24   آقــای ســید حســن میهنــی بــه شناســنامه 
شــماره 15849 کدملــی 4722331901 صــادره عــراق فرزنــد 
ســید امیــن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 178.38  مترمربــع پــاک شــماره637 فرعــی از 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 411  اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی ــان محمداب ــا باقری غامرض
مــورخ         139660302026003780 شــماره    رای   -131
1396/03/07    خانــم معصومــه پیرحســینی بــه شناســنامه 
شــماره 41108 کدملــی 1280836644 صــادره اصفهــان 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــا نس ــد رض فرزن
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 2875 مترمرب ــه مس ــی ب مزروع
13958 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــیرانی ــه ش ــیرانی وصدیق ــان ش ــینی وبانوجه رضاپیرحس
مــورخ         139660302026001868 شــماره    رای   -132
ــه  ــاف اصفهانــی ب 1396/02/06   آقــای علیرضــا ملبــوس ب
ــادره  ــی 1286126606 ص ــماره 3344 کدمل ــنامه ش شناس
ــه 35.56 ســهم مشــاع از  ــد اکبــر نســبت ب اصفهــان فرزن
ــاحت 278  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــهم  شش 276.12 س
مترمربــع پــاک شــماره 17 فرعــی از 15177 اصلــی واقع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ       شــماره   139660302026001867     رای   -133
1396/02/06    آقــای مجیــد باســره بــه شناســنامه شــماره 
4622 کدملــی 1287272835 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســنعلی نســبت بــه 35.56 ســهم مشــاع از 276.12 
ســهم   ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 278 مترمربــع 
پــاک شــماره 17 فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد 
مــورخ         139660302026001866 شــماره    رای   -134
1396/02/06    آقــای حمیــد مراونــدی بــه شناســنامه 
شــماره 42 کدملــی 1290963797 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــهم    ــاع از 276.12 س ــهم مش ــه 205 س ــبت ب ــود نس محم
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 278 مترمربــع پــاک 
شــماره 17 فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه
مــورخ     رای شــماره   139560302026020559      -135
1395/11/21    خانــم صدیقــه قربانــی به شناســنامه شــماره 
ــاس  ــد عب ــان  فرزن ــی 1291198040 صــادره اصفه 25 کدمل
ــه مســاحت   125.05  ــه  ب ــاب خان ــک ب در  ششــدانگ  ی
ــع  ــی واق ــاک شــماره -  فرعــی از 13891 اصل ــع پ مترمرب
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی عــزت میرجمالــی خوابجانی

مــورخ         139660302026002262 شــماره    رای   -136
1395/12/12    آقــای مهــدی ســعادت بــه شناســنامه 
شــماره 1480 کدملــی 1289147401 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــمعیل در شش اس
212.35  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــدری   ــین حی ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع
بموجــب ســند 5896  مــورخ 1344/06/29  دفتــر 77  
اصفهــان بــوده کــه 110 متــر مربــع از مــورد درخواســت مــع 
ــده  ــذار ش ــی واگ ــه متقاض ــه ب ــب قولنام ــطه بموج الواس
ــند 8643  ــب س ــز بموج ــاع نی ــهم مش ــدار 0.112 س و مق
مــورخ 94/06/04 دفتــر 233 اصفهــان بــه متقاضــی انتقــال 
اجرائــی شــده اســت و تعــدادی از شــهود آن را تاییــد نمــوده 

انــد. 
م الف 11699 

تاریخ انتشار نوبت 96/04/19
تاریخ انتشار نوبت 96/05/3

ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــی   رئی ــره ایروان زه
ــان ــمال اصفه ش

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

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره هی ــر آراء ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــان تصرف ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی ــه و بامع مالکان
ــه  ــورد تقاضــا ب ــان و امــاک م ــذا  مشــخصات متقاضی . ل
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــه مــدت 2  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری . مــی توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 

تقدیــم نماینــد0
1( رای شــماره 139660302034002391 هیــأت دوم. اعظــم 
رحیمیــان فرزنــد عبدالرحیــم  بشــماره شناســنامه 38665 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260376664- ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 141/26 مترمربــع بشــماره 14 فرعــی 
مجــزی از 7و13 فرعــی و قســمتی از مشــاعات کًا از 
ــش 1  ــهر  بخ ــی ش ــع در اراض ــی واق ــاک 1008  - اصل پ

ــمی( ــان)مالک رس کاش
2( رای شــماره 139660302034004605 هیــأت دوم. راحلــه 
مقــدم نــژاد فرزنــد رحمــت الــه  بشــماره شناســنامه 50829 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260498311- ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 367/40 مترمربــع بشــماره 12 فرعــی 
از پــاک 1034  - اصلــی واقــع در میــدان ســنگ  بخــش 1 

کاشــان)خریداری از جــواد مقــدم نــژاد(
دوم. هیــأت   139660302034002263 شــماره  رای   )3

ــد عبــاس بشــماره شناســنامه  مصطفــی پیلــه وریــان فرزن
ــی 1263357431-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 4491 ص
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 106/40 مترمربــع 
بشــماره 1 فرعــی از پــاک 6234- اصلــی واقــع در بخــش 

ــمی( ــان)مالک رس 1 کاش
اول.  139560302034030432هیــأت  شــماره  4(رای 
ــماره  ــین بش ــانی فردفرزندحس ــش کاش ــده صفاکی فروزن
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   491 شناســنامه 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان 1261653815- س
بمســاحت 21 متــر مربــع بشــماره 2 فرعــی از پــاک 
6763- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان )مالــک رســمی (

اول.  هیــأت   139560302034030433 شــماره  رای   )5
نرگــس صفاکیــش فــرد فرزند حســین  بشــماره شناســنامه 
124 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261634659- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 21 متــر مربع 
بشــماره 2 فرعــی از پــاک 6763- اصلــی واقــع در بخش 1 

کاشــان )مالــک رســمی(
اول.  هیــأت   139560302034030420 شــماره  رای   )6
فرزنــد حســین   فــرد   فروزنــده صفاکیــش کاشــانی 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 491 ص ــماره شناس بش
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان 1261653815-س
بمســاحت 22 متــر مربــع بشــماره 3 فرعــی از پــاک 
6763- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان )مالــک رســمی (

اول.  هیــأت   139560302034030421 شــماره  رای   )7
نرگــس صفاکیــش فــرد فرزند حســین  بشــماره شناســنامه 
124 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261634659- ســه 
ــر  ــاحت 22 مت ــازه بمس ــاب مغ ــدانگ یکب ــگ از شش دان
مربــع بشــماره 3 فرعــی از پــاک 6763- اصلــی واقــع در 

ــک رســمی( بخــش 1 کاشــان )مال
اول.  139660302034000399هیــأت  شــماره  رای   )8
ابوالفضــل مقــدم فرزند حســین بشــماره شناســنامه 2374 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262052106- ششــدانگ 
ــع بشــماره 3 فرعــی  ــه بمســاحت 118/70 مترمرب یکبابخان
واقــع در  پــاک 7230- اصلــی  از  از1 فرعــی  مجــزی 
اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان )خریــداری از ورثــه ماشــاهللا 

ــانی( کاش
9( رای شــماره 139660302034001890هیــأت دوم. فیــروزه 
خاموشــی وادقانــی فرزند ســلطانعلی بشــماره شناســنامه 2 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263176429– ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 109/60مترمربــع بشــماره 
9فرعــی مجــزی از 7 فرعــی و قســمتی از مشــاعات از 
پــاک 7654- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان.)خریداری 

از محمــد علــی خاموشــی و ابــو الفضــل غامپــور ( 
اول.  139660302034005047هیــأت  شــماره  رای   )10
رمضــان قاســم آبــادی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 
4527 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260560651 – 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 139/86 مترمربع بشــماره 
21 فرعــی مجــزی از 1 و 11 و17  فرعــی و قســمتی از 
ــع در بخــش 1  ــی واق ــاک 7826- اصل مشــاعات کًا  از پ

ــمی(  ــان.)مالک رس کاش
دوم.  هیــأت   139560302034023064 شــماره  رای   )11
مهــدی عباســی کاشــانی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 
ــی 1263462812-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 15033 ص
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 120/29 مترمربــع بشــماره 
11312 فرعــی مجــزی از 8312 فرعــی از پــاک 2- اصلــی 
واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از حســن 

عباســی کاشــی(
دوم.  هیــأت   139560302034022648 شــماره  رای   )12
محمــد عباســی کاشــانی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 
ــی 1263462804-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 15032 ص
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 118/58 مترمربــع بشــماره 
11313 فرعــی مجــزی از 8312 فرعــی از پــاک 2- اصلــی 
واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از حســن 

عباســی کاشــی(
13( رای شــماره 139560302034032060 هیــأت دوم. زهــرا 
صندوقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 6554 صــادره 
از کاشــان بشــماره ملی 1260571981 –ششــدانگ قســمتی 
ــماره 11402  ــع بش ــاحت 20/55 مترمرب ــه  بمس از یکبابخان
ــع در  ــی واق ــاک 2 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از5  فرع فرع
صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

صفرعلــی رمضانــی(
اول.  139660302034002363هیــأت  شــماره  رای   )14
علیرضایونســی فرزنــد احمــد  بشــماره شناســنامه 133 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261877802 – ششــدانگ 
ــماره  ــع بش ــاحت 342 مترمرب ــل  بمس ــگاه اتومبی نمایش
ــی  ــاک 2- اصل 11405 فرعــی مجــزی از 318 فرعــی  از پ
واقــع  در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از 

ــل( ــه کام فاطم
اول.  هیــأت   139560302034030435 شــماره  رای   )15
علــی اکبــر قدیــری فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 
855 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1261830210- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 147/08 
مترمربــع بــه شــماره 645 فرعــی از پــاک  3و18- اصلــی 

ــاد بخــش 2 کاشــان واقــع در غیــاث آب
اول.  139560302034030434هیــأت  شــماره  رای   )16
ــدی بشــماره شناســنامه  ــد محمدمه ــدی فرزن ســمیه احم
ــی 1262051584- ســه  ــه کدمل 2322 صــادره از کاشــان ب
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 147/08 
مترمربــع بــه شــماره 645 فرعــی از پــاک  3و18- اصلــی 

ــاد بخــش 2 کاشــان ــاث آب واقــع در غی

دوم.  هیــأت   139660302034000571 شــماره  رای   )17
ــد ماشــااله بشــماره  ابوالفضــل قربانعلــی زاده کاشــان فرزن
شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1261918371- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 133/22 مترمربع 
ــع  ــی واق ــاک  3و18 - اصل ــی از پ ــماره 648 فرع ــه ش ب
ــع الواســطه  ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری م ــاث آب در غی

ــن مشــاعی( از مالکی
دوم.  هیــأت   139660302034004593 شــماره  رای   )18
فاطمــه مهــر ابــادی فرزنــد رمضان  بشــماره شناســنامه 412 
ــدانگ  ــی 1262159490- شش ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ص
یکبابخانــه بمســاحت 300/01 مترمربــع بــه شــماره 651 
فرعــی از پــاک  3و18 - اصلــی واقــع در غیــاث آبــاد 

ــان( ــه حدادی ــان)خریداری از فاطم ــش 2 کاش بخ
19( رای شــماره 139560302034026240هیــأت دوم. زهــرا 
ــادره  ــنامه 0 ص ــماره شناس ــین بش ــد حس ــرزازاده فرزن می
از کاشــان بشــماره ملــی 1250157171-  ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 136/30 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک11- اصل ــی  از پ ــی مجــزی از 408 فرع 9316  فرع

ــدی  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ــع در زی واق
دوم.  139560302034026237هیــأت  شــماره  رای   )20
ــنامه 0  ــماره شناس ــاس بش ــد عب ــرزازاده فرزن ــا می علیرض
ــه  ــی 1263458424-  س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 136/30 مترمربع 
بشــماره 9316  فرعــی مجــزی از 408 فرعــی  از پــاک11- 
ــی واقــع در زیــدی  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( اصل

21( رای شــماره 139660302034000403هیــأت اول. مهــدی 
خدائــی فرزنــد محمدرضــا بشــماره شناســنامه 1 صــادره از 
کاشــان بشــماره ملــی 1263311202- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 195 مترمربــع بشــماره 9399 فرعــی مجــزی از 
8331فرعــی از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  بخــش 2 

کاشــان)مالک رســمی(
دوم.  139660302034002347هیــأت  شــماره  رای   )22
احســان تابــش فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 0 صــادره 
از کاشــان بشــماره ملــی 1250167671- ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت 77/37 مترمربــع بشــماره 9405  
فرعــی مجــزی از 7895 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع 
ــطه از  ــع الواس ــان)خریداری  م ــش 2 کاش ــدی  بخ در زی

ــی اصغــر عموحســنی کاشــانی( عل
23( رای شــماره 139660302034001571هیــأت اول. علــی 
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد محمدتق ــانی فرزن ــش کاش بین
896 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261885422- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 104/73 مترمربع 
بشــماره 9409 فرعــی مجــزی از 7855 فرعــی  از پــاک11- 
اصلــی واقــع در زیــدی  بخــش 2 کاشــان)خریداری از 

ــان ( اقــدس عناصری
اول.  139660302034001569هیــأت  شــماره  رای   )24
فاطمــه افــرازه فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه 1370 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263326242- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 104/73 مترمربع 
بشــماره 9409 فرعــی مجــزی از 7855 فرعــی  از پــاک11- 
اصلــی واقــع در زیــدی  بخــش 2 کاشــان)خریداری از 

ــان (  ــدس عناصری اق
دوم.  139660302034005520هیــأت  شــماره  رای   )25
ــنامه  ــماره شناس ــدی بش ــد مه ــبکبار فرزن ــا س ــد رض محم
2609 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261973178- ســه 
ــر  ــتمل ب ــواری مش ــار دی ــاب چه ــدانگ یکب ــگ از شش دان
ــماره 9436 از 7756  ــع بش ــاحت 179مترمرب ــان بمس اعی
فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  بخــش 2 

ــی( ــر قیاس ــطه از اصغ ــع الواس ــان)خریداری م کاش
26( رای شــماره 139660302034005522هیــأت دوم. الهام 
ســادات ابراهیمــی فرزنــد ســید ســعید بشــماره شناســنامه 
2775 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262099390- ســه 
ــر  ــتمل ب ــواری مش ــار دی ــاب چه ــدانگ یکب ــگ از شش دان
ــماره 9436 از7756  ــع بش ــاحت 179 مترمرب ــان بمس اعی
بخــش2  درزیــدی  واقــع  اصلــی  ازپــاک11-  فرعــی 

ــی( ــر قیاس ــطه از اصغ ــع الواس ــان)خریداری م کاش
نــگار  اول.  139660302000421هیــأت  شــماره  رای   )27
ــادره از  ــنامه 53 ص ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن ارباب
کاشــان بشــماره ملــی 1262810493- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 317/10 مترمربــع بشــماره 4172  فرعــی مجــزی 
ــاد   ــال اب ــع در جم ــی واق ــاک 12- اصل ــی از پ از 144 فرع
بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه عبــاس تبریــزی رفیعی(
28( رای شــماره 139660302002371هیــأت اول. زینــب 
نــادری نیــا فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 545 صــادره 
ملــی 1262033829- ششــدانگ  بشــماره  کاشــان   از 
یکبابخانــه بمســاحت 106 مترمربــع بشــماره 5644  فرعــی 
مجــزی از 378 فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقع در دشــت 
حکیــم  بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه اصغــر بــاال آور(

29( رای شــماره 139660302000369هیــأت اول. عباســعلی 
ثانــوی  فرزنــد روح الــه بشــماره شناســنامه 1622 صــادره از 
کاشــان  بشــماره ملــی 1261180704- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 91/05 مترمربــع بشــماره 5588  فرعــی مجــزی 
از 1006 فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم  

بخــش 2 کاشــان)خریداری از انیــس مــروج(
دوم.  هیــأت  رای شــماره139560302034025724    )30
رضــا ربیعــی فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 
ــی 1262967351 –  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 97 ص
ــاحت 124/25  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
مترمربــع بشــماره 22120 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از اکبــر بخشــی(

دوم.  هیــأت   139560302034025721 شــماره  رای   )31
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  ابراهیمــی  حاجــی  فرزانــه 
شناســنامه 2180 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  – ســه   1261968883
فرعــی   22120 بشــماره  مترمربــع   124/25 بمســاحت 
بخــش2  آبــاد  درناجــی  واقــع  اصلــی   -15 پــاک  از 

بخشــی( اکبــر  از  کاشــان)خریداری 
اول.  هیــأت  شــماره 139560302034025977  رای   )32
ــد ســید عبدالرحمــن بشــماره  ــری فرزن ــان هژب ســید پیم
ــی  ــماره مل ــه ش ــاد ب ــروز اب ــادره از فی ــنامه 152 ص شناس
 150 بمســاحت  یکبابخانــه  –ششــدانگ   2451520248
مترمربــع بشــماره 22127  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
مــع  بخــش2 کاشــان)خریداری  آبــاد  درناجــی  واقــع 

الواســطه از مالکیــن مشــاعی(
هیــأت   139560302034023246 شــماره  رای   )33
ــد حســین بشــماره  ــی فرزن ــی بیدگل دوم. عباســعلی  لطف
ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  شناســنامه 370 صــادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  6199705505
ــزی  ــی مج ــماره 22156  فرع ــع بش ــاحت 99 مترمرب بمس
درناجــی  واقــع  اصلــی  پــاک 15-  از  فرعــی  از 3007 
ــه  ــطه از پروان ــع الواس ــان)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ آب

کهریــزی(
34( رای شــماره 139560302034023247 هیــأت دوم. 
ــنامه 94  ــماره شناس ــدهللا بش ــد اس ــی فرزن ــه بیدگل فرزان
ــه  ــی 0421594081 – س ــماره مل ــه ش ــن ب ــادره از ورامی ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 99 مترمربــع 
ــاک  ــی از پ ــزی از 3007 فرع ــی مج ــماره 22156  فرع بش
15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــزی( ــه کهری ــع الواســطه از پروان م
اول.  هیــأت   139560302034030390 شــماره  رای   )35

محمــود  مقامــی راد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
ــی 1262388090 –  ــه شــماره مل 1381 صــادره از کاشــان ب
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 76/65 مترمربــع 
بشــماره 22219  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

ــی راد( ــا مقام ــان)خریداری از رض ــش2 کاش ــاد بخ آب
36( رای شــماره 139560302034029221 هیــأت اول. زهــرا 
ــادره  ــنامه 838 ص ــماره شناس ــن بش ــد محس ــاغ فرزن دب
ــدانگ  ــی 1262036755 – شش ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش
یکبابخانــه بمســاحت 95 مترمربــع بشــماره 22230  فرعــی 
مجــزی از 14700 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجی 
ــب  ــطه  از زین ــع الواس ــان)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ آب

بادپــران(
37( رای شــماره 139560302034030414  هیــأت اول. 
حمیدرضــا اقبالــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 142 
ــگ  ــی 1261989147- ســه دان ــه کدمل صــادره از کاشــان ب
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت100 مترمربــع بــه 
ــاک  ــی از پ ــزی از 5936 فرع ــی مج ــماره 22233 فرع ش
ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک  ــع در ناجــی اب ــی واق 15- اصل

رســمی(
38( رای شــماره 139560302034030414  هیــأت اول. 
ــد اســداله بشــماره  ــادی فرزن ــوش آب ــی ن معصومــه انتخاب
بــه کدملــی  بیــدگل  و  اران  از  صــادره   107 شناســنامه 
619997693- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بمســاحت100 مترمربــع بــه شــماره 22233 فرعــی مجــزی 
از 5936 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش بخ
اول.  139560302034031429هیــأت  شــماره  رای   )39
مصطفــی حســین زاده فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 
ــه  ــی 1262021820- س ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش 3411 ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع بــه 
ــاک  ــی از  پ ــزی از 7498 فرع ــی مج ــماره 22240 فرع ش
15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان) مالــک 

رســمی(
40( رای شــماره 139560302034031430هیــأت اول. زهــرا 
هاشــمی طاهــری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 
3 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1263319955- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع بــه 
ــاک  ــی از  پ ــزی از 7498 فرع ــی مج ــماره 22240 فرع ش
15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان) مالــک 

رســمی(
دوم.  139560302034030324هیــأت  شــماره  رای   )41
ــنامه  ــماره شناس ــر  بش ــد اکب ــی فرزن ــه صادق ــب ال حبی
3 صــادره از دلیجــان بــه کدملــی 0579825221- ســه 
ــع  ــه بمســاحت 257 مترمرب ــگ از ششــدانگ یکبابخان دان
ــی واقــع در  ــه شــماره 22279 فرعــی از  پــاک 15- اصل ب
ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان) خریــداری مــع الواســطه از 

ــاعی( ــن مش مالکی
دوم.  139560302034030325هیــأت  شــماره  رای   )42
طاهــره قربانــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 2 صــادره 
از دلیجــان بــه کدملــی 0579862577- ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 257 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  22279 فرعــی از  پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی اب
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــداری م ــان) خری ــش 2 کاش بخ

ــاعی( مش
دوم.  139560302034030326هیــأت  شــماره  رای   )43
محمــود تراشــی فرزنــد تقــی بشــماره شناســنامه 469 
ــی 1262202574- ششــدانگ  ــه کدمل صــادره از کاشــان ب
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 50 مترمربــع بــه شــماره 
22280فرعــی مجــزی  از 3409 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع 

ــی( ــم قدوس ــه خان ــطه از مرضی الواس
44( رای شــماره 139560302034031669  هیــأت دوم. 
ــاس بشــماره شناســنامه  ــل عب ــد دخی ــی فرزن ــم بخت مری
270 صــادره از اران وبیــدگل  بــه کدملــی 6199709500- 
ــه شــماره  ــع ب ــه بمســاحت 100 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
22283 فرعــی مجــزی  از 7717 فرعــی از پــاک 15- 
اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از 

ــادی( ــا صوراب رض
دوم.  139560302034032040هیــأت  شــماره  رای   )45
ــنامه  ــماره شناس ــه  بش ــل ال ــد خلی ــی فرزن ــدی چاوش مه
بــه کدملــی 1263355331-  از کاشــان  4281 صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 92/50 مترمربــع بــه 
ــاک  ــی از پ ــزی  از 334 فرع ــی مج ــماره 22285 فرع ش
15- اصلــی واقــع در ناجــی اباد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــاعی( ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م
46( رای شــماره 139660302034000401 هیــأت اول. فضــه 
ســامی فرزنــد عبدالخالــق بشــماره شناســنامه 2999 
ــی 1229352910- ششــدانگ  ــه کدمل صــادره از خوانســار ب
یکبابخانــه بمســاحت 104/65 مترمربــع بــه شــماره 22286 
فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

ــی( کاشــان)خریداری از حســین توتون
اول.  47( رای شــماره 139660302034000383  هیــأت 
ــد صــادق بشــماره شناســنامه  ــی فرزن ــن الدین مرتضــی زی
بــه کدملــی 3253061353-  باختــران  از  صــادره   669
ششــدانگ یکبــاب مغــازه و زمیــن متصلــه بمســاحت 
ــزی  از  ــی مج ــماره 22293 فرع ــه ش ــع ب 176/24 مترمرب
ــاد  ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15 -اصل ــی از پ 4055 فرع

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  هیــأت    139560302034001192 شــماره  رای   )48
مجیــد راحتــی فرزنــد احمد  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از 
کاشــان  بــه کدملــی 1250241847- دو دانگ از ششــدانگ 
یکبــاب دامــداری بمســاحت 567/21 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  ــع در ناجــی اب ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ 22295 فرع

بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(
اول.  هیــأت    139560302034001193 رای شــماره   )49
ــد  بشــماره شناســنامه 3883  ــد احم ــی فرزن ــر راحت امی
صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 1263351352- دو دانــگ 
 567/21 بمســاحت  دامــداری  یکبــاب  ششــدانگ  از 
مترمربــع بــه شــماره 22295 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ــه  ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورث واقــع در ناجــی اب

رضــا بخشــی(
50( رای شــماره 139560302034001191  هیــأت اول. احمــد 
راحتــی فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 696 صــادره از 
کاشــان  بــه کدملــی 1261540484- دو دانگ از ششــدانگ 
یکبــاب دامــداری بمســاحت 567/21 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  ــع در ناجــی اب ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ 22295 فرع

بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(
اول.  هیــأت    139660302034000417 شــماره  رای   )51
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد محمدعل ــنی فرزن ــن حس محس
بــه کدملــی 1263527698-  کاشــان   از  صــادره   227
ــه  ــع ب ــاحت 148/35 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
شــماره 22296 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی 
ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ســید مجتبی حســینی(

اول.  هیــأت    139660302034001151 شــماره  رای   )52
ــنامه 5  ــماره شناس ــد  بش ــد محم ــاپوری فرزن ــن ش حس
صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1263067336- ششــدانگ 
ــماره 22297  ــه ش ــع ب ــاحت 132 مترمرب ــه بمس یکبابخان
فرعــی مجــزی از 7028 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( در ناجــی اب
53( رای شــماره 139660302034002430  هیــأت دوم. 

نجمــی شــایگان مهــر فرزنــد رمضــان  بشــماره شناســنامه 
بــه کدملــی 1260923975-  کاشــان  از  2760 صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/5 مترمربــع بــه 
شــماره 22299 فرعــی مجــزی  از 3865 فرعــی از پــاک 
15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)مالک 

رســمی(
54( رای شــماره 139660302034002424 هیــأت دوم0 
ــر  ــید جعف ــد س ــری فرزن ــت قمص ــادات قناع ــه س فاطم
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 324 ص ــماره شناس بش
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی 1262121388 -  شش مل
80/30 مترمربــع بشــماره 22301 فرعــی از پــاک 15- 
ــان)خریداری  ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق اصل

ــتمالچی( ــد دس ــه احم ــطه از ورث ــع الواس م
اول0  هیــأت   139660302034001700 شــماره  رای   )55
ــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 696  احمــد راحتــی فرزن
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261540484 - 
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور به ســاختمان بمســاحت 
ــاک 15-  ــی از پ ــع بشــماره 22321  فرع 692/12 مترمرب
اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از 

ــه رضــا بخشــی( ورث
دوم0  هیــأت   13966030203400548 شــماره  رای   )56
ســیدمهدی ســیدی فرزنــد ســید نظام بشــماره شناســنامه 
ــی 1262951895 -  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 32 ص
ــاحت 112/50  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
از 7998  فرعــی مجــزی   بشــماره 22328  مترمربــع 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
دوم0  هیــأت   13966030203400549 شــماره  رای   )57
نرجــس نورالدیــن فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 
ــی 1261907353  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 654 ص
- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/50 
از 7998  فرعــی مجــزی   بشــماره 22328  مترمربــع 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــیدی( ــدی س ــید مه ــان)خریداری از س کاش
58( رای شــماره 139660302034002317 هیــأت دوم. 
محمدرضــا افشــارنیا فرزنــد مندعلــی بشــماره شناســنامه 
ــی 1261615840 -  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 214 ص
ــا عمــارت بمســاحت 3760/20  ــاغ ب ششــدانگ یکــدرب ب
ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 22332  فرع ــع بش مترمرب
ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از حــاج   ــع درناجــی آب واق

ــده علــی قســمت کننــده( مان
اول.  هیــأت  شــماره 139660302034003517  رای   )59
ســید محمــد ناظــری صبــاغ فرزنــد سیدحســن بشــماره 
شناســنامه 872 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -  1261532242
ســاختمان بمســاحت 240/04 مترمربــع بشــماره 22336 
فرعــی مجــزی  از 8991 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری  از علــی محمــد 

ــامی( اس
هیــأت   139660302034003515 شــماره  رای   )60
ــماره  ــاس بش ــد عب ــانی فرزن ــینائی کاش ــرف س اول. اش
ملــی  بــه شــماره  از کاشــان  شناســنامه 58 صــادره 
یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -  1261633997
ســاختمان بمســاحت 240/04 مترمربــع بشــماره 22336 
فرعــی مجــزی  از 8991 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری  از علــی محمــد 

اســامی(
اول.  هیــأت   139660302034004988 شــماره  رای   )61
کبــری کرمانــی حســکوئی فرزنــد صفرعلــی بشــماره 
ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  شناســنامه 28 صــادره 
 100 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1263161510
  6416 از  مجــزی   فرعــی   22392 بشــماره  مترمربــع 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

رســمی( کاشــان)مالک 
62(رای شــماره 139560302034028411 هیــأت اول. علی 
کاشــی کار فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 772 صــادره 
ــگ  ــی 1261908546 – ســه دان ــه شــماره مل از کاشــان ب
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/35 مترمربــع 
بشــماره 6507  فرعــی مجــزی از 77 فرعــی از پــاک 23- 
اصلــی واقــع دردرب فیــن بخش2 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  هیــأت   139560302034028412 شــماره  63(رای 
اعظــم بخشــی مفــرد کاشــانی فرزنــد اکبــر بشــماره 
شناســنامه 451 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1261934849 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بشــماره 6507   مترمربــع  بمســاحت 151/35 
ــی واقــع دردرب  مجــزی از 77 فرعــی از پــاک 23- اصل

فیــن بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  هیــأت   139660302034000395 شــماره  64(رای 
ابراهیــم خاشــعی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 
800 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261486803 
–ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 158/85 مترمربــع 
بشــماره 6519  فرعــی مجــزی  از 89 فرعــی از پــاک 
23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخش2 کاشــان)خریداری 

ــره( ــاب و غی ــدی ارب از مه
اول.  هیــأت   139660302034000405 شــماره  65(رای 
ــنامه  ــماره شناس ــمعیل بش ــد اس ــهبازیان فرزن ــد ش محم
ــی 1261605160 –  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 536 ص
ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل بــر انبــاری بمســاحت 
ــزی  از 238  ــی مج ــماره 6520  فرع ــع بش 261/6 مترمرب
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــل( ــا بلب ــد اق کاشــان)خریداری از محم
اول.  هیــأت   139660302034001558 شــماره  66(رای 
حســین نصیــری فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
ــی 1261944550  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 1422 ص
-  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/95 مترمربــع 
ــاک  ــی از پ ــزی از 361 فرع ــی مج ــماره 6525  فرع بش
23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخش2 کاشــان)خریداری 

ــوی( ــدی رض ــید مه از وراث س
67(رای شــماره 139660302034004590 هیــأت اول. اباذر 
بــاالور فرزنــد علــی اقــا بشــماره شناســنامه 50982 صــادره 
ــدانگ  ــی 1260499839 - شش ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش
ــن محصــور مشــتمل برســاختمان وباغچــه  ــه زمی یکقطع
 361 از   6532 بشــماره  مترمربــع   2116/40 بمســاحت 
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــدی رضــوی( کاشــان)خریداری ازوراث ســید مه
دوم.  هیــأت  68(رای شــماره 139560302034029223 
ــنامه  ــماره شناس ــان بش ــد احس ــردی فرزن ــل زم ابوالفض
14475 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263457231 
– ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 107/66 مترمربــع 
بشــماره 1409  فرعــی مجــزی از 89 فرعــی از پــاک 24- 
ــی واقــع در دیزچــه  بخــش2 کاشــان)خریداری مــع  اصل

الواســطه  از اعظــم اســتقامت(
اول.  هیــأت   139560302034029151 شــماره  69(رای   
ــعلی  ــد عباس ــهی فرزن ــی س ــی کاش ــمه ئ ــه چش فاطم

بشــماره شناســنامه 7416
صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1260580504 – 
مترمربــع   157/60 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره 1410  فرعــی مجــزی از 146 فرعــی از پــاک 
24- اصلــی واقــع در دیزچــه  بخــش2 کاشــان)خریداری 

از عباســعلی چشــمه(
اول.  هیــأت   139660302034000371 شــماره  70(رای 
فخــری خاکــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 206 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261459873 – 

ششــدانگ
ادامه درصفحه 9 
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کوتاه اخبار 

 سردار آزمون با پرواز شخصی 
به پاریس رفت

ــروازی اختصاصــی از اتریــش راهــی  ــا پ ســردار آزمــون ب
فرانســه و شــهر پاریــس شــد. ســردار آزمــون ایــن روزهــا 
بــا پیشــنهادهای مختلفــی روبــه رو شــده و هــر روز اخبــار 

ــده او شــنیده می شــود. ــاره آین ــدی درب جدی
 آزمــون فعــا بازیکــن روبیــن کازان محســوب می شــود و 
همــراه ایــن تیــم در اردوی اتریــش حضــور داشــت. ســردار 
دیــروز بــا پــرواز شــخصی و اختصاصــی بــه فرانســه رفــت. 
ــن  ــدا از روبی ــد. او ج ــس ش ــی پاری ــش راه وی از اتری
ــس  ــی پاری ــخصی راه ــک کار ش ــام ی ــرای انج کازان و ب
شــده اســت؛ هنــوز دلیــل پــرواز آزمــون، آن هــم بــا 
پــروازی اختصاصــی مشــخص نیســت؛ امــا ایــن موضــوع 
می توانــد شــایعات جدیــدی را دربــاره او و پیشــنهادهایش 

ــد. ورزش 3 منتشــر کن

 اتفاق عجیب برای 
دروازه بان اصفهانی

ســنگربان جــوان اصفهانــی کــه پــس از جدایــی دروازه بــان 
ملی پــوش تراکتورســازی نســبت بــه قبــل موقعیــت 
ــان  ــت، در جری ــرده اس ــدا ک ــزی پی ــم تبری ــری در تی بهت
یــک بــازی دوســتانه بیهــوش شــد. محمدامیــن بهرامــی 
ــال  ــت، س ــن اس ــه ذوب آه ــای پای ــول تیم ه ــه محص ک
ــا  ــد ت ــدا ش ــی ج ــان اصفهان ــع سبزپوش ــته از جم گذش

ــد. ــازی باش ــوم تراکتورس ــان س دروازه ب
ــا  ــش ب ــل پی ــی فص ــاله اصفهان ــان ۱۹ س ــن دروازه ب  ای
ــن  ــوش در ای ــنگربان ملی پ ــک س ــور ی ــه حض ــه ب توج
ــا  ــرد؛ ام ــدا نمی ک ــازی پی ــرای ب ــی ب ــا شانس ــم عم تی
ــه ســایپا از یــک  ــاری ب پــس از بازگشــت محمدرضــا اخب
طــرف و ممنوعیــت تراکتورســازی از جــذب نفــرات جدیــد 
ــان دوم  ــه دروازه ب ــگاه او دســت کم ب از ســوی دیگــر، جای
ــازی کردنــش  تیــم تبریــزی ارتقــا پیــدا کــرد و شــانس ب
ــرای  ــه مراتــب بیــش از پیــش شــد. ایــن اتفــاق امــا ب ب
بهرامــی خوش یمــن نبــود و او در جریــان دیــدار بــا نفــت 
ــف از  ــن حری ــا بازیک ــورد ب ــر برخ ــلیمان در اث ــجد س مس
ــه در  ــد ک ــد؛ هرچن ــوش ش ــدوم و بیه ــر مص ــه س ناحی

ــت. نــود ــش گذش ــخ گوش ــر از بی ــت خط نهای

حمایت کی روش از رئیس فدراسیون
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا صــدور بیانیــه ای بــه 
اتفاقــات اخیــر واکنــش نشــان داد و بــه حمایــت از رئیس 

ــیون پرداخت.  فدراس
کارلــوس کــی روش در بیانیــه ای کــه منتشــر کــرده نوشــته 
اســت: »بــا توجــه بــه اتفاقــات اخیــری کــه در فدراســیون 
ــات و  ــه بی شــک تصمیم ــد روشــن ســازم ک رخ داده، بای
برنامه هــای آقــای تــاج چــه از زمــان کاندیــدا شــدن و چــه 
ــان  ــود ایش ــئولیت خ ــری و مس ــه از رهب ــاب، برگرفت انتخ
ــزم و  ــدرت و ع ــان شــخصیت، ق ــوده اســت. وی همچن ب
ــان  ــران نش ــیون ای ــت فدراس ــند ریاس ــود را مس اراده خ
داده اســت؛ پــس هرگونــه ســؤال و شــک و تردیــد دربــاره 
ــده  ــوده و بازتاب دهن ــه ب ــان ناعادالن ــری ایش ــدرت رهب ق

حقیقــت و واقعیــت نیســت. گل

اخبار ورزشی

 انتظارات از والیبال بانوان 
نباید زیاد باشد

ــاور  ــن ب ــر ای ــوان ب ــال بان ــیون والیب ــس فدراس نایب رئی
اســت کــه بــا توجــه بــه مدت زمــان کــم تیــم ملــی بــرای 
حضــور در رقابت هــای قهرمانــی آســیا و آســیب دیدگی 
چنــد تــن از ملی پوشــان، نبایــد انتظــار از تیــم ملــی زیــاد 

باشــد.
ــوان در حاشــیه  ــال بان ــا صادقــی، نایب رئیــس والیب  فریب
ــور در  ــرای حض ــال ب ــی والیب ــم مل ــن تی ــزاری تمری برگ
ــاره  ــگاران درب ــع خبرن ــیا در جم ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
حضــور تیــم ملــی پیــش از رقابت هــای قهرمانــی آســیا در 
ویتنــام بیــان کــرد: درخواســت چهــار دیــدار تدارکاتــی را بــا 
تیــم ملــی ویتنــام داده ایــم. تیــم ملــی بــا ۱6 بازیکــن 2۹ 
تیرمــاه در ویتنــام حضــور خواهــد داشــت و تــا 6 مردادمــاه 

اردوی مشــترک بــا ویتنــام را خواهیــم داشــت. 
نایب رئیــس والیبــال بانــوان در ادامــه بــا اشــاره بــه 
بحــث جوانگرایــی خاطرنشــان کــرد: تغییــر در کادر فنــی 
ــه  ــی داشــتیم. اســتفاده از گزین ــم مل ــی در تی و جوانگرای

ــوان ــت. ورزش بان ــت ماس ــز در اولوی ــی نی خارج

رضاییان پیشنهاد دوم »اوستنده« 
 را پذیرفت

مدافع تیم ملی فوتبال ایران پیشنهاد دوم باشگاه بلژیکی 
برای قرارداد دو ساله را قبول کرد.

 رامیــن رضاییــان پــس از چنــد جلســه حضــور در تمرینات 
»اوســتنده« بلژیــک توانســت نظــر ســرمربی ایــن تیــم را 
ــن  ــران ای ــد مدی ــبب ش ــوع س ــن موض ــد. همی ــب کن جل
باشــگاه بلژیکــی بــا رضاییــان و مدیربرنامه هایــش جلســه 
ــه  ــاله را ب ــدت چهارس ــرارداد بلندم ــنهاد ق ــد و پیش بگذارن
رضاییــان بدهنــد؛ پیشــنهادی کــه بــا مخالفــت مدافــع تیم 
ملــی مواجــه می شــود. امــا در نهایــت ایــن مدافــع ملــی 
پــوش ایــران بــا قــراردادی دو ســاله بــه ایــن تیــم بلژیکــی 
پیوســت تــا بــه شــایعات پیوســتنش بــه اســتقال پایــان 
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شفیعی در لیست سئول قرار گرفت
مدافــع ایرانــی اف. ســی. ســئول کــره جنوبــی در فهرســت 

نفــرات ایــن تیــم برابــر گوانجــو حضــور دارد. 
ــئول  ــی. س ــه اف. س ــل ب ــه قب ــفیعی دو هفت ــد ش خال
ــرد کــه  ــی لقــب بگی ــا نخســتین بازیکــن ایران پیوســت ت
راهــی ِکــی لیــگ کــره جنوبــی شــده؛ امــا در دو بــازی اخیر 
ایــن تیــم بــه دلیــل صــادر نشــدن ITC و نپرداختــن مبلــغ 
ــال آذربایجــان شــرقی  ــت فوتب ــه هیئ خــروج از اســتان ب

نتوانســته بــود بــه میــدان بــرود. 
یــاران شــفیعی 2۵ امتیــازی و ششــم جــدول کــی لیــگ 
ــن  ــروزی ممک ــورت پی ــه در ص ــتند ک ــی هس ــره جنوب ک
باشــگاه  باشــند.  داشــته  رتبــه صعــود  دو  تــا  اســت 

خبرنــگاران

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــن  ــل، دومی ــم برزی ــر تی ــه ب ــا غلب فرانســه ب
ــال  ــی والیب ــگ جهان ــی خــود را در لی قهرمان
ــاس  ــا و حس ــیار زیب ــازی بس ــم زد. در ب رق
ــال،  ــی والیب ــگ جهان ــابقات لی ــال مس فین
ــج  ــروزی در پن ــرای پی ــه ب ــل و فرانس برزی
التهــاب آور  و  جــذاب  رقابتــی  بــه  ســت 
پرداختنــد و هرچــه در تــوان داشــتند صــرف 

ــوند. ــن ش ــام زری ــح ج ــا فات ــد ت کردن
در ایــن رقابــت تنگاتنــگ و نفســگیر، عامــل 
ــه اول  ــوی ها در وهل ــروزی فرانس ــی پی اصل
ــیدن  ــم بخش ــه در نظ ــای تیل ــردی آق خونس
بــه کار گروهــی، اســتفاده از تمامــی بازیکنــان 
جــوان و ظرفیت هــای موجــود بــود؛ کاری 
ــه  کــه در ســرمربی هیجانــی برزیــل کمتــر ب
چشــم آمــد و بعــد ســرویس های هــدف دار 
تیــم،  پرامتیــازآور  انگایــت  درخشــش  و 
ــفکر در  ــا ارزش و خوش ــور ب ــی پاس وتونیوت
پخــش پاس هــا و دریافت هــای اول توســط 

ــود. لیبــرو ب
ــه در  ــط فرانس ــک و منضب ــم خوش تکنی تی
ــدگان مشــتاق  ــل دی ــل و در مقاب ــه برزی خان
برزیلــی  پرشــور  تماشــاگران  کم نظیــر  و 
ــویق  ــان را تش ــم محبوبش ــه تی ــه یکپارچ ک
ــور  ــل را مقه ــد برزی ــم قدرتمن ــد، تی می کردن
نظــم تیمــی، تغییــر سیســتم دفاعــی و 

ــام  ــار ج ــن ب ــرای دومی ــود و ب ــک خ تاکتی
قهرمانــی لیــگ جهانــی والیبــال را تصاحــب 

ــرد. ک

بازیکنــان برزیلــی کــه دوســت نداشــتند 
ــگ  ــابقات لی ــان مس ــه میزب ــرایطی ک در ش
جهانــی 20۱7 هســتند، بــازی فینــال را در 
ــزار  ــش از 3 ه ــان بی ــویق بی ام ــور تش حض
ــات   ــو از احساس ــب و ممل ــاگر متعص تماش
ــار  ــن ب ــرای دهمی ــتند ب ــد و می خواس ببازن
ــد،  ــار بگیرن ــگ را در اختی ــی لی ــام قهرمان ج
ــت  ــاز س ــوس در آغ ــری محس ــم برت علی رغ
لوکارلــی  خــوب  درخشــش  روی  پنجــم 
بهتریــن دریافت کننــده بلنــدزن و دســوزا 
قطــر پاســور خــود، در لحظه هــای حســاس 
پایانــی، مقهــور درخواســت وقــت اســتراحت 

به موقــع و تفکــرات مدبرانــه آقــای تیلــه 
ــدند  ــه ش ــم فرانس ــش تی ــا دان ــرمربی ب س
ــرد؛  ــری می ک ــم را رهب ــش تی ــا آرام ــه ب ک
ــن  ــت امتیازآورتری ــه انگای ــه اینک ــاف ب  مض
ــا  ــا ارزش و نکته ســنج ب ــی پاســور ب و تونیوت
بــازی خــوب خــود تیــم فرانســه را از باخــت 
رهانیدنــد تــا جــام قهرمانــی در آخریــن 

ــرود. ــه ب ــه فرانس ــل ب ــات از برزی لحظ
ــت  ــا هدای ــادا ب ــم کان ــدی، تی ــازی رده بن در ب
خــوب اســتیفان آنتیــگای، ســرمربی جــوان 
ــی  ــم مل ــرمربی تی ــه دوره س ــه س ــود ک خ
لهســتان بــوده، موفــق شــد بــا غلبــه بــر تیــم 
ــار ســکوی  ــن ب ــرای اولی ــکا ب ــای آمری پرادع
ــد.  ــی 20۱7 را تصاحــب کن ســوم لیــگ جهان
و  جــام  اهــدای  و  اختتامیــه  مراســم  در 
مدال هــای قهرمانــی تیم هــای اول تــا ســوم 
تیــم فرانســه بــه دریافــت یــک میلیــون دالر 

ــد. ــل گردیدن ــدی نائ ــزه نق جای
 بهترین های لیگ جهانی 2017 

برزیل
ــی  ــدزن: لوکارل ــدگان بلن ــن دریافت کنن بهتری

از برزیــل، واغویــن انگایــت از فرانســه 
ــان  ــی، کاپیت ــه تونیوت ــور: بنژام ــن پاس بهتری

ــم فرانســه تی
بهترین قطر پاسور: واالس دسوزا از برزیل

بهتریــن مدافعــان میانــی: لوغواز از فرانســه و 
ــرس از کانادا  وایک

بهتریــن دریافت کننــدگان: انگایــت از فرانســه 
ــرس از کانادا. وایک

بهترین لیبرو: بلبریان از کانادا 
و ارزشــمندترین بازیکــن: انگایــت از فرانســه 
کــه بــه دریافــت 30 هــزار دالر جایــزه نقــدی 

نائــل شــد.
 رده بندی نهایی 12 تیم 

شرکت کننده در لیگ جهانی 2017
کانــادا،                   -3 برزیــل،   -2 فرانســه،   -۱
4 – آمریــکا، ۵- صربســتان،  6- روســیه 
7- بلژیــک، 8- لهســتان، ۹- بلغارســتان، ۱0 

- آرژانتیــن، ۱۱- ایــران، ۱2- ایتالیــا
ــی  ــگ جهان ــه لی ــه اتحادی ــر اینک شــایان ذک
ــت  ــت و کیفی ــش کمی ــرای افزای ــال ب والیب
بیــن تیم هــای شــرکت کننده و  و رقابــت 
اسپانســرهای تبلیغــی، هفــت تیــم را در 
لیســت ثابتــی قــرار داده کــه ایــران هــم 
جــزو آن هاســت؛ ایــن بهتریــن فرصــت بــرای 
والیبــال کشــورمان اســت کــه بیشــترین 
ــای  ــه جوان ه ــدان دادن ب ــا می ــتفاده را ب اس
پرانــرژی و جایگزیــن بازیکنــان پــا بــه ســن 

ــرد. ــته، بب گذاش

در مسابقات نهایی لیگ جهانی والیبال:

جام قهرمانی از برزیل به فرانسه رفت

دختــر قهرمــان تکوانــدوی ایــران در حالــی وارد 20 ســالگی 
ــد.  ــپری کن ــتان س ــد در بیمارس ــد را بای ــب تول ــه ش ــود ک می ش
ــان  ــی جه ــزاده پــس از حضــور در رقابت هــای قهرمان ــا علی  کیمی
و بازگشــت بــه تهــران شــرایط روحــی و جســمانی خوبی نداشــت 

و در نهایــت بــه بیمارســتان منتقــل شــده و بســتری می شــود. 
ــاری   ــر بیم ــی ب ــادی مبن ــایعات زی ــته ش ــد روز گذش ــی چن ط
ــا  ــک کیمی ــد، پزش ــا معتم ــد. محمدرض ــر ش ــخت وی منتش س
علیــزاده، در ایــن خصــوص گفــت: مــن نمی توانــم و اجــازه نــدارم 
اطاعــات پزشــکی بیمــاران را در اختیــار قــرار دهــم؛ ولــی بیمــاری 
ــم  ــدارد و می توان ــوان صحــت ن ــچ عن ــه هی ــه شــایعه شــده ب ک

بگویــم جــای نگرانــی نیســت. 
وی ادامــه داد: علیــزاده مبتــا بــه یــک بیمــاری ویروســی اســت 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــات الزم ب ــام اقدام ــال انج ــه در ح ک

ــی پیــش مــی رود و پــس  ــه خوب ــی ب هســتیم و کارهــای درمان
ــه کار  ــدون مشــکل ب ــد ب ــن مراحــل، او می توان از طــی کــردن ای

ــد.  ــه ده خــود ادام
هــر چنــد ســخنان دکتــر معتمــد نگرانی هــا را درخصــوص شــرایط 
ــی  ــد، ول ــادی برطــرف می کن ــا حــدود زی ــزاده ت ــا علی حــاد کیمی
ــه  ــکاری را ک ــرایط ورزش ــرا ش ــه چ ــت ک ــی اینجاس ــوال اصل س
می توانــد ســال ها در ســامت کامــل باشــد، بــا بی تدبیــری 
ــی  ــره جنوب ــه ک ــدو ورود ب ــزاده از ب ــد. علی ــر می اندازن ــه خط ب
ــرایط  ــن ش ــطه همی ــه واس ــود و ب ــه می ش ــرگیجه مواج ــا س ب
مســئوالن فدراســیون و پزشــک همــراه تیــم ملــی نبایــد اجــازه 
حضــور در مســابقات را بــه او می دادنــد. اینکــه ایــن دختــر 
چگونــه در شــرایطی کــه در روز مســابقه ســرگیجه داشــته موفــق 

ــره شــد، خــود جــای ســوال دارد. مهــر ــدال نق ــه کســب م ب

رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی کشــتی آزاد بــرای معرفــی 
ــا  ــا حســن یزدانــی ب ــود ت مســافران جهانــی پاریــس فرصتــی ب
نمایشــی خیره کننــده بــار دیگــر یــک رکــورد جالــب توجــه از خــود 

بــر جــای بگــذارد. 
ــرض  ــت ع ــز فرص ــار نی ــن ب ــان ای ــران و جه ــتی ای ــه کش نابغ
 انــدام را بــه حریفــان مطــرح داخلــی در وزن جدیــد نــداد 
ــا  ــی ب ــم مل ــی تی ــک انتخاب ــر روی تش ــور ب ــض حض ــه مح و ب
جســارتی مثال زدنــی کــه ناشــی از میــل همیشــگی بــه پیــروزی 
و بهتریــن بــودن اســت، نمایشــی زیبــا ارائــه داد تــا بــاز هــم شــور 
ــی در  ــس از قهرمان ــی پ ــاورد. یزدان ــتی بی ــه کش ــان را ب و هیج
ــس  ــد و پ ــرم آم ــه وزن 86 کیلوگ ــک ب ــرم المپی وزن 74 کیلوگ
ــار در  ــن ب ــی ای ــی و جــام جهان از نمایشــی خــوب در جــام تخت
انتخابــی تیــم ملــی مقابــل مدعیــان ایــن وزن بــه قــدری خــوب 

بــود کــه هیــچ حرفــی بــرای گفتــن باقــی نگذاشــت.
ــا دیگــر کشــتی گیران ایــن اســت کــه  ــی ب  تفــاوت عمــده یزدان
وی فقــط بــه فکــر گرفتــن امتیــاز و حفــظ پیــروزی نیســت؛ بلکــه 
کاری بــا حریفانــش می کنــد کــه همیشــه در خاطرشــان بمانــد. 
ــارزه  ــه مب ــار 6 دقیق ــدارد هــر ب ــاز هــم نشــان داد دوســت ن او ب
ــه  ــادی ب ــی او اعتق ــروزی برســد. گوی ــک پی ــه ی ــط ب ــد و فق کن
ایســتادن، دفــاع و مهــار حریفــان نــدارد؛ او آمــده تــا فقــط 
ــدازد و کارشــان را بســیار  ــان را از نفــس بین ــرد، حریف ــورش بب ی
ــدود ۱۵  ــوع ح ــارزه در مجم ــی در ۵ مب ــد. یزدان ــره کن زود یکس
ــا 2  ــاز شــد و تنه ــه کســب 48 امتی ــق ب ــه موف ــه و ۱2 ثانی دقیق
امتیــاز آن هــم در کشــتی آخــر مقابــل عــزت هللا اکبــری از دســت 
داد تــا بــرای بــزرگان داخلــی و جهانــی در وزن جدیــد نیــز خــط 

و نشــان بکشــد. ایســنا

پزشک معالج کیمیا علیزاده:

 بیماری کیمیا ویروسی است
۵ مبارزه، 1۵ دقیقه، ۴۸ امتیاز

هنرنمایی به سبک یزدانی

ورزش

،،
بــر تیــم برزیــل  بــا غلبــه  فرانســه 
دومیــن قهرمانــی خــود را در لیــگ 

جهانــی والیبــال رقــم زد 

ادامه از صفحه 8 
یکبابخانــه بمســاحت ۱72/86 مترمربع بشــماره ۱4۱6  
فرعــی مجــزی از ۱70 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع 
در دیزچــه  بخــش2 کاشــان)خریداری از ورثــه خانــم یــزد 

ابــادی( 
اول.  هیــأت   ۱3۹66030203400۱۵87 شــماره  7۱(رای 
ــد محمــد بشــماره شناســنامه  ــی فرزن فاطمــه کارگــر فین
ــی ۱26۱0۱3۱۹0 – ــه شــماره مل 36۹۱ صــادره ازکاشــان  ب

ــاغ مشــتمل  ــار و نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب ب چه
ــماره ۱4۱7   ــع بش ــاحت 2۵06/4 مترمرب ــاق بمس ــر اط ب
فرعــی مجــزی از ۱4۱ فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــه  بخ در دیزچ
اول.  هیــأت   ۱3۹66030203400۱۵8۹ شــماره  72(رای 
ــنامه  ــماره شناس ــیف هللا بش ــد س ــادی فرزن ــد یزداب احم
ــی ۱260۹6۵۹6۱  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 2۵۹ ص
–یــک و نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل 
ــماره ۱4۱7   ــع بش ــاحت 2۵06/4 مترمرب ــاق بمس ــر اط ب
فرعــی مجــزی از ۱4۱ فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــه  بخ در دیزچ
73( رای شــماره ۱3۹۵6030203403۱۱۵3 هیــأت دوم. 
ســید ابوالفضــل فینــی دخــت شــبانی فرزند سیدحســین 
بشــماره شناســنامه 444 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی 
۱26۱8048۱3- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
از  فرعــی   ۱۱60 از   ۹7۹۹ بشــماره  مترمربــع   ۱۹۹/83
ــش 2  ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33 - اصل پ

ــان( ــی باغبانی ــید مرتض ــه س ــان)خریداری از ورث کاش
اول0  هیــأت   ۱3۹6603020340004۱2 شــماره  رای   )74
اعظمــه صالحــی شــهرابی فرزنــد حســین  بشــماره 
شناســنامه ۱8 صــادره از اردســتان بــه شــماره ملــی 
باغچــه  و  مســکونی  خانــه  ۱۱8۹4406۱۱- ششــدانگ 
متصلــه  بمســاحت 676/۹8 مترمربــع بشــماره ۹800 
ــع در  ــی واق ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 6۹4 فرع از ش
فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از فــرج الــه و 

ــت( ــک بخ ــااله نی ماش
7۵( رای شــماره ۱3۹۵60302034032۱۱0 هیــأت دوم. 
ــماره  ــه بش ــیف ال ــا س ــد اق ــادات فرزن ــد س ــید محم س
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 38۵۱ ص شناس
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -۱26۱0۱4847
بمســاحت 3۱۵/2۹ مترمربــع بشــماره ۹80۱  فرعــی مجــزا 
ــع در  ــی واق ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 7۱3 فرع از ش
ــه  فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از ســیف ال

ــادات ( س
76( رای شــماره ۱3۹۵60302034032۱0۹ هیــأت دوم. 
ــیدمحمد  ــد س ــدم فرزن ــیدیان مق ــادات س ــوب س محب
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 44 ص ــماره شناس بش
ملــی ۱262۹7۹۹6۱- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 3۱۵/2۹ مترمربــع بشــماره ۹80۱  از شــماره 
7۱3 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 
بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه  از ســیف الــه 

ــادات ( س
77( رای شــماره ۱3۹۵60302034027۱32 هیــأت اول0 
ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــر اصیل جعف
ــی ۱262۱62734-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 3۱ ص
ــه بمســاحت 236/76  ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع بشــماره ۱0767  فرعــی مجــزا از شــماره 3430 
ــک  ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل ــی  از پ فرع

ــمی ( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ
78( رای شــماره ۱3۹۵60302034027۱34 هیــأت اول0 
زهــره تافتــه فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه ۵6 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی ۱262۱۹0630- 

ــه بمســاحت 236/76  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ســه دان
ــع بشــماره ۱0767  فرعــی مجــزا از شــماره 3430  مترمرب
فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

ــمی ( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ
7۹( رای شــماره ۱3۹۵60302034030442 هیــأت اول. 
ســید هــادی ســادات فرزنــد ســیدرضا بشــماره شناســنامه 
2238 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی ۱262۵00463- 
دو دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 2۱6/۵4 
مترمربــع بشــماره ۱08۱4  از شــماره 730 فرعــی  از پــاک 
ــان. ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق 33- اصل

)خریــداری از ســیف الــه ســادات(
80( رای شــماره ۱3۹۵60302034030443 هیــأت اول. 
مریــم بامیــری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ۱463 
بــه شــماره ملــی ۱26283644۱-  از کاشــان  صــادره 
چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 2۱6/۵4 
مترمربــع بشــماره ۱08۱4  از شــماره 730 فرعــی  از پــاک 
ــان. ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق 33- اصل

)خریــداری از ســیف الــه ســادات(
هیــأت   ۱3۹۵60302034028۵۱۵ شــماره  رای   )8۱
ــماره  ــی بش ــد غامعل ــی فرزن ــیحی بیدگل ــرا مس اول. زه
ملــی  شــماره  بــه  تهــران  از  صــادره   0 شناســنامه 
یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   -00۱0233733
بمســاحت 204/۵0 مترمربــع بشــماره ۱08۱6  فرعــی مجــزا 
از شــماره 6۹۵ فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در 
فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از 

جــواد احمدیــان(
82( رای شــماره ۱3۹۵60302034028۵۱3 هیــأت اول. 
ــد مهــدی بشــماره شناســنامه  ــاه فرزن مرتضــی جاویــد پن
ــی ۱26۱۹۵62۱4-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ۹۱3 ص
ــاحت 204/۵0  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
مترمربــع بشــماره ۱08۱6  فرعــی مجــزا از شــماره 6۹۵ 
فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 
جــواد  از  الواســطه  مــع  بخــش2 کاشــان.)خریداری 

ــان( احمدی
83( رای شــماره ۱3۹۵603020340283۹2 هیــأت اول0 
حســن حاتمــی نســب فرزنــد حبیــب بشــماره شناســنامه 
ــی ۱262۹660۹4-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ۱0۹ ص
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت ۱۵8/۵ مترمربع بشــماره 
۱08۱۹  از شــماره ۱۱8۹ فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع 
در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.) خریــداری از حبیــب 

الــه ســنگ تــراش(
 84( رای شــماره ۱3۹660302034000۵8۵ هیــأت دوم. 
عبــاس توکلیــان فینــی فرزنــد محمــد اقــا بشــماره 
بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 37 صــادره 
ــر  ۱26286۱748- ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل ب
اطــاق  بمســاحت 272/۹4 مترمربــع بشــماره ۱0824  
فرعــی مجــزا از شــماره 364 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی 
واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از وراث 

ــری( ــرام ناص احت
 8۵( رای شــماره ۱3۹660302034000۵6۵ هیــأت دوم0 
فاطمــه چهــار باغــی فرزند محمــود بشــماره شناســنامه ۱4 
ــه شــماره ۱2627۹6۵20- ششــدانگ  صــادره از کاشــان ب
ــاحت ۱4۱/30  ــان  بمس ــر اعی ــتمل ب ــور مش ــن محص زمی
ــی  ــزی از 4۹2 فرع ــی مج ــماره 67۹3 فرع ــع بش مترمرب
ازپــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 

ــی ( ــار باغ ــود چه ــداری از وراث محم ــان.) خری کاش
رای شــماره ۱3۹660302034000۵67 هیــأت دوم0   )86
معصومــه چهــار باغــی  فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 
43۹2 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی ۱26۱020278- 
ــان بمســاحت ۱40  ــر اعی ششــدانگ محصــوره مشــتمل ب

ــاک  ــی از پ ــع بشــماره 67۹۵ از شــماره 4۹2 فرع مترمرب
ــان.)  ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق 34- اصل
ــار  ــه مرحــوم محمــود چه ــع الواســطه از ورث ــداری م خری

باغــی(
87( رای شــماره ۱3۹66030203400۱3۵2 هیــأت دوم. 
هلــن محمــودی فینــی  فرزنــد عباس بشــماره شناســنامه 
ــی ۱2۵۱0۹3۱۹۱- ســه  ــه شــماره مل 0 صــادره از کاشــان ب
بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ 
304/۱4 مترمربــع بشــماره 67۹6  فرعــی مجــزا از شــماره 
4۵2 فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخــش2 کاشــان.0) خریــداری مــع الواســطه از جــواد 

ــودی( محم
هیــأت   ۱3۹66030203400۱3۵3 شــماره  رای   )88  
ــد حســین بشــماره  ــی  فرزن ــان فین دوم. شــهرزاد احمدی
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   ۱0 شناســنامه 
یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -۱2623۹2۵۹4
ــماره 67۹6   ــع بش ــاحت 304/۱4 مترمرب ــاختمان بمس س
ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 4۵2 فرع از ش
فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان.0) خریــداری مــع الواســطه 

از جــواد محمــودی(
اول0  هیــأت  رای شــماره ۱3۹66030203400۱۵83   )8۹
مریــم خــوش گــذران فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه 
373 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی ۱26۱8۵646۵- 
ــاحت 2۱6/30  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
ــماره 303  ــزا از ش ــی مج ــماره 6876  فرع ــع بش مترمرب
فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

ــمی( ــک رس ــان. )مال ــش2 کاش بخ
اول0  ۹0( رای شــماره ۱3۹66030203400۱۵8۵ هیــأت   
میرســید علــی ســیدی نیــا فرزنــد ســید عبــاس  بشــماره 

ــنامه 3۹2۹ شناس
ــه  ــی ۱26۱0۱۵630- س ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص
 2۱6/30 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
ــماره 303  ــزا از ش ــی مج ــماره 6876  فرع ــع بش مترمرب
فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

بخــش2 کاشــان. )مالــک رســمی(
اول.  هیــأت  رای شــماره ۱3۹660302034003۵73   )۹۱
زهــرا نجابتــی فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 203 
ــی ۱263۵6036۹- ســه  ــه شــماره مل صــادره از کاشــان ب
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بمســاحت 276/۱ 
ــی مجــزا از شــماره 2636  ــع بشــماره 6878  فرع مترمرب
فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
بخــش2 کاشــان. )خریــداری از ورثــه علــی اکبــر غفــاری(

۹2( رای شــماره ۱3۹660302034003۵74 هیــأت اول. 
ــنامه  ــماره شناس ــااله بش ــد ماش ــتانی فرزن ــد توتس محم
2۹34 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی ۱2620۱7068- 
ــه و باغچــه بمســاحت  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ســه دان
276/۱ مترمربــع بشــماره 6878  از شــماره 2636 فرعــی  
از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 

ــاری( ــر غف ــی اکب ــه عل ــداری از ورث کاشــان. )خری
۹3( رای شــماره ۱3۹66030203400۵۱63 هیــأت دوم. 
وهــاب روائــی فرزنــد هاشــم بشــماره شناســنامه 0 صــادره 
ــگ  ــی ۱2۵038۹2۵۹- ســه دان ــه شــماره مل از کاشــان ب
مترمربــع   ۱۱۹/07 بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره ۱460 از شــماره ۹7 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی 
ــداری از  ــان. )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع در حس واق

ــان زاده( ــری علیج فخ
دوم.  هیــأت  رای شــماره ۱3۹66030203400۵۱64   )۹4
ــد جــواد بشــماره شناســنامه 0 صــادره  ــی فرزن ــر روائ کوث
ــگ  ــی ۱2۵036۵32۵- ســه دان ــه شــماره مل از کاشــان ب
مترمربــع   ۱۱۹/07 بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 

بشــماره ۱460 از شــماره ۹7 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی 
ــداری از  ــان. )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع در حس واق

ــان زاده( ــری علیج فخ
هیــأت   ۱3۹۵6030203403۱667 شــماره  رای   )۹۵  
آمــا  فرزنــد  قیــس  امــام  اســکندری  علیرضــا  دوم. 
ــی  ــماره مل ــز بش ــادره از نطن ــنامه 8۹2 ص ــماره شناس بش
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -۱23۹۹۵263۵
۱۵۵/۵۵ مترمربــع بشــماره ۱48۱  فرعــی مجــزا از شــماره 
ــاد  ــع در حســن آب ــی واق ــاک 40- اصل 247 فرعــی  از پ
بخــش2 کاشــان. )خریــداری مــع الواســطه از اذر میدخــت 

ــری( ــت ب خلع
اول0  هیــأت   ۱3۹۵6030203400782۱ شــماره  رای   )۹6
علــی عبدلــی لتحــری  فرزنــد اقــا ماشــااله بشــماره 
شناســنامه 300۹  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ۱26۱046۵7۹-ســه 
ــزا  ــی مج ــماره 674۵  فرع ــع بش ــاحت ۱73 مترمرب بمس
ــع در  ــی واق ــاک 4۵- اصل ــی  از پ ــماره 447 فرع از ش
لتحــر بخــش2 کاشــان. ) خریــداری از کبــری هاشــمیان(

هیــأت   ۱3۹۵60302034007822 شــماره  رای   )۹7
ــماره  ــاس بش ــد عب ــری  فرزن ــی لتح ــه حمام اول0 فاطم
شناســنامه 3۱6  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ۱26۱84077۱-ســه 
ــزا  ــی مج ــماره 674۵  فرع ــع بش ــاحت ۱73 مترمرب بمس
ــع در  ــی واق ــاک 4۵- اصل ــی  از پ ــماره 447 فرع از ش
لتحــر بخــش2 کاشــان. ) خریــداری از کبــری هاشــمیان(

هیــأت   ۱3۹۵60302034002۹0۱4 شــماره  رای   )۹8
ــماره  ــاس بش ــد عب ــان  فرزن ــی کاش ــی غائب اول0 مرتض
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 473۵0 ص شناس
۱26046360۵- چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت ۱4۱/40 مترمربــع بشــماره 684۱  فرعــی مجــزا 
ــع در  ــی واق ــاک 4۵- اصل ــی  از پ ــماره 372 فرع از ش
لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری از آقــای عبــاس غائبی(

اول0  هیــأت  رای شــماره ۱3۹۵60302034002۹0۱2   )۹۹
ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــد عزیزال ــر فرزن ــد ف ــه جاوی فاطم
۱7۹4 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی ۱26۱044۵2۵- 
دو دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت ۱4۱/40 
ــماره 372  ــزا از ش ــی مج ــماره 684۱  فرع ــع بش مترمرب
ــش2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 4۵- اصل ــی  از پ فرع

ــی( ــاس غائب ــای عب ــان.)خریداری از آق کاش
۱00( رای شــماره ۱3۹۵603020340303۵3 هیــأت دوم0 
ــماره  ــب بش ــد حبی ــه فرزن ــوروزی درب عمل ــا ن غامرض
شناســنامه 834 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -۱26۱62204۹
ــماره  ــماره 68۵۹ از ش ــع بش ــاحت 232/4۵ مترمرب بمس
لتحــر  در  واقــع  اصلــی  ازپــاک 4۵-  فرعــی   3227

بخــش2 کاشــان) مالــک رســمی(
۱0۱( رای شــماره ۱3۹۵603020340303۵4 هیــأت دوم0 
اعظــم جعفــرزاده زارع فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
ــی ۱262206324-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 62 ص
ــه بمســاحت 232/4۵  ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع بشــماره 68۵۹ از شــماره 3227 فرعــی ازپــاک 
ــک  ــان) مال ــش2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق 4۵- اصل

رســمی(
۱02( رای شــماره ۱3۹۵6030203403۱384 هیــأت دوم0 
ــماره  ــا بش ــد محمدرض ــری فرزن ــل رزاق زاده لتح ابوالفض
ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه ۵20۵0 ص شناس
ــه بمســاحت ۱7۵/23  ۱260۵۱0۵06- ششــدانگ یکبابخان
ــع بشــماره 6862 فرعــی مجــزی  از ۵076 فرعــی  مترمرب
ــان.)  ــش2 کاش ــع در لتحربخ ــی واق ــاک 4۵- اصل از پ

ــک رســمی( مال

۱03( رای شــماره ۱3۹6603020340022۵۹ هیــأت دوم0 
وزارت  بنمایندگــی  ایــران  اســامی  جمهــوری  دولــت 
امــوزش و پــرورش بوســیله امــوزش وپــرورش کاشــان بــه 
شناســه ملــی ۱4002۹3364- ششــدانگ یکبــاب مدرســه 
ــع بشــماره 6867 فرعــی از  بمســاحت 22۵8/74 مترمرب
۱33۱ فرعــی از پــاک 4۵- اصلــی واقــع درلتحربخــش2 

ــم( کاشــان)خریداری از شــکراله و حســن زعی
هیــأت   ۱3۹660302034002333 شــماره  رای   )۱04
دوم0 محمــد حاجتمنــد فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 
ــه شــماره ملــی ۱26۱040۱۵۵-  ۱3۵7 صــادره از کاشــان ب
ــع  ــاحت 42/2۵ مترمرب ــازه بمس ــاب مغ ــدانگ یکب شش
ــی  از  ــماره ۱36۹ فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 686۹  فرع بش
پــاک 4۵- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.

)خریــداری مــع الواســطه از آقــای مهــدی کاظمینــی 
ــدم( مق

دوم.  هیــأت   ۱3۹66030203400۱086 شــماره  رای   )۱0۵
احمــد باقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 38 صادره 
ــدانگ  ــی ۱2628۵۵8۱0- شش ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش
ــماره  ــع بش ــاحت ۱24/6۵ مترمرب ــه بمس ــار و طویل حص
687۱ فرعــی مجــزا از شــماره 228 فرعــی  از پــاک 4۵- 
ــع  ــان.)خریداری م ــش2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق اصل

ــه نقــوی( ــم رباب الواســطه از خان
دوم.  هیــأت   ۱3۹66030203400۱۱8۱ شــماره  رای   )۱06
ــنامه ۱۱۹  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن ــدی ترک مه
بــه شــماره ملــی ۱262346۹۵۹-  از کاشــان  صــادره 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 42/20 مترمربــع 
ــی از  ــماره 36۹8 فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 6872 فرع بش
پــاک 4۵- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان.

ــد( ــور هنرمن ــطه از زی ــع الواس ــداری م )خری
۱07( رای شــماره ۱3۹۵60302034026۹62  هیــأت دوم. 
قدســی ترنجــی مفــرد فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 

ــادره از 8۵ ص
کاشــان بــه شــماره ملــی ۱262۱4۱۹66 – ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 386/6۵  مترمربــع بشــماره ۱4288 
فرعــی مجــزی از ۱6۱۱ فرعــی از پــاک 4۹- اصلــی واقــع 
درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان  )خریــداری از ورثــه 

ــن( ــمیعلیان خارک ــن اس حس
هیــأت    ۱3۹66030203400348۹ شــماره  رای   )  )۱08
ــد ســید محمــد  ــه بنــی هاشــم فرزن اول0 ســید فضــل ال
ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2۵7 ص ــماره شناس بش
ملــی ۱26223۵384 – ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بمســاحت ۱۵0 مترمربــع بشــماره ۱4362 فرعــی مجــزی 
از ۵788 فرعــی از پــاک 4۹- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــره( ــمی و غی ــک رس ــان  )مال ــش2  کاش بخ
ــأت اول0  ــماره ۱3۹660302034002367  هی  ۱0۹( رای ش
محمــد ابراهیــم بلــوچ فرزنــد عبــاس  بشــماره شناســنامه 

۱02۱ صــادره از
ــگ از  ــه دان ــی ۱2633227۵۱ – س ــماره  مل ــان بش کاش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت ۱0۱/۹  مترمربــع بشــماره 
ــاک 4۹-  ــی از پ ــزی از 283۵ فرع ــی مج ۱4363 فرع
اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان)مالک 

ــمی( رس
۱۱0( رای شــماره ۱3۹660302034002368  هیــأت اول0 
عالیــه غفــوری فرزنــد غامرضا بشــماره شناســنامه ۵763 
ــه  ــی ۱263370۱44 – س ــماره  مل ــان بش ــادره از کاش ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت ۱0۱/۹  مترمربــع 
بشــماره ۱4363 فرعــی مجــزی از 283۵ فرعــی از پــاک 
4۹- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان)مالک 

رســمی(
هیــات   ۱3۹۵60302034028808 شــماره  رای   )۱۱۱

ــماره  ــدی بش ــد مه ــهرابی فرزن ــری ش ــرف عام دوم. اش
شناســنامه 23۹0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -۱2620۵2262
بمســاحت 7۵/20 مترمربــع بشــماره 2۹63 فرعــی مجــزی 
ــاد  ــی واقــع در یحیــی آب از 33 فرعــی ازپــاک۵3 – اصل
بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از حمیدرضــا 

ــتانئی( گلس
۱۱2( رای شــماره ۱3۹۵603020340288۱3 هیــات دوم. 
ابوالفضــل فتــاح فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 2۱۵۱ 
ــه  ــی ۱26200۹23۵- س ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 7۵/20 مترمربع 
بشــماره 2۹63 فرعــی مجــزی از 33 فرعــی ازپــاک۵3 – 
اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

مــع الواســطه از حمیدرضــا گلســتانئی(
دوم.  هیــات   ۱3۹66030203400۱3۱0 شــماره  رای   )۱۱3
مرتضــی عطوفــی فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 
ــی ۱26۱۹47۹40-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 86 ص
ــه ان  ــل ب ــن متص ــاختمان و زمی ــاب س ــدانگ یکب شش
 370 از   2۹72 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 2۹4/34 
ــاد بخــش  فرعــی ازپــاک۵3– اصلــی واقــع دریحیــی آب
ــان  ــره مزدی ــتانه و طاه ــا بوس ــان)خریداری از رض 2 کاش

ــانی( کاش
۱۱4( رای شــماره ۱3۹660302034002704 هیــات دوم. 
علــی کرمعلــی راونــدی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
88۵4 صــادره از کاشــان  به شــماره ملــی 6۱۹۹۱284۹4- 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 46/20 مترمربــع 
ــاک  ــی از پ ــزی از ۱۹6۵ فرع ــی مج ــماره ۵323 فرع بش
۱ - اصلــی  واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری 

مــع الواســطه از اقــای احمــد کاشــانی(
۱۱۵( رای شــماره ۱3۹66030203400236۵ هیــات اول. 
طاهــره قاضــی زاده طاهــری فرزنــد علــی  بشــماره 
بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 38 صــادره 
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   –  ۱263262۵۹7
233/۱0 مترمربــع بشــماره 3406 فرعــی مجــزی از ۱۹7۹ 
ــاد  ــع درطاهرآب ــی واق ــاک3 – اصل ــی  ازپ و ۱۹80  فرع
و  ارانــی  مرضیــه  از  )خریــداری  کاشــان   4 بخــش 

جعفــری(  محمدعلــی 
۱۱6( رای شــماره ۱3۹6603020340000842 هیــات دوم. 
ــد علــی اکبــر بشــماره  معصومــه ابراهیمــی طاهــری فرزن
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   2۱ شناســنامه 
یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   –  ۱263۱۹006۵
فرعــی   3408 بشــماره  مترمربــع   2۱2/3۱ بمســاحت 
واقــع  اصلــی   – ازپــاک3  ۱303فرعــی   از  مجــزی 

درطاهرآبــاد بخــش 4 کاشــان
هیــات   ۱3۹660302034000083۹ شــماره  رای   )۱۱7  
ــود بشــماره  ــد محم دوم.حســین هاشــمی طاهــری فرزن
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   ۱۱ شناســنامه 
۱263۱68۹۵7 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی   3408 بشــماره  مترمربــع   2۱2/3۱ بمســاحت 
واقــع  اصلــی   – ازپــاک3  ۱303فرعــی   از  مجــزی 

درطاهرآبــاد بخــش 4 کاشــان  
۱۱8( رای شــماره ۱3۹6603020340034۱3 هیــات اول.

امیــر حیــدری طاهــری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 
200 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی ۱2633048۱8 
بمســاحت 20۵/2۵ مترمربــع  یکبابخانــه  –ششــدانگ 
بشــماره 34۱0 فرعــی مجــزی از 2063فرعــی  ازپــاک3 – 
اصلــی واقــع درطاهرآبــاد بخــش 4 کاشــان )خریــداری از 

ــه محمــد عظیمــی( ورث
اول.  هیــات   ۱3۹66030203400۱66۹ شــماره  رای   )۱۱۹
ــنامه  ــماره شناس ــنگ  بش ــد هوش ــینی فرزن ــر حس جعف

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان   از  صــادره   346۵
بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -۱262۱0628۱

۱3۹/66 مترمربــع بشــماره ۱7۵۵ فرعــی مجــزی از ۱66۱ 
ــش 4  ــزاق بخ ــع درخ ــی  واق ــاک 4 - اصل ــی از پ فرع

کاشــان )خریــداری از محتــرم جعفرپــور(
 ۱20( رای شــماره ۱3۹66030203400۵۱26 هیــات دوم. 
حســن عبــاس پــور علــی آبــادی فرزنــد عزیــز الــه  
بشــماره شناســنامه 60 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
۱2633۱۵7۹8- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت ۱30/۵ 
مترمربــع بشــماره ۱838 فرعــی مجــزی از ۱203 فرعــی از 
پــاک 68 - اصلــی  واقــع در ســن ســن بخش 4 کاشــان 

)مالــک رســمی(
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
مالکیــت  ســند  مقــررات   طبــق  اعتــراض  وصــول 

6۱۵ الــف  م  شــد0   صادرخواهــد 
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱3۹6/4/۱۹ 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   ۱3۹6/۵/4  
 رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

 محمد سلمانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خان نظــر ب
پــاک  از  شــده  مجــزی    27/22۱4 شــماره  پــاک 
ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش ۱4 ثب ــع در بخ 27/۵3۹ واق
ســوابق و پرونــده ثبتــی  بــه نــام حســن خلیلیــان  
گورتانــی فرزنــد عباســعلی  در جریــان ثبــت اســت و 
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی عملی
ــاده ۱۵  ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت این اس
ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــت و طب ــون ثب قان
پــاک مرقــوم در روز یــک شــنبه مــورخ ۹6/۵/8 ســاعت 
۹ صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق مــاده 20 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 
تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار : ۹6/4/۱۹ 
ــناد و  ــت اس ــه  ثب ــس منطق ــف رئی ــماره : ۱۱022/م ال ش

ــدری ــان – حی ــرب اصفه ــاک غ ام

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹60۱77ش 23 خواهــان 

ــه  ــه ب ــی بر:مطالب ــتی مبن ــعیدی  دادخواس ــین س حس

طرفیــت علیرضــا نــادی – مهــرداد شــاهین تقدیــم 

نمــوده. وقــت رســیدگی بــرای روز ............. مورخــه 

۹6/۵/2۱ ســاعت ۱8 تعییــن گردیــده اســت.  لــذا بــا 

ــب  ــده ، حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــت ب عنای

ــون آئیــن  ــه مــاده 73 قان تقاضــای خواهــان ، مســتندا ب

ــده  ــا خوان ــد منتشــر ، ت ــب در جرای ــی مرات دادرســی مدن

قبــل از رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 

ــی  ــه نیل ــروی مدرس ــاب- روب ــان ارب ــجاد- اول خیاب س

ــتی  ــد پس ــاک ۵7- ک ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور جن پ

ــان- شــعبه  ــاف اصفه 8۱6۵7۵644۱ شــورای حــل اخت

23 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 

نمایــد.در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ، ابــاغ 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد  ــی شــده و تصمی ــی تلق قانون

شد.شــماره: ۱۱0۹8/م الــف

مدیــر دفتــر شــعبه 23 مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل 

ــاف اصفهان اخت
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حرف و نقل

  طســردبیر نشــریه تندیــس از شناســایی یــک روحانی 
خوشــنویس دوره پهلــوی اول در جریــان پژوهش هــای 
راه انــدازی مــوزه خوشنویســی ایــران خبــر داد کــه پیــش از 
ایــن هیــچ نامــی از او در تاریــخ خوشنویســی ایــران نبــود.

ــس  ــواب خی ــش »خ ــردان نمای ــان درزی، کارگ  پوی
ماهــی«، گفــت: اخیــرا بــرای یکــی از بازیگرانــم )شــیرین 
ــت  ــر و ســینما فعالی ــن در تئات ــش از ای ــه پی ــدی( ک صم
ــم روی آورده و  ــرا ه ــه کار اج ــل ب ــی قب ــته و از مدت داش
برنامــه ای را در شــبکه دو روی آنتــن دارد، مســئله ای 
پیــش آمــده و طبــق یــک نامــه کتبــی، در تلویزیــون 
ممنوع التصویــر شــده؛ آن هــم بــه دلیــل عکس هــا و 
تیــزری کــه از نمایــش منتشــر شــده اســت؛ در حالــی کــه 
ایــن عکس هــا تبلیغاتــی هســتند و عکس هــای شــخصی 

نبوده انــد.
واری  کارلــووی  فیلــم  جشــنواره  داوران  هیئــت   
ــکا«  ــم »جنگجــوی کوچــک« ســاخته »واســاو کادرن فیل
را بــه عنــوان برنــده جایــزه گــوی بلوریــن بهتریــن فیلــم و 
همچنیــن جایــزه نقــدی ۲۵۰۰ دالری ایــن رویداد ســینمایی 

معرفــی کردنــد.
 کیــوان جهانشــاهی، آهنگســاز ســریال »گمشــدگان« 
ــی  ــه تلویزیون ــد. مجموع ــی ش ــا کریم ــی رض ــه کارگردان ب
»گمشــدگان«، محصــول گــروه فیلــم و ســریال شــبکه دو 
سیماســت کــه بــه کارگردانــی رضــا کریمــی و تهیه کنندگــی 

ــت. ــد رف ــن شــبکه دو خواه ــر روی آنت ــی حجازی مه عل
 هفدهمیــن جشــن حافــظ از یــک عمــر فعالیــت 
هنــری محمدعلــی کشــاورز، بازیگــر پیشکســوت ســینما، 

ــی آورد. ــل م ــه عم ــل ب ــون، تجلی ــر و تلویزی تئات
ثمینــی  نغمــه  و  کارگــردان  مســعودی  شــیوا   
ــکاری  ــه هم ــن تجرب ــر، در جدیدتری ــنامه نویس تئات نمایش
را  وحشــی«  تمشــک های  »زبــان  نمایــش  خــود 
صحنــه  روی  پالیــز  تماشــاخانه  در  مردادمــاه   اوایــل 

می برند.
ــا  ــی علیرض ــه کارگردان ــار« ب ــت نه ــاه »وق ــم کوت  فیل
ــر  ــنواره »اینت ــاه جش ــم کوت ــن فیل ــزه بهتری ــمی، جای قاس

ــت آورد. ــه دس ــکا را ب ــگ« آمری روبن
 علیرضــا گلپایگانــی، کارگــردان عرصــه انیمیشــن 
از ســاخت نســخه ســینمایی انیمیشــن »پهلوانــان« و 

ــر داد. ــه خب ــن مجموع ــم ای ــری پنج س
جشــنواره  دوره  یازدهمیــن  در  شــرکت  فراخــوان   
بین المللــی فیلــم مســتند ایــران »ســینماحقیقت« منتشــر 
ــم  ــنواره فراه ــن جش ــایت ای ــام روی وب س ــکان ثبت ن و ام

شــد.
ــو«  ــام کوچول ــده »س ــری و گوین ــی، مج ــذرا وکیل  ع
دربــاره ایــن برنامــه کــه مــدت آن نصــف شــده اســت، بیان 
کــرد کــه فعــا دو هفتــه وقــت می خواهــد تــا دربــاره فــرم 

جدیــد آن فکــر کنــد.
 »اسپنســر جانســون«، نویســنده کتــاب »چــه کســی 
پنیــر مــرا جابه جــا کــرد؟«، در ســن ۷۸ ســالگی درگذشــت.

 مدیــر عامــل انتشــارات آســتان قــدس رضــوی گفــت: 
ــا  ــان ب به نشــر )انتشــارات آســتان قــدس رضــوی( همزم
۱۹ تیرمــاه، نخســتین ســالگرد درگذشــت مرحومــه مهدیــه 
الهــی قمشــه ای، نویســنده کتــاب »ســیری در گلــزار 

ــد. ــر می کن ــر را منتش ــن اث ــر دوم ای ــوی«، دفت مثن

کوتاه اخبار 
 جذب نخبگان رسانه ای اصفهان 

در کافه نقد
ــازمان  ــانه س ــگ رس ــه فرهن ــر کمیت دبی کیمیای وطن
ــر  ــه غنی ت ــا اشــاره ب فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان ب
ــن  ــت: ای ــی گف ــی و محتوای ــاظ آموزش ــه از لح ــدن برنام ش
ــال های  ــه س ــبت ب ــری نس ــرد جدیدت ــا رویک ــه ب ویژه برنام
گذشــته بــه جــذب بیشــتر نخبــگان عرصــه رســانه در اســتان 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان می پــردازد. غامرضــا رحیمــی 
ــه ســال های  ــد نســبت ب ــه نق ــی کاف ــش ســطح اجرای افزای
گذشــته اظهــار داشــت: در کافــه نقــد امســال ســید محمــد 
و مجــری  رســانه  ماهنامــه ســینما  حســینی، ســردبیر 
برنامه هــای شــبکه 4 ســیما بــه عنــوان مجــری حضــور دارد؛ 
ــه  ــن برنام ــور ای ــه کنداکت ــانه ای ب ــد رس ــه رص ــن اینک ضم
اضافــه و همچنیــن در دعــوت از مهمان هــا و منتقــدان دقــت 
بیشــتری شــده اســت. وی ادامــه داد: اولیــن برنامــه کافــه 
ــتند  ــران مس ــا اک ــانه ب ــگ رس ــه فرهن ــتانی کمیت ــد تابس نق
انحصــار ورثــه بــه بخــش دیگــر زندگــی شــهید آوینــی 
می پــردازد کــه بــه آن کمتــر پرداختــه شــده؛ زیــرا معمــوال از 
و  آرمانــی  دســت نیافتنی،  اســطوره هایی  شــخصیت ها 

مقدس برای نسل جوان ساخته می شود.

 برگزاری کارگاه شعر 
»حمیدرضا وطن خواه«

ــک خورشــید« در نظــر  ــت »کل ــی روای موسســه  فرهنگی ادب
دارد کارگاه شــعری را بــا حضــور حمیدرضــا وطن خــواه، شــاعر 

برجســته  اصفهانــی، برگــزار کنــد. 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــعر ب ــات کار در کارگاه ش جزئی
هرکــس عاقه منــد بــه گفتــن شــعر اســت و در ایــن زمینــه 
ــه  فراگیــری  ــدا آموزش هــای الزم را در زمین پشــتکار دارد، ابت
ــان  ــون زب ــری فن ــا به کارگی ــد ب ــد و بع ــه می بین وزن و قافی
ــود.  ــنا می ش ــزل آش ــی و غ ــرودن رباع ــروز در وزن و س ام
ــد  ــعر می توانن ــن کارگاه ش ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب عاقه من
بــا مراجعــه بــه موسســه  فرهنگی ادبــی روایــت کلــک 
خورشــید، واقــع در ابتــدای خیابــان آبشــار، پــاک ۱۰۰، بــرای 

ــد. ایمنــا ــدام کنن ــام اق ثبت ن

چالش توسعه عکس های خانگی
کیارنــگ عایــی، عــکاس و مــدرس دانشــگاه، معتقــد اســت 
ــای  ــعه عکس ه ــاهد توس ــی ش ــر زمان ــش از ه ــروز بی ام
خانگــی هســتیم و در چنیــن فضایــی گفتمــان عکاســی در 
ــتری وارد  ــل بیش ــا تأم ــد ب ــک می کن ــی کم ــای علم فضاه

ایــن فضــا شــویم. 
وی گفــت: یکــی از جدیدتریــن و جالب تریــن فعالیت هایــم 
کــه همیــن چنــد روز گذشــته رخ داد همــکاری ای بــود کــه با 
کانــون عکــس انجمــن ســینمای جوانــان اصفهــان داشــتم و 
مســتر کاســی ســه ســاعته بــرای هنرجویــان و عاقه منــدان 
ــم  ــوع کارگاه ه ــد. موض ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــی در ای عکاس
ــای  ــده در پروژه ه ــرای ای ــیر اج ــی و مس ــده در عکاس »ای
عکاســی« بــود؛ ایده یابــی و تبدیــل ایــده بــه اجــرا، یکــی از 
اصلی تریــن مــواردی اســت کــه یــک عــکاس بایــد در آن بــه 
پختگــی برســد. در ایــن کارگاه حــدود ۲۰۰ نفــر شــرکت کردند 
کــه بــرای خــود مــن ایــن اســتقبال هیجان انگیــز بــود. مهــر

موسیقی

 اسالم به من آموخت انسان دوستی 
کلید زندگی است

ــم  ــدی و ســازنده موســیقی متــن فیل ای آر رحمــان، موســیقیدان هن
ــد.    ــن اســام را عامــل موفقیــت خــود خوان »محمــد رســول هللا«، دی
ای آر رحمــان ۲۵ ســال اســت کــه در صنعــت موســیقی جهــان حضــور 
دارد؛ ایــن موســیقیدان هنــدی برنــده اســکار و گرمــی می گویــد 
باورهــای مذهبــی اش بــه او کمــک کــرده تــا در حرفــه اش پیشــرفت 

کنــد. 
ــن  ــی بهتری ــای نهای ــی از نامزده ــوان یک ــه عن ــه ب ــی ک وی در حال
ــاب  ــود، انتخ ــزار می ش ــردم برگ ــه رأی م ــه ب ــان ک ــیقیدان جه موس
ــه از سرنوشــت  ــرز گفــت تفســیری ک ــا رویت ــه ای ب شــده، در مصاحب
مســلمانان دارد، بــرای او بــه ایــن معنــی بــوده کــه هــر چــه ســاده تر 

ــد.  ــی باش ــن زندگ ــد ای ــتی، کلی ــد و انسان دوس ــی کن زندگ
ــه گرایش هــا و مذاهــب  ــوس اســت ک ــک اقیان وی گفــت: اســام، ی
ــر مســلک صوفــی کــه  مختلفــی دارد و مــن در ایــن میــان بیشــتر ب

نوعــی مســلک فلســفی متمرکــز بــر عشــق اســت، تمرکــز دارم. 
ــه  ــن ب ــتم و ای ــه هس ــتم ک ــزی هس ــن همان چی ــزود: م ــان اف رحم
ــور و  ــم همین ط ــن ه ــواده م ــت. خان ــام اس ــه اس ــاورم ب ــر ب خاط
ــد، سیاســی  البتــه بیشــتر اتفاقاتــی کــه در جهــان امــروز رخ می دهن

ــی. ــه مذهب ــتند، ن هس
ــه دارد و دو  ــزه اســکار در کارنام ــه دو جای ــد ۵۰ ســاله ک ــن هنرمن  ای
ــیقی  ــازنده موس ــرده، س ــز ب ــوب نی ــدن گل ــک گل ــی و ی ــزه گرم جای
بیــش از ۱۶۰ فیلــم بــوده کــه فیلــم برنــده جایــزه اســکار »زاغه نشــین 
ــه آن هــا  ــال« از جمل ــوودی »الگان« و »ت ــر« و فیلم هــای بالی میلیون

هســتند. 
وی می گویــد همــه آرزویــش ایــن اســت کــه موســیقی مــردم بیشــتری 

را بــا هــم بــه وحــدت و همدلــی برســاند. خبرآنالین

سینما

»دختر« ایرانی مسافر ایتالیا شد
ــش  ــود در بخ ــی خ ــور بین الملل ــی امین حض ــر« در س ــم »دخت فیل

ــرده مــی رود.  ــا روی پ ــی جشــنواره »فیوجــی« ایتالی رقابت
ــخ ۲4  ــه از تاری ــی« ک ــم »فیوج ــی فیل ــنواره بین الملل ــن جش دهمی
ــزار می شــود،  ــا برگ ــرداد( در کشــور ایتالی ــا ۷ م ــا ۲۹ جــوالی )۲ ت ت
میزبــان نمایــش فیلــم »دختــر« ســاخته رضــا میرکریمــی در بخــش 

رقابتــی ایــن رویــداد ســینمایی اســت. 
فیلــم »دختــر« در کنــار آثــاری از کشــورهای فرانســه، اســتونی، نــروژ، 
بریتانیــا و ســوئد در بخــش اصلــی ایــن جشــنواره روی پــرده مــی رود. 
نســرین  عهــده   بــر  آن  بین المللــی  پخــش  کــه  فیلــم  ایــن 
ســودای  بخــش  در  را  خــود  نمایــش  اولیــن  اســت،  میرشــب 
ــرد و در ۷  ــه ک ــر تجرب ــم فج ــنواره فیل ــی وچهارمین جش ــیمرغ س س
ــی اش در  ــور بین الملل ــن حض ــد و در اولی ــزه ش ــزد جای ــش نام بخ
جشــنواره فیلــم مســکو نیــز جایــزه بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر 
 مــرد )فرهــاد اصانــی( را از ایــن رویــداد ســینمایی از آن خــود

 کرد.
»دختــر« عــاوه بــر ایــن تاکنــون جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد )فرهــاد 
ــم  ــن فیل ــز بهتری ــتان، جوای ــی« گرجس ــنواره »باتوم ــی( جش  اصان
ــن  ــز بهتری ــد، جوای ــور هن ــوا« در کش ــنواره »گ ــرد جش ــر م و بازیگ
ــگادش  ــور بن ــم »داکا« در کش ــنواره فیل ــرد جش ــر م ــم و بازیگ  فیل
و همچنیــن 4 جایــزه از جملــه جایــزه بــزرگ و جایــزه بهتریــن بازیگــر 
ــب  ــک کس ــس بلژی ــق« در ُمن ــی »عش ــنواره بین الملل ــرد را از جش م

کــرده اســت.
همچنیــن در چنــد جشــنواره خارجــی دیگــر از جملــه جشــنواره فیلــم 
ــن« در  ــکا، جشــنواره قدیمــی »دینی-له-ب ــت« آمری ــی »بلمون جهان
کشــور فرانســه و چهاردهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم »عشــق« 

در ســئول کــره جنوبــی نمایــش داشــته اســت. ایســنا

تلویزیون

ستاره اسکندری به سریال »گیله وا« 
پیوست

ــوری  ــی اردالن عاش ــه کارگردان ــه وا«، ب ــریال »گیل ــط س ــه  ضب  در ادام
ــران  ــع بازیگ ــه جم ــکندری ب ــتاره اس ــان، س ــر بن ــی امی و تهیه کنندگ

ــن ســریال پیوســت.  ای
ــا پیوســتن »ســتاره اســکندری«  ــه وا« ب ــرداری ســریال »گیل تصویرب
ــه جمــع بازیگــران ایــن ســریال  ــر، ســینما و تلویزیــون ب بازیگــر تئات

ــه دارد.  ادام
پیــش از ایــن نیــز بازیگرانــی چــون حمیدرضــا پــگاه، مهــران رجبــی، 
مهــدی زمین پــرداز، امیرحســین  هاشــمی، علــی عطایــی، پریــا 
ــه ایفــای نقــش  مردانیــان، ســتاره حســینی و امیرحســین صدیــق ب
ــتاره  ــدن س ــه ش ــا اضاف ــد و ب ــه بودن ــه وا« پرداخت ــریال »گیل در س
ــن ســریال در کیاشــهر اســتان  ــط ای ــع، ضب ــن جم ــه ای اســکندری ب

ــه دارد.  ــان ادام گی
تصویربــرداری ســریال »گیلــه وا« بــه عنــوان یکــی از تازه تریــن 
ــم و ســریال ســازمان هنــری رســانه ای اوج از  محصــوالت مرکــز فیل
اواخــر خردادمــاه در کیاشــهر گیــان آغــاز شــده و طبــق پیش بینی هــا 
ضبــط ایــن ســریال تــا پایــان تابســتان ســال جــاری ادامــه خواهــد 

داشــت. 
و کارگردانــی  بنــان  امیــر  تهیه کنندگــی  بــه  »گیلــه وا«   ســریال 
و نویســندگی اردالن عاشــوری از دریچــه ای متفــاوت بــه وقایــع 
تاریخــی روزهــای پایانــی جنــگ جهانــی اول، قحطــی ایــران و قیــام 
جنــگل می پــردازد. ایــن ســریال در تــاش اســت بــا نگاهــی عاطفــی 
بــه زندگــی اجتماعــی مــردم در بســتر اتفاقــات تاریخــی ســال ۱۲۹۷ 
ــی  ــط اجتماع ــی و رواب ــبک زندگ ــر س ــی روایتگ ــه نوع ــردازد و ب  بپ
و عاطفــی مــردم ایــران و به ویــژه مــردم خطــه گیــان در صــد ســال 

گذشــته باشــد. صداوســیما
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ــتان  ــک خاکس ــتان ی ــن خاکس ــت ای »پش
دیگــر و پشــت ایــن خاکســتان یــک خانــه  
مقــدس هســت. اهــل هــوا شــب ها در 
اتــاق پشــت ایــن دیــوار، جــن را از تــن 
ــی  ــات، بخش ــن  جم ــد.« ای ــرون می کنن بی
ــر  ــن« اث ــاد ج ــتند »ب ــم مس ــار فیل از گفت

ــت.  ــی اس ــر تقوای ــان ناص درخش
ــینمای  ــف س ــاز مؤل ــی، فیلمس ــر تقوای ناص
ایــران، ایــن روزهــا امــا همچــون جــن زدگان 
فیلــم »بــاد جــن« در کالبــد خــود فرورفتــه 

اســت. 
ــی اســت؛  ــران خال جــای او در ســینمای ای
امــا دریــغ کــه کســی قــدر ایــن گوهــر 
نمی دانــد.  را  ایــران  ســینمای  گرانبهــای 
ــینما  ــتاد س ــن اس ــد ای ــه زادروز تول ــه بهان ب
قصــد داریــم در حــد بضاعــت نگاهــی گــذرا 
ــه ای یکــی  ــه زندگــی حرف داشــته باشــیم ب

ــر  ــخ معاص ــازان تاری ــن فیلمس از بزرگ تری
ایــران. ســینمای تقوایــی را می تــوان بــه 

ــرد: ــیم ک ــم تقس ــه دوره مه س
1- دوران مستند

ــای  ــه دنی ــازی گام ب ــا مستندس ــی ب تقوای
ــتند  ــر مس ــن اث ــت. او چندی ــینما گذاش س
و  جــن«  »بــاد  فیلــم  دو  امــا  ســاخته، 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد او ب ــث ش ــن« باع »اربعی
در ســینما شــناخته  اســتعداد درخشــان 

ــود.  ش
تقوایــی در ایــن دو فیلــم بــه آیین هــای 
ســنتی منطقــه بوشــهر می پــردازد. او در ایــن 
زیبایی شناســانه  شــکلی  بــه  مســتند  دو 
ــرد  ــه دل مراســم آیینــی ای می ب ــده را ب بینن
ــردم  ــیاری از م ــرای بس ــان ب ــا آن زم ــه ت ک

ــود.  ــران ناشــناخته ب ای
ــتند  ــال ها دوری از مس ــس از س ــی پ تقوای
در ســال ۸3، مســتند »تمریــن آخــر« را بــا 
موضــوع تعزیــه ســاخت کــه کمــک شــایانی 

بــه شــناخت تعزیــه به ویــژه در خــارج از 
ــران کــرد. مرزهــای ای

2- دایی جان ناپلئون
تقوایــی بیــش از مســتندهایش بــا ســاخت 
ســریال معــروف »دایــی جــان ناپلئــون« در 

بیــن عمــوم مــردم شــناخته شــد. 
تقوایــی بــا ســاخت ایــن ســریال بــر اســاس 
ــرج پزشــکزاد نشــان داد  ــاب معــروف ای کت
کــه تــا چــه حــد در ســاخت فیلــم و ســریال 
موفــق  ادبــی  اقتباس هــای  اســاس  بــر 

اســت. 
ــان  ــون« در زم ــان ناپلئ ــی ج ــریال »دای س
بــه عنــوان پربیننده تریــن برنامــه  خــود 
تلویزیونــی آن زمــان شــناخته و باعــث شــد 
نــام تقوایــی بــه عنــوان یــک کارگــردان موفق 

ــد. ــا بیفت ــر زبان ه ــر س ــد ب و کاربل
3- دوران فیلمسازی

تقوایــی در ســال 4۹ بــا ســاخت فیلــم 
ــود را  ــران«، راه خ ــور دیگ ــش در حض »آرام
ــان جــدا  از فیلم فارســی های مرســوم آن زم

ــرد.  ک
جایــگاه تقوایــی بــا ســاخت ایــن فیلــم بــه 
عنــوان یــک کارگــردان جــدی در ســینما 

ــد. ــت ش تثبی
ــم »صــادق  ــا ســاخت فیل  او در ســال ۵۰ ب
ــرده« موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن  کُ

ــی جشــنواره ســپاس شــد.  کارگردان

را  »نفریــن«  فیلــم  تقوایــی  آن  از  پــس 
ــع  ــورد اســتقبال واق ــدان م ــه چن ســاخت ک
نشــد؛ امــا یکــی از شــاهکارهای تقوایــی 
ســال ها بعــد و در دوران پــس از انقــاب 
ــید«. ــدا خورش ــی »ناخ ــد.  یعن ــاخته ش س
»ناخــدا خورشــید« بــر اســاس داســتان 
ــال  ــوی در س ــتن و نداشــتن« همینگ »داش
معتبــر  جشــنواره  برنــزی  یوزپلنــگ   ۶۵
ــان آورد.  ــه ارمغ ــی ب ــرای تقوای ــو را ب لوکارن

ایــن فیلــم در جشــنواره فجــر همــان ســال 
هــم جایــزه ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر 
نقــش اول مــرد را بــرای داریــوش ارجمنــد و 
همچنیــن لــوح زریــن بهتریــن بازیگــر نقش 
ــه  ــی ب ــعید پورصمیم ــرای س ــرد را ب دوم م
ارمغــان آورد. »ناخــدا خورشــید« بــه اعتقــاد 

ــر  ــم برت ــدان، جــزو ده فیل بســیاری از منتق
ــران اســت.  ــخ ســینمای ای تاری

ــم  ــی فیل پــس از »ناخــدا خورشــید«، تقوای
ــاخت.  ــال ۶۸ س ــران« را در س »ای ای

بعــد از ســاخت ایــن فیلــم دوران رکــود 
تقوایــی فرارســید و او چــه بــه اجبــار و چــه 
ــا  ــازی را ره ــال ها فیلمس ــا س ــار ت ــه اختی ب

ــرد.  ک
ــم  ــا ســاخت فیل او ســرانجام در ســال ۸۰ ب
»کاغــذ بی خــط« یــک بــار دیگــر بــه ســینما 

بازگشــت. 
بــا وجــود موفقیــت ایــن فیلــم و کســب ســه 
جایــزه مهــم )برنــده تندیــس بهتریــن فیلــم 
بــه انتخــاب انجمــن منتقــدان و نویســندگان 
جشــن خانــه ســینما ۱3۸۱، برنــده ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن کارگردانــی جشــنواره فیلــم 
ــن  ــژه بهتری ــزه وی ــده جای ــر ۱3۸۱، برن فج
فیلــم جشــن خانــه ســینما(، امــا متاســفانه 
ــرای  ــم فضــا و شــرایط ب ــاز ه ــس از آن ب پ
ســاخت آثــار دیگــر ایــن کارگــردان توانمنــد 

فراهــم نشــد. 
مســئوالن  وعده هــای  تمــام  علی رغــم 
همچنــان  ســال ها،  ایــن  در  مختلــف 
ــاخت  ــرای س ــی ب ــدی از تقوای ــت ج حمای
ایــن  و  نمی گیــرد  صــورت  دیگــر  اثــری 
ــه  ــج خان ــا در کن ــن روزه ــی ای ــرمایه مل س

تنهــا بــه نوشــتن مشــغول اســت.

ــردم  ــه زور از م ــوان ب ــت: نمی ت ــی گف ــرادی کرمان ــنگ م هوش
ــد.  ــی را بخوانن ــا کتاب ــت ت خواس

ایــن نویســنده پیشکســوت بــا تأکیــد بــر ضــرورت تــاش بــرای 
شناســایی و پــرورش اســتعدادهای کــودکان و نوجوانــان در 
ــرورش کرمــان  ــح کــرد: در آمــوزش و پ حــوزه نویســندگی تصری
از کــودکان خواســته شــده تــا کتاب هــای بنــده را نقــد یــا تــاش 
کننــد مثــل آن بنویســند. بــا ایــن کار، ۱3 اســتعداد برتــر در ایــن 

زمینــه شناســایی شــد. 
عضــو پیوســته فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی بــا بیــان ایــن 
مطلــب کــه نبایــد بایــی را کــه بــر ســر کتاب هــای اســتاد مطهری 
ــه  ــوان ب ــم، گفــت: نمی ت ــر ســر دیگــر کتاب هــا بیاوری ــم، ب آوردی
زور از مــردم خواســت تــا کتابــی را بخواننــد؛ بلکــه بایــد محتــوای 
ــا  ــم ت ــریح کنی ــردم تش ــرای م ــی ب ــه خوب ــوب را ب ــاب خ کت

ــوند.  ــذب ش ــوی آن ج ــه س ــدان ب عاقه من
ــاف  ــب خ ــی مطال ــار بعض ــاد از انتش ــا انتق ــی ب ــرادی کرمان م
واقــع درخصــوص زندگینامــه شــخصی خــود گفــت: در فضاهــای 
مجــازی گفتــه شــده کــه مــن در ۱۵ ســالگی دیپلــم گرفتــم؛ در 
ــس  ــن در ۲۰ ســالگی و پ ــه م ــت آن اســت ک ــه حقیق ــی ک حال
ــره  ــدل ۱۱.۲۵ و نم ــا مع ــود را ب ــم خ ــردودی دیپل ــال م از دو س
انضبــاط ۱3 گرفتــم. او اظهــار کــرد: بایــد جامعــه بــه آن درجــه از 
شــکوفایی فرهنگــی برســد کــه نویســندگان و هنرمندان را فــارغ از 
آنچــه تجســس بیهــوده در زندگــی شــخصی آن هــا نــام دارد و تنها 
بــر اســاس محتــوای کار و هنــری کــه ارائــه داده انــد، بشناســند. 
ــه  ــه ب ــق هســتند ک ــی موف ــرد: مدیران ــد ک ــی تأکی ــرادی کرمان م
هنرمنــدان توجــه و ســعی کننــد کــه همیشــه همــراه آنــان بماننــد 

و زمینــه بــروز اســتعداد و هنــر آنــان را فراهــم کننــد. ایســنا

ــدا از  ــره ای ج ــت جزی ــرد الزم نیس ــد ک ــاداد تاکی ــا رض علیرض
ــه  ــم؛ بلک ــف کنی ــودک تعری ــینمای ک ــرای س ــران ب ــینمای ای س
بایــد ســینمای کــودک در دل ســینمای ایــران و مؤلفه هــا و 

زیســت بوم فعلــی، حیــات طبیعــی خــود را بیابــد. 
ــان  ــودکان و نوجوان ــای ک ــنواره فیلم ه ــی امین دوره جش ــر س دبی
دربــاره برگــزاری جشــنواره در اصفهــان گفــت: جشــنواره فیلم هــای 
کــودکان و نوجوانــان در اصفهــان برگــزار می شــده و هیــچ وقــت 
کســی نگفتــه کــه در اصفهــان نباشــد؛ امــا جابه جایــی مــکان و 
زمــان ناخواســته اســت. بــه طــور کلــی در رویدادهــای مــا کســی 
ــا  ــود؛ ام ــام ش ــل انج ــی بی دلی ــه جابه جای ــت ک ــد نیس عاقه من
ــدن  ــزار نش ــن برگ ــه بی ــود ک ــه ای می ش ــه گون ــع ب ــی مواق بعض
یــا بــد برگــزار شــدن و در مــکان و زمــان دیگــری برگــزار شــدن، 
یکــی را بایــد انتخــاب کنیــم؛ مثــا اگــر ایــن جشــنواره در مهرمــاه 

برگــزار می شــد بــا مــاه محــرم و مناســبت های آن تداخــل پیــدا 
می کــرد و آن شــور و نشــاطی کــه در ایــن زمــان وجــود داشــت، 
ــم کــه  ــل انتخــاب کردی ــن دلی ــه همی ــود. ب ــر نب دیگــر امکان پذی

زمــان برگــزاری جشــنواره بــه تیرمــاه منتقــل شــود. 
در دوره ای در زمــان برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر تغییــری ایجاد 
کردیــم؛ زیــرا همزمــان بــا روزهــای تاســوعا و عاشــورا بــود؛ ایــن 
همــان ماحظاتــی اســت کــه هــر جامعــه ای دارد و در نظــر گرفتن 
ــس  ــم هیچ ک ــکان ه ــاره م ــت. درب ــی اس ــری طبیع ــا ام آن ه
عاقه منــد نیســت کــه جشــنواره از اصفهــان منتقــل شــود. حتــی 
ــه در  ــت، هم ــر رف ــای دیگ ــه جاه ــه جشــنواره ب در ســال هایی ک
جســت وجوی ایــن بودنــد کــه ایــن رویــداد فرهنگــی در اصفهــان 
برگــزار شــود امــا بــه هــر حــال هــر همــکاری ماحظاتــی دارد کــه 

اگــر همــه چیــز بــا هــم پیــش بــرود، شــدنی اســت. مهــر

هوشنگ مرادی کرمانی:

نمی توان به زور از مردم خواست کتاب خاصی را بخوانند
دبیر سی امین دوره جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان:

مشکل سینمای کودک با جزیره ای شدن حل نمی شود
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ژانر عکاسی

عکاسی خیابانی
عکاســی خیابانــی بــه عنــوان بدنــه هنــر عکاســی 
ــوژه  ــردم را س ــره م ــی روزم ــی از زندگ صحنه های
خیابان هــا،  می دهــد؛  قــرار  خــود  اصلــی 
پارک هــا، مســاجد، محل هــای خریــد و مراکــزی 
ــی  ــل اصل ــد، مح ــم می آین ــرد ه ــردم گ ــه م ک
ــد  ــر چن ــت. ه ــی اس ــای خیابان ــه عکس ه تهی
ــه  ــتند ب ــی مس ــاخه ای از عکاس ــی ش ــن عکاس ای
ــم  ــا ه ــاظ ب ــی لح ــا از بعض ــد، ام ــمار می آی ش
متفــاوت هســتند؛ از جملــه اینکــه هــدف اصلــی 
ــردم  ــیدن م ــر کش ــه تصوی ــی ب ــی خیابان عکاس
اســت و نــه پوشــش یــک اتفــاق. در واقــع ایــن 
شــاخه از عکاســی آیینــه ای اســت در برابــر مــردم 
کــه گاهــی نیــز بــا شــوخ طبعی یــا لحنــی 
ــی  ــا اجتماع ــی ی ــای سیاس ــز، پیام ه طعنه آمی

ــه  ــرایطی ب ــن ش ــه در چنی ــد ک ــل می کن را منتق
ــال های  ــود. س ــک می ش ــتند نزدی ــی مس عکاس
ــخ  ــکوفایی تاری ــه اوج و ش ــا ۱۹۸۰ نقط ۱۹۷۵ ت

ــت. ــی اس ــی خیابان عکاس
ــی  ــیار طوالن ــه ای بس ــی تاریخچ ــی خیابان عکاس
و غنــی دارد. ریشــه های عکاســی خیابانــی را 
ــژه«  ــر »اوژن آت ــی نظی ــار عکاس ــوان در آث می ت
ــه   ــه از ده ــرد ک ــری ک )Eugene Atget( پیگی
خیابان هــای  از  عکاســی  بــه  میــادی   ۱۸۹۰

ــت.  ــس پرداخ پاری
Henri Cartier-( »هنــری کارتیــه برســون«

ــت  ــری اس ــوی دیگ ــکاس فرانس Bresson(، ع
ــی  ــی خیابان ــا عکاس ــدت ب ــه  ش ــش ب ــه نام ک
ــا  ــام برســون ب ــد خــوردن ن ــد خــورده؛ پیون پیون
عکاســی خیابانــی تــا حــد زیــادی بــه دلیــل ایــده  

ــان  ــا هم ــده آل ی ــه  ای ــاره لحظ ــذار او درب تاثیرگ
»لحظــه  قطعــی« )Decisive Moment( اســت. 
عکاســانی  بــه  می تــوان  همچنیــن 
 Garry( »آمریکایــی نظیــر »گــری وینوگرانــد
 Robert( فرانــک«  »روبــرت   ،)Winogrand
 Joel( میرویتــز«  »جوئــل   ،)Frank
 William( »و »ویلیــام کلیــن )Meyerowitz
عکاســی  اســطوره های  بــه  عنــوان   )Klein
خیابانــی اشــاره کــرد. بنابرایــن عکاســی خیابانــی، 
پدیــده  جدیــدی نیســت کــه بتــوان آن را در قالــب 
ــی  ــا آیفونوگراف ــل ی ــی موبای ــبک عکاس ــک س ی
ــر  ــک ژان ــوان ی ــه  عن ــد ب ــف کــرد؛ بلکــه بای تعری

عکاســی بــه آن بنگریــم. 
ــانی  ــرایط انس ــه ش ــواره ب ــی هم ــی خیابان عکاس
ــوان  ــل می ت ــت. در عم ــه اس ــع پرداخت در جوام

کشــیدن  تصویــر  بــه  را  خیابانــی  عکاســی 
عمومــی  مکان هــای  در  بشــری  کنش هــای 
ــا  ــی لزوم ــی خیابان ــه عکاس ــرد. البت ــف ک تعری
نیــازی بــه حضــور انســان در کادر تصویــر نــدارد. 
بســیاری از عکاســان خیابانــی ترجیــح می دهنــد 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــب  توجــه عکــس بگیرن ــدون جل ب
بــه  حالتشــان  طبیعی تریــن  در  را  ســوژه ها 
ــرای رســیدن  ــر بکشــند. دوربیــن گوشــی ب تصوی
بــه ایــن هــدف، ابــزاری فوق العــاده کارآمــد 
اســت. مــن معتقــدم ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه عکاســی خیابانــی بــا گوشــی را از ســایر 
ــد.  ــز می کن ــل متمای ــی موبای ــبک های عکاس س
ــی  ــی خیابان ــرای عکاس ــب ب ــزار مناس ــی اب گوش
اســت، نــه چیــزی کــه عکاســی خیابانــی را 

می کنــد. تعریــف 

،،
علیرغــمتمــاموعدههــایمســئوالن
ــان ــنســالها،همچن مختلــفدرای
بــرای تقوایــی از جــدی حمایــت
ســاختاثریدیگرصورتنمیگیرد
واینسرمایهملیاینروزهادرکنج
خانهتنهابهنوشــتنمشــغولاســت

به بهانه زادروز ناصر تقوایی

در فراغ ناخدا خورشید

کارگردان: مسعود جعفری جوزانی
جعفــری  مســعود  محمدهــادی کریمــی،  نویســنده: 

جوزانــی
بازیگــران: فتح الــه جعفــری جوزانــی، گوهــر خیراندیــش، 
شــهره  میمنــت،  ســیروس  چراغی پــور،  ســیاوش 
لرســتانی، ســعید دلیــری، ســحر جعفــری جوزانــی، فریبــا 
متخصــص، محمدرضــا هدایتــی، حمیــد گــودرزی، علــی 
نصیریــان، احمــد مهران فــر، میرطاهــر مظلومــی، محســن 

تنابنــده
 خالصه داستان فیلم

 فیلــم، داســتان فتــح هللا خــان و امــرهللا خــان اســت کــه 
ــر  ــا یکدیگ ــتا ب ــک روس ــوراها در ی ــات ش ــر انتخاب ــر س ب

ــد. ــت می کنن رقاب
فیلــم کمــدی »ایران برگــر« هفتمیــن ســاخته ســینمایی 
ــر«  ــم »ایران برگ ــت. فیل ــی اس ــری جوزان ــعود جعف مس
در بخــش مســابقه ســی و ســومین جشــنواره فیلــم 
فجــر حضــور داشــت. ایــن فیلــم ســیمرغ بلوریــن 
ایــن جشــنواره دریافــت  در  را  بهتریــن چهره پــردازی 
ــرد،  ــر م ــن بازیگ ــیمرغ بهتری ــت س ــزد دریاف ــرد و نام ک
بهتریــن فیلمبــرداری، بهتریــن طراحــی صحنــه، بهتریــن 

صدابــرداری و بهتریــن صداگــذاری شــد.
»ایران برگــر«، فیلــم متفاوتــی نیســت؛ فیلــم یــک کمــدی 
اســلپ اســتیک پرشــخصیت اســت کــه نمونه هــای 
مشــابه آن بارهــا در ســینمای ایــران و جهــان دیــده شــده 
اســت؛ امــا ایــن بــه معنــای تکــراری یــا نــازل بــودن ایــن 

اثــر نیســت. 
ــر  ــم ب ــت. فیل ــاختی اس ــم خوش س ــر«، فیل »ایران برگ
مبنــای الگــوی فیلمنامــه کاســیک و روایــت خطــی 
ســاخت  در  فیلمســاز  خوشــبختانه  و  شــده  ســاخته 
فیلمنامه هــا  از  نــوع  ایــن  قواعــد  و  اســلوب ها  از  آن 
پیــروی می کنــد و بــه بیراهــه نمــی رود؛ بــه همیــن 
ــی  ــه چندان ــه لطم ــت فیلمنام ــر« از باب ــت »ایران برگ جه

نمی خــورد. 
دیالوگ نویســی فیلــم نیــز از ویژگی هــای مهــم آن اســت. 
شــوخی های کامــی در فیلــم بارهــا دیــده می شــود. 
ایــن شــوخی ها گاه ســاده و ظاهری انــد و گاه عمیــق 
ــد و در  ــی نمی رون ــه ســمت لودگ ــز ب ــا هرگ ــا؛ ام و پرمعن
پــِس بســیاری از آن هــا مفاهیــم عمیقــی نهفتــه اســت.
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 واگذاری مدیریت ساماندهی 
نیروی انسانی به استان ها

رئیــس مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و فنــاوری 
اطالعــات گفــت: مدیریــت ســاماندهی نیــروی انســانی بــه 

اســتان ها واگــذار شــده اســت. 
اســفندیار چهاربنــد در گردهمایــی مشــترک اعضــای شــورای 
ــتان ها در  ــرورش اس ــوزش و پ ــران کل آم ــان و مدی معاون
ــال های 94  ــرد: در س ــار ک ــران اظه ــر ته ــهید باهن اردوگاه ش
و 95، دو آزمــون اســتخدامی برگــزار شــده و در شــهریور 96 
نیــز ســومین آزمــون اســتخدامی متوالــی برگــزار می شــود. 
ــون  ــج آزم ــگام نتای ــالم دیرهن ــه اع ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
اســتخدامی 95، تــالش می کنیــم بخشــی از دوره یــک 
ــا پایــان شــهریورماه  ســاله مهارت آمــوزی پذیرفته شــدگان ت
ــده  ســال جــاری برگــزار شــود و بخــش کارورزی و باقی مان
دروس آن همزمــان بــا آغــاز تدریــس آن هــا در طــول ســال 

تحصیلــی انجــام گیــرد. 
ــا  ــتم بکف ــات سیس ــام اطالع ــرد: تم ــح ک ــد تصری چهاربن
از ســامانه ســناد تغذیــه می شــود و ایــن اطالعــات بــر 
ــق در  ــتان ها و مناط ــه اس ــت ک ــی اس ــار و ارقام ــاس آم اس
ــزی  ــز برنامه ری ــس مرک ــد. رئی ــت می کنن ــامانه ثب ــن س ای
منابــع انســانی و فنــاوری اطالعــات خاطرنشــان کــرد: 
توزیــع نیــروی انســانی و تعــداد کالس هــا، مــواردی اســت 
ــاعات  ــقف س ــود و س ــن می ش ــتاد تعیی ــوزه س ــه در ح ک
حق التدریــس مدیریــت ســایر مــوارد مرتبــط بــا ســاماندهی 
ــزی اســتان ها واگــذار  ــه برنامه ری ــه کمیت ــروی انســانی ب نی

ــت. آمــوزش و پــرورش ــده اس ش

اجرای برنامه مراقبت ادغام یافته 
کودک سالم

مدیــر کل دفتــر ســالمت جمعیــت، خانــواده و مــدارس 
وزارت  برنامه هــای  و  دســتورکار  دربــاره  بهداشــت  وزارت 
بهداشــت بــرای افزایــش جمعیــت و ســالمت خانــواده 
توضیــح داد. محمداســماعیل مطلــق اظهــار کــرد: پــس 
از ابــالغ سیاســت های مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
ــگاه ها  ــی دانش ــت در تمام ــت، وزارت بهداش ــش جمعی افزای
و  دســتورکار  کشــور  پزشــکی  علــوم  دانشــکده های  و 
برنامه هــای خــود را مبتنــی بــر افزایــش جمعیــت و ســالمت 
ــام  ــدید نظ ــزود: تش ــاند. وی اف ــام می رس ــه انج ــواده ب خان
ــوزادان در معــرض خطــر،  ــوزادان و مراقبــت از ن مراقبــت از ن
تدویــن و اجــرای برنامــه مراقبــت ادغام یافتــه کــودک 
 29-18 جوانــان  توانمندســازی  برنامــه  اجــرای  ســالم، 
ــالمت  ــام س ــتقرار نظ ــج ازدواج، اس ــتای تروی ــاله در راس س
ــن  ــه ای ــان و ســاماندهی حاملگی هــای پرخطــر از جمل جوان
ــواده  برنامه هاســت. مدیــر کل دفتــر ســالمت جمعیــت، خان
ــای  ــرای برنامه ه ــه داد: اج ــت ادام ــدارس وزارت بهداش و م
ــام  ــا ادغ ــال ب ــنین 70-30 س ــر در س ــرگ و می ــش م کاه
برنامــه کنتــرل بیماری هــای غیرواگیــردار، طراحــی و اجــرای 
ــات  ــه خدم ــالمندان، ارائ ــالمت س ــای س ــه مراقبت ه برنام
بارداری هــای  ارتقــای  زناشــویی،  ســالمت  تخصصــی 
و  زودرس  تشــخیصی  خدمــات  ارائــه  برنامه ریزی شــده، 
تســهیالت الزم بــرای زوجیــن نابــارور در مناطــق محــروم نیــز 
بخــش دیگــری از برنامه هــا بــه شــمار مــی رود. خبــر فارســی

جامعه
 طالق عاطفی 

هم خانگی های بدون دلبستگی
ــش  ــارات بی ــرد: انتظ ــار ک ــی اظه ــک روان شــناس اجتماع ی
از حــد طرفیــن از یکدیگــر عــالوه بــر افزایــش ضریــب بــروز 
طــالق عاطفــی در بیــن افــراد، باعــث می شــود تا زن و شــوهر 

ــا باشــند.  ــه هــم بی اعتن نســبت ب
مســدوره ســادات مدرســی بــه بررســی علــل و عوامــل 
مختلــف طــالق عاطفــی از منظــر روان شناســی و اجتماعــی 
ــود  ــای نب ــه معن ــی ب ــالق عاطف ــرد: ط ــار ک ــت و اظه پرداخ
هرگونــه دلبســتگی و زندگــی در کنــار هــم بــه دلیــل 

اســت.  هم خانگــی 
ــن،  ــن زوجی ــی بی ــروز طــالق عاطف ــزود: در صــورت ب وی اف
ــدون  ــود را ب ــتگاه های خ ــع و خاس ــراد مناف ــدام از اف ــر ک ه
ــد.  ــب می کنن ــرده و طل ــی ک ــل ارزیاب ــرف مقاب ــه ط ــه ب توج
ایــن روان شــناس اجتماعــی بــا بیــان اینکــه زندگــی بــا تکیــه 
ــرای  ــی را ب ــیب های فراوان ــی، آس ــریک زندگ ــل ش ــر تحم ب
طرفیــن بــه همــراه دارد، اظهــار کــرد: درمــان و ترمیــم عوارض 
و آســیب های ناشــی از طالق هــای عاطفــی بــرای افــراد 

ــت.  ــد داش ــنگینی خواه ــوی س ــای معن هزینه ه
مدرســی درخصــوص ارتبــاط کار و زندگــی و تأثیــر آن در 
ارتبــاط زناشــویی گفــت: بســیاری از افــراد هــدف زندگــی را 
ــردن  ــدف از کار ک ــه ه ــی ک ــد؛ در حال ــردن می دانن در کار ک
پیشــرفت در زندگــی و ایجــاد آســایش و راحتــی در خانــواده 

اســت. 
ــراز  ــا اشــاره اینکــه بســیاری از مشــکالت زوجیــن از اب وی ب
گله هــا و شــکایات  شــروع می شــود، عنــوان کــرد: انتظــارات 
بیــش از حــد طرفیــن از یکدیگــر عــالوه بــر افزایــش ضریــب 
ــا زن  ــروز طــالق عاطفــی در بیــن افــراد، باعــث می شــود ت ب

و شــوهر نســبت بــه هــم بی اعتنــا باشــند. بهداشــت نیــوز

 آثار منفی شبکه های اجتماعی 
بر خانواده

النــاز رحمانــی، جامعه شــناس، عنــوان کــرد: خانــواده از 
ــه  ــش رفت ــودن پی ــه ســمت هســته ای ب ــت گســترده ب حال
ــراد  ــن اف ــی بی ــط صمیم ــا رواب ــده ت ــبب ش ــر س ــن ام  و ای
و خویشــاوندان کمتــر شــود؛ همچنیــن شــبکه های اجتماعــی 
کــه ایــن روزهــا طرفــدار بســیار پیــدا کــرده، هرچنــد از طرفــی 
ــی  ــر موضوع ــاره ه ــات درب ــد و اطالع ــت باش ــد مثب می توان
ــن روزهــا  ــا ای ــرار دهــد، ام ــراد ق ــار اف ــه آســانی در اختی را ب
ــی  ــت. رحمان ــده اس ــی کاذب ش ــت اجتماع ــبب صمیمی س
ادامــه داد: هنگامــی کــه مــا خانواده هــا را بررســی می کنیــم 
درمی یابیــم کــه خانــواده بــه جــای اینکــه جمعــی باشــد، بــه 
ــه اســت.  ــی رفت ــی و ذهن گرای ــی، انزواطلب ســوی فردگرای

وی ادامــه داد: فردگرایــی بــه ایــن معنــا کــه فــرد بــا اینکــه 
بــا خانــواده زندگــی می کنــد، امــا دنیایــی را جــدا از خانــواده 
شــخصیت های  از  نوجــوان  نســل  همچنیــن  می ســازد؛ 
ــه  ــی ک ــد؛ در صورت ــرداری می کن ــی الگوب شــبکه های اجتماع

ــواده باشــد. فــارس ــون خان ــد در کان ــرداری بای اولیــن الگوب

کوتاه حوادث 
 سقوط تیر چراغ برق 

بر روی دو خودرو
شکســتگی تیــر چــراغ بــرق باعــث ســقوط آن بــر روی 2 
دســتگاه خــودروی ســواری شــد کــه ایــن حادثــه تلفــات 

جانــی نداشــت. 
ســوی  از  شنبه شــب   22:05 ســاعت  حادثــه  ایــن 
اطالع رســانی شــد کــه  بــه ســامانه 125  شــهروندان 
آتش نشــانان ایســتگاه 114 بــه همــراه گــروه امــداد و 
ــه  ــمالی دریاچ ــع ش ــه ضل ــود را ب ــگ خ ــات 8 بی درن نج

چیتگــر رســاندند.
ــات  ــک عملی ــه ی ــاده منطق ــر آم ــور، افس ــم نادرپ  ابراهی
آتش نشــانی، دربــاره ایــن حادثــه گفــت: یــک تیــر چــراغ 
ــخصی از  ــت نامش ــه عل ــه ب ــک کوچ ــیه ی ــرق در حاش ب
ــتگاه  ــر روی دو دس ــود و ب ــته ب ــی شکس ــمت انتهای قس

ــرد.  ــقوط ک ــد س ــژو 206 و پرای ــواری پ ــودرو س خ
ــر  ــرق ب ــر چــراغ ب ــن تی ــان اینکــه کابل هــای ای ــا بی وی ب
روی 15 دســتگاه خــودروی دیگــر ســقوط کــرده بــود، 
ــوار  ــیدن ن ــا کش ــانی ب ــای آتش نش ــرد: نیروه ــه ک اضاف
ــت و  ــازی و از رف ــه را ایمن س ــل حادث ــداردهنده مح هش

ــد.  ــری کردن ــهروندان جلوگی ــد ش آم
ــات گفــت: خوشــبختانه  ــک عملی ــه ی ــاده منطق افســر آم
بــر اثــر ایــن حادثــه بــه هیــچ یــک از شــهروندان آســیبی 
ــرکت  ــل ش ــور عوام ــس از حض ــانان پ ــید و آتش نش نرس
بــرق و قطــع جریــان بــرق، کابل هــای بــرق را از روی 

ــد. مهــر ــع آوری کردن ــا جم خودروه

 دستگیری اعضای باند 
سارقان کیف قاپ

ــارقان  ــد س ــدام بان ــاد از انه ــری 119 مهرآب ــس کالنت رئی
ــر داد و گفــت:  ــل قــاپ پایتخــت خب کیــف قــاپ و موبای

ــدند.  ــتگیر ش ــایی و دس ــد شناس ــو بان ــر 4 عض ه
ســرهنگ حســن نورآبــادی افــزود: در پــی وقــوع چندیــن 
پایش هــای  بــا  موبایل قاپــی  و  کیف قاپــی  فقــره 
ــه  ــخصی ک ــد ش ــخص ش ــه مش ــی صورت گرفت تخصص
ســابقه داشــته یــک مــورد کیف قاپــی انجــام داده توســط 
شــاکی شناســایی شــده و بــه صــورت مســالمت آمیز 
اقــدام بــه پــس گرفتــن مــال خــود کــرده اســت؛ بــا توجــه 
ــل  ــایی مح ــم و شناس ــتگیری مته ــر، دس ــن خب ــه ای ب

ــت. ــرار گرف ــتورکار ق ــای وی در دس اختف
 وی افــزود: بــا تالش هــای صورت گرفتــه محــل اختفــای 
متهــم شناســایی و در اقدامــی غافلگیرانــه متهــم دســتگیر 
شــد کــه در بازرســی از پاتــوق وی 30 عــدد کیــف مردانــه 
و زنانــه بــا مــدارک شناســایی و یــک عــدد گوشــی 
آل ســی دی  و  تــاچ  عــدد  تعــداد 18  و  سامســونگ 

ــد.  ــف ش ــف کش ــی های مختل گوش
رئیــس کالنتــری 119 مهرآبــاد بــا اشــاره بــه توقیــف 
ــا  ــت: ب ــف اول گف ــم ردی موتورســیکلت پالســان اس مته
همــکاری متهــم دستگیرشــده، دو نفــر همدســت وی 
ــه  ــن زمین ــدند و در ای ــتگیر ش ــر دس ــر مال خ ــک نف و ی
توقیــف  نیــز  متهمــان  موتورســیکلت  دســتگاه   ســه 

شد. تسنیم

کنش    وا

رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی کشور  
استان های خوزستان، جنوب ایالم، شمال بوشهر، 
غرب کهگیلویه و بویراحمد، بخش هایی از اصفهان 
و خراسان شمالی، غرب و جنوب غرب خراسان 

رضوی، یزد، شمال و شرق کرمان خراسان جنوبی و 
سیستان و بلوچستان با خشکسالی شدید و حتی 

در مواردی بسیار شدید مواجه بودند.

سازمان بهزیستی   
»یازدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد« از 22 تا 
24 شهریور 96 توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
سازمان بهزیستی کشور با مشارکت تمامی کنشگران 

و ذی مدخالن حوزه های مرتبط در سطح ملی و 
بین المللی به همراه پنل های تخصصی، کارگاه های 
آموزشی و ... در موضوعات مختلف از جمله علوم 

پایه، بالینی،  انسانی، اجتماعی،  حقوق و ... در مرکز 
همایش های بین المللی رازی تهران، برگزار خواهد 

شد.

رئیس دیوان عدالت اداری   
دررابطه با پرونده بورسیه های غیرقانونی در مراحل 

اولیه حدود 250 پرونده به دیوان وارد شد که گفتند 
این ها بحث های علمی و آموزشی است و پرونده ها 

به وزارت مربوطه ارجاع شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور   

در جلسه ای که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم 
با توجه به اینکه در فصل امتحانات بودیم، قرار شد 
مبلغ حق الزحمه امتحانات در خردادماه داده شود. 
از سوی برنامه و بودجه 97 میلیارد و 500 میلیون 

تومان روز 27 خردادماه به وزارت آموزش و پرورش 
ابالغیه رسمی خورد و رونوشت آن در خزانه نیز 

موجود است.

مسئول امور ژنتیک معاونت پیشگیری 
اداره کل بهزیستی   

ازدواج های فامیلی، علت 6 درصد از عقب ماندگی های 
ذهنی و جسمی کودکان در دنیاست؛ اما این رقم 

در ایران با توجه به رواج سنت ازدواج فامیلی بسیار 
بیشتر است. در سطح کشور نیز در استان هایی 

مانند خوزستان و لرستان به دلیل وجود فرهنگ 
عشیره ای، تعداد ازدواج های فامیلی و درنتیجه آن 
بروز بیماری های ژنتیکی در کودکان حاصل از این 

ازدواج ها بیشتر است.

وزیر آموزش و پرورش   
کارآفرینی و اشتغال با مهارت آموزی امکان پذیر 

خواهد شد؛ بنابراین در فنی و حرفه ای و کار و دانش، 
دانش آموزان عالوه بر فراگیری مهارت های عمومی، 

مهارت های حرفه ای را نیز فرامی گیرند تا درآینده، 
زمینه اشتغال آنان فراهم شود.

جزئیات جدیدی از قتل ۳ کودک به دست مادر

بررســی های پزشــکی دربــاره زنــی کــه ســه فرزنــدش را بــه 
ــل رســاند و بعــد خودکشــی کــرد، از ســوی متخصصــان  قت
پزشــکی قانونــی ادامــه دارد و ســالمت روان او در حــال 
بررســی اســت. ایــن زن چنــد روز قبــل در یکی از روســتاهای 
ــرک  ــه را ت خراســان شــمالی پــس از اینکــه شــوهرش خان
ــه  ــات چاقــو ب ــا ضرب ــد خردســال خــود را ب کــرد، ســه فرزن
ــه  ــدام ب ــود، اق ــاردار ب ــه ب ــش  ماه ــه ش ــاند. او ک ــل رس قت
ــد  ــدا ش ــان او پی ــم نیمه ج ــی جس ــرد و زمان ــی ک خودکش
کــه مــادرش بــرای ســرزدن بــه او بــه خانــه اش رفتــه بــود. 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــن کودک کش ــان ای ــی در جری ــس وقت پلی
ــوان  ــی ج ــد زن ــه و گفتن ــاس گرفت ــتا تم ــی روس ــه اهال ک
ــل  ــه قت ــم ب ــدش ه ــه فرزن ــرده و س ــی ک ــاردار خودکش و ب
ــد  ــخص ش ــل مش ــوران در مح ــور مأم ــا حض ــیده اند. ب رس
ــن  ــده اســت و نفــس می کشــد. بنابرای ــوز زن زن جــوان هن
ــد، زن  ــه در محــل حاضــر شــده بودن ــس ک نیروهــای اورژان
بــاردار را بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد و اجســاد ســه کــودک 
نیــز بــه پزشــکی قانونــی انتقــال یافــت. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــت  ــت، نمی توانس ــه داش ــی ک ــل جراحات ــه دلی ــوان ب زن ج
صحبــت کنــد، پلیــس از پــدر او و شــاهدان دیگــر بازجویــی 

کــرد. 
پــدر ایــن زن گفــت: نوه هایــم هــر روز بــه مغــازه مــن 
می آمدنــد و تــا شــب بــا مــن بودنــد؛ امــا روز حادثــه نیامدنــد 
و مــن نگــران شــدم؛ چــون هیچ وقــت ایــن اتفــاق نیفتــاده 
بــود تــا اینکــه از همســرم خواســتم بــه خانــه دختــرم بــرود 
و حــال آن هــا را بپرســد. هنــوز چنــد دقیقــه بیشــتر از رفتــن 
همســرم نگذشــته بــود کــه دیــدم اهالــی روســتا بــه ســمت 
خانــه دختــرم می دونــد. یکــی از اهالــی بــه مــن گفــت بــرای 
دختــرت اتفاقــی افتــاده و همســرت در حــال شــیون  کــردن 
اســت. مــن هــم بالفاصلــه بــه ســمت خانــه دختــرم رفتــم 
و دیــدم همســرم شــوکه شــده و روی زمیــن افتــاده و اصــال 
ــرم هــم غــرق در خــون روی  ــدارد و دخت ــوان حــرف زدن ن ت
ــتم  ــال نمی دانس ــود؛ اص ــد ب ــی ب ــم خیل ــت. حال ــن اس زمی
بایــد چــه کنــم. اهالــی روســتا بــا پلیــس تمــاس گرفتنــد و 

درخواســت کمــک کردنــد. 
زنــی کــه بــه  عنــوان اولیــن فــرد بعــد از جنایــت وارد خانــه 
ــر  ــون ه ــرق در خ ــا غ ــت: بچه ه ــود، گف ــده ب ــوان ش زن ج
کــدام بــه طرفــی افتــاده بودنــد و جــان نداشــتند. من ســعی 
ــیدند و  ــس نمی کش ــدام نف ــا هیچ ک ــم، ام ــک کن ــردم کم ک
بدنشــان ســرد بــود. زن جــوان را صــدا زدم خیلــی ترســیده 

بــودم. جوابــی نــداد. بــه حیــاط کــه آمــدم جســم بی جانــش 
را دیــدم. اول فکــر کــردم او هــم مــرده اســت؛ امــا بدنــش 

ــورد.  ــکان می خ ت
در ادامــه تحقیقــات، مأمــوران جســت وجو دربــاره پــدر 
خانــواده را آغــاز کــرده و در گفت وگــو بــا خانــواده او متوجــه 
شــدند ایــن مــرد بــرای ســفر چنــدروزه خانــه را تــرک کــرده 
و بــه شــهر رفتــه اســت. ایــن مــرد وقتــی متوجــه شــد چــه 
ــن و  ــت: م ــت و گف ــوران رف ــه ســراغ مأم ــاده، ب ــی افت اتفاق
همســرم مشــکلی بــا هــم نداشــتیم و اصــال نمی دانــم چــه 
ــوان  ــه زن ج ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای ــاده اس ــی افت اتفاق
ــودش  ــد خ ــی ش ــوران مدع ــه مأم ــش ب ــن گفته های در اولی

ــش را کشــته اســت.  فرزندان
او گفــت: می خواســتم همــه مــا بمیریــم؛ بــه  همیــن  
ــودم  ــد خ ــتم، بع ــو زدم و کش ــا چاق ــا را ب ــل اول بچه ه دلی
 را از بلنــدی بــه پاییــن پــرت کــردم کــه هــم خــودم بمیــرم 
ــه  شــدت  ــه ب ــن زن ک ــه در شــکم دارم. ای و هــم بچــه ای ک
نداشــت،  مناســبی  روانــی  وضعیــت  و  می کــرد  گریــه 
نتوانســت بــه بقیــه ســؤال های مأمــوران پاســخ دهــد و بــه 
توصیــه پزشــکان ادامــه بازجویــی از ایــن زن بــه بعــد موکــول 
شــد. امــا شــوهر او وقتــی متوجــه شــد همســرش دســت به 
قتــل کودکانــش زده، از او شــکایت کــرد و گفــت: مــن اصــال 
نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاده و درخواســت رســیدگی دارم. 
کل  رئیــس  قدرتــی،  المســلمین  و  حجت االســالم  
ــده گفــت:  ــن پرون ــاره ای دادگســتری خراســان شــمالی درب
کودکانــی کــه بــه دســت مادرشــان کشــته شــده اند، هشــت، 
شــش و ســه ســاله هســتند. هــر ســه نفــر آن هــا بــا ضربــه 
ــم  ــه مته ــا ک ــن بچه ه ــادر ای ــل رســیده اند و م ــه قت ــو ب چاق
اصلــی پرونــده اســت، پــس از قتــل فرزندانــش اقــدام بــه 
خودکشــی کــرده تــا هــم خــود و هــم جنیــن شــش  ماهــه ای 
را کــه در شــکم داشــته، از بیــن ببــرد. مــادر و جنیــن نجــات 
ــد و وضعیــت جســمانی هــردوی آن هــا خــوب  ــدا کرده ان پی
اســت؛ امــا وضعیــت روانــی مــادر بســیار نامناســب اســت. 
وی گفــت: فقــر و بی پولــی علــت ایــن قتل هــا نبــوده و 
انگیــزه ای دیگــر باعــث ایــن قتــل  عام شــده اســت. پزشــکی 
ــاره احتمــال جنــون  قانونــی در حــال  حاضــر تحقیقاتــی درب
ــردان  ــای روان گ ــدر و داروه ــواد مخ ــتفاده از م ــا اس ــی ی آن
را بررســی کــرده و نتیجــه آن بــه زودی اعــالم می شــود. 
همچنیــن تحقیقــات دربــاره انگیــزه اصلــی ایــن زن همچنان 

ــه دارد. میــزان ادام

ــاره  ــا اش ــت، ب ــر بهداش ــاون وزی ــیاری، مع ــر س ــر علی اکب دکت
آنتی بیوتیک هــای  بــه  میکروبــی  مقاومــت  افزایــش  بــه 
پرمصــرف در کشــور گفــت: مطالعاتــی کــه دربــاره میــزان 
مولــد  میکروب هــای  و  داروهــا  میکروبــی  مقاومــت 
ــزان  ــه می ــد ک ــران انجــام شــده، نشــان می ده ــاری در ای بیم
 7 بیــن  پرمصــرف  آنتی بیوتیک هــای  برابــر  در  مقاومــت 
تــا 50 درصــد متفــاوت اســت؛ بــه همیــن دلیــل بــرای 
بیمارســتان ها بعضــی  در  موضــوع  ایــن  بیشــتر   بررســی 

ــا  ــی در آن ه ــت میکروب ــه مقاوم ــده ک ــاده ش ــتمی ایج سیس
رصــد می شــود. وی ادامــه داد: وجــود ایــن برنامه هــا کفایــت 
ــه  ــن زمین ــد و ضــرورت دارد کــه برنامــه جامعــی در ای نمی کن
داشــته باشــیم تــا تجربیــات جهانــی نیــز در آن لحــاظ شــود؛ 
چــرا کــه رفت وآمــد زیــاد بــه کشــورهای دیگــر باعــث انتقــال 
ــق  ــال از طری ــن انتق ــرد و همچنی ــه ف ــرد ب ــا از ف میکروب ه

ــاره  ــا اش ــت ب ــر بهداش ــاون وزی ــود. مع ــی می ش ــواد غذای م
بــه تدویــن ســند کنتــرل مقاومــت میکروبــی اظهــار کــرد: بــا 
ــد  ــدا بای ــی ابت ــزان مقاومــت میکروب ــه می ــن برنام اجــرای ای
ــد. نقــش اصلــی در کنتــرل  کنتــرل شــود و بعــد کاهــش یاب
ــده مــردم اســت؛ چــون مــردم در  ــر عه ــز ب ــن مقاومــت نی ای
مصــرف آنتی بیوتیک هــا، نابجــا عمــل می کننــد. مصــرف 
آنتی بیوتیــک در هــر بیمــاری زمــان مشــخصی دارد؛ مصرف کم 
 ایــن داروهــا در ایــن مــدت باعــث ایجــاد مقاومــت میکروبــی 
ــیاری  ــود. س ــدی می ش ــای بع ــدن آنتی بیوتیک ه ــر ش و بی اث
بــه برنامــه وزارت بهداشــت بــرای تجویــز منطقی دارو نیز اشــاره 
کــرد و گفــت: طــی همــکاری وزارت بهداشــت بــا ســازمان های 
 بیمه گــر، نســخه های پزشــکان الکترونیکــی و رصــد می شــود 
و بــه ایــن ترتیــب بــه پزشــکانی کــه بیــش از حــد دارو تجویــز 

کننــد، تذکــر داده خواهــد شــد. ایســنا

رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هــالل احمــر گفــت: بیشــتر 
نیــاز لجســتیکی مــا در حــال حاضــر در زمینــه نــاوگان خودرویی 
اســت کــه تــا حــدودی فرســوده اســت و خودروهایــی خریداری 

کرده ایــم کــه امیدواریــم بــه موقــع تحویــل بگیریــم. 
مرتضــی ســلیمی دربــاره ســفر بــه لرســتان و جلســه بــا جمــع 
معاونــان ســتادی و مدیــران هــالل  احمــر اســتان گفــت: بــرای 
بازدیــد از امکانــات و تجهیــزات لرســتان بــه ایــن اســتان ســفر 
و امکانــات آن هــا را بررســی کردیــم. تــالش مــا ایــن اســت کــه 
نقــاط ضعــف را تقویــت کنیــم و بتوانیــم بــرای جایــگاه اســتان 

ــم.  ــری برداری لرســتان قدم هــای بهت
ــای  ــش رؤس ــاره همای ــات درب ــداد و نج ــازمان ام ــس س رئی
صــورت  بــه  کــه  کشــور  هــالل  احمــر  لجســتیک  ادارات 
ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد نیــز، عنــوان کــرد: ایــن جلســه بــا 
ــترک در  ــات مش ــه ادبی ــیدن ب ــرای رس ــتیک ب ــای لجس رؤس

ــی از  ــه یک ــزار شــد؛ چــرا ک ــه در سراســر کشــور برگ ــن زمین ای
مهم تریــن شــاخص های پاســخگویی در حــوادث داشــتن تیــم 
و تجهیــزات لجســتیک قــوی اســت. البتــه در آینــده هــم یــک 

ــرد.  ــم ک ــزار خواهی ــه برگ ــن زمین ــوری در ای ــه حض جلس
ــا  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــائلی ک ــی از مس ــرد: یک ــه ک وی اضاف
ــرف  ــخ مص ــاس تاری ــی اجن ــود بعض ــتیم، وج ــه هس آن مواج
گذشــته اســت و بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل تــالش کردیم 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــتان ها ب ــا اس ــم ت ــی کنی ــامانه ای طراح س
ــات  ــن اطالع ــد از ای ــد و بتوانن ــرار دهن ــان را در آن ق اطالعاتش
ــن  ــتاد اربعی ــه س ــزاری جلس ــاره برگ ــد. وی درب ــتفاده کنن اس
ــا مدیــران خوزســتان،  ــوان کــرد: در ایــن زمینــه جلســه ای ب عن
کرمانشــاه و ایــالم برگــزار کرده ایــم و برنامــه عملیاتــی مــا بــرای 
ایــن زمــان بــه صــورت کامــل بســته شــده و یــک بــازه زمانــی 

ــا ــود. ایرن ــامل می ش 15 روزه را ش

خودروبیشتریننیازلجستیکیهاللاحمرافزایشمقاومتمیکروبیبهآنتیبیوتیکها

اعتیــاد  درمــان  و  پیشــگیری  معــاون 
می گویــد:  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
مالحظــات فرهنگــی و اجتماعــی زنــان 
در گــزارش اعتیادشــان اســت و نشــان 
می دهــد کــه بایــد درمــان اختصاصــی 
دهیــم؛  افزایــش  جامعــه  در  را  زنــان 
زیــرا اکنــون درمــان در ایــن گــروه بســیار 
ســخت اســت و بــه علــت مالحظــات 
مراجعــه  درمــان  بــرای  اجتماعــی 
ــز  ــا نی ــان آن ه ــای درم ــد و الگوه نمی کنن

اســت. محــدود 
 شیوه برخورد با اعتیاد

ــر بعضــی نگرش هاســت کــه همــواره  تغیی
و  نــو  ایده هــای  بــه  رســیدن  موجــب 

می شــود.  راهگشــا 
اگــر نپذیریــم کــه جامعــه مشــکالتی دارد، 
اگــر آمــار را نفــی و انــکار کنیــم یــا جــدی 
ــی  ــه راه حل ــم ب ــه می توانی ــم، چگون نگیری
بــرای از میــان برداشــتن مشــکالت دســت 

یابیــم. 
ــه  ــت ک ــائلی اس ــته مس ــاد از آن دس اعتی
ــا آن تــا ســال ها انــکاری   شــیوه  برخــورد ب
ــانه  ــا ورود کارشناس ــا ب ــود؛ ام ــی ب و حذف
ــالش  ــا ت ــه و ب ــن زمین ــه در ای و روان کاوان
گســترده  جامعه شناســان و تحلیلگــران، 
رفته رفتــه جامعــه و نیــز مســئوالن بــه 
ــه  ــیدند ک ــم رس ــت مه ــن درک و دریاف ای
اعتیــاد، پیــش از آنکــه جــرم و بــزه باشــد، 

ــاری و خــود نتیجــه  نارســایی ها  ــک بیم ی
و کژی هــای موجــود در بســتر جامعــه 

اســت. 
رســیدن بــه ایــن دریافــت کــه بســتر 
از  کــه  ناهنجاری هایــی  از  بســیاری 
ــت،  ــه اس ــود جامع ــد خ ــر می زن ــراد س اف
تالش هــا را بــه ســمت از میــان برداشــتن 
زمینه هــای اجتماعــی جرم خیــز، ســوق 

داد.

 جوانان و زنان، هدف اول مواد 
مخدر صنعتی

ــکالتی  ــوع مش ــاد از آن ن ــفانه، اعتی متاس
اســت کــه گرچــه انــگ جــرم و بــزه از روی 
ــکار و  ــر راه ــا کمت ــده، ام ــته ش آن برداش
ــردن آن  ــن ب ــرای از بی برخــورد مناســبی ب
ــون  ــن معضــل اکن ــوده اســت و ای ــر ب مؤث

مــی رود کــه ســو و چهــره ای جوانانــه و 
ــرد.  ــه خــود بگی ــه ب زنان

طبــق آمــار، کشــور مــا در رده  نخســت 
تولیدکننــدگان مــواد مخــدر صنعتــی قــرار 
دارد و بیشــتر ایــن مــواد توســط جوانــان و 

ــود.  ــتفاده می ش ــان اس زن
یــک نــگاه ســاده  نــه چنــدان موشــکافانه، 
علــت چنیــن رویکــردی را روشــن می کنــد. 
ــت  ــه در محدودی ــری از جامع ــه قش هرچ
فشــارهای  بــار  و  بگیــرد  قــرار  تنگنــا  و 
 اجتماعــی چــون بیــکاری، تأخیــر در ازدواج 
افزایــش مشــکالت ومنع هــا وخشــونت های 
ــی  ــای حذف ــان، رفتاره ــه زن ــی علی  خانوادگ
و انــکاری در مواجهــه بــا مشــکالت جوانــان 
قــول  نشــدن  بــرآورده  نیــز  و  زنــان  و 
انتظاراتــی کــه  بــا  رابطــه  در  دولت هــا 
ــتند و ...  ــا داش ــان از دولت ه ــان و زن جوان
از دوش آنــان برداشــته نشــود، ســرخوردگی 
بیشــتر قشــر  ایــن  در  دلســردی   و 

می شود. 
فــرد  واکنــش  نــوع  چندیــن  از  یکــی 
ــرخورده،  ــار و س ــت فش ــیب دیده و تح آس
اقســام  و  انــواع  بــه  بــردن  پنــاه 

اســت.  مقطعــی  مســکّن های 
ــد  ــه می خواهن ــان چ ــان و زن ــه جوان اینک
ــرآوردن آن نیازهــا  ــوز دولت هــا از ب کــه هن
جایــگاه  در  را  دیگــر  بحثــی   ناتواننــد، 
و مجالــی دیگــر می طلبــد؛ امــا آنچــه 

ــکار، وجــود  ــل ان ــر قاب مســلم اســت و غی
جامعــه افــراد  بیــن  در  مشــکل   ایــن 

است. 
زنــان، همســران و مــادران  و  دختــران 
جامعــه هســتند. اینــان اگرچــه بــه چشــم 
نیاینــد و انــکار شــوند، امــا ســتون های 
ســالمتی  تضمین کننــده   و  تربیتــی 
کل  ســپس  و  اول  درجــه   در  خانــواده 

جامعــه هســتند. 
ســالمت  و  امنیــت  بــه  بی توجهــی 
ــن  ــده گرفت ــر، نادی ــن قش ــی ای روحی روان
ــروز  ــا در ب ــاز آن ه ــتعداد و نی ــوان و اس ت
ــج  ــه کن ــان را ب ــی، آن و شــکوفایی اجتماع

اتفاقــات  کــه  می رانــد  گوشــه هایی  و 
جــز  نمی افتــد؛  آن هــا  در  خوشــایندی 
حــس انــزوا و ســرخوردگی کــه می خواهــد 

ــد. ــکین ده ــود را تس ــی خ ــه نوع ب
در  روش  انســانی ترین  و  ســاده ترین 
ــد  ــال رش ــل در ح ــن معض ــا ای ــورد ب برخ

»دیــدن و پذیرفتــن« اســت.
عنــوان  بــه  زنــان  و  جوانــان  دیــدن   
و  انســانی  حقــوق  دارای  شــهروندانی 
پذیرفتــن اینکــه واقعــا مشــکالتی هســت 
کــه بهتــر اســت تــا وخیــم و مزمــن 
نشــده اند، بــه فکــر درمــان مناســب بــرای 

ــوز ــت نی ــیم. بهداش ــا باش آن ه

،،
و ســامت  امنیــت  بــه  بی توجهــی 
روحی روانــی زنــان و نادیــده گرفتــن 
توان و استعداد و نیازشان در بروز و 
شــکوفایی اجتماعی، آنان را به کنج 
و گوشــه هایی می رانــد کــه اتفاقــات 

خوشــایندی در آن هــا نمی افتــد

اعتیاد،جوانتروزنانهترمیشود

19 مــرداد ســال 93 بــا کشــف جســد مــردی بــه  نــام خســرو 
44 ســاله در صنــدوق عقــب یــک خــودروی زانتیــا بــه 
رانندگــی پســر 14 ســاله ای بــه  نــام فرهــاد بازپــرس کشــیک 
ــای  ــی از خیابان ه ــر در یک ــل مدنظ ــه در مح ــل بالفاصل قت

ــت.  اسالمشــهر حضــور یاف
پســر نوجــوان در حالــی کــه از دســتگیری زودهنــگام شــوکه 
بــود، در نخســتین مرحلــه بازجویــی بــه قتــل پــدرش 
»خســرو« اعتــراف کــرد. او پــس از اعتــراف بــه قتــل 
بازداشــت شــد و بــه کانــون اصــالح و تربیــت اســتان تهــران 
ــه  ــه ک ــه محاکم ــتین جلس ــاد در نخس ــت. فره ــال یاف انتق
ــه  ــارم دادگاه کیفــری کــه ب یــک ســال پیــش در شــعبه چه
ــه  ریاســت قاضــی کیخــواه  مستشــار دادگاه  برگــزار شــد، ب

ــرد.  ــراف ک ــدرش اعت ــل پ قت
ــارات  ــا اظه ــوان ب ــم نوج ــه دادگاه، مته ــه جلس ــا در ادام ام
ــدرش  ــل پ ــم در قت ــادری اش ه ــه نام ــرد ک ــا ک ــازه ای ادع ت
ــک ســال از  ــا گذشــت ی نقــش داشــته اســت. ســرانجام ب
ایــن محاکمــه ناتمــام، متهــم و نامــادری اش در شــعبه چهارم 

ــه شــدند.  ــد و محاکم ــران حضــور یافتن ــری ته دادگاه کیف
متــن  دادســتان  نماینــده  دادگاه،  جلســه  ابتــدای  در 
کیفرخواســت علیــه هــر دو متهــم را خوانــد و ســپس 
اولیــای دم )پــدر و مــادر مقتــول( خواســتار قصــاص نــوه و 
عروسشــان شــدند. آنــگاه متهــم ردیــف اول »فرهــاد« کــه بــه 
ســن 17 ســالگی رســیده، پــای میــز محاکمــه ایســتاد تــا بــه 

ــد.  ــخ ده ــؤاالت پاس س
 چه شد که تصمیم گرفتی پدرت را بکشی؟ 

ــرت  ــر معاش ــه خاط ــرا ب ــه م ــود و همیش ــالق ب ــدرم بداخ پ
ــک  ــا تحری ــم ب ــادری ام ه ــرد. نام ــوا می ک ــتانم دع ــا دوس ب
ــل  ــه قت ــدرم را ب ــه پ ــرد ک ــب ک ــرا ترغی ــی م ــه جنس و رابط

ــانم.  برس
 نامادری ات چه گفت و چه وعده ای به تو داد؟

ــو  ــه ت ــوال او ب ــام ام ــی، تم ــدرت را بکش ــر پ ــت: اگ  او گف
می رســد. اگــر یــک روز هــم معلــوم شــود کــه تــو او را 
ــا از  ــو را می بخشــم ت ــوان شــاکی، ت ــه  عن ــن ب کشــته ای، م
مجــازات معــاف شــوی و بعــد هــم می توانیــم در کنــار هــم 

ــیم.  باش
 نقشه قتل پدرت را چه کسی طراحی کرد؟ 

نامادری ام. 
 چطور پدرت را کشتی؟

ــرص  ــه اول ق ــم. دفع ــدرم گرفتی ــل پ ــه قت ــم ب ــار تصمی 3 ب
ــری  ــچ تأثی ــا هی ــم؛ ام ــربتش ریختی ــل ش ــواب آور داخ خ
ــم؛  ــن کار را انجــام دادی ــار هــم ای ــن ب ــرای دومی نداشــت. ب

ــورد.  ــواب آور را نخ ــربت خ ــا ش ام
دفعــه ســوم 10 قــرص را داخــل غذایــش ریختیــم کــه 
ــوش  ــه ه ــت ب ــه داش ــد. البت ــوش ش ــورد و بیه ــره خ باالخ
ــد  ــمانش زدم و بع ــه چش ــک آور ب ــپری اش ــه اس ــد ک می آم
ــد از  ــدم. بع ــرش کوبی ــه س ــزی آب ب ــه فل ــه لول ــد ضرب چن
ــش  ــودم، دور گردن ــرده ب ــاده ک ــل آم ــه از قب ــی را ک آن طناب

ــردم. ــه اش ک ــده و خف پیچی
 جسد را چگونه از خانه خارج کردی؟ 

ــدش را  ــختی جس ــه س ــت. ب ــنگینی داش ــکل س ــدرم هی پ
بــه حیــاط خانــه کشــاندم و تــوی صنــدوق عقــب ماشــینش 

ــده  ــن ش ــوا روش ــا ه ــرم. تقریب ــرون بب ــا او را بی ــتم ت گذاش
ــود. ب

 چه ساعتی تصمیم به کشتن پدرت گرفتی؟ 
ســاعت 2 بامــداد. بعــد از اینکــه پــدرم شــام مســموم را خورد 

و نامــادری ام از خانــه رفــت، او را کشــتم.
 جسد را با خودروی پدرت به کجا بردی؟ 

نمی دانســتم جســد را کجــا رهــا کنــم؛ از رباط کریــم بــه 
ســمت اسالمشــهر راه افتــادم. تــا ســاعت 10 یــا 11 صبــح در 
ــم  ــا کن ــی ره ــدرم را جای ــد پ ــا جس ــتم ت ــا می گش خیابان ه
تــا اینکــه در میانــه جــاده خــودرو خــراب شــد. بــا نمایندگــی 
ــن  ــه نزدیک تری ــرا ب ــین م ــا ماش ــم ت ــاس گرفت ــرکت تم ش
تعمیــرگاه ببرنــد. بیــن راه بــود کــه مــن از خســتگی خوابــم 
ــدار  ــس بی ــا صــدای افســر پلی ــه ب ــودم ک ــرد؛ در خــواب ب ب
شــدم و فهمیــدم جســد پــدرم را در صنــدوق عقــب ماشــین 

ــد. ــدا کرده ان پی
 چرا »شیشه« مصرف کردی؟ 

نامادری مرا معتاد به شیشه کرده بود.
 ارتباط نامادری با تو چگونه بود؟ 

نامــادری ام زن ســالمی نبــود و هروقــت مــن را در خانــه تنهــا 
می دیــد، تحریکــم می کــرد تــا بــا مــن رابطــه جنســی برقــرار 

کنــد؛ ولــی مــن همیشــه می ترســیدم.
 چند وقت بود شیشه مصرف می کردی؟ 

تقریبا 5-6 ماهی بود.
 محاکمه نامادری

ــاله  ــهره« 35 س ــف اول، »ش ــم ردی ــارات مته ــس از اظه پ
ــن  ــل و همچنی ــت در قت ــام معاون ــه اته ــف دوم ب ــم ردی مته
رابطــه نامشــروع پــای میــز محاکمــه ایســتاد تــا بــه ســؤاالت 

قضــات پاســخ دهــد.
 چند سال با همسرت زندگی کردی؟ 

حدود 10 سال.
 چند سال است که ماده مخدر شیشه مصرف 

می کنی؟ 
تقریبا 6 سال.

 شوهرت از مصرف شیشه خبر داشت؟
 بلــه؛ بــرای همیــن حتــی ترکــم داد، امــا مــن پنهانــی 

می کــردم. اســتفاده 
 چرا تصمیم گرفتی شوهرت را بکشی؟ 

من شوهرم را نکشتم و اتهامم را قبول ندارم.
 چرا با فرهاد رابطه پنهانی داشتی؟

ــوهر  ــن ش ــرده ام، م ــزرگ ک ــن او را ب ــد. م  او دروغ می گوی
ــن رابطــه نداشــتم. ــه ای ــازی ب ــز نی داشــتم و هرگ

مجازات اعدام برای نوجوان پدرکش
پس از اظهارات متهم ردیف دوم، قضات وارد شور شدند و با 
توجه به نظریه پزشکی قانونی که سالمت روانی و رشد کمال 

عقلی پسر نوجوان را تأیید می کرد، او را به اتهام قتل عمد 
پدرش به قصاص محکوم کردند.

 این نوجوان همچنین به دلیل رابطه نامشروع با نامادری اش 
به 99 ضربه شالق محکوم شد. قضات دادگاه نامادری را هم 

به اتهام معاونت در قتل همسرش به 15 سال حبس و به 
دلیل رابطه نامشروع به 99 ضربه شالق محکوم کردند. 

جام جم آنالین

نامادریاممراشیشهایکرد



پیامرباعظم)ص(میفرمایند:
کسیکهبرایکمکبهبرادرخودوسودرساندنبه
اواقدامکند،پاداشجماهداندرراهخدابهاودادهخواهد

شد.

زندگیامروز دوشنبه 19 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 472 روزنامه
دریچه

  ادامه درگیری ها بین پلیس و معترضان به نظام سرمایه داری 
همزمان با نشست گروه ۲۰ در هامبورگ، خیابان های این شهر را 

ناآرام کرد.

  مسابقات شترسواری ربات ها

تابستان برفی سبالن - عکس: میزان  

   دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی 
صبح یکشنبه 18 تیر در شعبه ۲8 دادگاه انقالب )شعبه هم عرض( به 

ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. - عکس: فارس  

نخستین طرح گردشگری بین المللی »مینی ورلد« خاورمیانه یا 
پنجره ای به سوی جهان در مالیر در حال ساخت است. در این پروژه 

1۳8 اثر تاریخی، ملی و جهانی چون برج ایفل، مقبره حافظ، تخت 
جمشید، برج پیزا، سی و سه پل وجود دارد. - عکس: ایرنا   

مسئوالن شهر پاریس، پناهجویان آفریقایی تبار را از کمپی 
موقتی که حدود ۲8۰۰ نفر در آن زندگی می کردند، بیرون 

راندند و چادرهای پناهجویان را برچیدند.  

جدول سودوکو - شماره 63

حدیث روز

کاریکاتور - تحقق عدالت مالیاتی 

ثواب االعمال، ص 340 
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 تسنیم

آگهی مزایده عمومی اموال غیرمنقول 
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدی و اقساطی به 
فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز ،  همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر 

و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهری مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
توضیحات:

1- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک در رد هر یک یا تمامی و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
2- اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقی به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه 
و به انضمام فیش واریزی مربوط به 5 درصد قیمت پایه در پاکت الک و موم شده ) با قید مربوط به ملک ردیف آگهی( تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای هر ملک باید 

پیشنهاد و اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد. 
3- مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 20 روز می باشد. به پیشنهادات مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی 

واصل گردد ترتیب اثر داده نمی شود. 
4- در شرایط مساوی اولویت با مالک قبلی امالک خواهد بود. وجوه واریزی نفرات دوم و سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد. 

5- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت دولتی می باشد. 
6- اخذ کلیه مجوز ها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.

7- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20 درصد مبلغ  
به صورت نقد و مابقی حداکثر شصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود. ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدی است.

8- کلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف،  تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به 
اصالحات اعم از ادغام،  تفکیک،  افراز،  تجمیع،  دریافت سند ششدانگ،  رفع مغایرت و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه ای 

از این بابت پرداخت نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید. 
9- اخذ کلیه مجوز ها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود. 

10- کل هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
11- بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده 

به منزله بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد. 
12- در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک،  وجوه واریزی عینا به خریدار 

مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزی شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود. 
13- قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزی ایران ) تهران(  می باشد. 

14- برای شرکت در مزایده ارائه فیش واریزی به میزان 5 درصد قیمت پایه امالک به صورت نقدی نزد بانک کشاورزی شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک 
کشاورزی در استان اصفهان به حساب بستانکاران بابت مزایده، الزامی است. هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده آنها ضبط خواهد شد. 

15- شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاکت مزایده، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در 
جلسه شرکت نمایند. 

16- بدیهی است عدم حضور شرکت کنندگان مزایده در جلسه مذکور، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایی پاکتها نخواهد بود. 

امالک برای مزایده )تیر ماه 96(
وضعیت ملک قیمت پایه اعیان عرصه کاربری نوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک نام شعبه  ردیف

تخلیه و در تصرف بانک نیست 3,566,666,660 - متر مربع 120000 زمین  مشاع چهار دانگ و هشتاد و شش صدم دانگ از ششدانگ پالک 101/8/30 روستای قلعه شاهرخ شهرستان چادگان  چادگان  1

تخلیه و در تصرف بانک نیست 6,305,970,916 1857/5 ششدانگ 63000 مرغداری مشاع شصت و دو سهم از 96 سهم ششدانگ پالک 3/281 گلپایگان جاده شرکت زراعی  گلپایگان  2

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,075,444,363 - ششدانگ 4752/72 متر مربع گلخانه مشاع تمامیت 84 سهم مشاع از 275 سهم از ششدانگ پالک 62/244 شهرضا روستای وشاره  شهرضا  3

تخلیه و در تصرف بانک نیست 7,505,000,000 - ششدانگ 40 هکتار زراعی  مشاع یکصد و هشتاد و شش پنج هزارم از شش هشتم سه ربع مشاع از 72 حبه شش دانگ 1/216 شهرضا  مزرعه واقع در مهر آباد چغا جوش مبارکه 4

تخلیه و در تصرف بانک نیست 8,543,000,000 - مساحت ششدانگ بیست و یک هکتار باغ مشاع
تمامیت هشتصد و هشتاد و هفت سهم و هفتصد و پنجاه و یک هزارم سهم مشاع از 1450 سهم 

ششدانگ پالک ثبتی 181/12
شهرضا دشت مهیار شهرضا 5

تخلیه و در تصرف بانک است 1,125,750,000 - 1500 زمین مشاع یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 733 خیابان آتشگاه خیابان بهشت روبروی کوچه صفا اصفهان 6

تخلیه و در تصرف بانک نیست 515,000,000 225 355 خانه ششدانگ ششدانگ پالک 456/4 اصفهان- برآن جنوبی-روستای روران-دنبال بلوار زاینده رود-بن بست ابن سینا- پالک 267 اصفهان 7

تخلیه و در تصرف بانک نیست 435,000,000 191 265 خانه ششدانگ ششدانگ پالک 4/289 اصفهان-بران جنوبی-روستای راران-کوچه زاینده رود اصفهان 8

تخلیه و در تصرف بانک نیست 725,000,000 - 189/86 باغ ششدانگ ششدانگ پالک 159/7489 بادرود- خیابان شهید رجائی اصفهان 9

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,966,588,541 790 3850 کارخانه مشاع سی و هفت شعیر مشاع از 96 شعیر مشاع از ششدانگ پالک 24/29 شهرک صنعتی خوانسار کارخانه آبلیمو خوانسار 10

تخلیه و در تصرف بانک نیست 488,185,000 160 1861 باغچه و ساختمان مسکونی ششدانگ ششدانگ پالک 669 اصلی حضرت آباد سجزی بخش 19 ثبت اصفهان بوستان سعدی 11

تخلیه و در تصرف بانک نیست 244,092,500 80 65665 مسکونی مشاع سه دانگ مشاع پالک 671/1 و 671 اصلی دو قطعه زمین مزروعی واقع در اراضی حضرت آباد سجزی بخش 19 ثبت اصفهان بوستان سعدی 12

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,191,153,420 547/60 13061 مرغداری مشاع یک و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 667/1 کاشان روستای استرک جنب قبرستان کاشان 13

تخلیه و در تصرف بانک نیست 16,450,405,680 - 4489/804 باغ مشاع 4/862 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3515/1 کاشان بلوار قطب راوندی کاشان 14

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1,174,552,500 - 10000 مرغداری مشاع یک و هشتصد و پنجاه و هفت هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 241/1 کاشان جاده برزک جنب کارخانه سیمان کاشان 15

در تصرف بانک است 934,347,113 - مساحت ششدانگ 12280 زمین کشاورزی مشاع یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 430/904 فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 16

در تصرف بانک نیست 12,141,855,000 - مساحت  11976 زمین مزروعی ششدانگ ششدانگ پالک 430/905 فالورجان صحرائی باغ وحش فالورجان 17

در تصرف بانک است 5,916,368,880 - 16964/98 زمین مزروعی مشاع تمامیت سهم مشاع از ششدانک پالک 50 فرعی از 153 اصلی دهستان بران جنوبی روستای کبوترآباد اصفهان 18

ملک مذکور به انضمام کلیه ساختمان ها و تاسیسات 
موجود تخلیه و در تصرف بانک نیست

15,500,883,735 2681 20269 گاوداری گاوداری اصفهان برآن جنوبی روستای کبوترآباد 11/1 سهم از 25/9 سهم از ششدانگ پالک 153/48 اصفهان 19

21,895,110,000 در تصرف مالک سابق است 7922 10877/9 کشتارگاه مرغ کشتارگاه صنعتی سی و هفت و نود هشت صدم سهام مشاع از ششدانگ پالک 433/2/405 نجف آباد - جوزدان - جنب کانال آب به سمت قهدریجان فالورجان  20

م الف 59695

در ششــمین برنامــه از سلسله نشســت های برنامــه 
رادیویــی »جــاری حیــات« بــا موضــوع مدیریــت 
ــای  ــا حضــور کارشناســان آبف ــه ب ــه آب ک مصــرف بهین
ــان  ــو اصفه ــبکه رادی ــدگان ش ــان و گوین ــتان، مجری اس
و جمعــی از مــردم شهرســتان مبارکــه برگــزار شــد 
ــه  ــای مبارک ــر آبف ــتاکی، مدی ــیف اله بس ــدس س مهن
ــادی  ــه ســؤال محمدرضــا ســلیمانی نیکوآب در پاســخ ب
شــرب  آب  کیفیــت  و  تأمیــن  چگونگــی  دربــاره 
شهرســتان مبارکــه گفــت: آب شــرب شهرســتان مبارکــه 
ــا از طــرح  ــه عمدت ــر در ثانی ــی متوســط 450 لیت ــا دب ب
آبرســانی اصفهــان بــزرگ تأمیــن می شــود و در صــورت 
کمبــود از منابــع داخلــی نیــز جهــت تأمیــن آب شــرب 
اســتفاده می شــود. همچنیــن کیفیــت آب شــرب ایــن 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد اســتاندارد اســت؛ ب شهرســتان در ح
ــت.  ــتاندارد اس ــا اس ــق ب ــه مطاب ــختی آب در مبارک س
ــر اســاس اســتاندارد اعالم شــده TBS آب بایــد بیــن  ب
ــوده و  ــدود 230 ب ــه ح ــه در مبارک ــد ک ــا 600 باش 200 ت
خوشــبختانه ســختی آب در شهرســتان مبارکــه در حــد 
ــماور  ــواره س ــه دی ــه ب ــوباتی ک ــت و رس ــارف اس متع
و کتــری هنــگام جوشــیدن آب می چســبد، کامــال 

ــت. ــی اس طبیع
همچنیــن در برنامــه »جــاری حیــات« کــه در شهرســتان 
ــرف  ــترکین کم مص ــر از مش ــد 2 نف ــزار ش ــه برگ مبارک
ــوی مصــرف  ــا الگ ــق ب ــه ســال ها آب شــرب را مطاب ک
اســتفاده می کننــد، حضــور یافتنــد؛ آقایــان کشــاورزیان 
ــه و شــنوندگان  ــن برنام ــرای حضــار در ای و  هاشــمی ب

ــد.  مصــرف بهینــه آب را توضیــح دادن
ــده  ــیرآالت کاهن ــزات و ش ــتفاده از تجهی ــه اس ــا ب آن ه
ــرف  ــکات مص ــت ن ــی، رعای ــتفاده از کارواش خانگ اس
ــای  ــرکت آبف ــان ش ــوی کارشناس ــه از س ــه آب ک بهین
ــات محیطــی  ــات، تبلیغ اســتان در صداوســیما، مطبوع

 عنــوان می شــود ماننــد چگونگــی آبیــاری باغچــه
ــه  ــد ک ــاره کردن ــتحمام و ... اش ــروف، اس ــتن ظ شس

ــد. ــرار دادن ــود ق ــرلوحه کار خ ــا را س آن ه
شــرکت  مصــرف  مدیریــت  کارشــناس  شــرافتی، 
ــه اســتفاده  ــه ب ــن برنام ــان، در ای ــای اســتان اصفه آبف
آشــپزخانه در  کاهنــده  شــیرآالت  و  تجهیــزات   از 

 دستشــویی و حمــام پرداخــت و اعــالم کرد: اســتفاده از 
شــیرآالت اهرمــی، پدالــی و الکترونیکــی بســیار مؤثر در 
مصــرف بهینــه آب اســت؛ بــه طــوری کــه بــا بهره گیــری 
 از شــیرآالت الکترونیکــی 80 درصــد، پدالــی 50 درصــد

اهرمــی 35 تــا 45 درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی 
می شــود.

مهنــدس بســتاکی بــه روش هایــی کــه منجــر بــه 
مدیریــت مصــرف آب در شهرســتان مبارکــه شــد اشــاره 
و عنــوان کــرد: اصــالح خطــوط فرســوده نصب شــیرهای 
فشارشــکن در اقطــار بــاال، تعویــض کنتورهــای فرســوده 
نصــب کنتورهــای هوشــمند در شــبکه، استانداردســازی 
ــرف ــترکین پرمص ــه مش ــار ب ــال اخط ــعابات، ارس  انش

نصــب  نیســت«،  آب  »ایســت  برگــزاری جشــنواره 
ــن و ... ــروه مروجی ــکیل گ ــی و تش ــای صرفه جوی  بنره

ــه  ــج مصــرف بهین ــه اقدامــات درخصــوص تروی از جمل
ــوده اســت. ــه ب آب در مبارک

مدیر آبفای مبارکه در برنامه »جاری حیات« اعالم کرد:

کیفیت آب شرب مبارکه مطابق با استاندارد است


