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 »آتش به اختیار« 
به چه معناست ؟

کــه  »آتــش بــه اختیــار«، یــک اصطــاح نظامــی اســت 
فرمانــده  از ســوی  و  فرمــان«  بــه  »آتــش  در مقابــل 

ح می شــود.  گاهــی در میــدان تیــر مطــر
دقیقــا  را  خــود  مقابــل  ســیبل  می گویــد:  فرمانــده 
گلن گــدن  کنیــد،  ج  ببینیــد، اســلحه را از ضامــن خــار
کنیــد، دســت  را بکشــید، نفــس را در ســینه حبــس 
دانســتید  صــاح  هــرگاه  و  بگذاریــد  ماشــه  روی  را 
طــور  بــه  معین شــده  ســیبل  ســمت  بــه  خودتــان 

کنیــد.  آتــش  دقیــق، 
کــه ارتبــاط  گاه در میــدان جنــگ و شــرایط بحرانــی 
برقــرار  آســانی  بــه  فرمانــده  بــا  میــدان  در  نیروهــا 

شــده... اختــال  دچــار  فرماندهــی  یــا  نمی شــود 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 افزایش بی رویه برق 
چالشی نگران کننده

اســحاق جهانگیــری در جلســه شــورای عالــی انــرژی کــه روز 
گذشــته برگــزار شــد بــا اشــاره بــه گــزارش نماینــده وزارت نیــرو 
ــت:  ــور گف ــرق در کش ــرف ب ــی مص ــد افزایش ــوص رون درخص
افزایــش مصــرف بی رویــه بــرق، چالشــی نگران کننــده ...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

نگاه درون زا به توسعه
در صفحه سیاست )2( بخوانید

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

استاد دانشگاه
   دکتر محمدجواد قاسمی

کتاب پرفروش بازار کیمیای وطن از 10  گزارش 

کتاب تابستانه با 
صفحه 10

 مدیر عامل شرکت آبفای
کرد: کید  استان اصفهان تا

 لزوم تالش جهادگونه برای 
کاهش پیامدهای بحران آب

صفحه 12
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نگاهی به قوانین »بازنشستگی« زنان و مردان

شرایط بازنشستگی
صفحه 11

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

230,000,000 4,590,788,257 جاری خط انتقال پساب صفائیه )با ارزیابی کیفی( 96-2-111

271,000,000 5,403,706,604 جاری اصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه یک )با ارزیابی کیفی( 96-2-112

278,000,000 5,540,035,548 جاری اصالح شبکه فاضالب منطقه یک )با ارزیابی کیفی( 96-2-113

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/4/31 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ  96/5/1

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir :شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

)داخلی 335(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

کل ثبت احوال استان اصفهان   مدیر 
کرد: ح  مطر

| هدایت جمعیت به سمت 
پویایی و بالندگی    صفحه 12

کشور: سخنگوی وزارت امور خارجه 

 |  آمریکا می خواهد
 آثار برجام را خنثی کند    صفحه 2

کیمیای وطن بررسی می کند:

کشور   | زنگ خطر جمعیت 
به صدا درآمده است  صفحه 6

 | سفر اعضای کمیسیون 
 امنیت ملی مجلس به اصفهان 
برای بررسی موضوع آب    صفحه 4

کل اوقاف استان اصفهان: مدیر 

| در موقوفه حصه تمامی 
گیرد اعیانی به مالکین تعلق 

    صفحه 4

ح   | اجرای طر
 غنی سازی اوقات فراغت 

در چهارمحال و بختیاری
صفحه 5

اخبار روز

کرد: کید  محمدجواد ظریف تا

کل سازمان امور مالیاتی   مدیر 
استان اصفهان:

 | فوالد مبارکه، شرکتی 
 پاک با عملکرد مالی 

بسیار منظم است    صفحه 3

نگاهی به قرعه کشی لیگ برتر فصل 96-97

کتور   صفحه 9 | مسیر سخت ترا



بینالملل
سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل: 

وجود ایران، بزرگ ترین مشکل 
آمریکاست

جــان بولتــون، ســفیر اســبق آمریــکا در ســازمان ملــل و از 
چهره هــای ضدایرانــی و حامــی منافقیــن، در تازه تریــن 
ــکا یــک معضــل  ــران گفــت: آمری ــه ای ــارات خــود علی اظه

ــت. ــران اس ــه دارد و آن، ته ــی در خاورمیان اساس
وی افــزود: امــا در حــال حاضــر آمریــکا یــک رئیس جمهــور 
دارد کــه ایــن تهدیــد را درک می کنــد. بــرای اولیــن بــار طــی 
8 ســال گذشــته مــن می توانــم بگویــم کــه رئیس جمهــور 

آمریــکا بــه طــور کامــل مخالــف حکومــت ایران اســت. 
ــه  ــن زمین ــور در ای ــاس رئیس جمه ــرد: احس ــد ک وی تاکی

ــه اســت.  درســت اســت و او ایــن را شــفاف گفت
وی در طــول رقابت هــای انتخاباتــی مخالفــت خــود را 
ــه طــور کامــل اعــام کــرده اســت. ــا توافــق هســته ای ب ب

ــرده؛  ــر نک ــران تغیی ــداف ای ــار و اه ــه رفت ــد ک وی می گوی
ــت. ــخ اس ــن پاس ــران بهتری ــام ای ــر نظ ــن تغیی بنابرای

و  وکیــل   ،)John Bolton( بولتــون  رابــرت  جــان 
ــف  ــای مختل ــه در دولت ه ــت ک ــی اس ــات آمریکای دیپلم

اســت. کــرده  فعالیــت  جمهوری خــواه 
ســوی  از   ۲۰۰۶ دســامبر  تــا   ۲۰۰۵ اوت  از  بولتــون 
رئیس جمهــور جــرج دبلیــو بــوش بــه عنــوان ســفیر  
ــود. ــه کار ب ــغول ب ــد مش ــل متح ــازمان مل ــکا در س آمری

وی یکــی از منتقــدان بــزرگ سیاســت های دولــت اوبامــا 
در حــوزه سیاســت خارجــی و منتقــد بــزرگ برنامــه 

ــت. ــران اس ــته ای ای هس
جــان بولتــون در طیفــی از جمهوری خواهــان قــرار دارد کــه 
ــار و  ــرای مه ــه رهیافــت دیپلماتیــک ب ــادی ب ــدان اعتق چن
بازدارندگــی ندارنــد و از جملــه نومحافظه کارانــی اســت 
کــه ســخنان و عقایــد وی بازتاب دهنــده رهیافت هــای 

ــت. ــا ۲۰۰8 اس ــوش از ۲۰۰۰ ت ــی ب ــت خارج سیاس
بــه شــکل ویــژه جــان بولتــون مواضعــی تنــد و تیــز در قبال 
ــق هســته ای ســال  ــه تواف ــران و البت ــه هســته ای ای برنام
۲۰14 دارد و حتــی ســخن از بمبــاران تاسیســات هســته ای 

ایــران بــه میــان آورده اســت.
بولتــون اکنــون عضــو پیوســته ارشــد در مؤسســه امریکــن 

ــوز اســت.  ــز و از صاحب نظــران فاکــس نی انترپرای
ــزد  ــی نام ــت رامن ــی می ــت خارج ــاورین سیاس او از مش
حــزب جمهوری خــواه در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــود. ــال ۲۰1۲ ب س
ــه کاری  ــدد محافظ ــگاه های متع ــا اندیش ــن ب وی همچنی
ــی  ــن مل ــی و انجم ــت مل ــور امنی ــودی ام ــاد یه چــون بنی

ــکاری دارد. ــاح، هم س
وی همچنیــن از امضاکننــدگان نامــه ۲۶ ژانویــه 1۹۹8 
ــت. ــد آمریکاس ــرن جدی ــروژه ق ــوان پ ــا عن ــادی( ب )می
ــس  ــود در کنفران ــخنرانی خ ــون در س ــال ۲۰11، بولت در س
ایــن ســازمان در بروکســل از مشــروعیت ایــن ســازمان و 
بیــرون آوردن نــام آن از فهرســت تروریســتی حمایــت کــرد.
بولتــون همچنیــن در همایــش ایــن گــروه در ســال ۲۰1۵ 
کــه در پاریــس برگــزار شــد، شــرکت و بــر حمایــت از ایــن 

گــروه تاکیــد کــرد. ورلــد نیــوز

کوتاه خبر
رئیس سازمان حج و زیارت:

راهکارهایی برای تأمین امنیت 
حجاج ایرانی اندیشیده شده است

ــا  ــارت ب ــج و زی ــازمان ح ــس س ــدی، رئی ــد محم حمی
ــر از  ــزار و 3۰۰ نف ــاری 8۶ ه ــال ج ــه در س ــام اینک اع
ــت:  ــد، گف ــد ش ــرف خواهن ــج مش ــه ح ــان ب هموطنانم
بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن تعــداد شــامل زائــران، عوامــل 
اجرایــی، کادر پزشــکی، روحانیــون و ... اســت کــه در 

می شــوند. دســته بندی  ۵۹۰ کاروان  در  مجمــوع 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 3۰۰ کاروان »مدینــه  قبــل« و ۲۹۰ 
ــا  ــت: عموم ــار داش ــتند، اظه ــد« هس ــه  بع کاروان »مدین
کاروان هــا بــه صــورت 8۵ تــا 1۶۰ نفــره ســاماندهی 
شــده اند؛ در ایــن میــان ۵1/۵ درصــد از زائــران را آقایــان 

و 48/۵ درصــد را خانم هــا تشــکیل می دهنــد.
ــراز نگرانــی کمیســیون امنیــت ملــی  ــاره اب  محمــدی درب
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی از برگزاری 
حــج امســال و اقدامــات ســازمان حــج بــرای رفــع ایــن 
مهــم، تصریــح کــرد: تصمیم گیــری دربــاره اعــزام حجــاج 
ــر از ســازمان حــج گرفتــه شــده و تدبیــر و تصمیــم  فرات
نظــام اســت؛ از ایــن رو راهکارهایــی بــرای تأمیــن امنیــت 

و آرامــش زائــران ایرانــی اندیشــیده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده از ســوی ســازمان 
حــج بــه منظــور رفــع نگرانی هــای موجــود ادامــه 
داد: عمومــا در ســال های مختلــف مشــکاتی ماننــد 
برخوردهــای امــر بــه معــروف بــا حجــاج، بازداشــت های 
موقــت، فــوت زائــران بــه دلیــل کهولــت ســن و بیمــاری 
ــولگری  ــفارت و کنس ــن رو س ــت؛ از ای ــود داش و ... وج
ــور را  ــه ام ــت ک ــود داش ــال ها وج ــن س ــورمان در ای کش
پیگیــری می کــرد؛ امــا در شــرایط کنونــی و طبــق توافــق 
ــره کنســولی  ــت 1۰ نف ــه هیئ ــرر شــد ک ــه مق صورت گرفت
ــه  ــم از جمل ــن مه ــه ای ــوند ک ــتقر ش ــتان مس در عربس

ــب توجــه اســت. ــات جال اقدام
وی درخصــوص تدابیــر اندیشیده شــده بــرای بدرقــه 
دلیــل  بــه  فرودگاه هــا  امنیــت  تأمیــن  و  حجــاج 
ازدحــام افــراد اظهــار کــرد: همــه فرودگاه هــا بــرای 
افزایــش عزیمــت حجــاج اقــدام مناســبی کرده انــد 
نظــر  در  حجــاج  بدرقــه  بــرای  را  جایگاه هایــی  و 
گرفته انــد؛ در تهــران نیــز بــه دلیــل اینکــه فــرودگاه امــام 
ــر  ــتان در نظ ــاج ۹ اس ــزام حج ــل اع ــی)ره( مح خمین
ــل  ــتان های مح ــراد در اس ــیاری از اف ــده بس ــه ش گرفت
 خــود بدرقــه می شــوند کــه امــور پــرواز را آســان تر 

می کند.
بــه  واکنــش  در  زیــارت  و  حــج  ســازمان  رئیــس 
ــرد:  ــان ک ــز خاطرنش ــره نی ــج عم ــزاری ح ــال برگ احتم
تصمیم گیــری در ایــن خصــوص مبتنــی بــر انجــام 
ــن  ــت؛ از ای ــتان اس ــط عربس ــه توس ــدات توافق نام تعه
ــزار و بعــد  ــع برگ ــدا حــج تمت ــا ابت ــرد ت ــر ک ــد صب رو بای

تصمیــم در ایــن عرصــه گرفتــه شــود. خانــه ملــت

سرمقاله

»آتش به اختیار« به چه معناست؟                                              
استاد دانشگاه

دکتر محمدجواد قاسمی

دســتور »آتــش بــه اختیــار« صــادر می شــود.
ــوم  ــورد هج ــا م ــور م ــه کش ــی  ک ــرایط کنون در  ش
فرهنــگ بیگانــه قــرار گرفتــه،  هــر دو حالــت پیــش 

ــت. ــده اس آم
مقــام معظــم رهبــری ســیبل و هــدف را مشــخص 
بــه میــدان  را کــه  فرمودنــد، دشــمنان آشــکار 
ــه  ــا ب ــه م ــار فرهنگــی علی ــگ تمام عی ــد، جن آمده ان
ــخره  ــه س ــی را ب ــای اله ــد و ارزش ه راه انداخته ان
گرفته انــد را معرفــی فرمــوده و در مســائل فرهنگــی 
ــا  ــار ب ــه اختی ــش ب ــه آت ــد ک ــف کردن ــه را موظ هم
ــه  ــد و ب ــاع برخیزن ــه دف ــز، ب ــق و تمی ــدف دقی ه
جــای خــودی، بیگانــه را هــدف قــرار دهنــد و 

ــد. ــاکام کنن ــوذی را ن ــیطانی و نف ــای ش نیروه
در شــرایط  کنونــی در اثــر جنــگ نــرم دشــمن، 
مراکــز فرماندهــی فرهنگــی جامعــه دچــار اختــال 
ــر  ــه یکدیگ ــواکل )ب ــی، ت آشــکار شــده اند؛ بی تفاوت
ســرگرم  ســرگردانی،  فرافکنــی،  دادن(،  حوالــه 
مســائل فرعــی شــدن و غفلــت از اصــول و مســائل 
اساســی، سیاســی بازی و لجاجــت، مراکــز فرهنگــی 

ــه اســت.  ــا را  فراگرفت م
ــود در  ــورت خ ــن ص ــه بدتری ــی ب ــرال دموکراس لیب
ــمی  ــات رس ــن مؤسس ــت. ای ــترش اس ــال گس  ح
در ایــن شــرایط یــا نمی تواننــد یــا نمی خواهنــد بــه 
همــه وظایــف خــود عمــل کننــد. در چنیــن شــرایطی 
مجموعه هــای خودجــوش مردمــی در ایــن مراکــز و 
ــه  ــد ب ــی و ارزشــی بای ــای فرهنگ ــه صحنه ه در هم
میــدان بیاینــد و بــا ابتــکار و خاقیــت بــا هماهنگــی 
ــا  ــند و ب ــی را بشناس ــیب های فرهنگ ــت، آس و دق

آن هــا بــه مبــارزه فرهنگــی برخیزنــد.
ــرای  ــرای اج ــوش ب ــای خودج ــن مجموعه ه بهتری
ــان  ــام زم ــب ام ــار« نای ــه اختی ــش ب ــان »آت فرم
علیه الســام در ایــن زمــان، افســران جــوان در 
مراکــز علمــی، مســاجد، کانون هــای فرهنگــی و 
بســیج مردمــی هســتند کــه می تواننــد بــه صــورت 
عمومــی و هماهنــگ در نشــر معــارف دینــی و 
پیشــگیری از ولنــگاری فرهنگــی نقــش ایفــا کننــد.

بــه عبــارت دیگــر، آتــش بــه اختیــار همــان امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر و نظــارت عمومــی اســت 
ــه  ــن ب ــه مکلفی ــرای هم ــی ب ــات دین ــه از واجب ک
ــرای  ــال ب ــد متع ــوی خداون ــد و از س ــمار می آی ش
ــا در  ــت؛ منته ــده اس ــادر ش ــر ص ــای بش ــه ابن هم
ــا حساســیت بیشــتری در کشــور  ــی ب شــرایط کنون
ــال  ــد دنب ــه، بای ــرار گرفت ــوم ق ــورد هج ــه م ــا ک م

شــود. 
نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه دشــمن از ایــن 
فرمــان بــه شــدت بــه هــراس افتــاده و بــا خشــم و 
کینــه بســیار  بــه اقدامــات شــیطانی و تهمت هــای 
ــرای  ــل ب ــن دلی ــن بهتری ــد و ای ــاروا دســت می زن ن
ــان  ــّی زم ــان ول ــه فرم ــاندن ب ــل پوش ــه عم جام
ــرعی  ــه ش ــک وظیف ــوان ی ــه عن ــه ب ــه هم ــت ک اس

ــم. ــه آن بپردازی ــد ب بای

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه، در 
ــوان »فرصت هــای علمــی  ــا عن مراســمی ب
و فنــاوری پیــش روی کشــور و دیپلماســی 
علمــی« اظهــار داشــت: مــا در دنیــای 
ــم  ــه مفاهی ــم ک ــی می کنی ــی زندگ پرتحول
و ابزارهــا در آن ایســتا نیســتند. زمانــی 
همچــون  مجموعه هایــی  از   1۹ قــرن  در 
ــد؛  ــان می آم ــه می ــت ب ــق صحب ــادر مطل ق
ــت  ــه حاکمی ــتند ک ــود داش ــی وج حاکمان
آن هــا بــر روابــط انســانی مطلــق بــود؛ امــا 
در دوران گــذار پــس از جنــگ ســرد، امروزه 
ــورها  ــودن کش ــدرت ب ــی ابرق ــد کاهش رون
خــود  پایــان  بــه  بین الملــل  روابــط  در 
ــدگان  ــر تعیین کنن ــا دیگ ــیده و دولت ه رس
ــه  ــتند؛ بلک ــل نیس ــط بین المل ــق رواب مطل
 کنشــگران غیرحکومتــی جدیــدی ظهــور 
و نمــود پیــدا کرده انــد کــه ســابقا بیشــتر در 
ــد؛  حوزه هــای اقتصــادی فعالیــت می کردن
امــا در حــال حاضــر در حوزه هــای امنیتــی 

و سیاســی وارد شــده اند.
وی گفــت: برخــی از ایــن کنشــگران از 
ماننــد  برخوردارنــد  مثبــت  عملکــردی 
کارکــردی  دیگــر  برخــی  و   حــزب هللا 
ــن  ــش. همچنی ــد داع ــد مانن ــی دارن منف
دیگــر  از  قــدرت  ابــزار  تنوع پذیــری 
روابــط  در  ســابق  دوران  مشــخصات 
بین الملــل بــود؛ بدیــن معنــی کــه تعــداد و 
کمیــت ابــزارآالت جنگــی و نظامــی، مــاک 
مشــخصی بــرای ارزیابــی قــدرت یــک 
کشــور محســوب می شــد و بعدهــا قــدرت 

اقتصــادی بــه آن افــزوده شــد.  
امــروزه پارامترهــا و منابــع متنــوع دیگــری 
ــه  ــک کشــور اضاف ــدرت ی ــات ق ــه ملزوم ب
ــدرت  ــن عوامــل، ق ــه ای شــده اند و مجموع
ــد.   ــش می دهن ــک کشــور را افزای ــوذ ی نف

کاهــش  و  نفــوذ  افزایــش  بنابرایــن 
الزم  ابزارهــای  جملــه  از  آســیب پذیری 
ــوب  ــور محس ــک کش ــدرت ی ــن ق در تعیی

. ند می شــو
اینکــه  بیــان  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر 
کســب  بــرای  منطقــه  قدرت هــای 
مشــروعیت، امنیــت یــا هــر دوی ایــن 
ــزود:  ــد، اف ــه خــارج دارن ــگاه ب ــوالت، ن مق
ــر  ــا در حــال حاضــر در زی ــن کشــورها ی ای
ــرار  ــک کشــور خارجــی ق ــی ی ــر حمایت چت
دارنــد یــا در انتظــار چنین حمایتی از ســوی 
بــه ســر می برنــد.  نظام هــای خارجــی 
ــورها  ــه از کش ــت این گون ــرفت و امنی پیش
وابســته بــه خــارج اســت؛ امــا برجســتگی 
ــه اول  ــران در منطق ــامی ای ــوری اس جمه
ــردم  ــتقال طلبی م ــه اس ــث از روحی منبع
کشــور اســت و دوم بــه واســطه در معــرض 
تهدیــد دائمــی بــودن کشــور از ســوی دول 
خارجــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 

ــت.  اس
ظریــف تصریــح کــرد: نــگاه جمهــوری 
ــت  ــور درون زاس ــعه کش ــه توس ــامی ب اس
ــود  ــت خ ــروعیت و امنی ــرفت، مش و پیش
را از مــردم خویــش اخــذ می کنــد؛ لــذا 
ــوان آن را دارد کــه قــدرت خــود را  ــران ت ای
از طریــق امکانــات و ابزارهــای درون خــود 

ــد. ــش ده افزای
ــوال  ــی معم ــه داد: در دوران  انتقال وی ادام
ــورها  ــال کش ــا اضمح ــور ی ــان ظه ــه زم ب

اشــاره شــده و از آن یــاد می شــود. 

بــه عبــارت دیگــر کشــورهایی در دوران 
خاصــی وارد عرصــه وجــود و برخــی دیگــر 
نیــز از عرصــه وجــود خــارج شــده اند؛ 
ماننــد کشــور یوگســاوی ســابق کــه دیگــر 
وجــود  دنیــای کنونــی  در  آن  از  اثــری 
شــرایط  دقیــق  محاســبه  لــذا  نــدارد؛ 
زمانــی، تعیین کننــده خــط مشــی و مســیر 

حرکــت یــک کشــور خواهــد بــود و بنابرایــن 
زمــان  در  عــراق  همچــون  کشــورهایی 
 صــدام، لیبــی در زمــان معمــر قذافــی 
ــه دو بخــش شــمالی  و تقســیم ســودان ب
ــه مثال هــای موجــود در  ــی، از جمل و جنوب
عصــر کنونــی هســتند کــه بــه دلیــل اتخــاذ 
توســط  تفریــط  یــا  افــراط  خط مشــی 
ــی از آن کشــورها  ــر نام ــان، دیگ ــران آن رهب

ــت. ــان نیس در می
بیــان  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
وجــود  بــه  پیشــرفت های  بــا  داشــت: 
ــم، انتخــاب  ــاوری و عل آمــده در عرصــه فن
مخاطــب از بیــن رفتــه و تکنولــوژی باعــث 
ــان گســترده و در  ــه طیــف مخاطب شــده ک

ــود. ــده ش ــال پیچی ــن ح عی
ــرل  ــاوری کنت ــم و فن ــر عل ــوی دیگ  از س
بخــش  ســوی  از  را  عمومــی  افــکار 
بــرده  بیــن  از  حاکمیــت  از   مشــخصی 
ــادر  ــر ق ــال حاض ــازی در ح ــای مج و فض
ــه  ــف در عرص ــازی های مختل ــه جریان س ب
ــت  ــن جه ــت و بدی ــی اس ــت خارج سیاس
ــش داده  ــیب پذیری آن را افزای ــزان آس می

اســت. مهــر

وزیر امور خارجه کشور:

نگاه ایران به توسعه، پیشرفت 
و امنیت درون زاست

ادامه از صفحه اول

ــه ریاســت معــاون  ــرژی روز گذشــته ب ــی ان جلســه شــورای عال
ــد.  ــزار ش ــور برگ اول رئیس جمه

اســحاق جهانگیــری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه گــزارش نماینده 
وزارت نیــرو درخصــوص رونــد افزایشــی مصــرف بــرق در کشــور 
ــده  ــی نگران کنن ــرق، چالش ــه ب ــرف بی روی ــش مص ــت: افزای گف
ــا همراهــی  ــا ب ــد تنه ــوده و جلوگیــری از ایــن رون ــرای کشــور ب ب
و همــکاری مــردم میســر اســت؛ زیــرا اگــر مــردم همــکاری الزم 
ــت انجــام  ــا دول ــرژی ب را در راســتای اصــاح الگــوی مصــرف ان
ــی را  ــج چندان ــی نتای ــه تنهای ــرو ب ــای وزارت نی ــد، تاش ه ندهن

در بــر نخواهــد داشــت. 
معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن بــا اشــاره بــه یکــی از 
موضوعــات مطــرح در جلســه دربــاره تشــکیل کارگــروه هماهنگــی 
صــادرات بــرق و گاز طبیعــی اظهــار داشــت: الزم اســت چارچــوب 

روشــنی بــرای صــادرات بــرق و گاز تعییــن شــود تــا شــرکت های 
ایــن  در  بتواننــد  و گاز  بــرق  خصوصــی متقاضــی صــادرات 
ــد. ــت کنن ــر اســاس ســاز و کاری مشــخص فعالی چارچــوب و ب
در ایــن جلســه کــه وزرای نفــت، صنعــت، معــدن و تجــارت 
رئیس جمهــور  فنــاوری  و  علمــی  معــاون  و شهرســازی،   راه 
ــرژی اتمــی  و رؤســای ســازمان های برنامــه و بودجــه کشــور، ان
ــی از  ــتند، گزارش ــور داش ــز حض ــت نی ــط زیس ــت محی و حفاظ
عملکــرد مــاده 74 قانــون اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی ارائــه 
ــان ســال  ــا پای ــزارش از ســال ۹۰ ت ــن گ ــر اســاس ای ــه ب شــد ک
ــکه  ــون بش ــدود 1۵۲ میلی ــرو، ح ــات وزارت نی ــر اقدام ــر اث ۹4 ب
ــه کاهــش  ــه کــه منجــر ب نفــت خــام صرفه جویــی صــورت گرفت
4۲ میلیــون تــن دی اکســیدکربن شــده اســت. اطالع رســانی 

ریاســت جمهــوری

حجت االســام ســید ناصــر موســوی الرگانــی بــا اشــاره 
ــار  ــال اظه ــا شــرکت فرانســوی توت ــرارداد وزارت نفــت ب ــه ق ب
داشــت: نماینــدگان مجلــس در جریــان جزئیــات قراردادهــای 
ــال  ــا شــرکت توت ــر وزارت نفــت ب ــرارداد اخی ــژه ق ــی، به وی نفت

نیســتند. 
ــدگان  ــی از نماین ــی برخ ــه حت ــب اینک ــه جال ــزود: نکت وی اف
عضــو فراکســیون مدافــع دولــت نیــز از اینکــه جزئیــات 
قراردادهــای نفتــی بــه ســمع و نظرشــان نرســیده، گله منــد و 

ــتند.   ــرض هس ــوع معت ــن موض ــه ای ب
ــن دو  ــه مؤم ــم اینک ــد: علی رغ ــادآور ش ــی ی ــوی الرگان موس
ــتیم  ــاهد هس ــا ش ــود، ام ــده نمی ش ــوراخ گزی ــک س ــار از ی ب
ــال  ــرکت توت ــابقه ش ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ــت ب ــه دول ک
در بدعهــدی بــا کشــورمان، دوبــاره بــا آن قــرارداد امضــا 

می کنــد. متاســفانه شــرکت توتــال یــک بــار بــه دلیــل اعمــال 
تحریم هــای ظالمانــه غــرب، قــراردادش را بــا وزارت نفــت لغــو 
و کشــورمان را تــرک کــرد. هرچنــد کــه اکنــون نیــز اعــام کــرده 
در صــورت برگشــت تحریم هــا از قوانیــن بین المللــی پیــروی 
می کنــد و ایــن بــه معنــای تکــرار تجربــه تلــخ گذشــته اســت. 
بــه نظــر نمی رســد  اینکــه  بــر  بــا تاکیــد  وی در پایــان 
ــی کشــور  ــح مل ــه ســود و مصال ــد ب ــی جدی ــای نفت قرارداده
باشــد، خاطرنشــان کــرد: زمانــی کــه شــرکت توتــال ۵1 درصــد 
از ســهم نفــت کشــور را از آن خــود می کنــد و 1۵ درصــد از ســهم 
ایــن قــرارداد متعلــق بــه شــرکت چینــی اســت، در واقــع ایــران 
ــا ایــن اوصــاف  ــار نخواهــد داشــت؛ ب ــی در اختی ســهم چندان
ــب  ــه تصوی ــد ب ــت و بای ــور اس ــرر کش ــه ض ــات ب ــن توافق ای

ــد. دانشــجو ــس برس مجل

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد:

افزایش بی رویه برق، چالشی نگران کننده برای کشور
نماینده مردم فالورجان:

قرارداد دولت با توتال به ضرر مصالح کشور است 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
 سپاه، نماد ایستادگی 

ملت ایران است
ســردار غامحســین غیب پــرور، رئیــس ســازمان 
اصلــی  هــدف  مســتضعفین، گفــت:  بســیج 
ایــن جلســه، تحقــق فرامیــن و تدابیــر مقــام 
ــور اســت؛ چــرا  ــان ن ــاره راهی ــری درب معظــم رهب
کــه ایشــان بهتــر از هــر کســی دفــاع مقــدس و 

مصالــح انقــاب را می شناســند.
ــم  ــر معظ ــای رهب ــه فرمایش ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــه داد: راهی ــور ادام ــان ن ــاره راهی ــاب درب انق

نــور دفــاع مقــدس، یــک فنــاوری بــزرگ فرهنگی 
ــاع  ــراث دروان دف ــن می ــوان گرانبهاتری ــه عن و ب

ــت. ــد از آن اس ــدس و بع مق
غیب پــرور بــا تاکیــد بــر آثــار راهیــان نــور در 
واســطه  بــه  می توانیــم  مــا  گفــت:  جامعــه 
ــتادگی  ــی درس ایس ــزرگ فرهنگ ــت ب ــن حرک  ای
و مقاومــت را بــه نســل های آینــده منتقــل کنیــم و 

کمــاکان آن را به رخ دشــمن بکشــیم.
ــامی را در  ــاب اس ــرزندگی انق ــات و س وی حی
ــی  ــت فرهنگ ــن حرک ــداری از ای ــترش و پاس گس
دانســت و تاکیــد کــرد: حیــات و بالندگــی انقــاب 
اســامی و حرکــت رو بــه جلــوی آن از هیــچ راهی 

ــه در هشــت  ــی ک ــوس مبارک ــه قام جــز رجــوع ب
ــم،  ــت یافته ای ــه آن دس ــدس ب ــاع مق ــال دف س

ــود. ــل نمی ش حاص
خــون  پاسداشــت  بــر  تاکیــد  بــا  غیب پــرور 
شــهدای جنــگ تحمیلــی ادامــه داد: ایــن حماســه 
بــزرگ، نه تنهــا نظــام اســامی و کل جهــان اســام 
ــا  ــر م ــدا ب ــرد و خ ــرافراز ک ــانیت را س ــه انس بلک
ــزرگ  ــن حماســه ب ــم ای ــا بتوانی ــت گذاشــته ت من
ــم و  ــل کنی ــی منتق ــل های آت ــه نس ــی را ب و اله
ــت  ــتگاه ها و دول ــام دس ــه تم ــت ک ــته اس شایس
ــوان یــک نعمــت قــدر  ــه عن ــور را ب ــان ن ــز راهی نی

ــد. بدانن

ــزاری  ــخت افزاری و نرم اف ــوه س ــان وج ــا بی وی ب
ــل  ــخت افزاری مث ــش س ــت: بخ ــور گف ــان ن راهی
بــرای  ذهــاب  و  ایــاب  وســیله  مهیــا کــردن 
ــکان  ــردن م ــاده ک ــور و آم ــان ن ــای راهی کاروان ه
اســتراحت بــرای زائــران فقــط درصــد کمــی از کار 
راهیــان نــور اســت و بخــش مهــم آن نرم افــزاری 
ــت  ــرای تربی ــیله ای ب ــور وس ــان ن ــت و راهی اس

ــت. ــامی اس ــاب اس ــراز انق ــان ت انس
غیب پــرور بــا اشــاره ایســتادگی مــردم در راه 
انقــاب اســامی گفــت: ســپاه پاســداران انقــاب 
ــوده و  ــران ب ــت ای ــتادگی مل ــاد ایس ــامی، نم اس
ــت. فــارس ــاب اس ــی در انق ــف آن خودزن تضعی

امنیت
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،،
نــگاه جمهــوری اســامی بــه توســعه 
پیشــرفت  و  درون زاســت  کشــور 
مشــروعیت و امنیت خود را از مردم 

خویــش اخــذ می کنــد

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور، بــا اعــام 
افزایــش فعالیت هــای تخریبــی و همچنیــن جــذب نیــرو 
در باندهــای تروریســتی در دنیــا گفــت: تروریســت ها عــاوه 
بــر ایجــاد ناامنــی در جامعــه در اقتصــاد قاچــاق اســلحه و 

ــد. ــت می کنن ــیع فعالی ــتارهای وس ــدر و کش ــواد مخ م
 وی بــا اعــام اینکــه مبــارزه بــا تروریســم، عزمــی 
بــرای  انگیزشــی  افــزود: عامــل  را می طلبــد،  جهانــی 
ــه  ــرای ادام ــت ب ــز اهمی ــه حائ ــت ها نکت ــذب تروریس ج

همــه کشورهاســت. در  باندهــا  ایــن  فعالیت هــای 
 وزیــر کشــور بــه فعالیــت تروریســت ها به ویــژه در بعضــی 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــامی اش ــر اس ــه ظاه ــورهای ب از کش
ترویــج افراطی گــری باعــث گرایــش افــراد بــه ایــن باندهــا 
می شــود؛ تروریســت ها خواهــان نابــودی تعــداد زیــادی از 
مــردم هســتند. در تروریســم نویــن تاکتیــک مهــم عملیات 

انتحــاری اســت.
ــال کشــتار  ــه دنب ــه اینکــه تروریســت ها ب ــا اشــاره ب  وی ب
بیشــتر هســتند و بــه همیــن دلیــل بــه دنبــال ســاح هایی 
هســتند کــه آثــار مخــرب زیــادی را داشــته باشــد، گفــت: 
ــال وســایل کشــتار جمعــی هســتند کــه در  ــه دنب آن هــا ب
زمــان انــدک بیشــترین آثــار تخریبــی را داشــته باشــد؛ هــر 
چنــد اســتفاده از ایــن وســایل تخریبــی بــه معنی اســتفاده 

نکــردن از وســایل کشــتار معمــول نیســت.
ــا  ــتیم ب ــد هس ــا متعه ــرد: م ــد ک ــی تأکی ــی  فضل  رحمان

ــح و  ــه آزادی، صل ــری ک ــاس و تفک ــر لب ــت در ه تروریس
ــم. ــارزه کنی ــد، مب ــم می زن ــر ه ــه را ب ــت جامع امنی

وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط حاضــر، جرائم ســازمان یافته 
فراملــی تهدیــدی بــرای جامعــه جهانــی و بشــریت اســت، 
ــئله ای  ــات و مس ــن جنای ــی از مهم تری ــرد: یک ــح ک تصری
کــه جامعــه بین المللــی بــه آن حساســیت داشــته، پدیــده 

تــرور و آثــار آن اســت.
ــر کشــور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت:   وزی
ــه  ــت از مقول ــه  صراح ــل ب ــازمان مل ــناد س ــب اس در اغل
تروریســت بــه  عنــوان ضرورتــی جــدی در مقابلــه بــا صلــح 

ــاد شــده اســت. ی
وی گفــت: اجــزای تروریســم کــه موجــب شــکل گیری آن 
ــدی  ــد از عم ــای آن عبارتن ــن ویژگی ه ــود و همچنی می ش
بــودن، خشــونت آمیز بــودن، هــدف دار و وحشــت آور بــودن 
پیــروی نکــردن از قواعــد متعــارف جنگ هــا و تأکیــد 

ــر رفتــاری خــاص در جامعــه. داشــتن ب
ــی  ــد در پ ــرد: تروریســت جدی ــد ک ــی تأکی ــی  فضل  رحمان
ــرور  ــه در ت ــی  ک ــت؛ در حال ــان اس ــداد قربانی ــش تع افزای
ســنتی، آن هــا خواهــان افزایــش تعــداد مشــاهده کنندگان 
ــا  ــر آن موضــوع آن ه ــاوه  ب ــد ع ــرور جدی ــا در ت ــد؛ ام بودن
 خواهــان نابــودی تعــدادی زیــادی از مــردم هســتند 
بــه کار  را  دلیــل خشــن ترین شــیوه ها  بــه همیــن  و 

خبــر شــهر  می برنــد. 

 وزیر کشور:

متعهد به مبارزه با تروریسم هستیم 

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان 
ــل  ــک آزادی موص ــن تبری ــود ضم ــری خ ــت خب در نشس
ــاره ابعــاد مختلــف برجــام  بــه  دولــت و مــردم عــراق، درب
ــاره  ــادی در این ب ــر صحبت هــای زی ــار داشــت: پیش ت اظه
شــده اســت؛ ترامــپ و هیئــت حاکمــه آمریــکا نمی تواننــد 
یک جانبــه آن را نقــض کننــد و واکنش هــا و اقدامــات 
جهانــی ایــن چنــد وقــت هــم ایــن مســئله را بــه خوبــی 

نشــان داده اســت.
ــی  ــار برجــام را خنث ــد آث ــا ســعی می کنن ــت: آن ه وی گف
ــا  ــه  لحــاظ وضــع بعضــی تحریم هــا ی ــد؛ حــاال چــه ب کنن
ــه  ــام؛ البت ــت برج ــار مثب ــش آث ــرای کاه ــار آوردن ب فش
ــه کــه گفتــه شــد مــا آمادگــی کامــل بــرای هــر  همان گون

ــم. ــا را داری ــی از ســوی آن ه ــه اقدام گون
قاســمی در ادامــه درخصــوص اعــزام حجــاج ایرانــی 
ــط  ــتان رواب ــران و عربس ــت: ای ــج ۹۶ گف ــک ح ــه مناس ب
دیپلماتیــک بــا یکدیگــر ندارنــد و ســازمان حــج و زیــارت 
بــا تفاهمــی کــه در کشــور وجــود داشــت و مصوباتــی کــه 
ــا  صــورت گرفــت، مســئولیت ایــن مســئله را عهــده دار و ب

ــد. ــره ش ــعودی وارد مذاک ــرف س ط
ســخنگوی وزارت خارجــه افــزود: در آن مذاکــرات دو طــرف 
ــه  ــن لحظ ــا ای ــد و ت ــت آوردن ــه دس ــات الزم را ب تفاهم
قــرار بــر اعــزام حجــاج ایرانــی بــه مناســک حــج اســت و 

مقدمــات الزم آن هــم ترتیــب داده شــده اســت.

ــا بیــان اینکــه یکــی از نیازهــای همیشــگی حجــاج  وی ب
ــه داد:  ــات کنســولی در عربســتان اســت، ادام ــه خدم ارائ
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــان س ــه می ــم صورت گرفت ــا تفاه  ب
و طــرف ســعودی قــرار شــده 1۰ نفــر از وزارت امــور خارجــه 
بــرای ارائــه خدمــات کنســولی در روزهــای حــج در نقــاط 

مختلــف عربســتان حضــور داشــته باشــند.
ــکا  ــان آمری ــه می ــق صورت گرفت قاســمی درخصــوص تواف
ــوریه  ــق س ــی مناط ــس در بعض ــاره آتش ب ــیه درب و روس
ــم از طــرف  ــگاه نمی توان ــن جای ــن در ای ــار داشــت: م اظه
کســی تضمینــی دربــاره اجــرای توافــق میــان آن هــا 
ــران، روســیه و ترکیــه  ــه اینکــه ای ــا توجــه ب بدهــم؛ امــا ب
ــا  ــه کاهــش درگیری ه در نشســت های آســتانه نســبت ب
ــی را  ــات خوب ــوریه توافق ــق س ــی مناط ــش در بعض و آت
داشــته اند، می توانــم بگویــم کــه ایــن رایزنی هــا از طریــق 
کانال هــای دیپلماتیــک همچنــان ادامــه دارد و ســه طــرف 
در حــال تبــادل اطاعــات و آخریــن هماهنگی هــا بــا 

ــر هســتند.  یکدیگ
ســخنگوی وزارت خارجــه افــزود: اگــر توافــق صورت گرفتــه 
ــوریه  ــق س ــام مناط ــامل تم ــیه ش ــکا و روس ــان آمری می
ــه تمــام  شــود و مســئله آتش بــس و کاهــش تنش هــا ب
مناطــق ســوریه تســری پیــدا کنــد، بــه نحــوی کــه بتوانــد 
ثبــات و امنیــت را بــرای آن کشــور و مردمــش بــه ارمغــان 

ــد باشــد. مهــر ــد مفی ــاورد، می توان بی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور:

آمریکا می خواهد آثار برجام را خنثی کند

یادداشت
به قلم سردبیر

خودشکوفایی
امــور مــردم در ارتبــاط بــا ادارات و ارگان هایــی اســت 
ــه  ــرای سامان بخشــی ب ــی ب ــک مأموریت ــه هــر ی ک
کارهــا و نیازهــای مــردم دارنــد؛ کارکنــان اداری کــه 
ــاق  ــا اخ ــد ب ــد بتوانن ــتند، بای ــردم هس ــادم م خ

ــا اربــاب رجــوع برخــورد کننــد. انســانی ب
 اگــر اخــاق اداری در زندگــی کاری انســان وجــود 
باشــد، کار کــردن شــیرین و  و حضــور داشــته 
ــا رضایــت شــغلی و احســاس رضایتمنــدی  تــوأم ب
 و خودشــکوفایی از یــک ســو و رضایــت مــردم 
و پیشــرفت امــور و شــکوفایی کار از دیگــر ســو 
می شــود؛ درنتیجــه رضایــت خالــق و بــارش رحمت هــا 

و برکت هــای او را در پــی دارد. 
خطرناک تریــن رویــداد انســانی، انحطــاط اخاقــی 
اســت کــه در ایــن صــورت هیــچ چیــز بــه ســامت 
 نخواهــد مانــد و انســانیت انســان فرومی ریــزد 
و ایــن امــر در امــور اداری از جایگاهــی خطیــر 
و ویــژه برخــوردار اســت؛ زیــرا وقتــی انســان از 
ــا  ــد ب ــود و در پیون ــارج می ش ــردی خ ــدوده ف مح
پیونــد  ایــن  و  قــرار می گیــرد  انســان ها  دیگــر 
ــم  ــک حاک ــر اخــاق نی ــد، اگ ــی اداری می یاب صورت
ــر  ــن براب ــه چندی ــط انســانی نباشــد، فاجع ــر رواب ب
ــن  ــه واالتری ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود؛ ب می ش
مــاک در هــر ســازمان اداری، متخلــق بــودن افــراد 

ــت. ــانی اس ــاق انس ــه اخ ب
ــه  ــه مای ــام آنچ ــان علیه الس ــر مؤمن ــر امی از منظ
اســت واالیی شــان  ســبب  و  آدمیــان   برتــری 

ــات در اداره  ــن کرام ــت و ای ــی اس ــات اخاق کرام
ــی دارد.  ــی اساس ــور نقش ام

ــم  ــد: »علیک ــه آن حضــرت فرمودن ــت شــده ک روای
ــا رفعــه«  بمــکارم االخــاق فانه

ــبب  ــه آن س ــاق ک ــکارم اخ ــه م ــاد ب ــما ب ــر ش »ب
ــت.«  ــی اس واالی

ــه مــکارم اخــاق  ــان ب ــار آن ــی مردمــان و اعتب واالی
در ایشــان اســت و کســانی کــه در جایــگاه اداره 
امــور قــرار می گیرنــد، بیــش از هــر چیــز بــه مــکارم 
ــرا  ــد؛ چ ــانی نیازمندن ــای انس ــاق و بزرگواری ه اخ
کــه روابــط انســان ها بــدون کرامــات اخاقــی 

ــد.  ــد ش ــت خواه ــک و نادرس ــی خش روابط
ــن، کار  ــتفاده از قوانی ــا اس ــد ب ــان اداری نبای کارکن
مــردم را ســخت تر کننــد؛ بلکــه بایــد بــه مــردم بــه 
ــر  ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــاوره دهن ــک و مش ــتی کم درس
ــش برســند  ــه خوی ــوق حق ــه حق ــون ب  اســاس قان
ــن  ــت و تبیی ــان درس ــا بی ــد ب ــی ندارن ــر حق و اگ
قانــون مراجــع )اربــاب رجــوع( را بــه رضایــت 

برســانند.
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــد بتوان ــک کارمن ــه ی ــه ای ک  لحظ
را  مراجــع  فرصــت، کار  اولیــن  در  و  قوانیــن  از 
ــا او را  ــاند ی ــش برس ــه حقوق ــا او را ب ــد ی ــل کن ح
 توجیــه کنــد کــه قانــون بــرای او حقــی قــرار نــداده 
و لبخنــد رضایــت او را مشــاهده کنــد، ماندگارتریــن 
لحظــه عمــر خواهــد بــود کــه یــادآوری خاطــره اش 
لذت بخــش خواهــد بــود و خودشــکوفایی را بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.



کوتاه اخبار 
 نرخ سود، عامل مؤثر 
در رتبه بندی بانک ها

عبــاس کمــره ای، مدیــر کل نظــارت بــر بانک هــا 
ــاره  ــزی، درب ــک مرک ــاری بان ــات اعتب و مؤسس
طبقه بنــدی بانک هــا گفــت: میــان رتبه بنــدی 
رتبه بنــدی  و   )Credit Rating( اعتبــاری 
نظارتــی )Supervision Rating(، تفاوت هــای 

ــود دارد.  ــی وج اساس
مؤسســات  جهــان  کشــورهای  بیشــتر  در 
ــای معیارهــای مشــخص،  ــر مبن اعتبارســنجی ب
ــن  ــف را تعیی ــات مختل ــاری مؤسس ــه اعتب رتب
یــا  مالــی  تأمیــن  و جهــت ســرمایه گذاری، 
تضمیــن آن هــا بــه فعــاالن اقتصــادی خدمــات 

می دهنــد.  ارائــه  مشــاوره ای 
ــداری،  ــت بانک ــاره صنع ــت: درب ــار داش وی اظه
همــه  بــرای  واحــد  ســود  نــرخ  هم اکنــون 
اعمــال می شــود و اگــر بخواهیــم از طبقه بنــدی 
ــرخ ســودها را  ــد ن ــم، بای ــا اســتفاده کنی بانک ه
هــم لحــاظ کــرده و بپذیریــم کــه ارتبــاط منطقــی 
بیــن ریســک و بــازده وجــود دارد؛ بــه ایــن 
ــود  ــتری وج ــک بیش ــا ریس ــر ج ــه ه ــا ک معن
ــود؛  ــاظ ش ــم لح ــتری ه ــازده بیش ــد ب دارد، بای
ــدی  ــا را رتبه بن ــم بانک ه ــر بخواهی ــن اگ بنابرای
ــودها  ــرخ س ــاره ن ــد درب ــاید الزم باش ــم، ش کنی
ــرخ  ــتری دارد، ن ــک بیش ــه ریس ــی ک ــم، بانک ه
ــه  ــردازد ک ــی بپ ــه بانک ــری نســبت ب ســود باالت
ریســک پایین تــری دارد. این هــا مالحظاتــی 
ــود  ــا وج ــدی بانک ه ــاره رتبه بن ــه درب ــت ک  اس

دارد. 
ایــن مقــام مســئول در بانک مرکزی خاطرنشــان 
 کــرد: بــه هــر حــال اطالعــات را از بانک هــا 
ــان  ــر زم ــم و ه ــاری گرفته ای ــات اعتب و مؤسس
کــه مقامــات ارشــد بانــک مرکــزی صــالح 
بداننــد، دربــاره آن تصمیم گیــری خواهنــد کــرد. 
اعــالن عمومــی نتایــج ایــن رتبه بنــدی، بســتگی 
بــه سیاســت های کالن مقامــات بانــک مرکــزی 
دارد و اگــر صــالح بداننــد، آن را اعــالم می کننــد. 

پــول نیــوز

 کاهش قیمت دالر و طال 
در بازار آزاد

ــی  ــد نزول ــا رون ــال ب ــازار ارز و ط ــا در ب قیمت ه
همــراه شــده؛ بــه گونــه ای کــه هــر گــرم طــالی 
۱۸ عیــار ۲۳ تومــان بــه قیمــت حــدود ۱۱۳ 
ــت ۴  ــا اف ــکا ب ــان و دالر آمری ــزار و ۵۵۰ توم ه
ــود.  ــه می ش ــان فروخت ــی، ۳۷۸۶ توم تومان

در بــازار طــال و در میــان ســایر انواع طــال، مثقال 
 طــال بــدون تغییــر ۴۹۲ هــزار تومان قیمــت دارد 
و اونــس بــرای معامــالت در بازارهــای جهانــی 
ــه روز قبــل  ــا کاهــش ۶ دالری نســبت ب طــال ب
ــود.  ــتد می ش ــنت داد و س ۱۲۰۷ دالر و ۲۰ س

ــی  ــش ۶ تومان ــا کاه ــورو ب ــز ی ــازار ارز نی در ب
افــت  بــا  انگلســتان  پونــد  تومــان،   ۴۳۵۳
۷ تومانــی ۴۸۸۳ تومــان و لیــر ترکیــه بــا 
عرضــه  تومــان   ۱۰۸۴ تومانــی   ۳  کاهــش 

می شود. 
در میــان ســایر ارزهــا لیــر ترکیــه بــا ۳ تومــان 
کاهــش، ۱۰۸۴ تومــان قیمــت دارد و یــوان 
ــازار آزاد  ــان در ب ــر ۵۷۷ توم ــدون تغیی ــن ب چی

فروختــه می شــود. ایســنا

کوتاه از اقتصاد
 قیمت اوراق تسهیالت مسکن 

در مسیر تعادل
یــک مقــام مســئول در فرابــورس گفــت: بــا توجه 
ــازار  ــال شــدن ب ــاز فصــل تابســتان و فع ــه آغ ب
ــتر از  ــتقبال بیش ــاهد اس ــکن، ش ــالت مس معام
ــد  اوراق تســهیالت هســتیم؛ اگرچــه قیمــت رون

ــت.  ــه اس ــش گرفت ــی را در پی متعادل
مبینــا بنی اســدی درخصــوص فــراز و فرودهــای 
قیمــت اوراق تســهیالت مســکن توضیــح داد: از 
ــه ها  ــت تس ــا قیم ــون نه تنه ــال ۹۵ تاکن ــاز س آغ
افزایــش نیافتــه، بلکــه شــاهد کاهــش تدریجــی 
متوســط  مثــال  بــرای  بوده ایــم؛  قیمت هــا 
قیمــت اوراق تســهیالت مســکن در فروردین مــاه 
ــود کــه ایــن  ســال ۹۶ حــدود ۷۰ هــزار تومــان ب
رقــم از ابتــدای ســال گذشــته تــا حــال حاضــر، 

ــوده اســت.  کمتریــن میانگیــن قیمتــی ب
ــان اینکــه معمــوال اوج تقاضــای اوراق  ــا بی وی ب
ســال  طــول  در  مســکن  تســهیالت  گواهــی 
مربــوط بــه ماه هــای پایانــی فصــل بهــار و 
ــر  ــا در نظ ــزود: ب ــت، اف ــتان اس ــن تابس آغازی
ایــن مســئله، شــاهد هســتیم کــه  گرفتــن 
میانگیــن قیمــت اوراق تســهیالت مســکن در 
ــوده؛ در  ــان ب ــزار توم ــدود ۸۸ ه ــاه ۹۵ ح تیرم
حالــی کــه ایــن رقــم در ســال ۹۶ بــه ۷۵ هــزار 
تومــان رســیده؛ یعنــی ۱۳ هــزار تومــان کاهــش 

ــت.  ــه اس یافت
گواهــی  اوراق  قیمــت  کاهــش  بنی اســدی 
ــبت  ــاری نس ــال ج ــکن را در س ــهیالت مس تس
بــه ســال گذشــته یــادآور شــد و گفــت: در 
در  قیمت هــا  میانگیــن  نیــز  حاضــر  حــال 
نوســان  در  تومــان  هــزار   ۷۵ تــا   ۷۳ بــازه 
ــه  ــت ک ــانگر آن اس ــوع نش ــه در مجم ــت ک اس
قــرار  تعــادل  مســیر  در  اوراق  ایــن   قیمــت 

دارد. 
گفتنــی اســت کــه یکــی از راه هــای تأمیــن 
ــکن  ــد مس ــرای خری ــراد ب ــاز اف ــورد نی ــع م مناب
اوراق  خریــد  ممکــن،  زمــان  کوتاه تریــن  در 

تســهیالت مســکن اســت. 
اوراق حــق تقــدم اســتفاده از تســهیالت مســکن 
ــان  ــه آن ۵۰۰ هــزار توم ــه هــر برگ ــا »تســه« ک ی
منتشــر  مســکن  بانــک  توســط  دارد،  ارزش 

مهــر می شــود. 

تفکیک ترافیک داخلی و خارجی 
مخابرات در 20 استان

ایــران گفــت:  مخابــرات  شــرکت  ســخنگوی 
ــی  ــک داخل ــل از ترافی ــک بین المل ــک ترافی تفکی
در ۲۰ منطقــه از مناطــق مخابراتــی کشــور، کامــل 
ــال  ــده در ح ــق باقی مان ــده و در مناط ــی ش اجرای

ــت.  ــدن اس ــی ش عملیات
ــرای  ــا اج ــت: ب ــار داش ــام اظه ــا بیدخ محمدرض
ــک  ــک ترافی ــه تفکی ــی ک ــه در مناطق ــن مصوب ای
ــه ــورت پذیرفت ــی ص ــک داخل ــل از ترافی  بین المل

تعرفــه  از  درصــد   ۵۰ داخلــی  تعرفــه  قیمــت 
می شــود.  محاســبه  ارزان تــر  بین الملــل 

وی اضافــه کــرد: تفکیــک ترافیــک در اســتان های 
ــان  ــی، اصفه آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غرب
بوشــهر، خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی 
 ســمنان، سیســتان و بلوچســتان، فــارس، قزویــن
بویراحمــد و  کهگیلویــه  کرمانشــاه،   همــدان، 

ــال  ــزی، چهارمح ــل، مرک ــالن، اردبی ــزی، گی مرک
بختیــاری، لرســتان و قــم بــه صــورت کامــل 
عملیاتــی شــده و در مناطــق مخابراتــی دیگــر نیــز 

ــران جیــب ــت. ای ــدازی اس ــال راه ان در ح

ــی اســتان  ــر کل ســازمان امــور مالیات مدی
اصفهــان در جریــان دیــدار بــا مدیــر عامــل 
و معــاون اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه 
ــرکت  ــن ش ــد ای ــوط تولی ــد از خط و بازدی
ــرکتی  ــه، ش ــوالد مبارک ــه ف ــان اینک ــا بی ب
ــم  ــیار منظ ــی بس ــرد مال ــا عملک ــاک ب پ
ــران  ــایر مدی ــراه س ــه هم ــت: ب ــت، گف  اس
و همــکاران خــود از حضــور در فــوالد مبارکه 
ســربلندی کردیــم.  و  عــزت  احســاس 
تأثیــر حضــور فــوالد مبارکــه در چرخــه  
اقتصــاد کشــور و ارزش افــزوده  اســتان 
بــه خوبــی ملمــوس اســت؛ بــه نحــوی کــه 
ــود در اداره   ــول موج ــدول و فرم ــق ج طب
کل، عــوارض اخذشــده از ایــن شــرکت بــه 
ــن  ــال ۹۵، بی ــع، در س ــایر مناب ــراه س هم
ــز  ــداری و مراک ــهرداری و ۸۹۷ ده ۱۰۷ ش
بهداشــت و ســالمت توزیــع شــد؛ در واقــع 
ــا از  ــهرها و محل ه ــن ش ــه  ای ــردم هم م
ایــن عــوارض منتفــع شــدند و آن را در 
ــای خــود  ــادی محل ه ــران و آب ــت عم جه

ــد.  ــه کار گرفتن ب
مــراد امیــری تأکیــد کــرد: درآمدهــای 
ــوارض  ــات و ع ــت از محــل اخــذ مالی دول
ــل  ــه دلی ــال ۱۳۹۵، ب ــزوده در س ارزش اف
فعالیت هــای خوبــی کــه در بخــش تولیــد 
محصــوالت  فــروش  در  آن  تبــع  بــه  و 
شــرایطی  گرفــت،  انجــام  شــرکت ها 
ــای  ــا و درآمده ــه مالیات ه ــرد ک ــم ک فراه
خوبــی بــه حســاب اســتان ها و در نهایــت 

ــود.  ــز ش ــت واری ــاب دول ــه حس ب
کــرد  امیــدواری  اظهــار  همچنیــن  وی 
ــال ۹۶  ــه در س ــوالد مبارک ــرد ف ــه عملک ک
ایجــاد  و  تولیــد  بــا  آتــی  و ســال های 
ــه ای  ــه گون ــتر ب ــغلی بیش ــای ش فرصت ه
باشــد کــه هــم بتوانــد بــه کشــور خدمــت 
کنــد و هــم در بخــش ارزش افــزوده، 
و  دهداری هــا  و  شــهرداری ها  همچنــان 
درنهایــت مــردم را از محــل عــوارض ارزش 

افــزوده بهره منــد کنــد.
 مالیات و عوارض ارزش افزوده

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مالیــات 
و عــوارض ارزش افــزوده  اخذشــده از فوالد 
اســتفاده  زمینه هایــی  چــه  در  مبارکــه 
می شــود، گفــت: بخشــی از مالیات هــا 
و عــوارض پرداختــی فــوالد مبارکــه بــه 
حســاب خزانــه  دولــت واریــز می شــود 
دولــت  کارکنــان  حقــوق  از  ســهمی   و 
ــور را  ــتان و کش ــی اس ــای عمران و هزینه ه

دربرمی گیــرد. 
ــر  ــی ه ــای مالیات ــص درآمده او از تخصی
ــه خــود همــان اســتان در ســال  اســتان ب
ــت: در  ــاره گف ــر داد و در این ب ــاری خب ج

ــزی  ــه ای برنامه ری ــه گون ــم ب ــه  شش برنام
شــده کــه هــر مبلغــی کــه شــرکت ها 
ــی  ــز مالیات ــه مراک ــات ب ــوان مالی ــا عن ب
ــه خــود اســتان  ــد، ب اســتان واریــز می کنن

برمی گــردد. 
ــش  ــرد در بخ ــد عملک ــیوه همانن ــن ش ای
عــوارض ارزش افــزوده اســت کــه بالفاصله 
بــه حســاب شــهرداری ها و دهداری هــا 
واریــز می شــود و در امــور مربــوط بــه 
حقــوق کارکنــان، امــور درمانــی و بهداشــت 

و ســالمت جامعــه صــرف می شــود. 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه در ســال 
۹۶ هــر اســتانی کــه درآمــد بیشــتری 
داشــته باشــد، قطعــا از اعتبــارات عمرانــی 

ــد.  ــد ش ــوردار خواه ــتری برخ بیش
مــرادی بــا بیــان اینکــه اداره امــور مالیاتــی 
اســتان بــه دلیــل عملکــرد منظــم و مالــی 
ــه  شــفاف فــوالد مبارکــه، تاکنــون هیچ گون
مشــکلی بــا ایــن شــرکت نداشــته اســت، 
ــفاف و  ــرد ش ــی عملک ــرد: در پ ــح ک تصری
ــد  ــه تولی ــه در زمین ــوالد مبارک ــان ف درخش
و پرداخــت مالیــات، حــدود ۹۲ درصــد 
امــور  ســازمان  مالیاتــی  درآمدهــای 
مالیاتــی اســتان اصفهــان در ســال ۹۵ 

ــد.  ــق ش محق
ــوالد  ــوی ف ــه از س ــی ک ــات و عوارض مالی
مبارکــه در پایــان ســال ۹۵ پرداخــت شــد، 
بــرای کل کشــور کارگشــا بــود و ایــن باعــث 

افتخــار و شایســته  قدردانــی اســت. 

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
اظهــار کــرد: طــی بازدیــد از خطــوط تولیــد 
ــم  ــاهد بودی ــک ش ــه، از نزدی ــوالد مبارک ف
ــه  فضــای ســبز  ــن شــرکت در زمین ــه ای ک
ــرد  و اســتانداردهای زیســت محیطی عملک
ــه  ــی ب ــی واقع ــه معن ــته و ب ــی داش خوب
حــال  در  ســبز  صنعــت  یــک  صــورت 
ــزان فضــای  ــا ایــن می فعالیــت اســت و ب
ســبز خــود، اقلیــم مناســبی در منطقــه بــه 

ــت.  ــود آورده اس وج
ــی اســتان  ــر کل ســازمان امــور مالیات مدی

ســخنان  پایانــی  بخــش  در  اصفهــان 
ــع  ــه چــرخ صنای ــی ک ــزود: مادام خــود اف
ــی بچرخــد،  ــه خوب ــوالد ب ــد ف بزرگــی مانن
بــه  نیــز  کشــور  مالیاتــی  برنامه هــای 

می شــود. محقــق  خوبــی 
 پرداخت عوارض ارزش افزوده و 
مالیات، فرصت دیگری برای خدمت

در ایــن بازدیــد دکتــر بهــرام ســبحانی، 
ــه  ــه، ضمــن ارائ ــوالد مبارک ــر عامــل ف مدی
در  مبارکــه  فــوالد  عملکــرد  از  گزارشــی 
بازارهــای  تأمیــن  تولیــد،  بخش هــای 
داخلــی و صــادرات، ایجــاد ارزش افــزوده  
بیشــتر بــرای کشــور، توســعه  صنعــت 
فــوالد و اشــتغال زایی گفــت: ایــن شــرکت 
ورق هــای  تولیدکننــده   بزرگ تریــن 
فــوالدی تخــت در خاورمیانــه و شــمال 
آفریقــا و بــا ۱۱ واحــد احیــاء مســتقیم، بــا 
ــن در ســال،  ظرفیــت تولیــد ۱۲ میلیــون ت
ــفنجی  ــن اس ــده  آه ــن تولیدکنن بزرگ تری

ــت.  ــان اس در جه
ــه را  ــوالد مبارک ــروه ف ــی گ وی ارزش فعل
ــالم  ــال اع ــارد ری ــزار میلی ــش از ۲۵۰ ه بی
ــا ۷۵ هــزار  کــرد و افــزود: ایــن شــرکت ب
میلیــارد ریــال ســرمایه  ثبتــی، بزرگ تریــن 
شــرکت بــورس کشــور و دارای ســهم یــک 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  در  درصــدی 
)GDP( و ســهم ۵ درصــدی در تولیــد 
ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت اســت؛ 
ــترده   ــن گس ــره  تأمی ــه زنجی ــن اینک ضم
ــده   ــامل ۲۸۰۰ تأمین کنن ــه ش ــوالد مبارک ف
خدمــات و کاال و همچنین شــبکه  گســترده  
ــه   مشــتریان آن شــامل یــک هــزار کارخان
و کارگاه بــه طــور مســتقیم و ۳۰۰۰ کارخانــه 

و کارگاه بــه طــور غیرمســتقیم اســت. 
ــر  ــا تأکیــد ب مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه ب
شــرکت های  رتبه بنــدی  طبــق  اینکــه 
در  اساســی  فلــزات  بخــش  در  ایرانــی 
ــه  ــه  اول را ب ــه رتب ــوالد مبارک ــال ۹۵، ف س
خــود اختصــاص داده اســت، درخصــوص 
عملکــرد فــوالد مبارکــه در بخــش فــروش 
ــه  ــوالد مبارک ــت: ف ــادرات گف ــی و ص داخل
ــازار داخــل را در اولویــت  همــواره تأمیــن ب
قــرار داده اســت؛ در عیــن حــال بــا توجــه 
ــر حضــور در بازارهــای  ــت ب ــه تأکیــد دول ب
جهانــی و بــا توجــه بــه اینکــه محصــوالت 
فــوالد مبارکــه از نظــر کیفــی در ســطح 
ــی اســت، حــدود ۵۰ درصــد  بســیار مطلوب
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــی ف ــوالت صادرات محص
بازارهــای اتحادیــه  اروپــا صــادر شــده 

ــت.  اس
ــوالد  ــعه  ف ــه  راه توس ــریح نقش وی در تش
ــا افــق ســال ۱۴۰۴ گفــت: طبــق  مبارکــه ت
 ۵۵ تولیــد  کشــور،  چشــم انداز  ســند 
میلیــون تــن فــوالد پیش بینــی شــده 
ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــوالد مبارک ــروه ف ــه گ ک
زمــان  تــا  دارد  بنــا  حساب شــده ای 
یادشــده بــه تولیــد ۲۵ میلیــون تــن دســت 
یابــد و همچنــان ســهم ۵۰ درصــدی خــود 

ــد.  ــظ کن را حف
ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی و  ــعه های کم ــن توس ــر گرفت ــا در نظ ب
ــا  ــن طرح ه ــردن ای ــی ک ــی و عملیات کیف
میــزان ۱۰.۳  بــه  بــرای ســال جــاری، 
میلیــون تــن ظرفیــت ایجــاد کــرده اســت. 
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در ادامــه 
بــا اشــاره بــه حجــم مالیات هــا و عوارضــی 

ــرد:  ــح ک ــردازد، تصری ــت می پ ــه دول ــه ب ک
فــوالد مبارکــه پرداخــت عــوارض ارزش 
را فرصــت دیگــری  و مالیــات  افــزوده 
بــرای خدمــت بــه جامعــه می دانــد؛ از 
ــفاف و  ــردی ش ــا عملک ــواره ب ــن رو هم ای
منظــم در ایــن زمینــه اقــدام کــرده اســت.
 تمامی پرونده های مالیاتی فوالد 

مبارکه به روز شده است
ایــن گــزارش حاکــی اســت در ادامــه  
ایــن جلســه، امیرحســین نــادری، معــاون 
اقتصــادی و مالــی فــوالد مبارکــه، نیــز 
گفــت: گزارش هــای معتبــر حسابرســی 
درخصــوص شــرکت های بــازار ســرمایه 
ــغ  حاکــی از آن اســت کــه ۱۲ شــرکت، بال
ــد  ــر درآم ــات ب ــد از کل مالی ــر ۵۵ درص ب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــی کش پرداخت
فــوالد  میــان،  ایــن  در  کــه  داده انــد 
ــس از  ــوری را پ ــارم کش ــه  چه ــه رتب مبارک
حوزه هــای مخابــرات، نفــت و بانــک و 
ــدی  ــن شــرکت های تولی ــه  اول را در بی رتب

دارد. 
تمامــی  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
مبارکــه  فــوالد  مالیاتــی  پرونده هــای 
ــگاه  ــن بن ــث ای ــن حی ــه روز شــده و از ای ب
اول  تــراز  شــرکت های  از  اقتصــادی 
خاتمــه  در  می شــود،  کشــور محســوب 
ــهم  ــال ۹۵، از س ــرد: در س ــان ک خاطرنش
اســتان  مالیاتــی  امــور  اداره   وصولــی 
ــوالد  ــان(، ف ــارد توم ــان )۵۲۰۰ میلی اصفه
مبارکــه بــه تنهایــی بــه میــزان ۵۱۷ میلیارد 
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــت ک ــان پرداخ توم
ــان در  ــتان اصفه ــه  اس ــادل هزین ــم مع رق

ــت. ــال اس ــک س ی

مدیر کل سازمان امور مالیاتی استان اصفهان:

 فوالد مبارکه، شرکتی پاک 
با عملکرد مالی بسیار منظم است

 ۱۰  ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، اختصاص منبع ۳ 
برای نوسازی واحدهای تولیدی

 هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت به بانک ها

میلیارد تومان، هزینه تولید 
هر مگاوات برق

ــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: ۱۰ هــزار  قائم مقــام وزی
میلیــارد تومــان بــه نوســازی واحدهــای تولیــدی اختصــاص 

می یابــد.
بدهــی دولــت بــه بانک هــا نزدیــک بــه ۱۵۰ هــزار میلیــارد 

تومــان اســت.
پروســه تولیــد تــا توزیــع هــر مــگاوات بــرق، 3 میلیــارد تومــان 

هزینــه دارد.
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،،
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در 
ادامــه بــا اشــاره بــه حجــم مالیات هــا 
ــردازد  ــه دولــت می پ و عوارضــی کــه ب
تصریــح کــرد: فــوالد مبارکــه پرداخــت 
عــوارض ارزش افــزوده و مالیــات را 
بــه  بــرای خدمــت  فرصــت دیگــری 

جامعــه می دانــد

)آگهی مناقصه عمومی()آگهی تجدید مناقصه عمومی(
نوبت دومنوبت دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره ۴/۹۶/۳۳۲ مورخ ۹۶/۳/۱۸ شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه نردبان باالبر هیدرولیکی آتش نشانی 

با ارتفاع ۵۶ متر با شاسی طبق اسناد مناقصه جهت سازمان آتش نشانی فوالدشهر از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت 

اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه مورخ ۹۶/۵/۱ به واحد امور قراردادهای شهرداری 

فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی مسکن 
مهر فوالدشهر )در حد سفت کاری( را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای 

واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت 

اسناد مناقصه تا تاریخ ۹۶/۵/۱ به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر 

مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهرعباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

ــاق  کیمیای وطن نایب رییــس ات

بازرگانــی اصفهــان گفــت: بایــد از 
ظرفیــت ۷ میلیــون ایرانــی مقیــم 
توســعه  بــرای  کشــور  از  خــارج 
صنعــت توریســم و ســرمایه گذاری 

استان استفاده کنیم. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان، مصطفــی رناســی 
ــاق  ــی خــارج از کشــور در ات ــاالن اقتصــادی ایران ــب همــکاری فع در جلســه بررســی نحــوه جل
بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: اگــر ۵۰ درصــد ایــن جمعیــت ســاالنه یک بــار بــه ایــران ســفر 
کننــد، صنعــت گردشــگری متحــول می شــود و چنانچــه هــر یــک از آنــان یــک  منــزل در ایــران 

ــد.  ــق می دهن ــور را رون ــاختمان کش ــت س ــد، صنع ــداری کنن خری

ــا اشــاره بــه حضــور فعــال ایرانیــان مقیــم خــارج در انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت:  وی ب
بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه کشــور و به ویــژه اســتان اســتفاده کــرد؛ زیــرا ایــن افــراد یــا 
ــا فعــال اقتصــادی موفــق کــه توانســتند در یــک کشــور دیگــر ســال ها  تحصیلکــرده  هســتند ی

اقامــت کننــد. 
رئیــس کمیســیون سیاســتگذاری و پایــش اتــاق بازرگانــی اصفهــان اضافــه کــرد: تســهیل صــدور 
ــای  ــد از واحده ــگری، بازدی ــای گردش ــد از جاذبه ه ــارج، بازدی ــم خ ــان مقی ــرای ایرانی ــزا ب وی
ــرای  ــان را ب ــذب آن ــه ج ــد زمین ــرمایه گذاری، می توان ــای س ــی فرصت ه ــال و معرف ــی فع صنعت

ــازد.  ــم س ــتان فراه ــرمایه گذاری در اس س
علــی نــادری، مشــاور عالــی اتــاق بازرگانی اصفهان، در این جلســه با اشــاره به اینکه ثــروت ایرانیان 
مقیــم ایــاالت  متحــده امریــکا ۸۰۰ میلیــارد بــرآورد شــده اســت، افــزود: تمرکــز بــر روی ۱۰ ایرانــی 
 موفــق در آمریــکا می توانــد زمینــه جذب آنــان را به ســرمایه گذاری و انتقــال تجربه به ایــران فراهم

 سازد.

معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی آب 
الزم اســت وضعیــت قیمــت سروســامان پیــدا کنــد؛ بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد 

وزارت نیــرو پلکانــی شــدن قیمــت آب اســت. 
رحیــم میدانــی بــا بیــان اینکــه بــرای صرفه جویــی در آب ســه اهــرم وجــود دارد، 
اظهــار کــرد: مســائل فرهنگــی، تعرفــه و تجهیــزات مــواردی اســت کــه اگــر بــه 
آن هــا توجــه ویــژه شــود، می تــوان در مصــرف آب صرفه جویــی کافــی داشــت. 
ــی  ــده مصــرف در صرفه جوی ــوازم کاهن ــه اهمیــت اســتفاده از ل ــا اشــاره ب وی ب
میــزان  می توانــد  مناســب  ســردوش  نصــب  تنهــا  کــرد:  عنــوان  آب 
مصــرف آب یــک خانــواده را تــا یک ســوم کاهــش دهــد؛ امــا بــه دلیــل 
ــرف  ــده مص ــوازم کاهن ــتفاده از ل ــرای اس ــزه ای ب ــترکان انگی ــت آب مش  قیم

ندارند. 
ــن  ــه ششــم ای ــون برنام ــا قان ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی ــه مع ــه گفت ب

ــج  ــه تدری ــا ب ــازه را داده ت اج
آب  تمام شــده  قیمــت  بــه 

ــویم.  ــک ش نزدی
ــز در  ــئله نی ــن مس ــوز ای مج
اختیــار دولــت قــرار دارد؛ لــذا 
ــت  ــه قیم ــج ب ــه تدری ــد ب بای

برســیم.  آب  تمام شــده 
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب

حاضــر نیــز تعرفه هــای آب بــه صــورت پلکانــی اســت، گفــت: متاســفانه 
وضعیــت فعلــی بازدهــی کافــی را نــدارد و بایــد بــرای ایــن مســئله برنامه هــای 
متعــددی در نظــر گرفتــه شــود کــه امیدواریــم در دولــت دوازدهــم بــه ایــن مهــم 

توجــه و ایــن امــر اجرایــی شــود. ایرنــا

استفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج برنامه دولت دوازدهم برای قیمت آب



هشتبهشت
 سفر اعضای کمیسیون 

 امنیت ملی مجلس به اصفهان 
برای بررسی موضوع آب

ــفر  ــس از س ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس  س
اعضــای کمیســیون طی روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه در 
دو اســتان چهارمحــال بختیــاری و اصفهــان بــرای بررســی 

ــر داد. ــن دو اســتان خب موضــوع آب در شــورای تأمی

ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــت مجل ــیون امنی ــخنگوی کمیس   س
ــردی  ــت:  بروج ــیون گف ــن کمیس ــنبه ای ــه روز یکش جلس
ــت  ــوع آب و امنی ــه موض ــاره ب ــا اش ــه ب ــدای جلس در ابت
ــت آب  ــه امنی ــیون و کمیت ــرورت دارد کمیس ــت ض آن گف
ــن  ــی همی ــد. در پ ــال کن ــیت دنب ــا حساس ــوع را ب موض
ــی روزهــای  ــه یعن ــن هفت ــت، کمیســیون آخــر همی اهمی
چهارشــنبه و پنجشــنبه در دو اســتان چهارمحــال بختیــاری 
ــی  ــئله ف ــا مس ــرد ت ــد ک ــدا خواه ــور پی ــان حض و اصفه

ــود. ــی ش ــتان بررس ــن دو اس ــورای تأمی ــن در ش مابی
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
همچنیــن تاکیــد کــرد: نکتــه بعــدی، تاکیــد بــر ضــرورت 
وجــود مالقــات مــردم و مــوکالن بــا نماینــدگان اســت کــه 
ــند؛  ــود باش ــا وکالی خ ــان ب ــات آس ــه مالق ــادر ب ــد ق بای

ــود. ــق ش ــت و دقی ــت درس ــد مدیری ــی بای منته
نوریــان در همیــن زمینــه گفــت: مــردم از کمبــود آب گلــه 
ندارنــد، از بی عدالتــی در توزیــع آب گله منــد هســتند؛ چــرا 
ــه رو ســت، بایــد  ــا کمبــود آب روب اســتانی کــه خــودش ب

آب بــه روســتاهای دیگــر بدهــد؟

پیش بینی برداشت ۷۰۰ تن کاسنی 
از مزارع آران و بیدگل

مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل از  کیمیای وطن  
آغــاز برداشــت گیــاه دارویــی کاســنی از ســطح ۱۸۰ هکتــار 
ایــن شهرســتان خبــر داد کــه پیش بینــی  از مــزارع 
می شــود ۷۰۰ تــن از ایــن محصــول امســال برداشــت 

شود.
حســین فتاحــی اظهــار داشــت: پیش بینــی می شــود 
امســال بیــش از ۷۰۰ تــن گیــاه کاســنی از مــزارع بخــش 
ــه شهرســتان برداشــت  ــزارع حوم ــزی و بعضــی از م مرک

شــود.
وی اظهــار داشــت: کشــت کاســنی از اوایــل فروردین مــاه 
ــاز می شــود و برداشــت آن از اواســط  ــدگل آغ در آران و بی
تیرمــاه آغــاز شــده و تــا پایــان ایــن مــاه نیــز ادامــه دارد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــد ســالی  ــه کاســنی چن ــی از جمل ــان داروی کاشــت گیاه
اســت کــه در آران و بیــدگل آغــاز شــده، تصریــح کــرد: بــا 
ــرایط آب و  ــا ش ــی ب ــان داروی ــازگاری گیاه ــه س ــه ب توج
هوایــی منطقــه و همچنیــن صرفــه اقتصــادی بهتــر نســبت 
بــه محصــوالت جایگزیــن، هــر ســال کشــاورزان بیشــتری 

ــد. ــت می کنن ــن محصــول رغب ــرای کاشــت ای ب
ــه  ــنی از جمل ــاه کاس ــزای گی ــام اج ــت از تم ــی اس گفتن
ریشــه، بــذر و کاه آن اســتفاده می شــود؛ بــه طــوری 
کــه ریشــه آن بــرای مصرف هــای دارویــی، کاه بــرای 
تهیــه عــرق کاســنی و بــذر آن هــم بــرای کشــت اســتفاده 

می شــود.

 دادگستری نجف آباد 
به عنوان اولین نقطه قضایی کشور 

به شبکه فیبر نوری متصل شد
معــاون آمــار و فنــاوری اطالعــات دادگســتری کل 
اســتان اصفهــان از اتصــال دادگســتری شهرســتان 
نجف آبــاد بــه عنــوان اولیــن نقطــه قضایــی کشــور بــه 

ــر داد. ــوری خب ــر ن ــبکه فیب ش
ــر  ــدازی شــبکه فیب   محســن لســانی در مراســم راه ان
ــاد گفــت: پــس از امضــای  ــوری دادگســتری نجف آب ن
تفاهم نامــه بــا شــرکت مخابــرات اســتان در ســال 
ــتانداری  ــکاری اس ــا هم ــرات و ب ــالش مخاب ــا ت 95، ب
ــر  ــی فیب ــه کابل کش ــدام ب ــتان اق ــهرداری های اس و ش
نــوری در 3۰ نقطــه از حوزه هــای قضایــی اســتان شــد.

وی اظهــار کــرد: پــس از توافــق ســال گذشــته بــا 
ــد،  ــی در ســال جدی ــزات فن ــرات و وصــول تجهی مخاب
ــتان  ــن شهرس ــوان اولی ــه عن ــاد ب ــتری نجف آب دادگس

ــد. ــل ش ــوری متص ــر ن ــبکه فیب ــه ش ــور ب کش
معــاون فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات مرکــز آمــار 
ــدای  ــت: از ابت ــه گف ــوه قضائی ــات ق ــاوری اطالع و فن
ــه شــبکه  ــی ب ــای قضای ــرح اتصــال حوزه ه اجــرای ط
فیبــر نــوری حــدود ۷۰۰ نقطــه در کل کشــور بــا هزینــه 
بالــغ بــر 4۰ میلیــارد تومــان آمــاده اتصــال بــه شــبکه 

ــوری شــده اســت. ــر ن فیب
رضــا آســیابانی  در بــاره ســامانه »ثنــا« بــه عنــوان یکــی 
دیگــر از طرح هــای در دســت اجــرای قــوه قضائیــه در 
ــک«  ــت الکترونی ــرح »عدال ــازی ط ــتای پیاده س راس
گفــت: از ابتــدای راه انــدازی ایــن ســامانه تاکنــون 
حــدود 3 میلیــون نفــر در ایــن ســامانه ثبت نــام 

کرده انــد.
 آســیابانی خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــدت حــدود 4 
 میلیــون ابــالغ الکترونیکــی صــادر و حــدود 3 میلیــون 
و ۷۰۰ هــزار فقــره از ایــن ابالغ هــا مشــاهده شــده 
ــم در  ــی عظی ــن اســاس شــاهد تحول ــر همی اســت؛ ب

حــوزه ابــالغ و کاهــش هزینه هــا هســتیم.
ــه  ــوه قضائی ــات ق ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــاون فن مع
خاطرنشــان کــرد: بــه صــورت میانگیــن روزانه در کشــور 
حــدود ۱6۰ هــزار ابــالغ صــادر می شــود کــه حــدود 3۰ 

درصــد از آن بــه صــورت الکترونیکــی اســت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
اصفهــان چنــد روز مانــده بــه ســفر رئیــس 
ســازمان اوقــاف کشــور بــه شــهر فرهنــگ 
و تمــدن ایــران اســالمی، در جمــع اهالــی 
ــرد  ــم از عملک ــا ه ــد ت ــر ش ــانه حاض رس
ــار  ــم از آم ــد و ه ــن اداره بگوی ــاله ای یکس
ــا  ــده آن ه ــه پرون ــی ک اخــذ ســند موقوفات
ســال ها در  محاکــم قضایــی بــاال و پاییــن 
ــه  ــع موقوف ــه نف ــن رأی ب ــده و همچنی ش
اراضــی کــه برخــی  از  بــودن بســیاری 
از  بــه اســتفاده غیرقانونــی  متصرفیــن 

ــتند. ــادرت داش ــا مب آن ه
بــه گفتــه حجت االســالم و المســلمین 
 رضــا صادقــی بــا صــادر شــدن ســند 
و تعییــن تکلیــف ایــن اراضــی از ایــن 
چارچوب هــای  بایــد  متصرفیــن  پــس 

ســند وقــف را رعایــت کننــد.
ســند  اخــذ  طالیــه دار  را  اصفهــان  وی 
موقوفــات در کشــور عنــوان کــرد و بــه ایــن 
ــه در ســه ماهــه  مســئله اشــاره داشــت ک
از ســوی  امســال 363 ســند موقوفــه 
ــد و  ــادر ش ــالک ص ــناد و ام ــازمان اس س
4۸ مــورد نیــز تعییــن تکلیــف دعــاوی 

ــت. ــورت گرف ص
وی  بــه اخــذ ســند موقوفــه محمدحســین 
پیــچ  در  ســال ها  )حصــه( کــه  خــان 
مختلــف  دســتگاه های  کشــمش های 
قــرار داشــت، اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
۱24 هکتــار از شــش دانــگ ایــن موقوفــه 
ــر  ــه ب ــن موقوف ســنددار شــد کــه نیــت ای
روضه خوانــی، ســفر بــه عتبــات عالیــات و 

ــت. ــرات اس ــرات و مب خی
 متصرفین در حصه با اوقاف 

همکاری کنند 
ــه  ــی ک حجت االســالم و المســلمین صادق
در گفته هایــش رضایــت خاطــر از عملکــرد 
مجموعــه اش در زمینــه اقداماتــی کــه برای 
اخــذ ســند موقوفــات صــورت گرفتــه مــوج 
ــخن  ــئله س ــن مس ــه از ای ــی زد، در ادام م
گفــت: متاســفانه 4۰ هکتــار از اراضــی ایــن 
موقوفــه در اختیــار راه و شهرســازی اســت 
ــه  ــرای تنظیــم قــرارداد اجــاره ب کــه اگــر ب
اداره اوقــاف مراجعــه نکننــد، برابــر قانــون 
و از طریــق محاکــم قضایــی بــا آنــان 

برخــورد خواهــد شــد.
دیگــر  از  نیــز  را  شــهرداری  البتــه  وی 
ــد  ــوان و تاکی ــه عن ــن موقوف ــن ای متصرفی
ــورت  ــهرداری ص ــا ش ــی ب ــرد: رایزنی های ک

ــه را در  ــن موقوف ــوض ای ــه مع ــه  ک گرفت
ــه  ــهر ب ــطح ش ــاری س ــاختمان های تج س

اداره اوقــاف واگــذار کننــد.
ــه  ــان ادام ــتان اصفه ــاف اس ــس اوق رئی
ــن  ــکونی ای ــش مس ــا بخ ــه ب داد: در رابط
موقوفــه هــم بــا مجــوزی کــه رئیــس 
صــادر  زمینــه  ایــن  در  اوقــاف کشــور 
ــدون  ــه ب ــت ک ــده اس ــرر ش ــد، مق کرده ان
پذیــره قــرارداد عرصــه بــا مالکیــن تنظیــم 
شــود و در بخــش تجــاری نیــز بــا حداقــل 
پذیــره )3۰درصــد( طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی دادگســتری قــرارداد اجــاره تنظیــم 
شــود و تمامــی اعیانــی بــه مالکیــن تعلــق 

ــرد. گی
وی البتــه بــه نکتــه جالــب توجهــی در 
ــرد و  ــاره ک ــه اش ــه حص ــا موقوف ــه ب رابط
ــه  ــی فقی ــده ول ــاس نماین ــر اس ــت: ب گف
ــه  ــن موقوف ــاف، درآمــد ای در ســازمان اوق
ــات  ــرف اقدام ــه ص ــه حص ــد در منطق بای

ــود. ــی ش خدمات
 سنگ اندازی برخی برای اخذ 

نشدن سند موقوفه حصه 
ــراز و نشــیب هایی کــه  وی در حاشــیه از ف
ایــن پرونــده در طــول ســال های مختلــف 
در محاکــم قضایــی داشــته اســت، ســخن 
گفــت و اشــاره داشــت کــه برخــی از 
متصرفینــی کــه دارای زمین هــای چنــد 
صــد هکتــاری کشــاورزی در ایــن منطقــه 
ــاف  ــد، ســال ها ســد راه اوق )حصــه( بودن

ــه شــدند. ــن موقوف ــرای اخــذ ســند ای ب
صادقــی  المســلمین  و  حجت االســالم 
دانــگ  شــش  موقوفــه  ســند  اخــذ 
روســتای اســفیدان شهرســتان نطنــز، 6۰۰ 
ــار  ــاد، 2۰۰هکت ــتای کبوترآب ــار از روس هکت
برائــان  بخــش  از  روســتای کالرتــان  از 
 جنوبــی، 2۰۰هکتــار از روســتای انــدالن زیار 
در  ملــک  موقوفــه  از  هکتــار   43۰ و 
ــر  ــیمرغ( را از دیگ ــهرک س ــورزوق )ش خ
ــال  ــاف در س ــده اوق ــند های دریافت ش س

ــرد. ــوان ک ــاری عن ج
ــه  ــه از ۷2 حب ــی 6۱ حب ــه صادق ــه گفت ب
ــده  ــنددار ش ــز س ــک نی ــتای اصفهان روس

ــه  ــگ موقوف ــش دان ــگ از ش ــک دان و ی
ــه مســاحت  ــی ب ــدی نجف ابوالفضــل و مه
ــه  ــز ک ــه( نی ــه راهی درچ ــار )س 35۷ هکت
وقــف بــر حــوزه علمیــه نجفــی بــوده، ســند 

آن اخــذ شــده اســت.
دریافــت  بــه  آنجــا  تــا  اوقــاف  مدیــر 
ســندههای اوقــاف اشــاره کــرد کــه شــش 
در  واقــع  جعفرآبــاد  موقوفــه  دانــگ 
هکتــار(  ۱35( خمینی شــهر  جوی آبــاد 
زیــادی  تعــداد  و  شــده  ســنددار  نیــز 
تنظیــم  اجــاره  قــرارداد  متصرفیــن  از 

نــد. کرده ا

در  رأی  دو  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــده کــه  صــادر   2 مــاده  کمیســیون 
ــم،  ــی کنی درصــدد هســتیم آن هــا را اجرای
عنــوان کــرد: ایــن دو رأی بــه موقوفــه 
ــه  ــر جمل ــهرضا و امی ــکری در ش ــر لش امی

می شــود. مربــوط  اردســتان  در 
وی همچنیــن بــه موقوفــه بودن بهارســتان 
کــه ســوال دائمــی رســانه ها بــوده، اشــاره 
کــرد و گفــت: هم اکنــون متولــی بهارســتان 
و قلعه شــور فــردی بــه نــام نجفــی اســت. 
اداره ثبــت اســناد حاضــر بــه صــدور ســند 
6۰ هکتــار از ایــن اراضــی اســت؛ امــا اداره 
اوقــاف اســتان بــه ایــن مســئله معتــرض 
اســت؛ زیــرا بهارســتان وقــف اســت و بایــد 

ایــن موضــوع اثبــات شــود.
 مطالبات اوقاف از3۷ دستگاه 

دولتی
مطالبــات  بــه  صادقــی  حجت االســالم 

اداره کل اوقــاف از 3۷ دســتگاه در اســتان 
اشــاره کــرد و گفــت: میــزان طلــب اوقــاف 
از ایــن دســتگاه ها حــدود 6 میلیــارد و 

ــت. ــان اس ــون توم 66۰ میلی
آمــوزش  از  را  مطالبــات  بیشــترین   وی 
ــرق،  ــان، اداره ب ــرورش، ورزش و جوان و پ
مســلح،  نیروهــای  شهرســازی،  و  راه 
ــاد  ــالمی و جه ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن

ــرد. ــوان ک ــتان عن ــاورزی اس کش
 وی همچنیــن بــه ثبــت 2۱ موقوفــه جدیــد 
در اســتان اصفهــان در دوران اجــرای طــرح 
آرامــش بهــاری اشــاره کــرد و افــزود: 
ــف در  ــک وق ــت در هــر روز ی ــوان گف می ت

ــان انجــام شــده اســت. اســتان اصفه
 بعضی امامزاده ها برای  

درآمدزایی شانس ندارند 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در 
اصفهــان  اســتان  امامزاده هــای  همــه 
ــع اســت، گفــت: البتــه  دفــن میــت بالمان
ــا اعــالم  بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ب
 نرخ هــای یــک یــا دو میلیــارد تومانــی 
و 5۰۰ تــا 6۰۰ میلیــون تومانــی امــکان 
تــا  محــدود کرده ایــم  بســیار  را  دفــن 

دفنــی صــورت نگیــرد.
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
اصفهــان همچنیــن دربــاره اســتفاده از 
ظرفیــت خیریــن بــرای بهره بــرداری از 
ــت:  ــزادگان گف ــی امام ــای عمران فعالیت ه
درآمــد بســیاری از امامــزادگان ماهانــه 
اســت  تومــان  میلیــون   ۱.5  حداکثــر 
و بــا ایــن درآمــد حتــی نمی تــوان حقــوق 
متولــی خادمــان امامــزاده را  پرداخــت 
امامــزادگان  بعضــی  رو  ایــن  از  کــرد؛ 
ــتاها  ــن در روس ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــز ب  نی
و نقــاط دوردســت و حتــی بافــت فرســوده 

درخصــوص درآمدزایــی شــانس ندارنــد.
بــا  همچنیــن  صادقــی  حجت االســالم 
ــی  ــای عمران ــرای فعالیت ه ــه اج ــاره ب اش
ــان در  ــتان اصفه ــه اس ــه متبرک در ۱۰۰ بقع
ــع  ــرح جام ــرد: ط ــه ک ــاری اضاف ــال ج س
3۰ بقعــه متبرکــه اســتان اصفهــان نیــز در 

ــت. ــن اس ــت تدوی دس

مدیر کل اوقاف استان اصفهان از صدور 363 سند موقوفه در سال جاری خبر داد

در موقوفه حصه تمامی اعیانی به مالکین تعلق گیرد
برای تنظیم اجاره با متصرفین موقوفات، حداقل ها در نظر گرفته می شود 

گفــت:  اصفهــان  اســتان  اســالمی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
پانزدهمیــن اجالســیه بین المللــی پیرغالمــان حســینی امســال 

بــه میزبانــی اصفهــان برگــزار می شــود.
حجت االســالم رحمــت هللا اروجــی اظهــار داشــت: امســال 
ــیه  ــی اجالس ــم و مذهب ــداد مه ــان روی ــان میزب ــتان اصفه اس

بین المللــی پیرغالمــان حســینی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان در ایــن اجالســیه میزبــان بیــش 
ــزود: در  ــت، اف ــی اس ــی و خارج ــان داخل ــزار مهم ــک ه از ی
 ایــن اجــالس از پیرغالمــان بــاالی ۷۰ ســال تجلیــل می شــود 
ــت های  ــزاری نشس ــی، برگ ــمند مذهب ــار ارزش ــی از آث و رونمای

ــم اجــالس اســت. ــای مه ــر برنامه  ه ــی از دیگ علم
مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان ثبــت ملــی یکــی 
برنامه هــای  از  را  اصفهــان  اســتان  عــزاداری  آیین هــای  از 

ــتا  ــن راس ــت: در ای ــراز داش ــمرد و اب ــالس برش ــن اج ــم ای مه
ــالس  ــن اج ــزاری پانزدهمی ــرای برگ ــی ب ــای مختلف کمیته ه
پیرغالمــان حســینی در اصفهــان تشــکیل شــده و اداره کل 
ــی و  ــکل های دین ــه تش ــئولیت کمیت ــالمی مس ــات اس تبلیغ

ــده دارد. ــر عه ــالس را ب ــن اج ــی ای ــات مذهب هیئ
ــان ــی واعظ ــایی و معرف ــه شناس ــن کمیت ــرد: ای ــه ک  وی اضاف

ویــژه  آیین هــای  مــداح،  شــهدای  شــاعران،  هنرمنــدان، 
ــر  ــی اجــالس را ب ــک کالم مســئولیت محتوای ــزاداری و در ی ع

عهــده دارد.
پیرغالمــان  بین المللــی  اجالســیه  اولیــن  اســت  گفتنــی 
حســینی در حســینیه جمــاران و چهاردهمیــن آن در بندرعبــاس 
برگــزار شــد و امســال اصفهــان از تاریــخ 2۱ تــا 24 شــهریورماه 

ــت. مهــر ــالس اس ــن اج ــن دوره ای ــان پانزدهمی میزب

بــا  دیــدار  در  نمــازی  عبدالنبــی  آیــت هللا 
شــهردار و مدیــران شــهری شــهرداری کاشــان 
ــروه  ــرد، گ ــر ف ــودی ه ــرد: ارزش وج ــان ک بی
بــه  نظــام سیاســی  یــا هــر  ، تشــکیالت 
پیوســتگی عملکــرد آن اســت و ارزیابــی یــک 
گــروه یــا تشــکیالت بــا بررســی مهــارت، 
دانــش و تخصــص الزم آن ســازمان بــه دســت 

می آیــد.
وی بــا بیــان اینکــه ســال های 92 تــا 96 
یکــی از درخشــان ترین دوره هــای مدیریــت 
شــهری را در کاشــان شــاهد هســتیم، تصریــح 
کــرد: از برنامه هــا آگاه هســتم و در شــهر 
عملکــرد شــهرداری  و  دارم  رفت وآمــد  نیــز 

هــم گــواه  مــردم  مراجعــات  می بینــم؛  را 
ــن دوره  ــن دوره موفق تری ــه ای ــت ک ــن اس ای
و  می شــود  محســوب  شــهری  مدیریــت 
ــه دوره  ــم ک ــی را می ده ــن گواه ــم ای ــن ه م
مدیریــت مهنــدس ناظــم رضــوی موفق تریــن 

دوره مدیریــت در شــهرداری بــوده اســت.
امــام جمعــه کاشــان ادامــه داد: البتــه توقــع بر 
اســاس امکانــات و قــدرت فــردی اســت و بــا 
توجــه بــه جمعیــت کاشــان خدمــات خوبــی در 

ایــن مــدت انجــام شــده اســت.
نمــازی بــا اشــاره بــه اینکــه قضــاوت و داوری 
بایــد منصفانــه اظهــار شــود، افــزود: همــه 
جــا کمبودهــا و کاســتی هایی وجــود دارد و 

ــود  ــکال نمی ش ــص و اش ــم بی نق ــت ه مدیری
و فقــط ذات اقــدس الهــی اســت که از اشــکال 

مبراســت.
 نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان بــا بیــان اینکــه 
مقتدرتریــن  دنیــا  مکتــوب  رســانه های   در 
و محبوب تریــن رهبــر دنیــا، مقــام معظــم 
رهبــری معرفــی شــد، تاکیــد کــرد: نظــام 
جمهــوری اســالمی در جمع بنــدی موفق تریــن 
ــوریه  ــش در س ــور داع ــث حض ــوده و در بح ب
و عــراق و اعــزام مستشــاران نظامــی بــه 
عــراق جمهــوری اســالمی موفــق عمــل کــرده                

ــت. اس
نمــازی بــا تاکیــد بــر عملکــرد موفق شــهرداری 

در دوره مدیریــت نویــن شــهرداری کاشــان 
افــزود: اختــالف نظــر بین شــهرداری و شــورای 
ــن  ــود دارد و ای ــهرها وج ــه ش ــالمی در هم اس
امــری طبیعــی محســوب می شــود و اختــالف 

نظــر، نشــانه اســتقالل در تفکــر اســت.
ــه کاشــان  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول  نماین
بــا اشــاره بــه اینکــه در مدیریــت نیــاز بــه ســعه 
صــدر داریــم، خاطرنشــان کــرد: خطــا را نبایــد 
بــا خطــا جبــران کنیــم و بــا اختــالف نمی شــود 
شــهر یــا یــک نظــام را اداره کــرد؛ بنابرایــن بایــد 

همدیگــر را تحمــل کنیــم.
نمــازی اظهــار کــرد: شــهرداری و شــورای 
اســالمی شــهر بایــد از همدیگــر پشــتیبانی 
یــا  نظــام  کننــد و رمــز موفقیــت در هــر 
ــا اختــالف  ســازمانی اتحــاد اســت؛ کشــور را ب

کــرد. اداره  نمی تــوان 
ــا بیــان اینکــه گزارش هایــی کــه شــورای  وی ب

اســالمی شــهر از شــهرداری خواســته، بــه 
ــهرداری  ــرد: ش ــح ک ــود، تصری ــه ش ــان ارائ آن
ــردم اســت  ــه م ــت ب ــه خدم ــدم ارائ خــط مق
و شــورای اســالمی شــهر از شــهرداری کاشــان 

ــد. ــار بیاین ــا هــم کن ــد و ب ــت کن حمای
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــه کاش ــام جمع ام
نویــن  دوران مدیریــت  در طــی  شــهرداری 
شــهری پرونــده قابــل قبولــی داشــته، افــزود: 
مــردم از شــهرداری رضایــت دارنــد و ایــن 

ــد. ــه یاب ــد ادام ــت بای ماموری
طومــار  امضــاء  بــه  همچنیــن  نمــازی 
شــهروندان مبنــی بــر حمایت از شــهردار اشــاره 
کــرد و گفــت: طومــار الزم نیســت؛ همیــن کــه 
دل هــا همــراه ایشــان اســت، کفایــت می کنــد 
و بــه شــهرداری و شــورا هــم توصیــه می کنــم 
مهربان تــر                     هــم  بــه  نســبت  دل هایشــان 

ــد. باش

مدیــر کل کانــون پرورشــی فکــری کــودکان و نوجــوان اســتان 
اصفهــان گفــت: بــرای برپــا نگهداشــتن ایــن طــرح و اجــرای 
ــری  ــتان ها پیگی ــی آن را از اس ــع مال ــد مناب ــتمر آن بای مس
ــه  ــه را ب ــن برنام ــیار، ای ــر س ــی تئات ــز تریل ــا تجهی ــم و ب کنی

ــم. ــه ببری ــه روی صحن صــورت مســتمر ب
ــون  ــیار کان ــر س ــزاری تئات ــیه برگ ــی در حاش ــدی قربان   مه
پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه ضــرورت برپایــی نمایــش تئاتــر در شهرســتان ها تصریــح 
ــدا در  ــه  ابت ــوده ک ــرح کشــوری ب ــک ط ــرح، ی ــن ط ــرد: ای ک
اســتان مرکــزی و پــس از آن در اســتان های اصفهــان و 

ــد. ــرا درآم ــه اج ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــت  ــال دانس ــش از ۱5 س ــرح را بی ــن ط ــت ای ــی قدم  قربان
و گفــت: ایــن گــروه در هفــت شهرســتان، ۱4 اجــرا داشــته اند 

ــر  ــح و بعدازظه ــت صب ــز در دو نوب کــه شهرســتان ســمیرم نی
میزبــان ایــن گــروه اســت.

ــور  ــطح کش ــرح را در س ــن ط ــرای ای ــداف اج ــی از اه وی یک
ترویــج فرهنــگ قصه گویــی دانســت و گفــت:  از اهــداف دیگــر 
ایــن طــرح، آشــنایی بــا آداب و ســنن ملــل مختلــف بــوده کــه 
می تــوان ایجــاد روحیــه نشــاط و شــادابی را در بیــن کــودکان 

ــن اهــداف آن برشــمرد. ــان از اصلی تری و نوجوان
ــل برنامه هــا را در شهرســتان ها  ــن قبی ــا اجــرای ای وی در انته
یــک ضــرورت دانســت و خاطرنشــان کــرد: بــرای برپــا 
ــع  ــد مناب ــتمر آن بای ــرای مس ــرح و اج ــن ط ــتن ای نگهداش
مالــی آن را از اســتان پیگیــری کنیــم و بــا تجهیــز تریلــی تئاتــر 
ــه                      ــه روی صحن ــتمر ب ــورت مس ــه ص ــه را ب ــن برنام ــیار ای س

ــم. ایمنــا  ببری

 پانزدهمین اجالسیه پیرغالمان حسینی 
به میزبانی اصفهان برگزار می شود

مدیر کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان اصفهان:

ضرورت برپایی تئاتر سیار در شهرستان ها

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان تاکید کرد:

شهرداری و شورای اسالمی شهر باید از همدیگر پشتیبانی کنند

رئیس محیط زیست شهرستان اصفهان:
تالش ها برای تعطیلی و انتقال کامل 
»کارخانه روغن نباتی ناز« ادامه دارد

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اصفهــان گفــت: 
ــان  ــدارد و همچن ــی ن ــا فعالیت ــاز تقریب ــی ن ــن نبات ــه روغ کارخان

پیگیــر تعطیلــی کامــل ایــن واحــد هســتیم.
 تشکیل پرونده قضایی برای کارخانه 

مهــران شــنتیایی دربــاره تعطیلــی کارخانــه روغــن نباتی نــاز اظهار 
داشــت: اعتراضــات مردمــی بــه دلیــل بــوی نامطبــوع ناشــی از 
ــت  ــی  داش ــی را در پ ــده  قضای ــکیل پرون ــه، تش ــت کارخان فعالی
و بــه مــرور زمــان بــا هماهنگــی عوامــل کارخانــه، میــزان حجــم 
فعالیــت آن کاهــش یافــت.وی تصریــح کــرد: پــس از تشــکیل 
ــت شــد  ــه کاهــش فعالی ــزم ب ــن واحــد مل ــی، ای ــده قضای پرون
ــه  ــتگاه ها را ب ــی از دس ــان بخش ــرور زم ــه م ــتا، ب ــن راس و در ای
کارخانــه  گلبهــار واقــع در ۱۰ کیلومتــری شهرســتان میمــه منتقــل 
ــان  ــط زیســت شهرســتان اصفه کرد.رئیــس اداره حفاظــت محی
ــن  ــه  ای ــان اینکــه بخــش روغن کشــی، دودکشــی و تصفی ــا بی ب

ــش  ــا بخ ــزود: تنه ــده، اف ــل ش ــل تعطی ــور کام ــه ط ــه ب کارخان
مختصــر باقی مانــده در کارخانــه روغــن نباتــی نــاز، بخــش 
صمغ گیــری و رنگ بــری اســت کــه بــر روی روغــن گیاهــی کــه از 
کارخانــه گلبهــار بــه ایــن کارخانــه منتقــل می شــود، انجــام شــده 
ــه گلبهــار حمــل  ــه کارخان ــرای بســته بندی و تصفیــه ب ــاره ب و دوب

می شــود.
 بوی نامطبوع، مشکل اصلی کارخانه روغن نباتی 

ناز
ــوع  ــوی نامطب ــه ب ــن کارخان ــی ای ــکل اصل ــرد: مش ــد ک وی تاکی
ــراز  ــه اب ــردم ســاکن اطــراف کارخان ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــود؛ ب ب
ــورد  ــز م ــت نی ــدار فعالی ــن مق ــان ای ــتند. همچن ــی داش نارضایت
رضایــت مــا نیســت و از طریــق بخــش حقوقــی در حــال پیگیــری 
ــه  ــان کارخان ــه هم ــل ب ــور کام ــه ط ــه ب ــن کارخان ــا ای هســتیم ت
گلبهــار کــه از زیرمجموعه هــای ایــن واحــد اســت، منتقــل شــود.

ــه  ــوط ب ــط مرب ــاس ضواب ــر اس ــرد: ب ــان ک ــنتیایی خاطرنش ش
واحدهــای صنعتــی، ایــن واحدهــا نمی تواننــد در محــدوده 
ــرر  ــه مق ــه ای ک ــد در فاصل ــد و بای ــت بپردازن ــه فعالی ــهری ب ش

ــوند. تســنیم ــتقر ش ــهر مس ــدوده  ش ــه دور از مح ــده ، ب ش

کوتاه خبر

امروز سه شنبه 20 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 473 روزنامه4 اصفهان
درحاشیه

قدیمی ترین ساباط استان اصفهان 
در نوش آباد کشف شد

شناســایی  از  نوش آبــاد  شــهردار  کیمیای وطن
قدیمی تریــن ســاباط اســتان اصفهــان در ایــن شــهر 

تاریخی خبر داد.

نوش آبــاد  شــهرداری  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
ــا  ــای خشــتی ب ــن بن ــار کــرد: ای علی اصغــر شــقایقی اظه
کاربــری ســاباط بــا همــکاری یــگان حفاظــت مســتقر در 
ــتندنگاری  ــایی و مس ــه شناس ــت اقبالی ــاد در دش نوش آب

شــد.
ســاباط  نخســتین  اثــر  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شناسایی شــده در محــدوده اســتان اصفهــان اســت، 
ــار در  ــک آب انب ــا ی ــاق ب ــامل دو ات ــای آن ش ــزود: بن اف
مجــاورت آن اســت کــه بــا مصالــح خشــت و آجــر ســاخته 

ــت. ــده اس ش
بــه گفتــه شــهردار نوش آبــاد، قدیمی تریــن بخــش برجــای 
ــح  ــا مصال ــی ب ــع غرب ــاق ضل ــن ســاباط در ات ــده از ای مان
ســنگ اســت کــه در بازســازی های بعــدی مصالــح خشــت 

جایگزیــن آن شــده اســت.
شــقایقی افــزود: ایــن بنــا توســط پایــگاه میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری نوش آبــاد مســتندنگاری 
شــده و در حــال تکمیــل پرونــده بــرای ثبــت در فهرســت 

آثــار ملــی اســت.
بــا توجــه بــه مســتندات موجــود قدمــت ایــن ســاباط بــه 
ــوی اول  ــار و پهل ــا دوره قاج ــه ت ــد ک ــه می رس دوره صفوی

مــورد مرمــت و بازســازی قــرار گرفتــه اســت. 

 عملیات ساخت 
 بزرگراه شهرضا - مبارکه 

تا پایان سال جاری پایان می یابد
ــده مــردم شــهرضا در مجلــس گفــت: عملیــات  نماین
ــان ســال  ــا پای ــه ت ــراه شــهرضا - مبارک ســاخت بزرگ

ــد. ــان می یاب ــاری پای ج
ســمیه محمــودی بــا بیــان اینکــه ایمن ســازی و 
ــن  ــی از مهم تری اســتاندارد کــردن محورهــای مواصالت
راهکارهای پاســداری از ســرمایه انســانی در هر کشــور 
محســوب می شــود، اظهــار کــرد: طــی ۱۰ مــاه گذشــته، 
ــر تصــادف  ــر اث ــز ب ــان عزی بیــش از 2۰ نفــر از هموطن
ــه مبارکــه کشــته و تعــدادی نیــز  در محــور شــهرضا ب
ــب  ــت نامناس ــوع وضعی ــدند و در مجم ــدوم ش مص
ایــن محــور مواصالتــی آســیب های مــادی و معنــوی 

ــر پیکــره جامعــه تحمیــل کــرده اســت. زیــادی ب
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس مدیــر کل راه و 
شهرســازی اســتان و اســتاندار اصفهــان پیگیــری 
ــد  ــه مهــم را در دســتورکار خــود قــرار دادن ایــن مطالب
ســطح  در  جلســه  چندیــن  زمینــه  همیــن  در  و 
ــاون وزارت  ــه مع ــه درنتیج ــد ک ــزار ش ــه برگ وزارتخان
ــهرضا از  ــه ش ــود ب ــفر خ ــز در س ــازی نی راه و شهرس
ــرار  ــد ق ــورد بازدی ــور را م ــن مح ــت ای ــک وضعی  نزدی

داد.
ــکار  ــه پیمان ــان اینک ــا بی ــهرضا ب ــردم ش ــده م نماین
ایــن طــرح تاکنــون عملیــات اجرایــی را انجــام داده، 
ــود در  ــات موج ــار و اطالع ــق آم ــرد: مطاب ــح ک تصری
ــهرضا  ــور ش ــر از مح ــدود ۱5 کیلومت ــر ح ــال حاض ح
ــه  ــده ک ــی مان ــل باق ــرداری کام ــا بهره ب ــه ت ــه مبارک ب
تاکنــون عملیــات زیرســازی 9 کیلومتــر آن انجــام 
ــل  ــام کام ــرای اتم ــود ب ــی می ش ــه و پیش بین گرفت
عملیــات ایــن پــروژه اعتبــاری در حــدود 3۷ میلیــارد 

ــاز باشــد. ــال نی ری
ــرر  ــت مق ــا نوبخ ــت ب ــه در نشس ــان اینک ــا بی وی ب
شــد درخصــوص اختصــاص اعتبــارات الزم بــرای ایــن  
اســتراتژیک تمهیــدات الزم اتخــاذ شــود، اذعــان کــرد: 
ــس  ــا رئی ــه ب ــی ک ــی مذاکرات ــاس ط ــن اس ــر همی ب
ــان  ــتان اصفه ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری س
داشــتیم، مقــرر شــد تــا پایــان ســال جــاری اعتبــارات 
ــای  ــل بودجه ه ــرح از مح ــن ط ــام ای ــرای اتم الزم ب

ــان تامیــن شــود. ــی اســتان اصفه عمران
محمــودی در بخــش دیگری از ســخنان خود بــا تاکید 
بــر اینکــه آغــاز عملیــات طرح هــای عمرانی در شــهرضا 
بــدون انجــام کار مطالعاتــی زمینــه را بــرای تعریــف در 
ــا مشــکل مواجــه می کنــد،  قالــب ردیف هــای ملــی ب
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــال ب ــور مث ــه ط ــد: ب ــادآور ش ی
محــور شــهرضا بــه اصفهــان نیــز طــرح مطالعاتــی الزم 
تدویــن نشــده و ایــن موضــوع تخصیــص اعتبــار را بــا 

مشــکل مواجــه کــرده اســت. 
وی اضافــه کــرد: درخصــوص محــور شــهرضا بــه 
ــته  ــه داش ــم توج ــه مه ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای مبارک
ــذاری  ــن جــاده نقــش عمــده و تاثیرگ ــه ای باشــیم ک
ــد و  ــا می کن ــه ایف ــوالد مبارک ــع ف ــادالت مجتم در مب
ــان  ــرب اصفه ــذر غ ــا احــداث کنارگ ــر ب از  ســوی دیگ
بــار ترافیکــی ســنگینی بــر محــور شــهرضا بــه مبارکــه 
وارد می شــود کــه بایــد از هم اکنــون تمهیــدات الزم در 

ــن راســتا اندیشــیده شــود. ای
ــا  ــه ســخنان خــود ب ــردم شــهرضا در ادام ــده م نماین
بیــان اینکــه تقاطــع غیرهمســطح میــدان بســیج 
شــهرضا کــه محورهــای شــهرضا، دهاقــان و مبارکــه را 
بــه یکدیگــر وصــل می کنــد بــرای اجــرا بــه اعتبــاری 
ــرد:  ــد ک ــاز دارد، تاکی ــال نی ــارد ری ــر 25۰ میلی ــغ ب بال
مرحلــه مطالعاتــی ایــن طــرح از چنــدی پیــش آغــاز 
شــده و انتظــار مــی رود زمینــه جــذب اعتبــارات ملــی 

ــن طــرح فراهــم شــود. ــرای ای ب
ــته  ــر داش ــد نظ ــم را م ــه مه ــن نکت ــد ای ــه بای  البت
باشــیم کــه بــه لحــاظ بهره گیــری حداکثــری مجتمــع 
ــه مبارکــه، اداره کل  ــوالد مبارکــه از محــور شــهرضا ب ف
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بایــد بخشــی از 
هزینه هــای تکمیــل طــرح را از ســوی مجتمــع فــوالد 

ــد. ــار کن مبارکــه تامیــن اعتب

،،
دارای  کــه  متصرفینــی  از  برخــی 
هکتــاری  صــد  چنــد  زمین هــای 
بودنــد،  حصــه  در  کشــاورزی 
ــرای اخــذ  ســال ها ســد راه اوقــاف ب

شــدند  موقوفــه  ایــن  ســند 

عکس سید احمد کاظمی
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رخداد
 ورود پدیده »مونسون« 

به آسمان کرمان
اســتان  اداره  کل هواشناســی   کارشــناس پیش بینــی 
کرمــان گفــت: پیش بینــی می شــود از اواخــر هفتــه 
جــاری پدیــده »مونســون« در اســتان کرمــان فعــال شــود؛ 

ــاد شــدید نیســت. ــن ســامانه زی ــت ای ــا فعالی ام
میتــرا یــاوری بــا بیــان اینکــه دمــای هــوای شــهر کرمــان 
ــی  ــه پیش بین ــت ک ــانت گراد اس ــه س ــون ۳۳ درج هم اکن
ــد،  ــه برس ــه ۳۸ درج ــاعات ب ــن س ــود در گرم تری می ش
افــزود: طــی روزهــای آینــده نیــز افزایــش دمــا را در 

ــود. ــم ب اســتان شــاهد خواهی
یــاوری تصریــح کــرد: پیش بینــی می شــود از اواخــر 
هفتــه جــاری پدیــده »مونســون« در اســتان کرمــان فعــال 

ــاد شــدید نیســت. شــود؛ امــا فعالیــت ایــن ســامانه زی
ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــی هواشناس ــناس پیش بین کارش
بیــان اینکــه بیشــترین فعالیــت ایــن ســامانه در روز شــنبه 
ــد  ــتان خواه ــرقی اس ــی و ش ــق جنوب ــتر در مناط و بیش
ــر  ــی معاب ــاس آب گرفتگ ــن اس ــر ای ــد: ب ــادآور ش ــود، ی ب

ایســنا  می شــود.  پیش بینــی 

مرد ۵۳ ساله ای پس از غرق شدن 
زنده شد

 مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
اســتان مازنــدران گفــت: مــرد ۵۳ ســاله ای کــه در اثــر 
غرق شــدگی دچــار افــت ســطح هوشــیاری شــده بــود 
توســط اورژانــس ۱۱۵ در ســاحل عباس آبــاد پــاژ خــزر 

نجــات یافــت.
زکریــا اشــک پور اظهــار کــرد: در ســاعت ۱۸ و ۵۳ 
دقیقــه روز یکشــنبه ۱۸ تیرمــاه خبــر غرق شــدگی 
ــه  ــزر ب ــاژ خ ــاد پ ــاله در ســاحل عباس آب ــرد ۵۳ س م
ــدران اطــاع  ــام اورژانــس غــرب اســتان مازن مرکــز پی

ــد. داده ش
اورژانــس  پایــگاه  بافاصلــه همــکاران  افــزود:  وی 

عباس آبــاد بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. 
اشــک پور تصریــح کــرد: در ایــن حادثــه مــرد ۵۳ ســاله 
بــه دلیــل شــنا در محــل غیرمطمئــن غــرق شــده بــود 
کــه توســط تیم هــای امــداد از آب بیــرون کشــیده شــد 
و تیــم اورژانــس پــس از رســیدن بــه بالیــن ایــن فــرد 
و بررســی عائــم حیاتــی دریافتنــد کــه وی دچــار افــت 
ســطح هوشــیاری شــده و تنفس هــای موثــری نــدارد 
ــن  ــرای ای ــرفته ب ــای پیش ــات احی ــه اقدام و بافاصل

مصــدوم آغــاز شــد. 
ســخنگوی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
ــبختانه  ــد: خوش ــادآور ش ــدران ی ــتان مازن ــکی اس پزش
ایــن فــرد غرق شــده از مــرگ نجــات یافــت و پــس از 
انجــام احیــای قلبی ریــوی، نامبــرده بــا حــال عمومــی 
مناســب بــه بیمارســتان شــهید رجایــی تنکابــن منتقــل 

شــد. ایســنا

 کشف ردپای دایناسورهای پردار 
در ایران

 دانشــیار رشــته زمین شناســی دانشــگاه زنجــان گفــت: 
ــرادو  ــن و کل ــگاه های پک ــتادان دانش ــکاری اس ــا هم ب
موفــق بــه یافتــن ردپــای دایناســورهای پــردار در ایــران 

شــدیم.

نصــرهللا عباســی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب گفــت: در 
ــورها در  ــای دایناس ــی از ردپ ــه غن ــف مجموع ــی کش پ
البــرز مرکــزی، پژوهش هــای اخیــر دانشــمندان نشــان 
ــه،  ــدگان انقراض یافت ــن خزن ــان ای ــه در می ــد ک می ده
دایناســورهای پــردار از گــروه دونــده خزنــدگان نیــز در 

ــد. ــی کرده ان ــران زندگ ای
ــدا زینــگ از  ــا همــکاری پروفســور لی وی ادامــه داد: ب
دانشــگاه علــوم زمیــن پکــن و پروفســور مارتیــن لوکلی 
ــیک  ــوبات ژوراس ــی رس ــا بررس ــرادو ب ــگاه کل از دانش
،ردپــای  مازنــدران  اســتان  بلــده  منطقــه  میانــی 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــد ک ــدا ش ــتی پی ــورهای دوانگش دایناس

ــت. ــده اس ــورهای پیراپرن ــروه دایناس گ
دانشــیار دانشــگاه زنجــان افــزود: قدمــت ایــن ردپاهــا 
ایــن  برمی گــردد.  پیــش  ســال  میلیــون   ۱70 بــه 
کشــف از دو جنبــه اهمیــت دارد؛ یکــی اینکــه زیســت 
ــات می رســاند  ــه اثب ــران ب ــردار را در ای دایناســورهای پ
و دیگــر اینکــه وجــود ردپــای دوانگشــتی دایناســورهای 
پــردار پیش تــر از زمــان کرتاســه کمتــر شــناخته شــده و 
ــن گــروه از دایناســورها در زمان هــای  ــای ای وجــود ردپ
قدیمی تــر همــراه بــا ابهاماتــی اســت. وی افــزود: 
ــه در  ــن یافت ــه چهارمی ــه ک ــن یافت ــا ای ــوان ب شــاید بت
ــوع خــود در ســطح دنیاســت در بازســازی چگونگــی  ن
پراکنــش ایــن دســته از دایناســورها در زمــان پیــش از 

کرتاســه گام برداشــت.
عباســی یــادآور شــد: نتایــج ایــن مطالعــات در مجلــه 
تخصصــی Historical Biology بــه صــورت برخــط در 

دســترس قــرار گرفتــه اســت. ایســنا

 مدیــر عامــل آبفــار یــزد از آثــار مخــرب 
ــتاهای  ــر روس ــالی ب ــد خشکس ــه رش و رو ب
ــر داد. اســتان در چندیــن ســال گذشــته خب
 محمــد فاتحــی در این بــاره اظهــار کــرد: 
نزدیــک بــه 700 روســتا از مجمــوع یک هــزار 
و 200 روســتای اســتان، تحــت پوشــش 
بقیــه  ولــی  دارنــد؛  قــرار  آبفــار  شــرکت 
ایــن شــرکت  از خدمــات  نیــز  روســتاها 

هســتند. بهره منــد 
دلیــل  بــه  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ســال  چندیــن  پیاپــی  خشکســالی های 
گذشــته و کاهــش شــدید بارندگــی در ســال 
ــت  ــی تح ــع محل ــتر مناب ــاری، بیش ــی ج آب

گرفته انــد. قــرار  خشکســالی  تاثیــر 
ــداد 404  ــوع تع ــی در مجم ــه  فاتح ــه گفت ب
منبــع آبــی تامین کننــده آب روســتاها در 
اســتان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد نزدیــک 
بــه ۱00 منبــع خشــک شــدند و ۸0 منبــع 
دیگــر در آســتانه خشــک شــدن قــرار دارنــد.

ــرایط  ــزود: در ش ــزد اف ــار ی ــل آبف ــر عام مدی
فعلــی اغلــب روســتاهایی کــه در دامنــه 
واقــع  مرتفــع  مناطــق  و  کوهســتان ها 
شــده اند، دچــار کمبــود آب در بخــش شــرب 
و بهداشــت هســتند؛ بــه طــوری کــه در حــال 
حاضــر آب شــرب بیــش از ۳00 روســتای 
اســتان کــه اغلــب آن هــا در شهرســتان تفــت 

واقــع شــده اند، توســط تانکرهــای ســیار 
می شــود. تامیــن 

ــش روی  ــای پی ــه راهکاره ــن ب وی همچنی
ایــن شــرکت جهــت مواجهــه بــا خشکســالی 
نیــز اشــاره کــرد و افــزود: از راهکارهــای 
می تــوان  شــرکت  ایــن  کوتاه مــدت 
اجــاره  ســیار،  آبرســانی  جیره بنــدی،  بــه 
دو  و  بخــش کشــاورزی  از  آب  چاه هــای 
شــبکه ای کــردن آب شــرب بیــش از ۱۵ 
ــاره  ــرف اش ــت مص ــه مدیری ــتا و برنام روس

ــرد. ک

ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه راهکارهــای 
از  بیــان کــرد:  و  اشــاره  نیــز  میان مــدت 
شــرکت  ایــن  میان مــدت  راهکارهــای 

تکمیــل۳0 مجتمــع آبرســانی اســت کــه 
در ســال گذشــته نزدیــک بــه ۱0 مجتمــع 
آن بــه بهره بــرداری رســیده و پیش بینــی 
می  شــود کــه در ســال جــاری تعــداد هفــت 

مجتمــع دیگــر بــه بهره بــرداری برســد.
فاتحــی همچنیــن اظهــار کــرد: رســانه ها، 
ارتبــاط مســتمر بــا مــردم و افزایــش ســطح 
آگاهی هــای عمومــی، نقــش بســیار مهــم و 
اساســی در فرهنگ ســازی مصــرف بهینــه 

ــد. آب دارن
ــردم نقشــی  ــرد: م ــح ک ــن تصری وی همچنی
بســیار مهــم و اساســی در ایــن زمینــه دارنــد 
و تحقــق شــعار امســال یعنــی »اقتصــاد 
و همچنیــن  عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی، 
شــعار هفتــه صرفه جویــی در مصــرف آب 
نیازمنــد پذیــرش و مشــارکت مــردم اســت.
ــه  ــد رو ب ــرد: رون ــوان ک ــه عن فاتحــی در ادام
رشــد شــرکت های آبفــار مرهــون اتخــاذ 
سیاســت های درســت و همچنیــن کمــک 
گرفتــن و مشــارکت دادن ذی نفعــان کــه 

ــت. ــتند، اس ــان هس ــردم عزیزم ــان م هم
وی همچنیــن افــزود: بــا حضــور مــردم 
ــه  ــان ک ــارکت دادن ذی نفع ــه، مش در صحن
همــان مــردم فهیــم هســتند و تشــویق آنــان 
ــد خدمت رســانی  ــت مصــرف، رون ــه مدیری ب
تســریع یافتــه و آبرســانی بــه روســتاها 

ــاب  ــرکت آب و فاض ــی ش ــدف اصل ــه ه ک
روســتایی اســت، بــا ســهولت بیشــتری 

ــد. ــد ش ــام خواه انج
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: مدیریــت 
ــت  ــترس، مدیری ــع آب در دس ــوب مناب مطل
تولیــد و مصــرف آب، افزایــش بهــره وری، 
نگهــداری  و  بهره بــرداری  برون ســپاری 
از  بهره منــدی  آبرســانی،  تاسیســات  از 
ــداری  ــور نگه ــه منظ ــد ب ــتگاه های جدی دس
و  شناســایی  پیشــگیرانه،  تعمیــرات  و 
ســاماندهی انشــعابات غیرمجــاز، عرضــه  

مشــترکین،  بــه  الکترونیــک  خدمــات 
مدیریــت مصــرف انــرژی و بهره منــدی از 
تولیــدات داخلــی، از جملــه اقداماتــی اســت 
کــه در راســتای اقتصــاد مقاومتــی در شــرکت 
آبفــار یــزد اجــرا شــده و بــا جدیــت بیشــتری 

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام نی
و  روحیــه  خوشــبختانه  افــزود:  فاتحــی 
ــم  ــرکت حاک ــن ش ــادی در ای ــگ جه فرهن
اســت و مدیــران و کارمنــدان ایــن شــرکت بــا 
ــه روســتاهای  ــرای آبرســانی ب ــوان ب تمــام ت

اســتان تــاش می کننــد. ایســنا

در سایه خشکسالی

نفس روستاهای یزد به شماره افتاده است

ــاری  ــدن و تجــارت چهارمحــال و بختی ــت، مع ــس صنع رئی
ــزان درآمــد حقوقــی اســتان یــک  گفــت: ســال گذشــته می

ــوده اســت. ــان ب ــون  توم ــارد و 700 میلی میلی
ــار  ــه درآمــد حقوقــی اســتان اظه ــا اشــاره ب ــم امامــی ب نعی
داشــت:  درآمــد حقوقــی اســتان بــر اســاس افزایــش 
تعــداد معــادن و بررســی و کارشناســی دقیــق بیت المــال از 
ــال 92  ــتان در س ــی اس ــد حقوق ــه درآم ــت ک برداشت هاس
نزدیــک بــه ۵70 میلیــون تومــان بــوده؛ امــا در ســال 9۵ بــه 
یــک میلیــارد و 700 میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت  .

وی بــا بیــان اینکــه میــزان درآمــد حقوقــی اســتان در ســال 
9۵ نســبت بــه ســال 92 نزدیــک بــه 20۱ درصــد رشــد داشــته 
افــزود: چهارمحــال و بختیــاری رتبــه اول در دریافــت حقــوق 

دولتــی را کســب کــرده اســت .

ــادن  ــده از مع ــر کشف ش ــزان ذخای ــه می ــاره ب ــا اش وی  ب
ــن  ــون ت ــته ۸4 میلی ــال گذش ــرد: در 4 س ــان  ک ــتان بی اس
ذخیــره جدیــد کشــف، ۵۱ پروانــه اکتشــاف و ۳۱ گواهینامــه 

ــد . ــادر ش ــتان ص ــف در اس کش
ــه 26  امامــی افــزود: اســتخراج واقعــی از معــادن اســتان ب
ــه ۱4.۵  ــادن اســتان ب ــن و ســرمایه گذاری در مع ــون ت میلی

میلیــارد ریــال رســیده اســت .
ــاری  ــدن و تجــارت چهارمحــال و بختی ــت، مع ــس صنع رئی
بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــار مطالعــات و اکتشــافات  9 برابــر 
ــر  ــدود ۳400 کیلومت ــال 92 ح ــرد: در س ــح ک ــده ، تصری ش
مربــع اســتان زیــر ســطح اکتشــافات بــود؛ امــا  در 4 ســال 
گذشــته تمــام اســتان زیــر پوشــش  اکتشــافات  قــرار  گرفتــه 

اســت . تســنیم 

رئیــس اداره تشــکل های کارگــری کارفرمایــی اســتان یــزد گفــت: 
ایــن اســتان از 22۵ تشــکل کارگــری و کارفرمایــی برخــوردار 

اســت. 
دهقــان در حاشــیه برگــزاری نشســت فعــاالن کارگــری شــرکت 
ســنگ آهــن مرکــزی کــه بــا موضــوع »تشــکل و انجمــن صنفــی 
کارگــران« برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه ایــن تعــداد تشــکل اظهــار 
ــن تعــداد تشــکل، ۱0۳ انجمــن صنفــی کارگــری و  داشــت: از ای
کارفرمایــی و بقیــه شــورای اســامی کار و نماینــدگان کارگر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از ۱00 انجمــن تشــکل صنفــی کارگــری 
ــن  ــرد: ۳2 انجم ــوان ک ــود دارد، عن ــتان وج ــی در اس و کارفرمای
ــف  ــای مختل ــی در صنعت ه ــه کارفرمای ــری و بقی ــی کارگ صنف

ــل و ...اســت.  ــل و نق نســاج، حم
دهقــان وظیفــه ایــن تشــکل ها را دفــاع از منابــع صنفــی و 
حقوقــی کارگــران عنــوان و تصریــح کــرد : تشــکل پــل ارتباطــی 
بیــن مدیریــت و کارگــران اســت و خواســته های صنفــی و 
ــل  ــر منتق ــه یکدیگ ــت را ب ــن مدیری ــران و همچنی ــی کارگ قانون

می کنــد.
رئیــس اداره تشــکل های کارگــری کارفرمایــی اســتان در بخــش 
ــه اینکــه کارگــران شــرکت  ــا اشــاره ب دیگــری از ســخنان خــود ب
ســنگ آهــن مرکــزی - بافــق خواســتار تشــکیل یــک انجمــن 
ــا  ــکاری و واحده ــرکت پیمان ــران ش ــی کارگ ــرای تمام ــی ب صنف
هســتند، خاطرنشــان کــرد: در ایــن شــرکت ســه مرتبــه انتخابــات 
ــه حــد نصــاب نرســیدن  ــت ب ــه عل ــا ب ــزار شــد؛ ام ــری برگ کارگ

ــر انجــام نشــد. ــات، کاری مؤث حضــور کارگــران در انتخاب
ــرکت  ــه در ش ــف ک ــرکت های مختل ــران ش ــرد: کارگ ــان ک وی بی
ــد هــر  ــه کار هســتند، می توانن ســنگ آهــن مرکــزی مشــغول ب

ــد. کــدام یــک انجمــن تشــکیل دهن
ــمول  ــر مش ــی  کارگ ــن صنف ــه انجم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب دهق
ــوع انجمــن  ــادآور شــد: دو ن ــون انجمــن صنفــی می شــود، ی قان
صنفــی داریــم؛ یکــی داخــل کارگاه و دیگــری در حرفــه و صنعــت 
ــی  ــری و کارفرمای ــکل های کارگ ــی تش ــف اصل ــت و از وظای اس

ــران اســت. فــارس ــوق کارگ ــاع از حق دف

استانها

 درآمد حقوقی  چهارمحال و بختیاری 
یک  میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان برآورد شد

رئیس اداره تشکل های کارگری کارفرمایی استان یزد:

شرکت سنگ آهن بافق انجمن صنفی ندارد 

ماهیان قزل آالی یک واحد پرورشی 
در اردل تلف شدند

مســئول امــور دام جهــاد کشــاورزی شهرســتان کیــار 
از تلــف شــدن ده هــا تــن ماهــی ســردابی قــزل آال 
)بالــغ و بچــه ماهــی( در یــک مزرعــه پرورشــی در 
بخــش منطقــه »چشــمه کیغــان چهارطــاق« بخــش 

ناغــان شهرســتان اردل خبــر داد.
 کــوروش رضایــی افــزود: بنــا بــر گزارش هــای 
ــرورش  ــه پ ــن مزرع ــنبه ای ــامگاه یکش ــیده ش رس
ماهــی بــه دالیــل نامعلــوم آلــوده شــد و محصــوالت 

ــدند. ــف ش ــمومیت تل ــت مس ــه عل آن ب

وی از اعــزام کارشناســان اداره شــیات و آبزیــان 
ــه                  ــت حادث ــرای بررســی عل و شــبکه دامپزشــکی ب

ــر داد. ــارت خب ــرآورد خس و ب
مســئول امــور دام جهــاد کشــاورزی شهرســتان کیــار 
از بیمــه نبــودن بیــش از ۸0 درصــد از اماکن پرورش 
ماهــی موجــود در ایــن شهرســتان ابــراز تاســف کــرد 
ــی  ــد ماه ــه تولی ــه اینک ــه ب ــا توج ــح داد: ب و توضی
ســردابی از بایــای طبیعــی و انســانی در امــان 
نیســت، بیمــه محصــوالت یــک ضــرورت انکارناپذیر                                                                                        

اســت.
کشــاورزی  جهــاد  دام  امــور  مســئول  رضایــی 

ــی  ــرورش ماه ــزارع پ ــداد م ــار، تع ــتان کی شهرس
 ۸0 را  تولیــد شهرســتان  پروانــه  دارای  ســردابی 
ــورت  ــه ص ــت: ب ــرد و گف ــرآورد ک ــال ب ــه فع مزرع
ــن  ــش از 20 ت ــه بی ــن خط ــاالنه در ای ــن س میانگی
مصــرف                       بــازار  روانــه  و  تولیــد  قــزل آال  ماهــی 

. د می شــو
ــه  ــاری ب ــی اســت اســتان چهارمحــال و بختی گفتن
عنــوان سرچشــمه ســه رودخانــه کارون، زاینــده رود 
و دز بــا تولیــد ســاالنه بیــش از ۱7 هــزار تــن ماهــی 
ــد ماهــی  ــام نخســت کشــور را در تولی ســردابی مق

ــزال آال دارد. ایرنــا ق

کوتاه خبر 

روزنه

قنات شیخی بم احیا می شود
فرمانــدار بــم بــا اشــاره بــه مرمــت،  کیمیای وطن
تخلیــه چــاه و خاکبــرداری قنــات بــم گفــت: قنــات 
قنبرآبــاد شــیخی واقــع در ایــن شهرســتان در آینــده 

نزدیک احیا می شود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری بــم، رضــا اشــک 
در حاشــیه بازدیــد از رونــد احیــا، مرمــت و تخلیــه چــاه و 
خاکبــرداری قنــات قنبرآبــاد شــیخی افــزود: این قنــات در 
اثــر ســیاب ســال 9۵ مســدود شــد کــه عملیــات احیــای 

آن در حــال انجــام اســت.
وی بیــان کــرد: خاکبــرداری قنــات قنبرآبــاد شــیخی بــم 
بــا دبــی 240 لیتــر در ثانیــه بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــم، 70 درص ــتان ب ــوات شهرس قن
دارد و بالــغ بــر 400 هکتــار از باغ هــای ایــن شهرســتان از 

ــاری می شــدند. ــات آبی ــن قن ــق ای طری
جهــاد  ســازمان  و  وزارت کشــور  بیــن  تفاهم نامــه ای 
کشــاورزی بــه دســتور اســتاندار کرمــان و در راســتای 
ــا  ــد و ب ــد ش ــتان منعق ــن اس ــرق ای ــوات ش ــای قن احی
ــرار  ــتورکار ق ــم در دس ــای ب ــات نخل ه ــار نج ــن اعتب تامی
ــتان  ــاد شهرس ــتای فرح آب ــات روس ــن قن ــل از ای دارد. قب

ــت. ــده اس ــا ش ــز احی ــم نی ب

 آغاز عملیات روشنایی 
مسیر میبد تا پل خورشید

ــل  ــا پ ــد ت ــیر میب ــه مس ــان اینک ــا بی ــد ب ــدار میب فرمان
ــه  ــال ب ــت امس ــه دول ــتان در هفت ــن شهرس ــید ای خورش
بهره بــرداری می رســد،  گفــت: عملیــات اجرایــی روشــنایی 
ــر 2  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــید ب ــل خورش ــا پ ــد ت ــیر میب مس

ــت. ــده اس ــاز ش ــان آغ ــارد توم میلی
ــی  ــات عمران ــد از عملی ــان بازدی ــاح در جری ــین ف حس
مســیر میبــد تــا پــل خورشــید شهرســتان میبــد بــا بیــان 
اینکــه ایــن طــرح در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری 
می رســد ،افــزود: ایــن مســیر از جملــه مســیرهای پرتــردد 
شهرســتان بــوده و بــه دلیــل وجــود واحدهــای صنعتــی در 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــیر از ارزش خاص ــن مس ای
وی همــکاری و هماهنگــی مطلــوب دســتگاه های مربوطــه 
ــازی را از  ــرق و اداره راه و شهرس ــهرداری، اداره ب ــر ش نظی
ــان  ــن طــرح دانســت و بی ــی ای ــه ویژگی هــای اجرای جمل
ــا  ــی از پروژه ه ــید، یک ــل خورش ــد – پ ــیر میب ــرد:  مس  ک
ــه زیرســاخت های  ــم شهرســتان اســت ک ــای مه و طرح ه
تفریحــی و فضــای ســبز بــرای آن پیش بینی شــده اســت.

ــیر  ــن مس ــنایی ای ــل روش ــت: تکمی ــد گف ــدار میب فرمان
ــع  ــه جام ــی نقش ــال های آت ــت و در س ــت اول اس اولوی
ایــن مســیر بــرای ایجــاد فضــای مناســب تفریحــی پیــاده 

می شــود.
ــول ۸  ــه ط ــرح ب ــن ط ــاز اول ای ــه ف ــان اینک ــا بی ــاح ب ف
ــات  ــزود: عملی ــده، اف ــی ش ــال 9۵ اجرای ــر در س کیلومت
اجرایــی فــاز دوم ایــن مســیر بــه طــول ۱۵ کیلومتــر رفــت  
و برگشــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2  میلیــارد تومــان از محل 

ــارات شهرســتان در حــال اجراســت. ایســنا اعتب

 باند سارقان مسلح 
آرایشگاه های کرمان متالشی شد

ــارقان  ــد س ــت: بان ــان گف ــتان کرم ــی اس ــده انتظام   فرمان
مســلح آرایشــگاه های زنانــه اســتان کرمــان پــس از 2 مــورد 
ــس و در  ــل پلی ــرعت عم ــا س ــق، ب ــلحانه موف ــرقت مس س

ــت متاشــی شــد.  اســرع وق
ــال  ــاه امس ــوم تیرم ــزود: س ــدی فر اف ــا بنی اس ــردار رض س
2 مــورد ســرقت مســلحانه از آرایشــگاه های شــهر کرمــان و 
ــا  ــار جنــوب گــزارش شــد کــه یــک زن ب یــک مــورد در رودب
رزرو وقــت قبلــی بــه آرایشــگاه های زنانــه مراجعــه می کــرده 
و پــس از آن یــک مــرد وارد آرایشــگاه می شــده و اقــدام بــه 

ــد. ــرقت می کردن س
ــر  ــی ب ــروی انتظام ــژه نی ــیت وی ــت و حساس ــه جدی وی ب
ــا  ــراد ب ــن اف ــرد: ای ــان ک ســرقت های مســلحانه اشــاره و بی
ــن  ــان ممک ــن زم ــی در کوتاه تری ــی و اطاعات ــات فن اقدام
دســتگیر شــدند و بــا اطاع رســانی های انجام شــده بــه 
آرایشــگاه ها، چهارمیــن مــورد از ایــن ســرقت ها بــا شکســت 

مواجــه شــد.
ــه  ــن مراجع ــراد در حی ــن اف ــت: ای ــدی فر گف ــردار بنی اس س
بــه یکــی از شهرســتان های اســتان کرمــان شناســایی شــدند 
کــه پــس از شــلیک بــه ســمت نیروهــای انتظامــی و افتــادن 

اســلحه، مجرمــان از صحنــه فــرار کردنــد.
ــار کــرد: ایــن ســارقان مســلح در کوتاه تریــن زمــان  وی اظه
ممکــن شناســایی و دســتگیر شــدند و امــوال مکشــوفه کــه 
بــه خــارج از اســتان منتقــل شــده بــود نیــز، کشــف و مال خر 

نیــز دســتگیر شــد.
ســردار بنی اســدی فر گفــت: ایــن افــراد فاقــد ســابقه 
ــوان  ــات موجــود می ت ــر اســاس تجربی ــد و ب کیفــری بوده ان
ــه قتــل  گفــت کــه ادامــه رونــد ســرقت های آن هــا، منجــر ب

می شــد.
مســلحانه  ســرقت های  درصــدی   ۳۵ بــه کاهــش   وی 
اشــاره  ایــن ســرقت ها  درصــدی کشــف  افزایــش ۵  و 
فرصــت  پلیــس،  آمادگــی کنونــی  بــا  تاکیــد کــرد:  و 
»بــزن و دررو« از هنجارشــکنان و مجرمــان گرفتــه شــده                                       

پلیــس خبــری  پایــگاه  اســت. 

حفاظــت  اداره کل  معــاون  کیمیای وطن
در  تشــدید  یــزد  اســتان  زیســت  محیــط 
حفاظــت از گونه هــای جانــوری را ضــروری 
دانســت و گفــت: تکثیــر در شــرایط نیمه طبیعــی 
یکــی از گزینه هــای احیــای یوزپلنــگ آســیایی 

در استان یزد است.
 حســن اکبــری بــا بیــان اینکــه در حــوزه 
ــت  ــر، جمعی ــه اخی ــی ده ــزی ط ــران مرک ای
طعمه هــای یــوز در مناطــق چهارگانــه رونــد 
ــای  ــکل گیری قرق ه ــا ش ــته و ب ــی داش مثبت
فعالیت هــای  انجــام  نیــز  و  اختصاصــی 
حیــات  قرق هــا، جمعیــت  آن  در  همیــاری 
وحــش برجســته به ویــژه کل و بــز، قــوچ و 
میــش و جبیــر در زیســتگاه های آزاد افزایــش 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــته اس ــی داش ــب توجه جال
متاســفانه رونــد مشــاهدات یوزپلنــگ آســیایی 
در ایــن عرصــه مثبــت نبــوده و در همیــن راســتا 

ــن  ــرورت پرداخت ــی، ض ــی های کارشناس بررس
ــوز  ــای ی ــرای احی ــز ب ــای متمرک ــه روش ه ب
ــاخته  ــهود س ــش مش ــش از پی ــیایی را پی آس

ــت. اس
وی افــزود: اگرچــه علــت کاهــش مشــاهدات 
یــوز علی رغــم افزایــش جمعیــت طعمه هــا 
بــه درســتی مشــخص نیســت، امــا برخــی 
توســعه  دارنــد  اعتقــاد  کارشناســان 
زیســتگاه های  در  معدنــی  فعالیت هــای 
ــدد  ــی متع ــای دسترس ــاد جاده ه ــر و ایج بک
ــرای  ــی ب ــاد ناامن ــب ایج ــق آزاد موج در مناط
یوزپلنــگ شــده و بقــای آن را در خــارج از 
مناطــق حفاظت شــده کاهــش داده اســت.

در  یــزد  زیســت  محیــط  فنــی  معــاون 
ــی  ــش کیف ــه افزای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
آن هــا،  شــدن  یک طرفــه  به ویــژه  جاده هــا 
تصادفــات جــاده ای حیــات وحــش را بــه 

ــده ای  ــکات عدی ــش داده و مش ــدت افزای ش
ــت:  ــگ فراهــم آورده،  گف ــای یوزپلن ــرای بق را ب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در راســتای 
ــزی  ــر برنامه ری ــاوه ب ــود ع ــی خ ــف ذات وظای
زیســتگاه های  در  حفاظــت  تشــدید  بــرای 
یوزپلنــگ  نظــر حضــور  از  پویــا  و  مســتعد 
آســیایی، در تــدارک به کارگیــری روش هــای 
ــر در شــرایط  ــه تکثی ــز از جمل ــت متمرک مدیری

اســت. نیمه طبیعــی 
ایــن مقــام مســئول منظــور از تکثیــر در شــرایط 
نیمه طبیعــی را صرفــا فراهــم آوردن امنیــت 
بیشــتر بــرای زادآوری یوزپلنــگ در یــک عرصــه 
ــت  ــی دانس ــرایط طبیع ــاظ ش ــا لح ــیع ب  وس
و بیــان کــرد: بنابرایــن بــه هیچ وجــه تکثیــر در 
ــا دخالت هــای موثــر  ــا ب عرصه هــای کوچــک ی
انســانی نظیــر تغذیــه مصنوعــی و ماننــد آن هــا 
مــورد توجــه نبــوده و عمــده تــاش مدیریتــی 

بــرای پیشــگیری از خــروج یــوز از منطقــه و نیز 
عبــور آن از محدوده هــای پرخطــر نظیرجاده   هــا 
ــای  ــده از فعالیت ه ــتگاه های تخریب ش و زیس

معدنــی اســت.
بدیهــی اســت در صورتــی  افــزود:  اکبــری 
کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
ــذ  ــز اخ ــی و نی ــان داخل ــی های کارشناس بررس
ــه  ــه نتیج ــی ب ــان بین الملل ــاوره کارشناس مش
قطعــی در ایــن زمینــه برســد، بافاصلــه بهترین 
ــه  ــزد ک گزینه هــای ممکــن در حــوزه اســتان ی
احتمــاال در شهرســتان بافــق یــا اردکان خواهنــد 
ــا  ــان ب ــرد و همزم ــرار می گی ــر ق ــد نظ ــود، م ب
ــار  ــن اعتب ــرای تامی ــا ب ــرح رایزنی ه ــه ط تهی

ــد شــد. ــاز شــروع خواه ــورد نی م
در  تنگنــا  مهم تریــن  وی خاطرنشــان کــرد: 
اجــرای ایــن پــروژه محدودیــت اعتبــارات بــوده 
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــی رود ب ــار م و انتظ
مرتبــط و نیــز بــا همیــاری دوســتداران طبیعــت 
ــن  ــکان اجــرای ای ــران، ام ــط زیســت ای و محی
پــروژه و نجــات یوزپلنــگ آســیایی فراهم شــود.

معاون محیط زیست یزد اعالم کرد:

احیای یوزپلنگ آسیایی با تکثیر در شرایط نیمه طبیعی

،،
متاســفانه به دلیل خشکسالی های 
و  گذشــته  ســال  چندیــن  پیاپــی 
کاهش شدید بارندگی در سال آبی 
جــاری، بیشــتر منابــع محلــی تحــت 

ــد ــر خشکســالی قــرار گرفته ان تاثی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت خدمات زیارتی سیاحتی شجره گشت سهامی خاص به شماره ثبت 15626
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت شجره گشت به شماره ۱۵626 )سهامی خاص( و شناسه ملی ۱0260۳6۵94۵ دعوت 
می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز جمعه تاریخ 96/4/30 ساعت ۱7و 20  در محل شرکت به آدرس اصفهان - 

خیابان جی - جنب قرض الحسنه کشاورزان جی برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
۱-دستور جلسه مجمع فوق العاده ساعت ۱7                        تغییر نام شرکت

2-دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 20           تغییر موضوع )الحاق موضوع(

هیئت مدیره شرکت خدمات زیارتی سیاحتی شجره گشت

ــاده روی  ــت: کاروان پی ــور گف ــاده منتظــران ظه ــر کاروان پی مدی
ــه مشــهد مقــدس حرکــت خــود  ــاد ب ــا حــرم از عنبرآب حــرم ت

را آغــاز کــرد.
ــود را از  ــت خ ــن کاروان حرک ــت: ای ــار داش ــنی اظه ــواد گلش ج
مرقــد ســیدعبدهللا نــورک بخــش جبالبــارز جنوبــی شهرســتان 

ــا حــرم امــام رضــا)ع( آغــاز کــرد. ــاد ت عنبرآب
وی بــا بیــان اینکــه ایــن کاروان بایــد مســیر هــزار و ۳00 
ــه حــرم علی بن موســی الرضا)ع(  ــا ب ــد ت ــری را طــی کن کیلومت
برســد، تصریــح کــرد: قــرار اســت ایــن کاروان در مــدت کمتــر از 

ــد. یــک مــاه ایــن مســافت را طــی کن
طبــق  افــزود:  ظهــور  منتظــران  پیــاده  کاروان  مدیــر 
برنامه ریزی هــای انجام شــده امیدواریــم ایــن کاروان در ۱۳ 
مردادمــاه همزمــان بــا میــاد امــام رضــا)ع( بــه مشــهد مقــدس 

ــد. برس
ــا حضــور  ــاه ب ــره ۱9 تیرم ــن کاروان ۳۳ نف ــرد: ای ــوان ک وی عن
گــرم مــردم و مســئوالن، حرکــت خــود را از مرقــد ســید عبدهللا 
نــورک بخــش جبالبــارز جنوبــی شهرســتان عنبرآبــاد آغــاز کــرد.

ــراز  ــفر اب ــن س ــان در ای ــه کاروانی ــه هزین ــاره ب ــا اش ــنی ب گلش
داشــت: تنهــا مبلــغ ورودی از متقاضیــان دریافــت شــده و بقیــه 

ــدند. ــل ش ــئوالن متقب ــردم و مس ــا را م هزینه ه
وی بــا بیــان اینکــه تمــام تجهیــزات بــرای ایــن کاروان در نظــر 
گرفتــه شــده، اظهــار داشــت: چهــار خــودرو تــا پایــان ســفر ایــن 

ــد. ــاده را همراهــی می کنن کاروان پی
ــش از  ــرد: بی ــح ک ــور تصری ــران ظه ــاده منتظ ــر کاروان پی مدی
ــن کاروان توســط مــردم و  ــه ای ــرای هزین ــون تومــان ب ۳0 میلی

ــت. تســنیم ــده اس ــع آوری ش ــئوالن جم مس

 کاروان پیاده روی »حرم تا حرم« عنبرآباد 
حرکت خود را آغاز کرد  

ــاری  ــال و بختی ــامی چهارمح ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــدود  ــال ح ــت امس ــات فراغ ــازی اوق ــرح غنی س ــت: در ط گف
ــان  ــان جوان ــون فرهنگی هنــری مســاجد، میزب ۳۸0 پایــگاه و کان

ــت. ــان اس و نوجوان
 جــواد کارگــران دهکــردی یــادآور شــد: ایــن تعــداد پایــگاه 
و کانــون مســاجد، میزبــان ۱2هــزار نوجــوان و جــوان در راســتای 

غنی ســازی طــرح اوقــات فراغــت اســت.
بــه گفتــه وی طــرح غنی ســازی اوقــات فراغــت کانون هــای 
فرهنگی هنــری مســاجد اســتان بــا نــام »آســمانی ها« از 20 

ــود. ــزار می ش ــاری برگ ــهریورماه ج ــا ۱۵ ش ــاه ت تیرم
کارگــران افــزود: نوجوانــان و جوانــان در ایــن طــرح بــا محوریــت 
ــاوت و  ــرآن و ت ــانه، ق ــواد رس ــری، س ــی، هن ــی، فرهنگ ورزش

ــد. ــت می کنن ــازی فعالی ــای مج فض
ــاری  ــال و بختی ــامی چهارمح ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــرای اجــرای بهتــر ایــن طــرح از ظرفیت هــای فیزیکــی  گفــت: ب
ــود.  ــتفاده می ش ــز اس ــتان نی ــپاه اس ــرورش و س ــوزش و پ آم

بــه گفتــه وی هم اکنــون 407 کانــون فرهنگی هنــری در مســاجد 
اســتان فعــال اســت.

کارگــران گفــت: بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه بایــد 
تمامــی 9۵0 مســجد اســتان بــه کانــون فرهنگی هنــری مســاجد 
مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  دبیــر  شــود.  مجهــز 
ــرای ۵0  ــا اج ــرح ب ــن ط ــت: ای ــز گف ــاری نی ــال و بختی چهارمح
رشــته بــا حضــور بیــش از یــک هــزار مربــی اجرایــی می شــود و 

ــوند. ــزام می ش ــی اع ــای فرهنگ ــه اردوه ــب ب ــرات منتخ نف
حجت االســام مــراد یوســفی افــزود: کانون هــای فرهنگی هنــری 
اســتان اگرچــه بــا کمبــود اعتبــار مواجــه هســتند، امــا درخصــوص 
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــکلی ندارن ــرق و گاز مش ــه آب و ب ــت هزین پرداخ

کانون هــا در مســاجد فعــال هســتند.
وی ادامــه داد: در ابتــدا برخــی از افــراد در هیئــت امنــاء مســاجد 
ــد، امــا اینــک ایــن مســئله  ــا اجــرای ایــن طــرح موافــق نبودن ب
حــل شــده و حضــور جوانــان در کانــون زمینه ســاز حضــور آنــان در 

مراســم مذهبــی شــده اســت. ایرنــا 

 کانون مساجد در چهارمحال و بختیاری 
میزبان طرح غنی سازی اوقات فراغت



ــر اینکــه ضــرر  ــا تاکیــد ب الهــام الســادات  هاشــمیان نایینــی ب
مصــرف قلیــان 10 برابــر ســیگار اســت، گفــت: عــوارض مصــرف 
ــب توجهــی  ــر جال ــان تأثی ــاروری مــردان و زن ــان در ناب دود قلی

دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در دود حاصــل از نیکوتیــن بیــش از 300 نوع 
مــاده ســمی وجــود دارد، گفــت: عــوارض ســوء مصرف ســیگار 
ــه اینکــه مصــرف  ــا توجــه ب ــات رســیده و ب ــه اثب ــاروری ب ــر ب ب
ــث وارد شــدن  ــر بیشــتر از ســیگار باع ــان در حــدود 10 براب قلی
ــه ریه هــا می شــود، مضــرات و خطــرات اســتعمال  دود مضــر ب
ــترده تر  ــیار گس ــیگار بس ــرف س ــه مص ــبت ب ــز نس ــان نی قلی

اســت.
هاشــمیان نایینــی گفــت: مصــرف تنباکــو در بــاروری و عملکــرد 
ــرد  ــی ف ــته و حت ــرب داش ــر مخ ــان اث ــردان  و زن ــی م جنس

غیرســیگاری کــه در معــرض دود اطرافیــان خــود قــرار گیــرد نیز 
ــود. از خطــرات آن در امــان نخواهــد ب

وی یــادآور شــد: برخــاف بــاور عمــوم مــردم کــه تصــور می کننــد 
دود قلیــان عــوارض کمتــری دارد، ضررهــا و خطــرات دود قلیــان 
بســیار بیشــتر از مصــرف ســیگار اســت. مصــرف تنباکو از یکســو 
بــه قــدرت بــاروری مــردان آســیب وارد کــرده و از ســویی دیگــر 

بــر عملکــرد جنســی مــردان اثــر مخــرب و ســوء دارد. 
ــو و  ــادی دود تنباک ــدار زی ــه مق ــخاصی ک ــرد: اش ــه ک وی اضاف
ــد، دچــار شکســتگی در کروموزم هــای  ــان اســتفاده می کنن قلی
ــاروری می شــود  اســپرم می شــوند کــه باعــث ایجــاد نوعــی ناب
ــرد  ــی، م ــاح مصنوع ــا روش هــای لق ــه ب ــی ک ــی در صورت و حت
صاحــب فرزنــد شــود، بــاز هــم ایــن اختــاالت بــه فرزندانــش 

انتقــال می یابــد. بیتوتــه

ــای  ــر فرآورده ه ــارت ب ــر کل نظ ــیدی، مدی ــین جمش امیرحس
طبیعــی ســنتی و مکمــل ســازمان غــذا و دارو اظهــار کــرد: یکی 
ــژه بدنســازان  ــان امــروز، به وی ــن دغدغه هــای جوان از بزرگ تری

و ورزشــکاران، افزایــش کارایــی و انــرژی بدنشــان اســت.
ــای  ــغ مکمل ه ــرای تبلی ــه ب ــری ک ــرد: تصاوی ــح ک وی تصری
ورزشــی اســتفاده می شــود، معمــوال افــراد را بــه اشــتباه 
مدل هــای  از  آگهی هــا  در  همیشــه  چــرا کــه  می انــدازد؛ 

می کننــد. اســتفاده  قوی هیــکل  و  خوش انــدام 
جمشــیدی گفــت: بایــد همــواره بــه خاطــر داشــت کــه هــدف 

ــروش مکمل هاســت. ــش ف ــا افزای ــان، صرف مبّلغ
به ویــژه  غیرمجــاز  مکمل هــای  افــزود:  ادامــه  در  وی 
شــکل  بــه  و  باشــگاه ها  در  پودرهایــی کــه  و  هورمون هــا 
ــمی،  ــوارض جس ــر ع ــاوه ب ــود، ع ــه می ش ــمی عرض غیررس

عــوارض روانــی خطرناکــی را همچــون از اضطــراب و افســردگی 
گرفتــه تــا روان پریشــی در پــی دارد.

جمشــیدی گفــت: در واقــع ورزشــکاران بــا مصــرف ایــن مــواد 
ــه خطــر  ــان ب ــدام، ســامتی خــود را چن ــی ان ــه جــای زیبای ب
می اندازنــد کــه عواقــب آن، کمتــر از اعتیــاد نیســت؛ همچنیــن 
ــی  ــدت حالت ــازی، در بلندم ــازی و عضله س ــای حجم س پودره
ــد  ــور می کن ــده تص ــه مصرف کنن ــد ک ــاد می کن ــدن ایج را در ب
ــه تناســب انــدام و افزایــش انــرژی  ــا تکــرار مصــرف، ب تنهــا ب

می رســد.
ــذا  ــازمان غ ــوی س ــد آرم و لوگ ــا بای ــرد: مکمل ه ــار ک وی اظه
و دارو و برچســب اصالــت و ســامت کاال داشــته باشــند. 
ــه                   ــا مراجع ــه داروخانه ه ــد ب ــا بای ــن مکمل ه ــد ای ــرای خری ب

ــود. فــارس ش

جراح و متخصص زنان هشدار داد:

افزایش خطر ناباروری برای مصرف کنندگان قلیان
کارشناس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

خطر اعتیاد و وابستگی به مکمل های غیرمجاز

عصاره ساقه و برگ این گیاه 
برای کبد مفید است

گیــاه خرفــه، یکــی از گیاهانــی اســت کــه خــواص 
ــن  ــراد دارد. ای ــامتی اف ــرای س ــادی ب ــی زی داروی
گیــاه خونریــزی را قطــع می کنــد. گیــاه خرفــه 
بــا  و  قرمــز  خوابیــده کمــی  ســاقه های  دارای 

برگ هــای دایــره ای گوشــتی اســت. 
یکــی از خــواص خرفــه تســکین صفراســت. بــرای 
ایــن کار می توانیــد از بــرگ و ســاقه خرفــه اســتفاده 
کنیــد. همچنیــن گیــاه خرفــه موجــب کاهــش 
ــای  ــن تب ه ــده و همچنی ــد، مع حــرارت خــون، کب
ــد  ــت بدانی ــب اس ــود. جال ــراوی می ش ــرم و صف گ
کــه گیــاه خرفــه باعــث تســکین عطــش می شــود. 
پــس بــه شــما توصیــه می کنیــم در روزهــای گــرم 

ســال، مصــرف ایــن گیــاه را فرامــوش نکنیــد.
ــت هــم  ــرل ترشــح ادرار در بیمــاری دیاب ــرای کنت ب

ــد. ــتفاده کنی ــه اس ــواص خرف ــد از خ می توانی

رفــع ســردرد های گــرم از دیگــر فوایــد خرفــه 
ــن اســت  ــه ای ــر از خــواص خرف اســت. یکــی دیگ
ــد. ــع می کن ــوی را قط ــر عض ــزی از ه ــه خونری ک

خرفــه ادرارآور اســت. بــرای همیــن هــم می توانیــد 
ــاد ترشــح  ــه و ازدی ــردن ســنگ مثان ــرای خــرد ک ب

بــول از آن اســتفاده کنیــد.
اگــر بــرگ و ســاقه آن را ماننــد ســاالد و بــا ســرکه 

ــد. ــه را کاهــش می ده ــد، درد کلی بخوری
طبــق بررســی های بــه دســت آمــده ضمــاد بــرگ و 
ســاقه آن بــه تنهایــی بــرای تســکین حــرارت اعضــا 

و ســوختگی آتــش توصیــه می شــود.
ــد  ــد، می توانی ــده و کب ــرارت مع ــکین ح ــرای تس ب
ایــن گیــاه را بــر روی آن بخــش از بــدن قــرار دهیــد.

ــی های  ــرارت و پیس ــرای ح ــم ب ــنهاد می کنی پیش
دســت و پــا در صــورت تکــرار، ایــن گیــاه را همــراه 

بــا حنــا بــر کــف دســت و پــا بگذاریــد.
ــن اســت کــه  ــه ای ــاه خرف ــد گی یکــی دیگــر از فوای
ــاق  ــراد چ ــرای اف ــن ب ــد و ای ــم می کن ــتها را ک اش

ــد اســت. مفی
از مضــرات خرفــه می تــوان بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــرد کــه اســراف در خــوردن آن، نــور چشــم را 

ــد داد. ــان خواه نقص
ــل  ــی مث ــواد معدن ــه دارای م ــاه خرف ــن گی همچنی
منیزیــم، پتاســیم، کلســیم و همچنیــن ویتامیــن ث 
ــدار  ــه مق ــر( ب ــاده ت ــرم م ــرم در 100 گ )16 میلی گ

ــت. ــود اس ــای خ ــاد در بافت ه زی
از اکســیدان ها )رنــگ قرمــز ســاقه( و  خرفــه 
بتاکاروتــن )پیش ســاز ویتامیــن آ(، B1 و B2 غنــی 

ــدن دارد. ــرای ب ــادی ب ــد زی ــت و فوای اس
عصــاره  کدوســت.  کــرم  ضــد  خرفــه  تخــم 
 ســاقه و بــرگ خرفــه بــرای بیماری هــای کبــد 
و بیماری هــای کمــی ویتامیــن c بســیار مفیــد 

ــت. اس
 تصفیه کنندگــی خــون، رفــع التهابــات گوارشــی 
رفــع ســرفه و تســکین دهنده تشــنگی از دیگــر 

ــب ــان ط ــت. آس ــاه اس ــن گی ــای ای مزای

بــه  اشــاره  بــا  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
اضافــه کاری اجبــاری پرســتاران بخــش دولتــی 
ــه نیــروی انســانی جدیــد  ــه ب گفــت: ایــن وزارتخان
در رده هــاى مختلــف پزشــکى و پرســتارى نیــاز دارد. 
ایــرج حریرچــى، قائم مقــام و ســخنگوى وزارت 
ــرد:  ــار ک ــتاران اظه ــود پرس ــاره کمب ــت، درب بهداش
ــت و  ــدى اس ــا ج ــور کام ــتار در کش ــود پرس کمب
کمبــود حداقــل ١٠٠ هــزار نفــرى مطــرح اســت؛ در 
ــى  حــال حاضــر بیشــتر پرســتاران در بخــش دولت
بــا خواهــش وزارت بهداشــت اضافــه کاری اجبــارى 

انجــام مى دهنــد.
ســاعته   ٨٠ اضافــه کارى  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرد: در بعضــى  ــوان ک پرســتاران مشــهود اســت، عن

شــهر ها از جملــه تهــران، ایــن کمبــود جدى تــر 
ــى  ــام آگهى های اســت و طــى ١٠ ســال گذشــته تم
ــدود 50  ــان ح ــزان متقاضی ــده، می ــام ش ــه اع ک
درصــد یــا کمتــر بــوده کــه شــاید ایــن کمبــود ناشــى 

ــد. ــته باش ــرش در گذش ــتباهات در پذی از اش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش س
ــا ٢  ــکى تقریب ــرش پزش ــت پذی ــال ٩٢ ظرفی در س
برابــر پرســتارى بــود، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
ــگاهى  ــوزش دانش ــتارى و آم ــته پرس ــت رش ظرفی
ــن  ــم؛ همچنی ــاال بردی ــتان را ب ــر بیمارس ــى ب مبتن
طریــق  از  پرســتارى  نیروهــاى  به کارگیــرى 
ــه  ــا ب ــم؛ ام ــش دادی ــد را افزای اســتخدام هاى جدی
ــا طــى ســال هاى  ازاى پرســتاران بازنشســته تقریب

ــه  ــز در عرص ــن نی ــروى جایگزی ــک نی ــته ی گذش
ــتیم. ــامت نداش س

و  بیمارســتانى  پرســتاران  تربیــت  دربــاره  وی 
از ســال گذشــته  اعتراضــات دربــاره آن گفــت: 
بــا مشــارکت گروه هــاى مختلــف،  در اصفهــان 
ــه  ــم ک ــن کردی ــور تدوی ــن منظ ــراى ای ــه اى ب برنام
مى خواهیــم از امکانــات و پرســنل بیمارســتانى 
بــراى ایــن منظــور اســتفاده کنیــم کــه بایــد ماهیــت 

ــود. ــن ش ــتى تبیی ــه درس ــن کار ب ای
ــى  ــازى گروه های ــاى مج ــزود: در فض ــی اف حریرچ
کــه قبــا قــدرت داشــتند، فکــر مى کننــد مى تواننــد 
بــا ایجــاد محدودیــت در ورود، قیمــت خــود و 
دریافتى شــان را بــاال ببرنــد کــه در رده هــاى مختلــف 

ــه معیارهــاى روز  ــا توجــه ب پزشــکى و پرســتارى ب
دنیــا و نیــاز مــردم بایــد نیــرو جــذب کنیــم.

ــو  ــه کنگ ــب کریم ــت ت ــن وضعی ــاره آخری وی درب
ــورد  ــور ٧٩ م ــال در کل کش ــداى امس ــت: از ابت گف
ابتــا و 5 فوتــى بــه واســطه تــب کریمــه کنگــو اتفاق 
افتــاده و در تهــران هیــچ مــورد ابتایــى نداشــتیم.

ــوال  ــه س ــخ ب ــت در پاس ــخنگوى وزارت بهداش س
ــرانه  ــات خودس ــى اقدام ــاره بعض ــگاری درب خبرن
دانشــگاه هاى علــوم پزشــکى و مخالفــت وزارت 
بهداشــت بــا ایــن اقدامــات گفــت: مــا بــا 430 هــزار 
ــم و بخــش پرمراجعــه اى هســتیم  ــر کار مى کنی نف
کــه حجــم عظیمــى از مدیران و رؤســاى بیمارســتان 
و شــبکه ها و دانشــگاه ها و مراکــز بهداشــتى و 
ــل  ــد و اص ــت کار مى کنن ــا وزارت بهداش ــى ب درمان

ــار اســت. ــر تفویــض اختی ــى ب ــا مبن ــى م مدیریت
ــه  ــه هم ــدارد ک ــا ن ــى ادع ــه کس ــان اینک ــا بی وی ب

ــت و  ــت اس ــود، درس ــام مى ش ــه انج ــى ک کارهای
درنتیجــه گاهــى اشــتباه رخ می دهــد،  تصریــح 
ــن  ــه ممک ــت ک ــى اس ــوارد مدیریت ــى م ــرد: برخ ک
اســت مدیــرى بــه نظــرش برســد بــراى مقابلــه بــا 
چاقــى برخــوردى کنــد کــه گاهــى فضــاى مجــازى 

ــد. ــان مى ده ــادى نش ــش غیرع واکن
حریرچــی تاکیــد کــرد: برخــى مــوارد وجــود دارد کــه 
جــزو خطــوط قرمز اســت و اهداف متعالى محســوب 
مى شــود و از آن کوتــاه نمى آییــم کــه شــرایط مدیــران 
ــل درک اســت و ممکــن اســت کســى  محیطــى قاب
طلبــکار باشــد و بــا شــرکت هاى تامین کننــده مواجــه 
 باشــد و واکنش هــاى احساســى هــم رخ بدهــد

ــز  ــا بســته هاى طــرح تحــول ســامت خــط قرم ام
ماســت و بایــد بــا ارائــه خدمــت بــه مــردم، وســایل 
و داروهــاى مــورد نیازشــان را در بیمارســتان ها تامیــن 

کنیــم. باشــگاه خبرنــگاران

#طب_سنتی
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سخنگوی وزارت بهداشت:

 وزارت بهداشت به نیروی انسانی جدید نیاز دارد 

تازههایپزشکی

 بهبود عملکرد مغزی 
بازماندگان سکته با ورزش

آنالیــز 13 آزمایــش بالینــی نشــان داد ورزش درمانــی 
بــه طــور کلــی بــرای تقویــت قــدرت شــناخت بیمــاران 

ســکته ای خــوب و مفیــد اســت.
ــر تفکــر،  ــه فرآیندهــای مهــم مغــزی نظی شــناخت ب
ــه  ــکته ک ــاره دارد. س ــادآوری اش ــم و ی ــری، فه یادگی
ــود،  ــز می ش ــه مغ ــون ب ــان خ ــش جری ــب کاه موج
توانایی هــا  ایــن  در  اختــال  موجــب   می توانــد 

شود.
بــا وجــودی کــه ایــن نتایــج جدیــد نیســتند، امــا بــه 
ــه  ــا چگون ــه ورزش دقیق ــد ک ــد می کنن ــوح تاکی وض
عمــل می کنــد؛ بــه عنــوان مثــال آن هــا تاکیــد 
می کننــد کــه تلفیــق ورزش هــوازی در حــد متوســط 
و ورزش قدرتــی و تعادلــی در بهبــود فعالیــت مغــزی 
بیمــاران ســکته ای بــه شــدت کارآمــد و مؤثــر اســت.

ــق از دانشــگاه  ــم تحقی ــورن اوبرلیــن، سرپرســت تی ل
پیتزبــرگ، در این بــاره می گویــد: »ورزش می توانــد 
حرکــت، قــدرت و کیفیــت زندگــی و همچنیــن قــدرت 

شــناخت را بهبــود بخشــد.«
بــا وجــودی کــه در هــر مطالعــه، میــزان و نــوع ورزش 
متفــاوت بــود، امــا تیــم تحقیــق دریافــت بیمارانــی کــه 
ــه ورزش  ــا کســانی ک ــد در مقایســه ب ورزش می کردن
ــا از  ــری عمدت ــری بهت ــای فک ــد، توانایی ه نمی کردن

لحــاظ توجــه و ســرعت پــردازش داشــتند. مهــر

بوکردن غذا هم موجب چاقی 
می شود

ــه  یافته هــا آشــکار ســاخته کــه موش هــای چاقــی ک
حــس بویایی شــان را از دســت داده بودنــد، بــا وجــود 
مصــرف رژیــم غذایــی چــرب وزنشــان کاهــش یافــت؛ 
در حالــی کــه همتایانشــان بــا حــس بویــای قــوی دو 

برابــر وزن عادی شــان چــاق شــدند.
نتایــج محققــان دانشــگاه کالیفرنیــا نشــان داد بــوی 
ــا  ــدن ب ــورد ب ــوه برخ ــم در نح ــه می خوری ــی ک غذای

ــی دارد. ــش مهم ــز نق ــا نی کالری ه
ایــن یافته هــا بــر ارتبــاط کلیــدی بیــن سیســتم بویایی 
ــژه  ــم، به وی ــده متابولیس ــزی تنظیم کنن ــق مغ و مناط
هیپوکامــپ تاکیــد دارنــد؛ اگرچــه بــه گفتــه محققــان 

همچنــان مدارهــای نورونــی ناشــناخته هســتند.
این بــاره  در  تحقیــق،  تیــم  عضــو  ریــرا،  ســلین 
می گویــد: »مطالعــه نشــان می دهــد اگــر مــا ورودی 
سیســتم بویایــی را دســتکاری کنیــم، می توانیــم 
نحــوه  و  انــرژی  تــوازن  از  مغــز  درک  نحــوه  بــر 
ــاد  ــر ایج ــز تغیی ــق مغ ــرژی از طری ــوازن ان ــم ت  تنظی

کنیم.«
ایــن یافته هــا نشــان می دهــد از دســت دادن حــس 
بویایــی هــم در انســان هایی کــه غالبــا دچــار اختــال 

در خــوردن می شــوند، نقــش کلیــدی دارد.
بــه عبــارت دیگــر افزایــش وزن صرفــا حاصــل میــزان 
کالــری مصرفــی نیســت؛ بلکــه بــا نحــوه حفــظ ایــن 

کالــری در بــدن نیــز ارتبــاط دارد. جــام جــم

تغذیه

خرما، بمبی از مواد غذایی 
بســیاری از افــراد مبتــا بــه بیماری هــای قلبــی بــرای 
درمــان می تواننــد بهتریــن دارو ی طبیعــی را در مناطــق 

گرمســیری کــره زمیــن بیابنــد. 
نخلســتان های کشــور های گرمســیر  از  خرمــا کــه 
مؤثرتریــن  می آیــد،  دســت  بــه  ایــران  جملــه  از 
ــه  ــا ب ــل ابت ــدن در مقاب ــت از ب ــرای محافظ ــوه ب می

اســت. قلبی عروقــی  بیماری هــای 
ــدن از  ــرای ب ــراوان ب ــی ف ــواص درمان ــا دارای خ خرم
ــد  ــی مانن ــای قلبی عروق ــا بیماری ه ــه ب ــه مقابل جمل
بــاال رفتــن فشــار خــون، گرفتگــی عــروق و بــروز حملــه 

قلبــی اســت.
خرمــا را می توانیــد بــه انــواع روش هــا مصــرف کنیــد؛ 
از جملــه بــه صــورت خــام، خیس خــورده، سرخ شــده 
و کیــک؛  شــیرینی  همــراه  بــه  پــوره،  و کبابــی، 
ــذی  ــوه مغ ــن می ــرای اســتفاده از ای ــان ب ــن زم بهتری
 بــا توجــه بــه بــاال بــودن قنــد تشــکیل دهنده آن 
نوبــت صبحانــه اســت تــا در طــول روز کالــری دریافتی 
ــا فعالیــت فــرد ســوزانده و از طــرف دیگــر  ــا ب از خرم

امــاح و ســایر مــواد مــورد نیــاز بــدن تامیــن شــود.
 تنظیم فشار خون

ــم  ــرای تنظی ــا ب ــود در خرم ــم موج ــیم و منیزی  پتاس
ــد  ــیار مفی ــون بس ــار خ ــش فش ــری از افزای و جلوگی
ــود  ــبب بهب ــن س ــی همچنی ــاده غذای ــن م ــت. ای اس
بــدن  اعضــای  بــه  خونرســانی  و  خــون  گــردش 

. د می شــو
 تنظیم سطح کلسترول

خــوردن خرمــا ســبب رســوب زدایی از رگ هــای خونــی 
می شــود و ســطح کلســترول را تنظیــم می کنــد.

 جلوگیری از سکته مغزی
توصیه شــده  غذایــی  مــاده  اصلی تریــن  پتاســیم، 
توســط پزشــکان بــرای جلوگیــری از بــروز ســکته 
ــر ایــن اســاس کارشناســان مصــرف  مغــزی اســت؛ ب
به ویــژه  افــراد  بــه  را  پتاســیم  400 گــرم  روزانــه 

می کننــد. توصیــه  ســالمندان 
عــاوه بــر خرمــا، مــوز نیــز یکــی دیگــر از خوراکی هــای 

لذیــذ و سرشــار از مــاده معدنــی پتاســیم اســت.
 درمان اسهال

ــرم  ــول گ ــژه در فص ــج به وی ــای رای ــی از بیماری ه یک
ســال، اســهال اســت کــه بــه دالیــل مختلفــی از جملــه 
ســطح ضعیــف بهداشــت، عوامــل میکروبــی، عفونــی و 

ــوط می شــود. ــی مرب باکتریای
ــا  ــرد روده ه ــیم عملک ــاده پتاس ــل م ــه دلی ــا ب در خرم
ــری می شــود. ــروز اســهال جلوگی ــت شــده و از ب تقوی

 درمان یبوست
در نقطــه مقابــل اســهال، یبوســت قــرار دارد کــه 
بــه علــت عمــل نکــردن روده هــا اتفــاق می افتــد؛ 
خیســاندن خرمــا از شــب قبــل در آب و نوشــیدن 
ــاح  ــیاری از ام ــد بس ــد می توان ــا در روز بع  آب و خرم
و ســموم را از بــدن خــارج کنــد و درنهایــت از ایــن میوه 
ــه  ــوان ب ــه صــورت ناشــتا می ت مغــذی و مصــرف آن ب
عنــوان یــک راهــکار مؤثــر بــرای تنظیــم وزن اســتفاده 

کــرد. ســامتی

زیبایی
هشدار سازمان غذا و دارو به بانوان:

مراقب عوارض ریمل های مصرفی 
باشید

 دکتــر رؤیــا تــاالری، رئیــس اداره نظــارت و ارزیابــی 
ســازمان  بهداشــتی  و  آرایشــی  فرآورده هــای  تولیــد 
غــذا و دارو، گفــت: ریمل هایــی کــه در بــازار وجــود 
ــد داخــل هســتند؛  ــی و تولی ــه دو صــورت واردات ــد ب دارن
ریمل هــای وارداتــی بایــد برچســب اصالــت داشــته 
ــر روی  ــه ب ــماره ای ک ــتعام ش ــا اس ــدگان ب و مصرف کنن
آن درج شــده از اصــل و تقلبــی بــودن آن اطــاع داشــته 
ــه  باشــند. همچنیــن ریمل هــای تولیــدی نیــز بایــد پروان
ــا  ــر روی آن ه ــخصات ب ــر مش ــاخت و دیگ ــتی س بهداش

ــد. ــده باش درج ش
وی افــزود: مصرف کننــدگان ریمــل خــود را حتمــا از 
داروخانه هــا و فروشــگاه های معتبــر تهیــه کننــد و از 

نکننــد. دســتفروش ها خریــد 
رئیــس اداره نظــارت و ارزیابــی تولیــد فرآورده هــای 
آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو در ادامــه 
ــل و  ــرف ریم ــه از مص ــده ک ــوارض عم ــت: ع ــار داش اظه
ــود،  ــاد می ش ــده ایج ــی در مصرف کنن ــم تقلب ــط چش خ
آبریــزش، خــارش و پــف و ســوزش چشــم و حتــی 

ــت. ــدید اس ــات ش التهاب
ــه در  ــاد لک ــال ایج ــدیدتر احتم ــوارد ش ــت: در م وی گف
ــد. مهــر ــه وجــود می آورن قرنیــه و اشــکال در بینایــی را ب

 مرگبارترین سرطان 
به خاطر زیبایی دست ها 

بســیاری از خانم هــا ایــن روز هــا بــه آرایشــگاه ها مراجعــه 
ــل از  ــد؛ غاف ــب کنن ــود را مرت ــای خ ــا ناخن ه ــد ت می کنن
ــبب  ــد مس ــی می توان ــر زیبای ــه ظاه ــدام ب ــن اق ــه ای آنک

ــود.  ــا ش ــدی در آن ه ــای ج بیماری ه
در جدیدتریــن روش هــای ابداعــی بــرای زیبایی انگشــتان 
دســت، از دســتگاه اشــعه UV اســتفاده می شــود تــا 
مــواد قــرار داده شــده بــر روی ناخن هــا ســریع تر خشــک 

شــوند و طــرح مدنظــر ایجــاد شــود.
اســتفاده  می دهنــد  هشــدار  کارشناســان  امــا 
طوالنی مــدت از ایــن وســیله در کنــار مصــرف مــواد 
شــیمیایی و ســمی مربــوط بــه طــرح ناخن هــا، می توانــد 
ســبب ابتــای افــراد بــه حساســیت و حتــی ســرطان های 

ــود. ــینوم ش ــا و کارس ــه مانوم ــت از جمل پوس
ــول  ــدن کوتیک ــرای بری ــد ب ــی مانن ــزار قیچ ــن اب همچنی
ــاب  ــد ســبب ایجــاد زخــم، الته اطــراف ناخن هــا می توان
ــه  ــاری زا ب ــل بیم ــود و ورود عوام ــن ش ــت در ناخ و عفون
ــه  ــان ب ــاس کارشناس ــن اس ــر ای ــد. ب ــوار کن ــدن را هم ب
خانم هــا توصیــه می کننــد از بریــدن کوتیکــول کنــاره 
ــواع الک و نیــز  ــد؛ اســتفاده از ان ناخن هــا خــودداری کنن

ــد. ــر باش ــیار مض ــد بس ــتگاه UV می توان دس
عــاوه بــر اشــعه و اســتفاده از ابــزار آلــوده، الک و ســایر 
مــواد شــیمیایی کــه بــر روی ناخن هــا قــرار می گیرنــد بــا 
ــرای تنفــس ناخن هــای دســت  ــی ب ــذ هوای بســتن مناف
ــدی رشــد  ــروز زردی، شــکنندگی و کن ــد ســبب ب می توانن

انگشــتان دســت شــوند. باشــگاه خبرنــگاران

خانواده
راه های جایگزین طالق

همســران ناامیــد بــر نــکات منفــی یکدیگــر تمرکــز 
ــد  ــان متقاع ــتی تصمیمش ــه درس ــود را ب ــا خ ــد ت می کنن
کننــد؛ امــا پیشــنهاد می شــود پیــش از آنکــه زوج از 
یکدیگــر طــاق بگیرنــد، راه هــای دیگــری را تحــت عنــوان 
ــه  راه هــای جایگزیــن طــاق امتحــان کننــد کــه در زیــر ب

ــت. ــده اس ــاره ش ــاق اش ــن ط ــای جایگزی ــن راه ه ای
 مشاوره ازدواج

یکــی از راه هــای جایگزیــن طــاق، مشــاوره ازدواج اســت. 
ــه رغــم ناخشــنودی  ــه زوج ب ــوان انتظــار داشــت ک نمی ت
در کنــار یکدیگــر باقــی بماننــد؛ ولــی از ســوی دیگــر نبایــد 
فرامــوش کــرد کــه فســخ ازدواج نیــز ممکــن اســت 
همیشــه بهتریــن پاســخ یــا تنهــا پاســخ مشــکل نباشــد.
طــاق اغلــب مجموعــه ای از مشــکات را جایگزیــن 
ــت  ــن آن اس ــخ جایگزی ــد. پاس ــر می کن ــکات دیگ مش
کــه ببینیــم آیــا می تــوان بــا اســتفاده از کمــک حرفــه ای، 
ازدواجــی ناخوشــایند را بــه ازدواجــی رضایت بخــش 

ــرد.  ــل ک تبدی
ــن هســتند؛  ــاره نتیجــه مشــاوره بدبی ــب درب ــا اغل زوج ه
ــران  ــایند از درمانگ ــه ای ناخوش ــا تجرب ــر قب ــژه اگ به وی
دیگــر کســب کــرده یــا هرگــز بــه مشــاوری مراجعــه نکرده 
باشــند. همــه درمانگــران شایســتگی یکســانی ندارنــد؛ اما 
زناشــویی درمانی  و  مزایــای خانواده درمانــی  بازنگــری 
نشــان داد کــه درمــان در دو ســوم مــوارد نتایجــی 
ســودمند در پــی دارد و احتمــال رســیدن بــه نتایــج 
ــان می شــوند  ــه زوج مشــترک درم ــواردی ک ــت در م مثب
ــرد درمــان می شــوند، بیشــتر اســت؛  از مــواردی کــه منف
درمان هــای کامــا  از  مثبــت  نتایــج  اینکــه  باالخــره 
کوتاه مــدت از یــک تــا 20 جلســه حاصــل می شــود. 

 برنامه های غنی سازی ازدواج
بــا  را  آمــوزش  ازدواج،  غنی ســازی  برنامه هــای 
ــن را در  ــا زوجی ــد ت ــب می کنن ــی ترکی ــای گروه بحث ه
ــن فــردی  ــط بی ــای مهارت هــای مسئله گشــایی، رواب ارتق
و ارتبــاط زناشــویی یــاری دهــد. ایــن برنامــه بــه شــکل 
گروهــی، مــدت کوتاهــی قبــل یــا بعــد از ازدواج یــا حتــی 
ــی  ــدف اصل ــد. ه ــرا درمی آی ــه اج ــس از آن ب ــال ها پ س
این گونــه برنامه هــا پیشــگیری اســت؛ پرداختــن بــه 
مشــکات پیــش از آنکــه از کنتــرل خــارج و مهارناپذیــر 

شــوند.
 آشتی

ــراری  ــرای برق ــاش ب ــاق ت ــن ط ــر جایگزی ــه دیگ گزین
ــه  ــد ب ــم می گیرن ــا تصمی ــی زوج ه ــت. برخ ــتی اس آش
ازدواج خــود فرصــت دیگــری بدهنــد. در مــواردی نیز زوج 
قبــل از اقــدام بــه طــاق، بارهــا ایــن فرصــت را بــه خــود 
ــه ازدواج  ــد ب ــدی قدرتمن ــه تعه ــی ک ــد. زوج های می ده
دارنــد، ممکــن اســت بــه منظــور نجــات ازدواج خــود تمام 
ــه  ــم ب ــش از تصمی ــان و پی ــن را امتح ــای ممک گزینه ه
فســخ ازدواج، حتــی اختافــات زناشــویی بســیار شــدید را 

تحمــل کننــد. ویکــی روان

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــت، امــروزه بــه یکــی از مهم تریــن  جمعی
مســائل نظــام و امــور جــاری کشــور تبدیــل 

شــده اســت. 
شــاید تــا چنــد ســال پیــش بــه انــدازه امروز 
احســاس  کشــور  در  جمعیتــی  خطــرات 
کــه  می بینیــم  امــروزه  ولــی  نمی شــد؛ 
حتــی بســیاری از مــردم هــم ایــن خطــرات 
را احســاس می کننــد و دربــاره آن حــرف 

می زننــد.
جمعیــت یــک مســئله بســیار مهــم در 
هــر جامعــه ای اســت کــه می تــوان آن را 
ــه  ــتی ک ــرد؛ سیاس ــی ک ــت تلق ــک سیاس ی
نظامــی،  سیاســی،  سرنوشــت  می توانــد 
اقتصــادی و اجتماعــی یــک کشــور را در 
ــد.  ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــف تح ــاد مختل ابع
تــا چند ســال پیــش سیاســتی در دســتورکار 
قــرار گرفــت و آن هــم کنتــرل جمعیــت 
بــه معنــی کاهــش و جلوگیــری از رونــد 
ــا پاکت هــای  ــود کــه حتــی ت صعــودی آن ب
شــیرینی هــم نفــوذ کــرد و عبــارت »فرزنــد 
ــم  ــه چش ــا ب ــر« همه ج ــی بهت ــر، زندگ کمت

می خــورد. 
ایــن سیاســت تــا جایــی ادامــه پیــدا کــرد که 
رهبــر معظــم انقــاب مســتقیما وارد عرصــه 
ــه صراحــت سیاســت های  عمــل شــدند و ب
کلــی جمعیــت را بســیار مهندسی شــده و 
علمــی دانســتند و تمامــی دســتگاه ها را 

ــد.  ــت کردن ــه اطاعــت و رعای ــزم ب هــم مل
امــا اینکــه چــرا سیاســتی مبنــی بــر کاهــش 
جمعیــت جمهــوری اســامی ایران در کشــور 
رواج پیــدا کــرده بــود، جــای بحــث خاصــی 

دارد کــه در ایــن گــزارش نمی گنجــد.
 کارکردهای افزایش جمعیت

ــه  ــده ک ــم ش ــدر مه ــت آن ق ــئله جمعی مس
دشــمنان جمهــوری اســامی و دشــمنان 
افزایــش  سیاســت های  ابــاغ  از  نظــام 
عصبانــی  و  ناراحــت  بســیار  جمعیــت 
شــده اند؛ چــرا کــه یکــی از کارکردهــای 
افزایــش  می توانــد  جمعیــت،  افزایــش 
تــوان و قــدرت دفاعــی و نظامــی جمهــوری 
ــمنان  ــرای دش ــن ب ــه ای ــد ک ــامی باش اس
مــا خوشــایند نیســت. امــروز دیگــر بــه 
دیــر  چنــد  هــر  می دانیــم کــه  خوبــی 

شــده، ولــی اگــر االن هــم بــه فکــر اصــاح 
ســاختارهای جمعیتــی کــه قطعــا بنیــان آن 
ــیم و  ــود، باش ــیم ش ــد ترس ــواده بای در خان
اقــدام شایســته و بایســته ای در ایــن راســتا 
ــا  ــده قطع ــال های آین ــا س ــم ت ــام دهی انج
ــت  ــی ممانع ــاد گوناگون ــکات در ابع از مش

کرده ایــم. 
ــد،  ــدا کن ــه پی ــدی ادام ــد تک فرزن ــر رون اگ
نســل بعــدی کــه فرزنــدان مــا هســتند 
فامیلــی  و  نزدیــک  اقــوام  هیــچ  دیگــر 
ــره ای  ــای جزی ــت و زندگی ه ــد داش نخواهن
شــکل می گیــرد و دنیــا روی تــازه ای بــه 

می بینــد.  خــود 
سیاســت های جمعیتــی آن قــدر گســترده 
ــددی  ــای متع ــد از زوای ــه می توان ــت ک اس

ــود. ــی ش بررس
 زنگ خطر سیاست های جمعیتی 

به صدا درآمده است
خطــر  زنــگ  درآمــدن  صــدا  بــه 
ــت  ــی اس ــی، موضوع ــت های جمعیت سیاس
هــم  را  همــه کارشناســان  صــدای  کــه 
درآورده و کارشناســان دغدغه منــد دربــاره 
از  داده  انــد.  ســر  رســایی  فریادهــای  آن 
ــاق  ــزان ط ــن ازدواج و می ــر س ــوی دیگ س
ــر  ــد تاثی ــاروری و موالی ــوالت ب ــر تح ــم ب ه

داشــته اســت. 
میــزان تجــرد قطعــی، افزایــش میــزان 
نابــاروری، افزایــش ســقط جنیــن و فاصلــه 

طوالنــی فرزنــدآوری از دیگــر عوامــل مؤثر بر 
تغییــر و تحــول بــاروری و موالیــد در کشــور 

ــی رود. ــه شــمار م ب
اگــر تعــداد افــراد مجــرد در کشــور کاهــش 
ــه  ــد ب ــه 2.6 فرزن ــاروری ب ــزان ب ــد، می یاب

ازای هــر زن می رســد. 
ــه  ــا چ ــه ت ــد ک ــان می ده ــئله نش ــن مس ای
حــد بایــد روی فرهنــگ ازدواج آســان و 
ــون  ــه میلی ــن س ــم. همچنی ــالم کار کنی س
زوج نابــارور در کشــور داریــم کــه اگــر درمــان 
شــوند بــر نــرخ بــاروری تاثیــر خواهنــد 

ــت.  داش
ــای  ــترین طاق ه ــمی بیش ــار رس ــق آم طب
ــی  ــال اول زندگ ــج س ــز در پن ــده نی ثبت ش
ــودن  ــم ب ــل ک ــه دلی ــه ب ــد ک ــاق می افت اتف

مهارت هــای زندگــی اســت. 
ــاق  ــاروری اتف ــه در آن ب ــنی ک ــترین س بیش
ــه  ــت؛ فاصل ــال اس ــا 39 س ــد، 20 ت می افت
تــا  ازدواج  موقــع  از  فرزنــد  تولــد  بیــن 
تصمیــم بــرای فرزنــدآوری، ســه و نیــم 
ســال و فاصلــه بیــن فرزنــدآوری نیــز پنــج و 

ــت.  ــال اس ــم س نی
بهتــر اســت بدانیــم در حــال حاضــر جوانــی 
جمعیــت )بــاالی 40  درصــد، جمعیــت صفــر 
ــه از ویژگی هــای کشــورهای  ــا 14ســال( ک ت
در حــال توســعه اســت، در ایــن کشــورها در 

حــال کاهــش اســت. 
در ایــران ایــن شــاخص در ســال 19۷5 برابــر 

44  درصــد بــوده و از ســال 2025 بــه زیــر 20 
 درصــد کاهــش می یابــد. 

در مقابــل آن جمعیــت بــاالی 65 ســال 
ــه  ــوری ک ــه  ط ــت؛ ب ــش اس ــال افزای در ح
درصــد    20 از  بیــش  بــه   2050 ســال  در 

 . می رســد
ــان، انگلســتان،  کشــورهای توســعه یافته آلم
ــعه  ــال توس ــور در ح ــه و کش ــن و فرانس ژاپ
کــره از ســال 2025 بیــش از 20  درصــد 
بــاال  بــه  ســال   65 وارد  جمعیتشــان  از 
می شــوند و ایــن وضعیــت بــرای کشــورهای 
در حــال توســعه ایــران و ترکیــه از ســال 
 2100 ســال  در  پاکســتان  و کشــور   2050

می شــود. مشــاهده 
چنانچــه ایــن رونــد ادامــه یابــد تــا ده ســال 
آینــده بــا بحــران اقتصــادی، امنیتــی و 
فرهنگــی مواجــه خواهیــم شــد و بایــد بــرای 
ــایگان  ــاج همس ــور، محت ــاد کش اداره اقتص

مهاجــر باشــیم.

مقــام معظــم رهبــری در ســال جــاری بــرای 
چندمیــن بــار نســبت بــه ایــن موضــوع مهــم 
ــه  ــان ب ــفر اخیرش ــد و در س ــدار داده ان هش
خراســان شــمالی هــم دوبــاره ایــن موضــوع 
ــخنان  ــان در س ــدند. ایش ــادآور ش ــم را ی مه
دیگــری فرمودنــد:»از ســال ۷1 بــه ایــن 
ــم؛  ــر می دادی ــد سیاســت را تغیی طــرف، بای

ــم.  ــر ندادی ــم، تغیی خطــا کردی
امــروز بایــد ایــن خطــا را جبــران کنیــم. نباید 
غلبــه نســل جــوان و نمــای زیبــای جوانــی 
در کشــور از بیــن بــرود؛ از بیــن خواهــد 
رفــت اگــر بــه همیــن ترتیــب پیــش برویــم؛ 
آن طــوری کــه کارشــناس ها بررســی علمــی 

ــد.« ــق کردن و دقی

 حمایت از ازدواج
حمایــت  گفــت  می تــوان  صراحــت  بــه 
ــد  ــئله ازدواج می توان ــت از مس ــردن دول نک
ــی  ــاخص ترین نکات ــن و ش ــی از بارزتری یک
را  جمعیتــی  سیاســت های  کــه  باشــد 

می کنــد. زمینگیــر 
کــه  حالــی  در  چــرا  اینجاســت  ســوال 
رســیدگی بــه مســائل جوانــان و ازدواج و 
ــی  ــس از ارزیاب ــی پ ــه تکنیک ــام هرگون انج
بــرای بهبــود اوضــاع ازدواج و رشــد جمعیــت 
بــر عهــده وزارت ورزش و جوانــان اســت، 
انجــام  کاری  وزارتخانــه  ایــن  اجــرا  در 
قانــون  تصویــب  آیــا صــرف  نمی دهــد؟ 
تســهیل ازدواج جوانــان در مجلــس شــورای 
آیــا  دارد؟  فایــده  این بــاره  در  اســامی 
ــه  ــی ک ــات مختلف ــا تبلیغ ــم ب ــار داری انتظ
و  مردم نهــاد  ســازمان های  و  رســانه ها  از 
صــورت  فرهنگی اجتماعــی  ســازمان های 
بــه  ازدواج و فرزنــدآوری  امــر  می گیــرد، 

ــد؟  ــی برس جای
ــه  ــه ب ــم ک ــار داری ــان انتظ ــه از جوان چگون
ازدواج روی آورنــد، در حالــی کــه نــه در 
ــانه ها  ــق رس ــه از طری ــی و ن ــع آموزش مقاط
ــام  ــاره انج ــتی در این ب ــازی درس فرهنگ س
حداقــل  اینکــه  آن،  از  بدتــر  و  نمی شــود 
ازدواج  از  مالــی  پشــتیبانی  ســازوکارهای 

ــت؟  ــم نیس ــان فراه جوان
در  زندگــی  بــرای  کــه  شــرایطی  در 
زوج  یــک  اصفهــان  ماننــد  کان شــهری 
ــان  ــون توم ــت کم 30 میلی ــد دس ــوان بای ج
بــرای رهــن و اجــاره منــزل داشــته باشــند، 
ــا  ــه ب ــد ک ــا می کنن ــئولین ادع ــه مس چگون
ــان  ــه ازدواج جوان ــی ب ــون تومان وام 3 میلی

کرده انــد؟  کمــک 
طرح هایــی ماننــد وام ازدواج و بیمــه ازدواج 
جوانــان شــاید درمانــی بــه ظاهــر بــرای 
مشــکات اقتصــادی جوانــان باشــد امــا 
ــه  ــود ک ــل می ش ــی حاص ــط زمان ــه فق نتیج
مقولــه فرهنگ ســازی ازدواج و بهبــود اوضاع 
ــا  ــان ب ــا، همزم ــتغال جوان ه ــکاری و اش بی
چنیــن طرح هایــی اجرایــی شــود. امیــد 
اســت اهتمــام بیشــتری از ســوی مســئوالن 
ــام  ــات مق ــه منوی ــرد و بیشــتر ب صــورت گی
ــه  ــی( جام ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ

ــانند. ــل بپوش عم

کیمیای وطن بررسی می کند:

زنگ خطر جمعیت کشور به صدا درآمده است

،،
خطــر  زنــگ  درآمــدن  صــدا  بــه 
سیاســت های جمعیتــی، موضوعــی 
اســت کــه صــدای همــه کارشناســان 
کارشناســان  و  درآورده  هــم  را 
فریادهــای  آن  دربــاره  دغدغه منــد 

داده  انــد ســر  رســایی 
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حســن حکمیــون، عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه 
ــرد:  ــار ک ــان، اظه ــرت اصفه ــرآن و عت ــارف ق مع
دین گریــزی بــر اثــر مشــاهده یــا شــنیدن بعضــی 
جریان هــای نامناســب از طــرف بعضــی از دینداران 
 و کســانی کــه تظاهــر بــه دینــداری می کننــد 
و کار هــای نادرســت و مغایــر بــا دیــن انجــام داده 

ــرد. باشــند، صــورت می گی
وی گفــت: معمــوال افــرادی کــه از لحــاظ اعتقــادی 
ــن  ــت دی ــن اس ــد، ممک ــی ندارن ــگاه محکم پای
خــود را رهــا کــرده یــا بــدون دیــن خــود را 
ســازش دهنــد یــا بــه دیــن دیگــری رجــوع کننــد.

خانواده هایــی کــه  در  بیــان کــرد:  حکمیــون 
پایــگاه دینــی محکمــی ندارنــد، معمــوال جوان هــا 
و کســانی کــه نســل نــو هســتند و در دامنــه 
ــت کــه  ــن عل ــه ای ــد، ب ــرار دارن ــا ۲۰ ق ســنی ۱۶ ت
پاســخ های دینــی ایــن افــراد بــه درســتی جــواب 
نشــان  دین گریــزی  بــه  تمایــل  نشــده  داده 

می دهنــد.
ــک  ــال ش ــراد در ح ــن اف ــرد: ای ــح ک  وی تصری
ــا  ــاذق ب ــرد ح ــک ف ــر ی ــتند و اگ ــد هس و تردی
ــد  ــه می کن ــا را متوج ــود، آن ه ــه رو ش ــا روب آن ه
ــدار  ــخص دین ــن ش ــدارد و ای ــی ن ــن عیب ــه دی ک
اســت کــه ممکــن اســت اشــکال داشــته باشــد. 
در ایــن صــورت فــرد اعتقــاد خــود را تجدیــد 

می کنــد و بــر دیــن خــود پایــدار می مانــد. 
ــوان کــرد: مــا از لحــاظ  ــن اســتاد دانشــگاه عن ای
ــاور را داریــم کــه دیــن حضــرت  اعتقــادی ایــن ب
دینــی  نهایی تریــن  و  آخریــن  محمــد)ص(، 
اســت کــه خداونــد مشــیت فرمــوده اســت؛ 
بنابرایــن طبــق ایــن عقایــد افــرادی کــه بــه دیــن 
حضــرت موســی)ع( اعتقــاد داشــتند، پــس 
ــن او ــه دی ــد ب ــی)ع( بای ــرت عیس ــور حض  از ظه

ــرت  ــن حض ــد از دی ــام بای ــور اس ــد از ظه و بع
ــد و در  ــش یابن ــدی گرای ــن محم ــه دی ــی ب عیس

ــد. ــدول کردن ــرادی ع ــه اف ــود ک ــان ب ــن می ای
ــزی  ــا دین گری ــه ب ــه مقابل ــا اشــاره ب ــون ب حکمی
ــح  ــد صال ــا بای ــار م ــه رفت ــن زمین ــزود: در ای اف
ــر دیگــر افــراد کــم ســن و ســال  ــه تعبی شــود؛ ب
بایــد از افــراد میانســال و کهنســال رفتــار معقــول 
ــد و  ــرعی بیاموزن ــن ش ــق موازی ــت را طب و درس

ــد. انجــام دهن
ــرت  ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع ــتاد دانش ــن اس ای
گفــت: راه دیگــر ایــن اســت کــه مبنــای اعتقــادی 
ــادی  ــی و اعتق ــات دین ــوان را در تعلیم ــراد ج اف
ــه  ــم؛ چــرا ک ــم دهی ــم و تعلی ــم کنی درســت تفهی
تعلیــم ناقــص و بی  پاســخ گذاشــتن ســؤاالت 
ــز از  ــبب گری ــی، س ــائل دین ــاره مس ــان درب جوان
ــن  ــه مخالفی ــبهاتی ک ــر ش ــود و اگ ــن می ش دی
داده  جــواب  درســت  می کننــد  ایجــاد  دیــن 
ــد                  ــو خواه ــی مح ــم و حت ــزی ک ــود دین گری ش

ــد. ایکنــا ش

گردشگری
حمام گنجعلیخان

حمــام گنجعلی خــان در ضلــع جنوبــی میــدان گنجعلی خــان 
و در میانــه بــازار بــزرگ کرمــان واقــع اســت. ایــن حمــام در 
ســال ۱۰۲۰ ه ق )۱۶۱۱ میــادی( ســاخته شــده  و معمــار آن 

ســلطان محمــد، معمــار یــزدی بــوده اســت. 
حمــام گنجعلیخــان ۲۶ متــر طــول، 3۰ متــر عــرض و حــدود 
ــا دارد و شــامل ســردر، داالن ورودی،  ــع زیربن ۱3۰۰ مترمرب
ــال  ــه، چ ــه، خزین ــل گرمخان ــد فاص ــتی ح ــن، هش رختک

ــون اســت.  حــوض، بخــش خصوصــی و ت
ــا  ــه از انته ــت ک ــه اس ــام دارای ۶ غرف ــن حم ــن ای رختک
بــه هــم مرتبــط هســتند و هــر یــک بــه طبقــه ای از 
ــام، بخــش  ــه حم ــردم اختصــاص داشــته اســت. خزین م
ــزرگان دارای دو قســمت  مخصــوص اســتحمام حــکام و ب
آب ســرد و گــرم بــوده و در کــف آن دو دیــگ مســین بــزرگ 
ــا »گلخــن«  ــون ی ــق ت نصــب شــده کــه گرمــای آن از طری
ــرارت الزم  ــن و ح ــه، تامی ــرار گرفت ــه ق ــر خزین ــه در زی ک
ــده  ــاد می ش ــی ایج ــای بیابان ــوزاندن بوته ه ــیله س ــه وس ب

ــت.  اس
ــای  ــی در جاه ــمه های موم ــان مجس ــام گنجعلیخ در حم
مختلــف ملبــس بــه لباس هــای ســنتی از طبقــات مختلــف 
جامعــه آن زمــان مــردم کرمــان، صحنه هایــی از اســتحمام 
بــه شــیوه ســنتی را بــه نمایــش گذاشــته اند. در کنــار ایــن 
ــش داده  ــز نمای ــام نی ــف حم ــایل مختل ــمه ها، وس مجس
ــکده  ــال ۱35۲ در دانش ــمه ها در س ــن مجس ــود. ای می ش
هنرهــای زیبــای تهــران، طراحــی و بــه حمــام گنجعلیخــان 

منتقــل شــدند. 
آب حمــام گنجعلیخــان از طریــق قنــات »شــهرآباد« تامیــن 
ــال  ــا در ح ــت؛ ام ــوده اس ــر ب ــال ۱3۱۶ دای ــا س ــده و ت ش
حاضــر کاربــری گردشــگری پیــدا کــرده و تبدیــل بــه مــوزه 

ــت. ــده اس ــان ش ــی کرم مردم شناس

حصار قدیم رفسنجان
ــده از مســتحدثات شــهر  دروازه و حصــار رفســنجان باقی مان
قدیــم رفســنجان )بهرام آبــاد( در مرکــز شــهر رفســنجان قــرار 
دارد. باقی مانــده حصــار قدیــم رفســنجان معــروف بــه دروازه 
ــرار دارد.  ــان بنفشــه رفســنجان ق ــدای خیاب ــاد در ابت قطب آب
حصــار و دروازه هــای رفســنجان نزدیــک بــه ۲۰۰ ســال قبــل 
بــه دســتور امیــر مفخــم بختیــاری، حاکــم کرمــان، در اطــراف 
)بهرام آبــاد( رفســنجان ســاخته شــد. ایــن حصــار دارای چنــد 
ــده  ــار باقی مان ــت. حص ــوده اس ــتحکم ب ــاروی مس ــرج و ب ب
قســمتی از حصــار اصلــی شــهر اســت و دروازه هــای دیگــری 
در ضلــع جنوبــی )دروازه علی آبــاد(، در ضلــع شــمالی )دروازه 
مــزار(، در ضلــع شــرقی )دروازه کمال آبــاد( و در ضلــع غربــی 
ــه غیــر از دروازه  ــاد( قــرار داشــته کــه ب شــهر )دروازه قطب آب

قطب آبــاد از بقیــه دروازه هــا اثــری نیســت. 
ــی از گل  ــای حصــار رفســنجان از خشــت خــام و الیه های بن
دوم و لگدخــورده و کاهــگل ســاخته شــده و راس دیوار حصار 
بــه صــورت کنگــره بــا زیبایــی خــاص خــود چشــم هــر رهگذر 

ــد. ــه خــود جــذب می کن را ب

نقــش یــزد بــر قلــب کویــر حــک شــده 
اســت. آنجــا کــه طبیعــت بــر مــردم ســخت 
می گرفــت، آفتــاب ســوزان بــود، بــاد خروشــان 

ــزان.  و آب گری
و حکایــت از زندگــی مردمانــی بــود کــه 
بــا نبــوغ خــود، آب را از دوردســت ها بــه 
ــاک  ــا خ ــد، ب ــش فراخواندن ــکونتگاه خوی س
ــت ها را  ــاختند؛ خش ــت س ــد و خش آمیختن
ــم  ــار ه ــا کن ــتند، بناه ــا آراس ــد، خانه ه چیدن

ــد.  ــهر راندن ــر از ش ــج کوی ــد و رن نهادن
ــی  ــت از نرم ــروز روای ــه ام ــا ب ــان ت از آن زم
ــاد  ــازی ســایه و رقــص ب طبیعــت اســت و ب

و جریــان آب. 
بــام شــهر بــا گنبدهــا، مناره هــا و بادگیرهایــش 

در آســمان تنیــده و هندســه پــر و خالــی 
شــهر، ســهمی از آســمان را بــه هــر بنــا ارزانــی 

داشــته اســت. 
ــوی  ــز نقــش آســمان و ب ــر زمیــن شــهر نی ب
ــا هــم هم آوایــی می کننــد و ســخن  خــاک ب

ــد.  ــر می دهن ــّر درون س از س
ــار و  ــان ت ــه  س ــی ب ــاری و زندگ ــزد معم در ی
پــودی در هــم تنیده انــد کــه آن را »شــهر 

تاریخــی یــزد« نــام نهاده انــد. 
اوقــاف  و  اوصــاف  یــزد شــهرِ  دارالعبــاده 
و اصنــاف و ِحــَرف و در یــک کام تجلــى 

مدنیــت اســت. 
اگــر بــه تاریخ نامه هــاى اختصاصــى یــزد 
ــه  ــم ک ــی می بری ــم، پ ــذرا بیندازی ــى گ نگاه
بنیــاد یــزد دســت کم در هــزار ســال گذشــته 
ــده  ــتوار ش ــى اس ــاى مدن ــه بنیان ه ــر پای ب
اســت و از یــزد هــر آنچــه گوییــم، انــدک 

اســت و ناگفته هــا همچنــان بســیار.
در چهل و یکمیــن نشســت میــراث جهانــی در 
لهســتان، شــهر تاریخــی یــزد مرزهــا را در هــم 
شکســت و در زمــره شــهرهای میــراث جهانــی 
نشســت؛ آنچنــان کــه بــاغ دولت آبــاد، قنــات 
ــال های  ــز در س ــن آباد نی ــات حس زارچ و قن
گذشــته، نــام یــزد را بــر تــارک میــراث جهانی 

درج کــرده بودنــد. 
ــروزی  ــن پی ــد ای ــز می بای ــر چی ــش از ه پی

بــزرگ را بــه مــردم بــزرگ ایران و شــهروندان 
یــزد، به ویــژه ســاکنان عرصــه جهانــی شــهر 
ــت اندرکاران  ــه دس ــز هم ــزد و نی ــی ی تاریخ
اعضــای  به ویــژه  فرخنــده،  رویــداد  ایــن 
ــه  ــی و هم ــت جهان ــده ثب ــه پرون ــم تهی تی
شــادباش  ایران زمیــن،  میراث دوســتان 

ــم. گویی
 بایــد بدانیــم کــه یــزد از امــروز وارد مرحلــه ای 
ــو از مســیر رشــد تاریخــی خــود شــده کــه  ن
بــه  راســتی می تــوان آغــازی دوبــاره در تاریــخ 
زندگانــی ایــن شــهر تاریخــی قلمــدادش کــرد 

و می بایــد تمــام آنانکــه دل در بنــد ایــن 
ــم از  ــد، اع ــش دارن ــن و ارزش های ــهر که ش
پیشکســوتان مرمــت و حفاظــت، مدیــران 
شــهری، دانشــگاهیان، اصحــاب رســانه و 
ــاری در  ــی و همی ــا همدل ــی ب ــه محل جامع
راســتای پاســداری از ارزش هــا و بــه فعلیــت 

رســاندن فرصت هــا گام بردارنــد.
ثبــت یــزد در نمایــه میــراث جهانــی بــه 
عنــوان نخســتین تجربــه ســرزمینمان در ثبت 
شــهرهای تاریخــی، رویــدادى بــس مبــارک و 
حــاوى ایــن پیــام اســت کــه بایــد در مبانــى 

و اصــول مدیریــت شــهرى و شــیوه هاى 
شــهردارى شــهرهاى تاریخــى بازاندیشــى 
و بازنگــرى کنیــم و بــه ایــن عرصه هــای 
تاریخــی بــه دیــده ارزش و فرصت هایــی 

ــم.  ــگرف بنگری ش
ــت  ــه ای اس ــت، بهان ــه ثب ــم ک ــک می دانی نی
بــرای حفاظــت و زمانــی کــه در مقیــاس 
جهانــی مطــرح می شــود، بایدهــا و نبایدهایی 
ــراه خواهــد  ــه هم ــز ب ــی نی ــاس جهان در مقی
داشــت کــه جــز بــا برنامه ریــزی درســت 
نخواهــد  امکان پذیــر  اصولــی  مدیریــت  و 
ــانه ها  ــن رس ــروز، ذره بی ــه از ام ــرا ک ــود؛ چ ب
و محافــل جهانــی پاســدار میــراث فرهنگــی، 
یــزد را نیــز در ســایه چتــر خــود خواهــد 
گرفــت و افــکار عمومــی جهانیــان، مــردم 
یــزد را امانتــدار میــراث بشــری خویــش 
می شناســند. چــه نیکــو کــه منــش ایرانــی را 
در اینجــا نیــز بــه نمایــش گذاریــم و امانتــدار 

ــیم. ــته ای باش شایس
 بــه پشــتوانه همیــن جهانــی شــدن، از امــروز 
بایــد جهانــی بیندیشــیم، جهانــی ســخن 

ــم. ــی گام برداری ــم و جهان بگویی
ــى  ــت جهان ــده ثب ــداِد فرخن ــم رخ  امیدواری
ــدارى از  ــراى پاس ــد ب ــرآغازى باش ــزد، س ی
ــهرهاى  ــى ش ــى و فرهنگ ــاى تاریخ ارزش ه

ــا ــراث آری ــران. می ــی ای تاریخ

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد:

آغازی دوباره در سپهری جهانی

رئیــس جمعیــت زنــان فرهیختــه جیرفــت گفــت: همزمــان 
بــا سراســر کشــور تجمــع مدافعــان حریــم خانــواده 
چهارشــنبه ۲۱ تیرمــاه ســال جــاری بــا حضــور خانواده هــای 
ــزار  ــتان برگ ــن شهرس ــداری ای ــارراه فرمان ــی در چه جیرفت

می شــود.
شــفیقه شــفیعی، رئیــس جمعیــت زنــان فرهیختــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــب اف ــن مطل ــام ای ــا اع ــت، ب جیرف
اینکــه در حــال حاضــر دشــمنان نظــام اســامی بــا 
اســتفاده از جنــگ نــرم و تهاجــم فرهنگــی درصــدد تغییــر 
ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی هســتند، امســال تجمــع 
ــی  ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــواده ب ــم خان ــان حری مدافع

می شــود. برگــزار 
ــه  ــطح جامع ــه در س ــی عفیفان ــبک زندگ ــج س وی تروی

ــف  ــا کش ــه ب ــمنان در مقابل ــای دش ــا هجمه ه ــه ب مقابل
حجــاب و تقویــت اعتمادبه نفــس زنــان و دختــران محجبــه 
ــان  ــع مدافع ــزاری تجم ــداف برگ ــن اه ــه مهم تری را از جمل

ــواده دانســت. ــم خان حری
ــوت از  ــا دع ــت ب ــه جیرف ــان فرهیخت ــت زن رئیــس جمعی
عمــوم مــردم بــرای شــرکت در ایــن تجمــع بیــان کــرد: ایــن 
ــا  ــم خانواده ه ــداری از حری ــت و پاس ــرای حفاظ ــع ب تجم
ــاب  ــه حج ــه مطالب ــه اینک ــه ب ــا توج ــود و ب ــام می ش  انج
ــی  ــورت عموم ــه ص ــان ب ــردان و زن ــوی م ــاف از س و عف
مطــرح اســت و یکــی از عمده تریــن اهــداف دشــمنان 
ــوم  ــن عم ــت، بنابرای ــاب اس ــث حج ــه بح ــه زدن ب ضرب
شــهروندان بــا شــرکت در ایــن تجمــع، دشــمنان را در 

رســیدگی بــه اهــداف خــود نــاکام می گذارنــد. رســا

مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران چهارمحــال و بختیــاری 
ــن  ــه ای ــدارس علمی ــر م ــاب خواه ــور ط ــور پرش حض
خانــواده  از حریــم  اجتمــاع صیانــت  در  را  اســتان 
ضــروری دانســت و گفــت: نبایــد بگذاریــم جامعــه بــه 

ــا شــود. حــال خــود ره
ــه  ــوزه علمی ــر ح ــی، مدی ــدهللا رحمان ــام ی حجت االس
خواهــران چهارمحــال و بختیــاری، صبــح دیــروز در 
مدیریــت،  ایــن  اداری کارکنــان  شــورای  نشســت 
بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیت هــای فرهنگی تبلیغــی 
ــن اســتان در زمینه هــای  ــه خواهــران ای مــدارس علمی
مختلــف بــه خوبــی صــورت می گیــرد، امــا متأســفانه در 
گزارش دهــی ضعیــف هســتیم، خاطرنشــان کــرد: بایــد 
ــوی  ــده از س ــای اجراش ــا و برنامه ه ــزارش فعالیت ه گ

معاونت هــا بــه مرکــز اطاع رســانی شــود.
وی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای مســتمر از مــدارس علمیه 
 اســتان و بازرســی از فعالیت هــای اجرایــی آن هــا 
تصریــح کــرد: متأســفانه رونــد بازدیدهــا بــرای مــدارس 
ــد مدارســی کــه فعالیت هــای  عــادی شــده اســت؛ بای
ــه کار خاصــی  ــاوت از مدارســی ک ــد متف شــاخص دارن

ــده شــوند. ــد، دی انجــام نمی دهن
حجت االســام رحمانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد 
ــد  ــرد: بای ــراز ک ــد، اب ــوس باش ــه ملم ــویق و تنبی تش
مــدارس علمیــه خــود را در مقــام پاســخگویی بداننــد؛ 
ــه اســتان در  ــدارس علمی ــد و بازرســی از م ــد بازدی بای
نهایــت بــه تحــرک و پویایــی فعالیت هــای آن هــا 

ــا بینجامــد. رس

 تجمع مدافعان حریم خانواده 
در جیرفت برگزار می شود

 حضور طالب خواهر استان چهارمحال و بختیاری 
در اجتماع صیانت از حریم خانواده

،،
در چهل و یکمیــن نشســت میــراث 
جهانــی در لهســتان، شــهر تاریخــی 
شکســت  هــم  در  را  مرزهــا   یــزد 
و در زمــره شــهرهای میــراث جهانــی 

نشســت

»آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی  «

برابــر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم و ســوم و 

چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمان های فاق ــی و س ــی اراض ثبت

ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان  مســتقر در واحــد 

ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بامع ــات مالکان تصرف

گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک 

مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 

در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی مــی شــود 

بــه صدورســند  نســبت  اشــخاص  درصورتــی کــه 

ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی

ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن

مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 

ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس مح

ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب خ

اول  هیــأت   ۱395/۰5/۲5-۱۲535 شــماره  ۱.رای 

اقــای محمدحســین خاکــی پــور  بــه شناســنامه 

ــان   ــادره اصفه ــی ۱۲9۰۲۲4587  ص ــماره ۱9  کدمل ش

فرزنــد مهــدی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

  ۱73/۰5 مســاحت  بــه  یکبابخانــه   ششــدانگ  از 

مترمربــع از پــاک شــماره 3۲۲5  فرعــی از ۱8  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  

اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 5۶3 دفتــر 958 امــاک

اول   هیــأت   ۱395/۰5/۲5-۱۲53۶ شــماره  ۲.رای 

ــه شناســنامه شــماره 7۲۶۶5   ــری  ب ــم زهــره اکب خان

فرزنــد  اصفهــان   کدملــی ۱۲8۱8۲584۰  صــادره 

مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  محمدحســین  

  ۱73/۰5 مســاحت  بــه  یکبابخانــه   ششــدانگ  از 

مترمربــع از پــاک شــماره 3۲۲5  فرعــی از ۱8  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  

اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 5۶۰ دفتــر 958 امــاک

3.رای شــماره ۱75۶4-۱395/۰۶/3۱ هیــأت ســوم  

آقــای فرهــاد نظــری گلگونــی   بــه شناســنامه شــماره 

۱388    کدملــی  ۱۲8949۰88۰  صــادره اصفهــان  

ــه  ــه   ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه   شش ــد خیرال فرزن

مســاحت 9۰  مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از  ۶4   

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک 

ــان  ــم ابراهیمی ــک رســمی   رحی ــان ازمال غــرب اصفه

ــر 89۲   ــه  44 دفت ــت صفح ــادی ازموردثب ــق آب عاش

امــاک

ســوم  هیــأت   ۱395/۰8/۱۲-۲۱7۲۰ شــماره  4.رای 

آقــای اکبــر مانیــان  بــه شناســنامه شــماره 44 

کدملــی ۱۲9۰۲9۱۱۶۰ صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد 

علــی  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  

از 34   فرعــی  شــماره  پــاک  از  مترمربــع   ۱۱4.9۰

اصلــی ردیــف 77 فرعــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی ــی آقای ــه عل صدیق

5.رای شــماره ۲4۱۲4-۱395/۰9/۱3 هیــأت ســوم 

خانــم طیبــه قهرمانــی شــهرکی  بــه شناســنامه 

صــادره   ۱۲9۰3۲۰5۰۰ کدملــی   ۲۶7 شــماره 

ــک  ــدانگ ی ــینعلی          شش ــد حس ــان  فرزن اصفه

بــاب خانــه بــه مســاحت  ۱9۲.48 مترمربــع از پــاک 

شــماره  3۶۶7  فرعــی از۱8  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

ــر 7۶7    ــه  543 دفت ــت صفح ــوق ازموردثب ــمی  ف رس

ــاک ام

۶.رای شــماره ۲۶۲9۱-۱395/۱۰/۰4 هیــأت دوم آقــای 

اکبــر باباشــاهی بــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی 

ــم در   ــد ابوالقاس ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲9۰۱۰5۶85 ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱58.5۰متــر 

مربــع پــاک شــماره 487 فرعــی از۱4اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 5۰۲ دفتــر 4۰ امــاک

7.رای شــماره ۲۶۲8۶-۱395/۱۰/۰4 هیــأت دوم خانــم 

ــی  ــماره ۲7 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــره ماهران طاه

۱۲9۰398593 صــادره اصفهــان  فرزنــد فتــح الــه 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱8۰.۱8 

ــی  ــی از ۱۶ اصل ــماره ۱7۰ فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب مت

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از ســند شــماره ۱939۶ مــورخ 95/۶/۱5 

ــان ــه ۱۶۰ اصفه دفترخان

دوم   هیــأت   ۱395/۱۰/۱3-۲7۲98 شــماره  8.رای 

آقــای فتــح الــه حیــدری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 

۱34 کدملــی ۱۲8998354۲ صــادره اصفهــان  فرزنــد 

علــی در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه اســتثناء 

ــع  ــاحت  ۱۱۱.۰5 مترمرب ــه مس ــی ب ــه اعیان ــاء ثمنی به

ــی واقــع در  پــاک شــماره  773/4 فرعــی از ۱8 اصل

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر ۶۶۰ امــاک مــورد ثبــت صفحــه 45۲ و 458 دفت

9.رای شــماره ۲987۱-۱395/۱۱/۱3 هیــأت اول خانــم 

فریبــا محمــدی بــه شناســنامه شــماره ۱۲7۱54434۲ 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲7۱54434۲ کدملــی 

ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــواد در    شش محمدج

ــاک شــماره   ۲7۶    ــع پ ــه مســاحت    ۲5۰  مترمرب ب

بخــش   اصفهــان  در  واقــع  اصلــی    ۱5 از   فرعــی 

ــت    ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱4  ح

صفحــات 3۶۶ و 3۶9 دفتــر 55۱ امــاک

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۲۲-335۲8 شــماره  ۱۰.رای 

ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــل آب ــیروانی فی ــره ش ــم زه خان

شــماره ۱۶۶5 کدملــی 4۶79۲593۱۰ صــادره فارســان 

ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــاس در  شش ــد عب فرزن

مســاحت 5۰ مترمربــع پــاک شــماره ۶8 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــادی ــرام آب ــم زارع به ــت رحی ــان از مالکی اصفه

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۱۶-33۰58 شــماره  ۱۱.رای 

ــماره ۱973  ــنامه ش ــه شناس ــام ب ــیما نیکن ــم س خان

ــی  ــد عل ــان فرزن ــی ۱۲858۰4۱39 صــادره اصفه کدمل

در  3۰ و شــش، چهــل و یکــم حبــه مشــاع از 7۲ 

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــه ششــدانگ ی حب

از  فرعــی   7۲ شــماره  پــاک  مترمربــع   ۲85.3۰

ــت  ــوزه ثب ــش ۱4 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ۱۶اصل

ــید  ــم س ــرا بیگ ــت زه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

برزانــی و ســیما نیکنــام و محمدجــواد ماهرانــی مــورد 

ــر  ــه 5۰8 دفت ــر 5۶9 و صفح ــه ۱3۰ دفت ــت صفح ثب

955 امــاک

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۱۶-33۰57 شــماره  ۱۲.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــواد ماهران ــای محمدج آق

38 کدملــی ۱۲9۰۱735۱۶ صــادره  اصفهــان فرزنــد 

علــی در 5 و ســی و پنــج، چهــل و یکــم حبــه مشــاع 

از 7۲ حبــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

مســاحت ۲85.3۰ مترمربــع پــاک شــماره 7۲ فرعــی 

از ۱۶اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت 

ــید  ــم س ــرا بیگ ــت زه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

برزانــی و ســیما نیکنــام و محمدجــواد ماهرانــی مــورد 

ــر  ــه 5۰8 دفت ــر 5۶9 و صفح ــه ۱3۰ دفت ــت صفح ثب

ــاک 955 ام

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۱۶-33۰5۶ شــماره  ۱3.رای 

آقــای محمدرضــا ماهرانــی بــه شناســنامه شــماره ۱۲9 

کدملــی ۱۲9۰399۶۱۱ صــادره اصفهــان فرزنــد علی ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

مســاحت ۲85.3۰ مترمربــع پــاک شــماره 7۲ فرعــی 

از ۱۶اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت 

ــید  ــم س ــرا بیگ ــت زه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

برزانــی و ســیما نیکنــام و محمدجــواد ماهرانــی مــورد 

ــر  ــه 5۰8 دفت ــر 5۶9 و صفح ــه ۱3۰ دفت ــت صفح ثب

ــاک 955 ام

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۲5-338۰۱ شــماره  ۱4.رای 

آقــای محســن صباغــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 

۱۱44۶ کدملــی ۱۲83۲۲۲39۶ صــادره  خمینــی شــهر 

ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــود در س ــد محم فرزن

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۲7۶.۲۰ مترمربــع 

پــاک شــماره  ۲94 فرعــی از ۱9 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت ســلطان صبــاغ رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 78 ام 4۶3 دفت

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۲5-338۰۰ شــماره  ۱5.رای 

ــماره ۱۲۶9  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه صباغ ــم حبیب خان

کدملــی ۱۲9۰833559 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 

ــدانگ  ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــن در  س محمدحس

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۲7۶.۲۰ مترمربــع 

پــاک شــماره  ۲94 فرعــی از ۱9 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت ســلطان صبــاغ رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 78 ام 4۶3 دفت

۱۶.رای شــماره 33۲۱۰-۱395/۱۲/۱8 هیــأت اول آقای 

مصطفــی نورانیــان بــه شناســنامه شــماره 48۶87 

کدملــی ۱۲8۲4۰93۲8 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

در ۱/5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت ۱35.۲۰ مترمربــع پــاک شــماره   ۶8 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت حســین زارع بهــرام آبــادی

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۱8-33۲۱4 شــماره  ۱7.رای 

خانــم الهــام منصــوری گندمانــی بــه شناســنامه شــماره 

۲37۲ کدملــی ۱۲8974۶788 صــادره اصفهــان فرزنــد 

همــت علــی در   ۱/5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت ۱35.۲۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره   ۶8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین 

ــادی ــرام آب زارع به

اول   هیــأت   ۱395/۱۲/۱8-33۲۱۱ شــماره  ۱8.رای 

آقــای علــی ســلیمی بنــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــهرکرد فرزن ــادره ش ــی 4۶۲3۰۰5۶8۲ ص 57 کدمل

جهانگیــر در   ۱/5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت ۱35.۲۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره   ۶8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین 

ــادی ــرام آب زارع به

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۱8-33۲۱3 شــماره  ۱9.رای 

ــماره 57۰  ــنامه ش ــه شناس ــوری ب ــا ن ــای محمدرض آق

کدملــی ۶3393948۶8 صــادره  شــهرکرد فرزنــد 

ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــی در   ۱/5 دان عزیزقل

ــاک  ــع پ ــاحت ۱35.۲۰ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره   ۶8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین 

ــادی ــرام آب زارع به

اول  هیــأت   ۱395/۱۲/۱7-33۱۱4 شــماره  ۲۰.رای 

بــه  شــوری  دره  حاجــی حســنی  آقــای حســین 

شناســنامه شــماره 4۰4 کدملــی 4۶895۶88۰4 صادره 

اردل فرزنــد آقاجــان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت ۱۱۶.54مترمربــع پــاک شــماره  34 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــان ســودانی ــت مانی ــت عصم ــان از مالکی اصفه

۲۱.رای شــماره 3355۱-۱395/۱۲/۲3 هیــأت چهــارم 

ــنامه  ــه شناس ــه ب ــه قلع ــارورز کوچ ــدی ب ــای مه آق

صــادره    ۱۲8۰78۰8۶۱ کدملــی    355۲3 شــماره 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــعلی  ازشش ــد عباس ــان  فرزن اصفه

مغــازه بــه مســاحت  33.۱۱ مترمربــع از پــاک شــماره    

۱۱9۶  فرعــی از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــاک ــر 388 ام ــه ۲98 دفت ــت صفح ــوق ثب ف

دوم  هیــأت  ۲۲.رای شــماره ۱395/۱۲/۲3-3358۰ 

آقــای ســید باقــر مســجدی نــژاد بــه شناســنامه 

شــماره 8۶7۰ کدملــی ۱۲83۱9599۲ صــادره  اصفهــان 

بــاب  یــک  در  ششــدانگ  ســید حســن  فرزنــد 

ســاختمان بــه مســاحت  ۱۱9.۶5 مترمربــع پــاک 

شــماره  339۲ فرعــی از ۱8 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱4 ح بخ

ــاک ــر ۶8۶ ام ــه ۱7۶ دفت ــت صفح ثب

۲3.رای شــماره 33۶۲۲-۱395/۱۲/۲3 هیــأت دوم 

آقــای قربانعلــی نیــازی جونقانــی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره  فارس ــی 4۶79۶۰993۱ ص ــماره ۱۱5 کدمل ش

فرزنــد عباســعلی در  4.5 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 

یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱3۶.3۱ مترمربــع 

در  واقــع  اصلــی   ۱5 از  3۶۱فرعــی  پــاک شــماره 

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 774 ام ــه ۱۶8 دفت ــت صفح ــورد ثب م

دوم  هیــأت   ۱395/۱۲/۲3-33۶۲۱ شــماره  ۲4.رای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی زاده جونقان ــری نعمت ــم کب خان

شــماره 3۱ کدملــی 4۶79۶۲۰5۰۱ صــادره  فارســان 

فرزنــد خدارحــم در     ۱.5 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 

یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱3۶.3۱ مترمربــع 

در  واقــع  اصلــی   ۱5 از  3۶۱فرعــی  پــاک شــماره 

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 774 ام ــه ۱۶8 دفت ــت صفح ــورد ثب م

۲5.رای شــماره 337۲5-۱395/۱۲/۲4 هیــأت دوم  

خانــم معصومــه شــکری بــه شناســنامه شــماره ۲۰33 

کدملــی 4۰3۰4۲9۱3۰ صــادره کبودرآهنــگ فرزنــد 

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش اصغرعل

ــی  ــاک شــماره ۶7 اصل ــع پ مســاحت 58.۲۰ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــدی خــراط ــت مه ــان از مالکی اصفه

دوم  هیــأت   ۱395/۱۲/۲4-337۱9 شــماره  ۲۶.رای 

خانــم مهــری حیدریــان بــه شناســنامه شــماره 8353 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    ۱۲83۱9۲8۰۲ کدملــی 

ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش مصطف

ــاحت ۱۶۶.۱۰  ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثناء به اس

مترمربــع پــاک شــماره ۱83فرعــی از ۱7 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــر ۱۱۱9 امــاک ــت صفحــه 5۰9 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

ــوم   ــأت س ــماره 3۲437-۱395/۱۲/۱۲ هی ۲7.رای ش

ــه شناســنامه شــماره ۲۲73۶   ــام ســنائی  ب ــم اله خان

کدملــی ۱۲9۲38۰5۲7  صــادره اصفهــان  فرزنــد ناصــر  

دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

94.35 مترمربــع از پــاک شــماره 334۲ فرعــی از ۱8 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک 

ــه   ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

۶5 دفتــر ۶۲5 امــاک

ــوم  ــأت س ــماره 3۲438-۱395/۱۲/۱۲ هی ۲8.رای ش

ــنامه  ــه شناس ــتانی  ب ــران کوهانس ــد کام ــای احم آق

ــی  ــادره خمین ــی ۱۲9۰839۱74  ص ــماره ۲4  کدمل ش

ــک  ــدانگ ی ــگ ازشش ــار دان ــی  چه ــد عل ــهر  فرزن ش

ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 94.35 مترمرب ــه ب ــاب خان ب

ــان  ــع در اصفه ــی واق شــماره 334۲ فرعــی از ۱8 اصل

بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

رســمی فــوق  ثبــت صفحــه ۱۱3  دفتــر ۱۰۶۲  امــاک

ســوم  هیــأت   ۱39۶/۰۱/۰5-۰۰97 شــماره  ۲9.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــان پ ــی محمدی ــای عل آق

۶7۱  کدملــی ۱۲875۲899۶  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

اســمعیل  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

۲۲3.83 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از ۶7 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک 

ــات ــد بی ــک رســمی محم ــان ازمال ــرب اصفه غ

ســوم   هیــأت   ۱39۶/۰۱/۰5-۰۰58 شــماره  3۰.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه مناجات ــت ال ــای نعم آق

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲8989۱۲۶5  ص 5۱  کدمل

ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب حســن  ازششــدانگ ی

۱۰7.7۰ مترمربــع از پــاک شــماره   فرعــی از ۲8 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حــاج علــی مزروعــی 

الــی ۲7۱ دفتــر 54  ســبدانی ثبــت صفحــه ۲۶8 

ــاک ام

ســوم  هیــأت   ۱39۶/۰۱/۰5-۰۰54 شــماره  3۱.رای 

ــماره ۲  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــعلی صادق ــای عباس آق

کدملــی ۱۲9۰۲34833  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب شــکراله  ششــدانگ ی

ــی از ۱۶  ــاک شــماره 7۱9 فرع ــع از پ ۱35.۶7 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک 

ــه  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــاک ــر 845 ام ۲73 دفت

ــوم  ــأت س ــماره 3۲44۱-۱395/۱۲/۱۲ هی 3۲.رای ش

آقــای حســین قهقرائــی رنانــی   بــه شناســنامه شــماره 

ــهر   ــی ش ــادره خمین ــی ۱۲9۰833۱۰9  ص ۱۲۲4 کدمل

فرزنــد محمدرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 

ــماره 3434    ــاک ش ــع از پ ــاحت ۱9۰.۰9 مترمرب مس

واقــع در اصفهــان بخــش۱4  اصلــی  از ۱8  فرعــی 

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

فخرالســادات شــیخ مرنــدی  ثبــت صفحــه 4۲3 

ــاک ــر  78 ام دفت

ســوم   هیــأت   ۱39۶/۰۱/۲۱-۱554 شــماره  33.رای 

شناســنامه  بــه  فروشــان  دســت  مرتضــی  آقــای 

شــماره ۶۰8 کدملــی ۱۲85335848 صــادره اصفهــان 

فرزنــد غامحســین  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــماره  ۲8۲  ــاک ش ــع از پ ــاحت ۲38.37مترمرب مس

فرعــی از ۱۱ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 حــوزه 

ــوق  ــمی  ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــاک ــر 5۲8 ام ــی 4۰9 دفت ــات 3۶7 ال ــت صفح ثب

ســوم  هیــأت   ۱39۶/۰۱/۲۱-۱۶5۰ شــماره  34.رای 

خانــم زهــرا عنایتــی کوهانســتانی  بــه شناســنامه 

ــان   ــادره اصفه ــی ۱۲89945۶83  ص ــماره ۱  کدمل ش

فرزنــد قاســم علــی ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب 

ــاک شــماره  ــع از پ ــه مســاحت ۱83 مترمرب ــه  ب خان

79۲ فرعــی از ۱4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱4 

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــاک ــر 4۱۲ ام ــه ۱3۰ و ۱33 دفت ــت صفح ــوق ثب ف

ســوم  هیــأت   ۱39۶/۰۱/۲۱-۱۶5۲ شــماره  35.رای 

آقــای عباســعلی مانیــان ســودانی  بــه شناســنامه 

صــادره    ۱۲834۲7575 کدملــی    ۱۲45 شــماره 

اصفهــان  فرزنــد علــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک 

بــاب خانــه بــه مســاحت ۱83 مترمربــع از پــاک 

ــان  ــع در اصفه ــی واق شــماره    79۲ فرعــی از ۱4 اصل

بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

رســمی فــوق ثبــت صفحــه ۱3۰ و ۱33 دفتــر 4۱۲ 

ــاک ام

چهــارم  هیــأت   ۱39۶/۰۱/۲۱-۱58۱ 3۶.رای شــماره 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــن حام ــای عبدالرحم آق

ــد  ــول  فرزن ــی ۲۰۰۰۲5۰9۶3  صــادره دزف ۲5۰9۶کدمل

غامرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  

۱39.3۰ مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از ۲8 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان ازمالــک رســمی حــاج احمــد خرســندی

37.رای شــماره ۲۲۱8-۱39۶/۰۱/3۰ هیــأت اول خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 48 کدملــی  فاطمــه ابراهیمــی ب

۱۲9۰۱۲3977 صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه 

ــاحت ۱۶7.75  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع پــاک شــماره 559 فرعــی از 3۶ اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــریفی ولدان ــی ش ــت رجبعل ــان از مالکی اصفه

38.رای شــماره ۱958-۱39۶/۰۱/۲8 هیــأت دوم آقای 

ــی  ــماره ۱۰9۰7 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رحیم تق

رمضــان  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲83۲۱7783

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

۲۲5   مترمربــع پــاک شــماره   7۱۲ و 8۰۱   فرعــی از 

۱8  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱4  حــوزه ثبــت 

ــری  ــم صغ ــت خان ــان از کل مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 458 امــاک  و  ــت در صفحــه 4۰4 دفت رحیمــی ثب

مقــدار 5.5 متــر مربــع از مالکیــت عبــاس پشــت 

ــاک ــر 958 ام ــه ۱89 دفت ــت در صفح ــجدی ثب مس

دوم  هیــأت   ۱39۶/۰۱/3۰-۲۲34 شــماره  39.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــاس کاظم ــید عب ــای س آق

کوهپایــه  صــادره   5۶589545۶8 کدملــی   ۱773

فرزنــد ســیدرضا در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  

بــه مســاحت ۱۶۱.59 مترمربــع پــاک شــماره ۶8 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک 

ــی  ــدی کریم ــت  مه ــد از مالکی ــان تأئی ــرب اصفه غ

ــادی ــرام آب به

4۰.رای شــماره ۲۱8۶-۱39۶/۰۱/3۰ هیــأت اول آقــای 

ــماره 4۰  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خویگان ــا کریم رض

فرزنــد  فریــدن  صــادره    ۱۱59957444 کدملــی 

جمشــید در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

۱8۶.57  مترمربــع پــاک شــماره ۶8 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــورد  ــادی م ــرام آب ــی به ــی کریم ــاد عل ــت ن از مالکی

ــاک ــر 3۰۰ ام ــه 54۰ دفت ــت صفح ثب

اول  هیــأت   ۱39۶/۰۲/۰3-۲448 شــماره  4۱.رای 

آقــای مســعود امینــی علویجــه بــه شناســنامه شــماره 

۲39 کدملــی ۱۰9۱9493۱۱ صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــدر شش حی

ــع در  ــی واق ــماره ۶8 اصل ــاک ش ــع پ 4۰.۶5 مترمرب

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــدی ــا اس ــت علیرض از مالکی

اول  هیــأت   ۱39۶/۰۲/۰3-۲447 شــماره  رای   .4۲

آقــای مســعود امینــی علویجــه بــه شناســنامه شــماره 

۲39 کدملــی ۱۰9۱9493۱۱ صــادره  نجــف آبــاد فرزنــد 

حیــدر ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

۱5۲.8۰ مترمربــع پــاک شــماره  ۶8 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــدی ــه نهاون ــت صدیق از مالکی

اول  هیــأت   ۱39۶/۰۱/3۱-۲۲94 شــماره  43.رای 

خانــم زهــرا جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 3۱ 

کدملــی ۱۲9۰3۶79۶5 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد 

ــاحت 85.4۲  ــه مس ــه ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع پــاک شــماره 9۰4 فرعــی از ۲5 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت فــوق بشــماره ســند 4۱۱3 مــورخ 

9۲/8/9 دفترخانــه ۲9 اصفهــان و ســند 3575 مــورخ 

ــان ــه ۲9۰ اصفه ۱39۲/۲/3۱ دفترخان

44.رای شــماره ۲۱9۰-۱39۶/۰۱/3۰ هیــأت اول آقــای 

ــه شناســنامه شــماره  ــان بهارانچــی ب محســن مکتوبی

57۲ کدملــی 3۲5۶98۲9۱3 صــادره کرمانشــاه فرزنــد 

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

ــی  ــی از 9 اصل ــماره ۱۲4فرع ــاک ش ــع پ ۱۱۲ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش ۱4 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــورد  ــنی م ــرت حس ــم عش ــت خان ــان از مالکی اصفه

ــر ۲9۰ امــاک ــت صفحــه 498 دفت ثب

اول  هیــأت   ۱39۶/۰۱/3۰-۲۱87 شــماره  45.رای 

خانــم فاطمــه دلیــل گــو بــه شناســنامه شــماره 45۶۰۰ 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    ۱۲8۰88۱585 کدملــی 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــر ششــدانگ ی جعف

54.74  مترمربــع پــاک شــماره 38۰/۱ فرعــی از 5
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ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــی ــر اصفهان ــی نص ــت تق ــان از مالکی ــرب اصفه غ

46.رای شــماره 4617-1396/02/27 هیــأت دوم  آقــاي 
رســول حيــدري بــه شناســنامه شــماره 2564 كدملــي 
1282996487 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   220/48   مترمربــع 
پــاك شــماره    28   اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک رســمی کریــم 

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــری صفحــه 268 ال باباصف

47.رای شــماره 4704-1396/02/30 هیــأت دوم آقــاي 
ــماره 3433  ــنامه ش ــه شناس ــدري ب ــبانكاره بن ــد ش احم
كدملــي 1817729551 صــادره آبــادان فرزنــد عبــد الــه در  2 
دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــي  ــماره    28  اصل ــاك ش ــع پ ــاحت 199/11  مترمرب مس
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت علــی ماهرانــی  مــورد ثبــت    268 الــی 

ــاک ــر 56 ام 271  دفت

48.رای شــماره 4705-1396/02/30 هیــأت دوم خانــم 
ــماره 88  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــاني فردوان ــه خراس صديق
ــد رضــا در  4  ــان فرزن ــي 1291014373 صــادره اصفه كدمل
دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــي  ــاك شــماره    28  اصل ــع پ مســاحت   199/11  مترمرب
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت علــی ماهرانــی  مــورد ثبــت    268 الــی 

ــاک ــر 56 ام 271  دفت
49.رای شــماره 4310-1396/02/24 هیــأت دوم خانــم 
240 كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه  فتحــي  رضــوان 
1290513767 صــادره اصفهــان فرزند ابوالقاســم ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  146/75    مترمربــع 
پــاك شــماره   1438   فرعــي از  18  اصلــي واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

ــاک ــر 467 ام ــه   595 دفت ــت    صفح ــورد ثب م
آقــاي  دوم  هیــأت  شــماره 1396/02/27-4605  50.رای 
مصطفــي اكبــري بــه شناســنامه شــماره 319 كدملــي 
1289816077 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت  44    مترمرب ــازه   ب ــاب   ســاختمان مغ ب
پــاك شــماره  3394    فرعــي از 18   اصلــي واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

ــاک ــر 719 ام ــه 438 دفت ــت  صفح ــورد ثب م

51.رای شــماره 4627-1396/02/27 هیــأت دوم آقــاي 
حســين زهرانــي بــه شناســنامه شــماره 1574 كدملــي 
ــگ  ــن دو دان ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1284694801 ص
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
218    مترمربــع پــاك شــماره   209      فرعــي از 15   اصلــي 
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 131 و 538 

ــر 916 و 809 دفات
52.رای شــماره 4626-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 
اعظــم رفيعــي يگانــه بــه شناســنامه شــماره 47931 كدملــي 
ــک    ــه ی ــل ال ــد فض ــان فرزن ــادره اصفه 1280367709 ص
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  218    مترمربــع پــاك شــماره   209      فرعــي از 
15   اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 131 و 

ــر 916 و 809   538 دفات
53.رای شــماره 4625-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 
نفيســه كاروان بــه شناســنامه شــماره 48699 كدملــي 
1282409204 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد یــک دانــگ 
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
218    مترمربــع پــاك شــماره   209      فرعــي از 15   اصلــي 
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 131 و 538 

ــر 916 و 809 دفات
54.رای شــماره 4624-1396/02/27 هیــأت دوم آقــاي 
كدملــي   328 شــماره  شناســنامه  بــه  زهرانــي  اكبــر 
ــگ  ــن دو دان ــد حس ــان  فرزن ــادره اصفه 1284616002 ص
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
218    مترمربــع پــاك شــماره   209      فرعــي از 15   اصلــي 
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 131 و 538 

ــر 916 و 809 دفات
55.رای شــماره 4823-1396/02/31 هیــأت دوم  آقــاي 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 28599 كدمل ــي ب رضــا خشــكه ئ
ســه  ابراهيــم  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282213512
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   203.50   مترمربــع پــاك شــماره  656    فرعــي 
ــت  ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه ــي واق از 25   اصل
ــورخ 1383/10/12  ــان  از ســند 62611 م ــك غــرب اصفه مل

ــان ــه 25 اصفه دفترخان
56.رای شــماره 4822-1396/02/31 هیــأت دوم خانــم 
زهــرا برشــان بــه شناســنامه شــماره 57293 كدملــي 
1281671711 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمدعلــي ســه 
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   203.50   مترمربــع پــاك شــماره  656    فرعــي 
ــت  ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه ــي واق از 25   اصل
ــورخ 1383/10/12  ــان  از ســند 62611 م ــك غــرب اصفه مل

ــان ــه 25 اصفه دفترخان
57.رای شــماره 5178-1396/03/02 هیــأت اول آقــاي امير 
ــه شناســنامه شــماره 12359 كدملــي  ــي ب شــيرخاني ولدان
ــي در 5  ــد عل ــی شــهر فرزن 1283233533 صــادره  خمین
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
279.56 مترمربــع پــاک شــماره 497 فرعــی از 36 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

اصفهــان از مالکیــت عزیــز جعفــری ولدانــی

اول خانــم  58.رای شــماره 5177-1396/03/02 هیــأت 
زهــرا جعفــري ولدانــي بــه شناســنامه شــماره 960 كدملــي 
1290830460 صــادره خمينــي شــهر فرزنــد نصرالــه در  یــک  
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
279.56 مترمربــع پــاک شــماره 497 فرعــی از 36 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی اصفهــان از مالکیــت عزیــز جعفــری ولدان
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/03-5211 شــماره  59.رای 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 8294 كدمل ســلطنت ابراهيمــي ب
در  صفرعلــي  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283192217
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 108.10مترمربــع 
ــی واقــع در اصفهــان  پــاک شــماره 3329فرعــی از 18اصل
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
ــر 56  ــت صفحــه 585 دفت ــورد ثب محمدحســین نجفــی م

ــاک ام
آقــاي  اول  هیــأت   1396/03/03-5193 شــماره  60.رای 
 1438 شــماره  شناســنامه  بــه  الدانــي  تــرك  رســول 
كدملــي 1283453568 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در  
ــاحت 14161.75  ــه مس ــد گاوداری ب ــک واح ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره 134 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 20 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

78012 مــورخ 93/12/27 دفترخانــه 129 اصفهــان
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/03-5184 شــماره  61.رای 
ــماره 849  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــنائي گنيران ــاه س ــرم ش اك

كدملــي 1283412063 صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلــي در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 143.80مترمربــع 
پــاک شــماره 30فرعــی از 23اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــن ــی پیرنجــم الدی غامعل
62.رای شــماره 4684-1396/02/28 هیــأت اول آقــاي 
اميــر مختــاري کرچگانــي بــه شناســنامه شــماره 894 
كدملــي 6209542336 صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلي در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 171.20مترمربــع 
پــاک شــماره 11فرعــی از 68اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
ــر 379  ــادی  صفحــه 207 دفت ا محمــد رئیســی عاشــق آب

ــاک ام
63.رای شــماره 4746-1396/02/30 هیــأت اول آقــاي 
ناصــر نصراصفهانــي بــه شناســنامه شــماره 119 كدملــي 
1284644421 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 174 مترمربــع پــاک 
شــماره 423 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــد  ــت محم ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل 14 حــوزه ثب

ــاک ــر 115 ام ــه 450 دفت ــی صفح ــدی خوی عاب
64.رای شــماره 4638-1396/02/28 هیــأت اول آقــاي 
علــي اصغــر مظفــري وانانــي بــه شناســنامه شــماره 
2335 كدملــي 4620454729 صــادره شــهركرد فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــي در  ششــدانگ ی محمدتق
ــع  ــی واق ــاک شــماره فرعــی از 67 اصل ــع پ 100.90 مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــق آب ــی عاش ــی جال ــت تق مالکی
65.رای شــماره 4633-1396/02/27 هیــأت اول آقــاي 
حســن ســياني بــه شناســنامه شــماره 2301 كدملــي 
ــدانگ  ــين شش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1286928001 ص
ــاک  ــع پ ــاحت 181.60مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت علــی مهــری مــورد ثبــت 

ــاک ــر 199 ام ــه 177 دفت صفح
66.رای شــماره 4628-1396/02/27 هیــأت اول  آقــاي 
ــه شناســنامه شــماره 1807  ــي ب ــار گورتان محســن آل مخت
كدملــي 1283438631 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد عبدل 
در چهــار دانــگ  مشــاع از  ششــدانگ یــک باب   ســاختمان   
ــماره  149    ــاك ش ــع پ ــاحت   234.30   مترمرب ــه مس ب
فرعــي از  14  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــا  ــاک. ب ــامانه ام ــق س ــان  طب ــرب اصفه ــك غ ــت مل ثب
توجــه بــه اینکــه  متقاضــی فــوت شــده اســت و دارای ســه 
ــای  ــک به ــه همســر متقاضــی مال ــر وارث مــی باشــد ک نف
ــذا  ــت ل ــوده اس ــت آن نم ــه دریاف ــرار ب ــی اق ــه اعیان ثمنی
اداره ثبــت نســبت بــه صــدور ســند بنــام آقــای محمــد آل 
مختــار گورتانــی و مهــدی ال مختــار گورتانــی وراث متقاضــی  
ــي  ــس از ط ــدانگ پ ــاع از شش ــگ مش ــدام دو دان ــر ک ه

ــد . تشــريفات ثبتــي  اقــدام نماي
اول خانــم  67.رای شــماره 4629-1396/02/27 هیــأت 
ــي  ــماره 1209 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــر آزادان ــرا نص زه
ــگ  ــاس دو دان ــد عب ــان فرزن 1282927213 صــادره  اصفه
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
234.30   مترمربــع پــاك شــماره  149   فرعــي از  14  
ــك  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــي واق اصل

ــاک ــق ســامانه ام ــان  طب ــرب اصفه غ
خانــم  دوم  هیــأت  68.رای شــماره 1396/02/20-4075 
زهــرا نصــري نصرابــادي بــه شناســنامه شــماره 1436 
كدملــي 1283483696 صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم در  
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   176/85   
ــي  ــي از   5 اصل ــماره    348/1   فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــر 637 ــه 412 دفت ــت   صفح ــورد ثب ــان م اصفه
ــاي  ــارم  آق ــأت چه ــماره 3014-1396/02/11 هی 69.رای ش
ــماره 975  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــاري الدان ــان نث ــي ج عل
فرزنــد  شــهر  خمينــي  صــادره   1283449021 كدملــي 
حســين در ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 304.75 
ــع در  ــي واق ــي از 3 اصل ــماره 179 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــورد 

ثبــت ص 205و285 دفاتــر 348و655
70.رای شــماره 3021-1396/02/11 هیــأت چهــارم آقــاي 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوري جروکان ــر تيم ــد باق محم
1271713918 كدملــي 1271713918 صــادره اصفهــان فرزند 
ــاحت 382.79  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــول شش رس
ــع در  ــي واق ــي از 44 اصل ــاك شــماره 93 فرع ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهان مــوردد 

ــر276 ــت ص 291 دفت ثب
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 3138-1396/02/12 هی 71.رای ش
ــماره268   ــنامه ش ــه شناس ــوری    ب ــراب احمدپ ــید مه س
ــد  ــلیمان  فرزن ــادره مسجدس ــي 1970458453  ص كدمل
ــه و  ــه دو طبق ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــک شش ــهراب  مال س
ــاك  ــع از پ ــاحت  204.75 مترمرب ــه مس ــه ب ــازه متصل مغ
شــماره    2611  فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازمالــک 
رســمی فــوق ثبــت صفحــات 181 و 173 دفاتــر 320 و 452 

ــاک ام
72.رای شــماره 3873-1396/02/18 هیــأت چهــارم آقــای 
غامرضــا باباصفــری بــه شناســنامه شــماره 11242  كدملــي 
1283219433  صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی  مالــک  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 322 مترمربــع از 
پــاك شــماره 1316    فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازمالک رســمی 

فــوق  بــه شــماره الکترونیــک  939520302025011003
چهــارم  هیــأت   1396/02/18-3868 شــماره  73.رای 
آقــای حســن خدیــج   بــه شناســنامه شــماره 82  كدملــي 
1284410153  صــادره اصفهــان  فرزنــد شــکراله  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 210.65  مترمربــع از پــاك 
ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق شــماره   فرعــی از 68 اصل
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی محتــرم 

ــادی ــرام آب زارع به
ــم  ــارم خان ــأت چه 74.رای شــماره 3861-1396/02/18 هی
زهــره رضائــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 3634  
كدملــي 1282996894 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی  1.5 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دان
114.45مترمربــع از پــاك شــماره 194  فرعــی از 16 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  ثبــت صفحــه  251 دفتــر 

599  امــاک
75.رای شــماره 3863-1396/02/18 هیــأت چهــارم آقــای 
مصطفــی رضائــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 66  كدملي 
1289965528  صــادره اصفهــان  فرزنــد رحیــم  1.5 دانــگ 
ــاحت 114.45  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــع  ــی واق ــی از 16 اصل ــاك شــماره 194  فرع ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 70 دفتــر 101  امــاک
ــارم آقــای  ــأت چه 76.رای شــماره 3862-1396/02/18 هی
محمــد رضائــی برزانــی   بــه شناســنامه شــماره 1720  
ــی   ــد مصطف ــان  فرزن ــي 1290528500  صــادره اصفه كدمل
1.5 دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع از پــاك شــماره 194 فرعــی از 16 اصلــی  114.45مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 70 دفتــر  101 
امــاک

چهــارم  هیــأت   1396/02/18-3860 شــماره  77.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی برزان ــه رضائ ــح ال ــای فت آق
6  كدملــي 1290580219  صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــی  1.5 دان مصطف
بــه مســاحت114.45 مترمربــع از پــاك شــماره 194 فرعــی 
از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 248 و 

70 و 251  دفتــر 599 و 101 و 599  امــاک
78.رای شــماره 4311-1396/02/24 هیــأت دوم خانــم 
بــه شناســنامه شــماره 261 كدملــي  زينــت محمــدي 
ــه ششــدانگ  ــد عبدال ــان فرزن 1290338469 صــادره اصفه
ــع  ــاحت    158  مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
پــاك شــماره  1438    فرعــي از  18  اصلــي واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

ــاک ــر 467 ام ــه 592 دفت ــت    صفح ــورد ثب م
79.رای شــماره 2929-1396/02/11 هیــأت ســوم  آقــای 
غامرضــا رحیمــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 6 كدملــي 
1285703820 صــادره اصفهــان  فرزنــد رمضان  ازششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  52.10 مترمربــع از پــاك 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 32 اصل ــماره فرع ش
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســن و 

حســین حقیقــی زاده
80.رای شــماره 3901-1396/02/18 هیــأت ســوم  آقــای 
24  كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه  پیــروی   تقــی 
اصغــر   علــی  فرزنــد  صــادره گلپایــگان     1219601616
ــع  ــه مســاحت 148 مترمرب ــه  ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68 اصل ــماره   فرع ــاك ش از پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازمالــک 
ــروز  ــت وف ــهین دخ ــی و ش ــهراب راهنمائ ــر س ــمی امی رس

ــور ــم پ ــرزاد رحی ــه وف ــاز وفرزان وفرن
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4433-1396/02/26 هی 81.رای ش
ــي  ــه شناســنامه شــماره 2382 كدمل ــه محمــودی ب روح ال
ــار  ــد  چه ــد عبدالحمی ــان فرزن ــادره اصفه 1289561001  ص
ــاحت  228  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دان
ــع در  ــی واق ــی از 67 اصل ــماره فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــادی ــق آب ــین عاش ــیدحاجی حس ــمی س ــک رس مال
ســوم  هیــأت   1396/02/26-4432 شــماره  82.رای 
ــه شناســنامه شــماره 504 كدملــي  ــم زهــرا رخشــان  ب خان
1289767637  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین دو دانــگ 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 228 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 67 اصل ــماره  فرع ــاك ش از پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــادی ــق آب ــین عاش ــی حس ــید حاج ــمی س رس
83.رای شــماره 2981-1396/02/11 هیــأت ســوم آقــای 
عبدالــه احمــدی رنانــی   بــه شناســنامه شــماره 188  
كدملــي 1290060967  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 376.52  
مترمربــع از پــاك شــماره  501    فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 9749 مــورخ 

اصفهــان دفترخانــه 95   50/7/28
84.رای شــماره 1558-1396/01/21 هیــأت ســوم آقــای 
حســین کریمــی  بــه شناســنامه شــماره 626  كدملــي 
عباســعلی   فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1283023490
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  167.34 
ــی واقــع  ــع از پــاك شــماره     7 فرعــی از 68 اصل مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه

ــادی ــرام آب ــی به ــین کریم ــمی حس ــک رس ازمال
ســوم  هیــأت   1396/02/25-4371 شــماره  85.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای ســلمان جمشــیدی آفاران آق
54388 كدملــي 1280434198 صــادره اصفهــان فرزنــد 
اکبــر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای ربــع 
اعیانــی بــه مســاحت 201.24 مترمربــع از پــاك شــماره 220  
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  24 اصل فرع
ــک رســمی عباســعلی و  ــان از مال ــك غــرب اصفه ــت مل ثب

ــی ــیدی آفاران ــه جمش عبدال
86.رای شــماره 5432-1396/03/06 هیــأت دوم  آقــاي 
سيدحســن حســيني بــه شناســنامه شــماره 1459 كدملــي 
1128903857 صــادره فریدونشــهر  فرزنــد ســید كمــال 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   162.37   
ــان  ــع در اصفه ــي واق ــماره   67    اصل ــاك ش ــع پ مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت 

حســینعلی ابوطالبــی
دوم   هیــأت   1396/03/06-5430 شــماره  87.رای 
ــي  ــماره 11 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــدي ب ــم مه ــاي قاس آق
6219845986 صــادره فريــدن فرزنــد اســماعيل ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  121.20    مترمربــع 
پــاك شــماره   67    اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  
ــان از مالکیــت حســن  ــك غــرب اصفه ــت مل 14  حــوزه ثب

ــی ابراهیم
88.رای شــماره 6209-1396/03/16 هیــأت ســوم آقــای 
ــي  ــماره 478 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی   ب ــر کیقب اصغ
علــی   غــام  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1283462648
 165.50 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاك شــماره 245   فرعــی از 40  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

ــری ــادی لمجی ــت کیقب ــمی عف ــک رس مال
89.رای شــماره 6208-1396/03/16 هیــأت ســوم آقــای 
مهــدی جمشــیدی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 23 
كدملــي 1290815283 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رســول  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112.40 مترمربع 
از پــاك شــماره 585  فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی علــی محمــد جمشــیدی آفارانــی ثبــت صفحــه 280 

ــر 162 امــاک دفت
90.رای شــماره 6207-1396/03/16 هیــأت ســوم آقــای 
صــادق هاشــمی  بــه شناســنامه شــماره 941 كدملــي 
6219620526  صــادره فریــدن فرزنــد حســین  ششــدانگ 
ــاك  ــع از پ ــاحت 60.94 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 67 اصل ــماره  فرع ش
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حــاج 

ــی کشــانی عل
91.رای شــماره 5006-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
حســن رفیعــی   بــه شناســنامه شــماره 70  كدملــي 
احمــد   فرزنــد  شــهر   خمینــی  صــادره    1290200785
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  185.50 
مترمربــع از پــاك شــماره   3586 و 3587   فرعــی از 18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــی  ــن رفیع ــدی و محمدحس ــمی مه ــک رس ــان ازمال اصفه

ثبــت صفحــه 145 و 361  دفتــر 336 و 74  امــاک
92.رای شــماره 5011-1396/03/01 هیــأت ســوم خانــم 
ــی  بــه شناســنامه شــماره 1295  ســکینه شــریفی ولدان
كدملــي 1283510057  صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح 
ــه مســاحت 224.14  ــه ب ــاب خان ــک ب ــه  ازششــدانگ ی ال
مترمربــع از پــاك شــماره 533   فرعــی از  25 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

ــی ــی جوان ــمی  غامعل ــک رس مال

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6639-1396/03/21 هی 93.رای ش
 637 شــماره  شناســنامه  بــه  نســب  مهــدوی  ســمیه 
حجــت  فرزنــد  تهــران  صــادره  كدملــي 0069495238 
ــاحت143.60  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه  ازشش ال
مترمربــع از پــاك شــماره 431   فرعــی از  15 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 461 دفتــر 925 امــاک

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6655-1396/03/21 هی 94.رای ش
صدیقــه شــریعتی جونــی بــه شناســنامه شــماره 16 كدملــي 
1290174261 صــادره اصفهــان فرزنــد شــکراله  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  146.55 مترمربــع از پــاك 
شــماره 875   فرعــی از  12 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی فــوق  از ســند شــماره 26220 مــورخ 89/2/25 

ــان ــه 105 اصفه دفترخان
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6662-1396/03/21 هی 95.رای ش
ــماره 2248  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــمی پیربلوط ــرام قاس به
ــور   ــد منص ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1283494876 ص كدمل
ــع  ــه مســاحت 104 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ازششــدانگ ی
ــع در  ــی واق ــی از 5 اصل ــماره 294 و 138 فرع ــاك ش از پ
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
مالــک رســمی خدیجــه نصــری نصرآبــادی ثبــت صفحــه 1 
دفتــر 366پــاک 5/294 و زهــرا نصــري نصرابــادي صفحــه 

ــاک ــاک 5/138 ام ــر 843 پ 56 دفت
96.رای شــماره 6630-1396/03/21 هیــأت ســوم خانــم 
عفــت رضایــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 37 كدملــي 
1290173036 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی  ســه 
ــی  ــه فوقان ــا طبق ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دان
ــع از پــاك شــماره  فرعــی از 28   ــه مســاحت 22  مترمرب ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی محمدعلــی رضایــی آفارانــی ثبــت 

ــاک ــر 54  ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6629-1396/03/21 هی 97.رای ش
عبــاس رضایــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 969 كدملــي 
ــه  ــی  س ــد محمدعل ــان فرزن ــادره اصفه 1283604159 ص
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــا طبقــه فوقانــی بــه 
مســاحت 22  مترمربــع از پــاك شــماره   فرعــی از 28  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی محمدعلــی رضایــی آفارانــی ثبــت 

ــی 271 دفتــر 54  امــاک صفحــه 268 ال
ــأت ســوم  آقــای  98.رای شــماره 4888-1396/02/31 هی
قدیرعلــی تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 2 
كدملــي 1290098654 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 195.01 مترمربــع 
از پــاك شــماره فرعــی از 44 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــوری ــین تیم ــمی حس رس
ــای  ــأت ســوم  آق 99.رای شــماره 4884-1396/02/31 هی
ــي  ــماره 1167 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــا جوان ــی رض عل
1284672018 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح الــه چهاردانــگ 
بــه مســاحت 154.52  بــاب خانــه  ازششــدانگ یــک 
ــی  ــی از 25  اصل ــماره 541/1   فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

ــی ــی من ــداله س ــمی اس ــک رس ــان از مال اصفه
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 4885-1396/02/31 هی 100.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتی   ب ــامی ورنامخواس ــت اس عف
4436 كدملــي 1170311806  صــادره لنجــان فرزنــد ســیف 
الــه  دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  
ــی از 25   ــماره 541/1   فرع ــاك ش ــع از پ 154.52 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

اصفهــان از مالــک رســمی اســداله ســی منــی
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6236-1396/03/16 هی 101.رای ش
بــه شناســنامه شــماره 23 كدملــي  رضــا جنترانــی   
ــدانگ  ــدل  شش ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه 1290020086  ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  258.75 مترمربــع از 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاك شــماره 289  فرعــی از 21 اصل پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــنایی ــاه س ــین ش ــمی حس رس
ــای  ــأت ســوم آق 102.رای شــماره 4874-1396/02/31 هی
حبیــب تاجمیــر ریاحــی بــه شناســنامه شــماره 662 كدملــي 
1288767481  صــادره اصفهــان فرزند قاســم  ازششــدانگ 
ــه مســاحت  287.91  ــاب مغــازه ب ــه و دو ب ــاب خان یــک ب
ــع  ــی واق ــی از 5  اصل ــماره 73  فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فــوق  ثبــت صفحــه 8 دفتــر  262 امــاک

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4890-1396/02/31 هی 103.رای ش
ــي  ــماره 13 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــرک الدان ــن ت حس
1290417806  صــادره اصفهــان  فرزنــد باقــر  ششــدانگ یک 
بــاب مغــازه بــه مســاحت 40.04  مترمربــع از پــاك شــماره 
775  فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 
ــت  ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــك غ ــت مل ثب

صفحــه 71 دفتــر  709 امــاک
ــم  ــأت ســوم خان 104.رای شــماره 4893-1396/02/31 هی
زهــره جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 40607 كدملــي 
1280295155 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  ازششــدانگ 
ــع از پــاك  ــه مســاحت 292.66 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
شــماره 610/1  فرعــی از 25  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــی ــدی جون ــرا عاب ــی و زه ــی برزان ــه صادق رســمی فاطم
ــم  ــأت ســوم خان 105.رای شــماره 4872-1396/02/31 هی
بــه شناســنامه شــماره 409 كدملــي  زهــرا شــکرآراء  
1284535770  صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 88 مترمربــع از پــاك شــماره 
490   فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــک رســمی سیدحســن  ــان از مال ــرب اصفه ــك غ ــت مل ثب

ــر 176  امــاک ــت صفحــه 43 دفت ــی زاده ثب مارنان
106.رای شــماره 5005-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 2970  كدمل ــی   ب ــه ماهران صدیق
رمضــان   فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1282987674
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 217.85  
مترمربــع از پــاك شــماره 797   فرعــی از 16 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره  ثبــت صفحــه 145 

ــاک ــر  469 ام دفت
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6880-1396/03/22 هی 107.رای ش
ــه شناســنامه  ــی ب ــی عســگری رنان ــه اســماعیلی عل فاطم
شــماره 10516 كدملــي 1283216698  صــادره اصفهــان 
ــه مســاحت  ــاب مغــازه ب ــدر  ششــدانگ یــک ب ــد حی فرزن
143.80 مترمربــع از پــاك شــماره 3041 فرعــی از  18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــت صفحــه  ــران موجــودی ثب ــک رســمی ای ــان از مال اصفه

ــاک ــر 655  ام 176 دفت
ــم  ــأت ســوم خان 108.رای شــماره 6879-1396/03/22 هی
فاطمــه خلیلیــان گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 12 كدملــي 
1290079341 صــادره اصفهــان فرزنــد غامعلی  ازششــدانگ 
ــع از پــاك  ــه مســاحت 195.46 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از 15  فرعــی  شــماره 391   
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــاک ــر 415  ام ــه 564 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف رس
ــای  ــأت ســوم  آق 109.رای شــماره 6881-1396/03/22 هی

بــه شناســنامه شــماره 7 كدملــي  حســین خرمــی   
6219847601  صــادره فریــدن فرزنــد جعفرقلی  ششــدانگ 
 125.40 مســاحت  بــه  مســکونی-تجاری  بــاب  یــک 
ــع در  ــی واق ــی از 68  اصل ــماره  فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــدری ــی ب ــه زمان ــمی ملیح ــک رس مال
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6886-1396/03/22 هی 110.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 26  ــی ب ــود شــاه ســنائی گنیران محم
كدملــي 1290051151 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 140مترمربــع از 
پــاك شــماره 296   فرعــی از 21  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــی رســمی حســین شــاه ســنائی گنیران
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6878-1396/03/22 هی 111.رای ش
فاطمــه رحمانــی الرکــی چــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد   ــان  فرزن ــادره اصفه ــي 1282237349  ص 30979 كدمل
ــه مســاحت 190.57   ــه ب ــاب خان ناصــر ازششــدانگ یــک ب
ــع در  ــی واق ــی از 68 اصل ــماره  فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
مالــک رســمی غامرضــا محبــی عاشــق آبــادی و الــه قلــی 

ــی ــی هرچگان ترک
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6781-1396/03/22 هی 112.رای ش
ــي  ــه شناســنامه شــماره 4 كدمل ــاری  ب غامرضــا جــان نث
ــد محمــد  ازششــدانگ  ــان فرزن 1290079919 صــادره اصفه
یــک بــاب مغــازه تجــاری بــه مســاحت 10.40 مترمربــع از 
پــاك شــماره 2671  فرعــی از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــاک ــر 209 ام ــت صفحــه 303 دفت ــوق ثب رســمی ف
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6759 شــماره  113.رای 
 27 شــماره  شناســنامه  بــه  انصــاری   ســلمان  آقــای 
فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره    1290821135 كدملــي 
ــاحت 173.60  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر  شش اکب
مترمربــع از پــاك شــماره 455  فرعــی از 19  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 
ــه 236  ــت صفح ــی ثب ــهبازی رنان ــا ش ــمی رض ــک رس مال

دفتــر 468 امــاک
ــای  ــأت ســوم آق 114.رای شــماره 6764-1396/03/22 هی
ــي  ــه شناســنامه شــماره 13 كدمل ــی  ب ــی جون رســول جوان
یدالــه   فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره    1290434328
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان س
178.10مترمربــع از پــاك شــماره 473 فرعــی از 25 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــت  ــی و عصم ــر جیهان ــمی منوچه ــک رس ــان از مال اصفه
ــاک ــر 357 ام ــه 550 و 553 دفت ــت صفح ــی ثب حاتم

ــم  115.رای شــماره 6775-1396/03/22 هیــأت ســوم خان
ــه شناســنامه شــماره 1304  ــم حســینی دســتگردی  ب مری
ــیدرضا   ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1285091345 ص كدمل
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان س
178.10 مترمربــع از پــاك شــماره 473  فرعــی از 25 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــت  ــی و عصم ــر جیهان ــمی منوچه ــک رس ــان از مال اصفه
ــاک ــر  357 ام ــه 550 و 553 دفت ــت صفح ــی ثب حاتم

116.رای شــماره 5000-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
محســن حبیــب  بــه شناســنامه شــماره 47 كدملــي 
ــگ  ــی  دو دان ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1290432953  ص
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 166.10 
مترمربــع از پــاك شــماره 1195   فرعــی از 16 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فوق از ســند شــماره 11295 مــورخ 92/2/28 

ــان ــه 160 اصفه دفترخان
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 4997-1396/03/01 هی 117.رای ش
بتــول صادقــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 58 كدملــي 
ــگ  ــا  چهاردان ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه 1289828296 ص
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 166.10  
مترمربــع از پــاك شــماره 1195  فرعــی از 16  اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 11295 مــورخ 

92/2/28 دفترخانــه 160 اصفهــان
118.رای شــماره 6882-1396/03/22 هیــأت ســوم  آقــای 
مرتضــی زارع چاوشــی ککنانــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1283360217 1461 كدملــي 
حســین  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از  14  ــماره 767/1   فرع ــاك ش ــع از پ 206.05 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی قربانعلــی قاســمی کوهانســتانی 

ــه ــب اظهارنام بموج
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6245-1396/03/17 هی 119.رای ش
ــي  ــماره 2382 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــار زارع  ب ــدی جب مه
1285899814 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 86 مترمربــع از پــاك شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  40 اصل 682   فرع
ــک رســمی رضــا  ــان از مال ــرب اصفه ــك غ ــت مل حــوزه ثب

ــار زارع جب
ــم  ــأت ســوم خان 120.رای شــماره 7132-1396/03/24 هی
ــي  ــماره 30 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــه زارع چاوش فاطم
در  حســينعلي  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290091080
ششــدانگ  یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 387.20 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــي واق ــي از37 اصل ــماره25 فرع ــاك ش پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــی ــینعلی زارع چاوش ــتاد حس ــمی اس رس
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6760-1396/03/22 هی 121.رای ش
ــي  ــماره 3239 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــن کربای رحم
1283326620  صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان  ششــدانگ 
ــاك  ــع از پ ــاحت 277 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــی از  66 اصل شــماره  فرع
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک رســمی احمــد 

ــادی ــاری عاشــق آب ذوالفق
ــای  ــأت ســوم آق 122.رای شــماره 6472-1396/03/18 هی
ــه شناســنامه شــماره 335  ــادی ب مصطفــی شــیرانی بیدآب
ــی   ــد مرتض ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1285907663 ص كدمل
مســاحت 37.77  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاك شــماره 1362  فرعــی از 11 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ــه و ســلطنت شــیرانی   ــی و فاطم ــک رســمی صفرعل از مال

ــاک ــر 85  ام ــه490 دفت ــت صفح ثب
123.رای شــماره 6478-1396/03/18 هیــأت ســوم آقــای 
احمــد رضائــی کوجانــی   بــه شناســنامه شــماره 958 
كدملــي 1283381141 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس  
بــه مســاحت 193.25  بــاب خانــه  یــک  ازششــدانگ 
ــع در  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره  فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــی رضائ ــوروز عل ــمی ن ــک رس مال
ســوم  هیــأت   1396/03/18-6502 شــماره  124.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــر نص ــاه منی ــم م خان
ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1289829985  ص 12 كدمل
محمــد  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
136.85مترمربــع از پــاك شــماره 354 فرعــی از 7  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــر   ــه 29 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال اصفه

امــاک  1045

125.رای شــماره 4887-1396/02/31 هیــأت ســوم آقــای 
احمــد رضائــی کوجانــی   بــه شناســنامه شــماره 958 
كدملــي 1283381141 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 126.00 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل ــماره  فرع ــاك ش از پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــی ــاس رضائ ــمی عب رس
ــای  ــأت ســوم آق 126.رای شــماره 6485-1396/03/18 هی
محمدرضــا صالــح نــژاد  بــه شناســنامه شــماره 394 كدملي 
ــگ  ــدر  2.5 دان ــد حی ــران فرزن ــادره ته 0042883288  ص
ششــدانگ یــک واحــد تجــاری بــا زیرزمیــن بــه مســاحت  
143.89 مترمربــع از پــاك شــماره 3158  فرعــی از 18  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  ثبــت صفحــه 352 دفتــر 

903  امــاک
ــای  ــأت ســوم آق 127.رای شــماره 6492-1396/03/18 هی
ایــرج کشــاورزیان بــه شناســنامه شــماره 501 كدملــي 
1289324042 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی  3.5 دانگ 
ششــدانگ یــک واحــد تجــاری بــا زیرزمیــن بــه مســاحت 
ــی از  18  ــماره 3158   فرع ــاك ش ــع از پ 143.89 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 352 دفتــر  

ــاک 903 ام
ســوم  هیــأت   1396/03/18-6479 شــماره  128.رای 
ــماره 10638  ــنامه ش ــه شناس ــرازی   ب ــر ت ــای عبداالمی آق
كدملــي 4722275963  صــادره کربــا فرزنــد عبدالجلیــل  
 162.62 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
ــع در  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــد عل ــی فرزن ــماعیل رضای ــمی اس ــک رس مال
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 4899-1396/02/31 هی 129.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 1225  ــی ســهرفروزانی   ب ــاز وکیل مهن
كدملــي 1284610292  صــادره اصفهــان فرزنــد صــادق  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112.20 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل ــماره   فرع ــاك ش از پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی رضــا ســلطانی
130.رای شــماره 4898-1396/02/31 هیــأت ســوم  آقــای 
جبــار احمــدی   بــه شناســنامه شــماره 780 كدملــي 
ــدانگ  ــر  شش ــد جهانگی ــی فرزن ــادره پل 1971022438  ص
ــاك  ــع از پ ــه مســاحت 191.80 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 117   فرعــی از 24  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی فــوق  از ســند شــماره 12963 مــورخ 91/9/29 

دفترخانــه 248 اصفهــان
131.رای شــماره 0069-1396/01/05 هیأت ســوم شــرکت گاز 
اســتان اصفهــان  ششــدانگ یــک بــاب ایســتگاه حفاظــت 
ــماره    ــاك ش ــع از پ ــاحت  10.60 مترمرب ــه مس ــدی  ب کات
298 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی شــرکت ملــی 

گاز منطقــه 2 اصفهــان
ســوم   هیــأت   1395/12/23-33550 شــماره  132.رای 
ــماره 28   ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی کوجان ــه حاتم ــم آمن خان
ــم  دو  ــد کری ــان  فرزن ــي 1290003289  صــادره اصفه كدمل
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  493.25 
ــع از پــاك شــماره   109 فرعــی از 28 اصلــی واقــع  مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــات 352 و 355  دفتــر 

ــاک 484 ام
ســوم  هیــأت   1395/12/23-33549 شــماره  133.رای 
آقــای حســن رضائــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 
20 كدملــي 1289900401 صــادره اصفهــان  فرزنــد رضــا 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش چهاردان
493.25 مترمربــع از پــاك شــماره  109 فرعــی از 28 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی  فوق ثبــت صفحــات 352 و 355  

ــاک ــر 484 ام دفت
134.رای شــماره 30227-1395/11/18 هیــأت ســوم خانــم 
ــماره 1417  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری جمالوئ ــورا صاب صف
كدملــي 1290479526  صــادره اصفهــان  فرزنــد صفرعلــی 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان س
ــع  ــی واق ــاك شــماره فرعــی از 32 اصل ــع از پ 177 مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه

ــی ســبدانی ــی رجب ــک رســمی عل ازمال
135.رای شــماره 30228-1395/11/18 هیــأت ســوم  آقــای 
ــماره 16   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــری جمالوئ ــی صاب صفرعل
ــی   ــد روزعل ــي 4622904136  صــادره شــهرکرد  فرزن كدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
ــی از 32  ــماره   فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 177 مترمرب مس
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

ــی ســبدانی ــی رجب ــک رســمی عل ــان ازمال اصفه
چهــارم   هیــأت   1396/03/25-7226 شــماره  136.رای 
آقــای ســید کریــم آقــا داود مارنانــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  422 كدملــي 1288808933  صــادره 
ســیدرضا ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 190.97 
مترمربــع از پــاك شــماره 410   فرعــی از  25 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
کــه درثبــت صفحــات 329 و 444  دفاتــر 369 و 756 

ــد ــی باش ــاع م ــگ مش ــک دو دان اماک،مال
چهــارم   هیــأت   1396/03/25-7229 شــماره  137.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتی  ب ــی ورپش ــره رحیم ــای طاه آق
83 كدملــي 5499524246  صــادره تیــران و کــرون فرزنــد 
ابراهیــم  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 95.68 
ــع در  ــی واق ــی از 67 اصل ــماره  فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــن ابراهیم ــمی وراث حس ــک رس مال
چهــارم  هیــأت   1396/03/27-7294 شــماره  138.رای 
خانــم صغــري مزينــي بــه شناســنامه شــماره 726 كدملــي 
ــدانگ  ــن شش ــد حس ــهرضا فرزن ــادره ش 1198876565 ص
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 89.95 مترمربــع پــاك شــماره 
749فرعــي از40 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــه م ــان ک ــرب اصفه ــك غ ــت مل ثب
رســمی زیــن العابدیــن کوشــیان مــورد ثبــت ص 84 دفتــر 

ــده 182 خری
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6186 شــماره  139.رای 
بــه شناســنامه شــماره 1774  آقــای کاوش شــاهین  
ــد مرتضــی   ــان فرزن ــي 1284798976  صــادره اصفه كدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 136.58 مترمربع 
از پــاك شــماره 170  فرعــی از 3  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان کــه در  ثبــت 

ــد ــک میباش ــاک مال ــر 572  ام ــه 417 دفت صفح
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 6171-1396/03/16 هی 140.رای ش
غامرضــا محمــدی قهدریجانــی  بــه شناســنامه شــماره 25 
ــی   ــد رجبعل ــان فرزن ــادره فاورج ــي 1110989733 ص كدمل
 119.48 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
ــع  ــی واق ــی از 9 اصل ــماره 108  فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ــر 43 امــاک از مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 5 دفت

چهــارم   هیــأت   1396/03/01-4982 شــماره  141.رای 
آقــای ابراهیــم هاشــمی دهقــی بــه شناســنامه شــماره 39 

ــی   ــد براتعل ــاد فرزن ــي 1091890552 صــادره نجــف آب كدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 243.46  
مترمربــع از پــاك شــماره 665  فرعــی از 36  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

ــانی ــی فروش ــه امام ــمی فاطم ــک رس مال
142.رای شــماره 4966-1396/03/01 هیــأت چهــارم خانــم 
ــه شناســنامه شــماره 1756  مهــری مکتوبیــان بهارانچــی  ب
كدملــي 1283015285  صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان  دو 
ــه بــه مســاحت   دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خان
253.65 مترمربــع از پــاك شــماره 1478   فرعــی از 3 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی محمــود صلحــی  ثبــت صفحــه 

62 دفتــر 493  امــاک
143.رای شــماره 4963-1396/03/01 هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره 34  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی بهارانچ ــود مصلح محم
ــا   ــد غامرض ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1290397732 ص كدمل
چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 253.65 مترمربــع از پــاك شــماره 1478 فرعــی 
از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك 
ــه 62  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

ــاک ــر 493  ام دفت
چهــارم  هیــأت   1396/03/25-7215 شــماره  144.رای 
ــماره 4  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــمی دهچ ــت هاش ــم عف خان
ــین   ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1289995680  ص كدمل
ــه  ــاب ســاختمان ب ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
مســاحت  236 مترمربــع از پــاك شــماره 312  فرعــی از 12 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــورخ 93/4/1 و  ــماره  32958 م ــند ش ــه در س ــان ک اصفه
ــه 137 اصفهــان مالــک  40936 مــورخ 95/12/25 دفترخان

مــی باشــد
چهــارم  هیــأت   1396/03/25-7216 شــماره  145.رای 
ــماره 10  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــمی ده چ ــد هاش ــای احم آق
ــه  ــد عزیزال ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1289870209  ص كدمل
ــه  ــاب ســاختمان ب ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
ــی از   ــاك شــماره 312   فرع ــع از پ مســاحت 236 مترمرب
ــك  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 12 اصل
غــرب اصفهــان کــه در ســند شــماره 32958 مــورخ 93/4/1 
و 40936 مــورخ 95/12/25 دفترخانــه 137 اصفهــان مالــک 

مــی باشــد
146.رای شــماره 7217-1396/03/25 هیــأت چهــارم آقــای 
محمدرضــا کیوانــی هفشــجانی بــه شناســنامه شــماره 
6453 كدملــي 4620754961  صــادره شــهرکرد فرزنــد ولی 
محمــد  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 123.62  
ــع در  ــی واق ــاك شــماره   فرعــی از 67  اصل ــع از پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــع 

الواســطه از مالــک رســمی خیریــه میرابیــان
چهــارم   هیــأت   1396/03/08-5670 شــماره  147.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرافت دارکان ــه ش ــم حدیث خان
2773 كدملــي 1289712115 صــادره اصفهــان فرزنــد اکبــر  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 101.80 مترمربــع 
از پــاك شــماره 2614  فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی غامعلــی و یدالــه و جمیلــه و اقــدس همگــی ترکــی 
ــر 374  امــاک ــی 538 دفت ــت صفحــه 529 ال ــی ثب رنان

چهــارم  هیــأت   1396/03/01-4995 شــماره  148.رای 
خانــم فاطمــه عباســی بهارانچــی  بــه شناســنامه شــماره17 
ــی   ــد قدیرعل ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1290097496 ص كدمل
بــه مســاحت 197.36  بــاب خانــه  یــک  ازششــدانگ 
اصلــی  از 14  فرعــی  پــاك شــماره 426   از  مترمربــع 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــی  ــماره الکترونیک ــوق  از  ش ــمی ف ــک رس ــان از مال اصفه

امــاک 139520302025087780دفتــر 
149.رای شــماره 4936-1396/03/01 هیــأت چهــارم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره  ســید محمــود حســینی بهارانچــی  ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1283007398 627 كدملــي 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن  ازشش سیدحس
255.60 مترمربــع از پــاك شــماره 230 فرعــی از 6 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
ــر  ــت صفحــه 185 دفت ــوق ثب ــک رســمی ف ــان از مال اصفه

736 امــاک
ــم  ــارم خان 150.رای شــماره 6157-1396/03/16 هیــأت چه
ــماره 2950  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی برزان ــه صادق خدیج
ــد   ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1282987879  ص كدمل
پنــج دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره 86   فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 175.10  مترمرب مس
از  16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــك غــرب اصفهــان کــه در  ثبــت صفحــه 564 دفتــر 805  

ــد ــک ميباش ــاک  مال ام
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 6160-1396/03/16 هی 151.رای ش
جمیلــه صادقــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 242 
كدملــي 1293110477 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد احمــد  
یــک دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره 86   فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت  175.10 مترمرب مس
از  16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــك غــرب اصفهــان  کــه در ثبــت صفحــه 564 دفتــر 805  

ــد ــک ميباش ــاک  مال ام
چهــارم  هیــأت   1396/03/27-7303 شــماره  152.رای 
ــماره 48  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي جون ــدي جوان ــاي مه آق
كدملــي 1290434670 صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه 
در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان. بــه مســاحت 251.20 
ــع پــاك شــماره 412 فرعــي از 25 اصلــي واقــع در  مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان کــه در 

ــد ــی باش ــک م ــر 192 مال ص 253 دفت
چهــارم  هیــأت   1396/03/27-7302 شــماره  153.رای 
ــه شناســنامه شــماره 473 كدملــي  ــه زينلــي ب خانــم فرزان
در  مصطفــي  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290340587
ــه  بــه مســاحت 150.07 مترمربــع  ششــدانگ  یکبــاب خان
پــاك شــماره فرعــي از34 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش 
14حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک 
رســمی مهــدی شــیرانی کــه در ص 395 دفتــر 193 مالــک 

میباشــد
چهــارم  هیــأت   1396/03/25-7214 شــماره  154.رای 
آقــای قاســم عبدالهــی نیــا بــه شناســنامه شــماره 41 
ــی   ــد عبدالعل ــان فرزن ــي 1290210543  صــادره اصفه كدمل
ــه مســاحت 233.56  ــاب ســاختمان ب ازششــدانگ یــک ب
ــع از پــاك شــماره 1192  فرعــی از 18 اصلــی واقــع  مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــع 
الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه خاکــزاد رنانــی  کــه طبــق 

ــت ميباشــد گواهــي از مســتدعيان ثب
چهــارم   هیــأت   1396/03/02-5152 شــماره  155.رای 
آقــای رســول تــرکان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 52407 
ــه   ــد عزیزال ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1280412887  ص كدمل
ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 73.90 مترمربــع 
از پــاك شــماره 747  فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالــک 

ــی رســمی ابوالفضــل نجف
ــای  ــارم آق ــأت چه 156.رای شــماره 6166-1396/03/16 هی
علیرضــا عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 763 
ــد   ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــي 1287839878 ص كدمل
مســاحت 230.14  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
ــع از پــاك شــماره 234  فرعــی از 16 اصلــی واقــع  مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از  
ــک  ــر 937  امــاک کــه مال ثبــت صفحــات 35 و 38 دفت

ــد ميباش
ادامه در صفحه 9
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ورزش اصفهان

جوّ سپاهان فوق العاده است
مدافــع ملی پــوش تیــم فوتبــال ســپاهان گفــت: مــن بــه 
ــه ســپاهان نیامــدم؛ چــون پیــش از  ــی ب جــای حاج صف
اینکــه بــه ســپاهان بیایــم، اصــا قــرار نبــود حاج صفــی از 

ســپاهان جــدا شــود. 
ــر  ــپاهان براب ــی س ــدار تدارکات ــاره دی ــی درب ــعید آقای س
پیــکان اظهــار کــرد: بــازی خوبــی بــود و تیــم مــا بســیار 
ــه  ــتیم ک ــادی داش ــای زی ــرد. موقعیت ه ــازی ک ــوب ب خ
بایــد بیشــتر دقــت می کردیــم کــه از آن هــا اســتفاده 
کنیــم؛ امــا اســتفاده نکردیــم و روی ضربــه ایســتگاهی گل 
ــم در  ــر نمی کن ــد، فک ــوپ گل نمی ش ــر آن ت ــم. اگ خوردی

ــد.  ــا گل بزنن ــه م ــتند ب ــه می توانس ادام
ــم  ــن تی ــداف ای ــپاهان و اه ــورش در س ــاره حض وی درب
ــت  ــا حمای ــم بســیار خــوب اســت و ب ــزود: شــرایط تی اف
ــم  ــم امســال بتوانی هــواداران و تــاش خودمــان امیدواری
دل آن هــا را شــاد کنیــم. جــّو ســپاهان فوق العــاده اســت 
ــرمنده ام  ــواداران ش ــا ه ــدم، واقع ــه آم ــم ک و از روزی ه
کردنــد و از همیــن جــا دســت آن هــا را می بوســم. از 
ــگاه  ــئوالن باش ــایر مس ــار و س ــری و کرانچ ــان طاه آقای
ــت دادم.  ــا زحم ــه آن ه ــی ب ــرا خیل ــم؛ زی ــکر می کن تش

مدافــع ســپاهان دربــاره اینکــه بــه نظــر می رســد ســپاهان 
او را بــه عنــوان جایگزیــن احســان حاج صفــی بــه خدمــت 
ــه  ــی ب ــای حاج صف ــه ج ــن ب ــرد: م ــح ک ــه، تصری گرفت
ــپاهان  ــه س ــه ب ــش از اینک ــون پی ــدم؛ چ ــپاهان نیام س
بیایــم، اصــا قــرار نبــود حاج صفــی از ســپاهان جــدا 
شــود. قــرار بــود مــن دفــاع چــپ بــازی کنــم و او جلوتــر 
ــن  ــا بهتری ــم ت ــاش کن ــه ت ــده ام ک ــن آم ــد. م ــازی کن ب
عملکــرد را داشــته باشــم؛ نیامــده ام جــای کســی را بگیرم. 
مــن یــک بازیکــن ملــی هســتم و بــا انتخــاب خــودم بــه 

ســپاهان آمــدم. ایمنــا

المپیاد ورزش محالت در کاشان 
برگزار می شود

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان 
از برگــزاری نخســتین المپیــاد ورزش محــات کاشــان خبر 
ــرد:  ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــازاده ب ــی رض داد. مجتب
ــا محوریــت  ــار ب ــرای نخســتین ب ایــن المپیــاد ورزشــی ب
محــات مناطــق پنج گانــه شــهری و در دو بخــش آقایــان 

ــود.  ــزار می ش ــوان برگ و بان
وی بــا اشــاره بــه آغــاز مســابقات از مردادمــاه آینــده 
ــاد ورزش محــات کاشــان  ــاز المپی ــرد:  آغ خاطرنشــان ک
ــرت  ــعادت حض ــاد باس ــا می ــان ب ــرداد همزم ــوم م از س
ــه مــدت  ــه ب ــی شــده ک فاطمــه معصومــه)س( پیش بین
دومــاه بــا رقابــت ورزشــکاران در محــات مختلــف ادامــه 
می یابــد. رئیــس ســتاد برگــزاری ورزش محــات کاشــان، 
ــوان  ــی عن ــاد ورزش ــن المپی ــته های ای ــه رش ــاره ب ــا اش ب
فوتبــال  رشــته های  قالــب  در  رقابت هــا  ایــن  کــرد: 
گل کوچــک، تنیــس خاکــی، والیبــال، تیرانــدازی، دو 
همگانــی، دوچرخه ســواری و بازی هــای بومــی محلــی 

برگــزار می شــود.

کوتاه اخبار 
پوالدگر تغییر نمی کند

در  تکوانــدو  نتایــج  دربــاره  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
رقابت هــای جهانــی و رابطــه دوســتانه ای کــه ممکــن 
اســت میــان داورزنــی و پوالدگــر باشــد و احتمــال تغییرات 
در ایــن فدراســیون گفــت: نــه مــا برنامــه ای بــرای تغییــر 
ــوده  ــده ای نب ــج ناامید کنن ــدو، نتای ــج تکوان ــم. نتای نداری
ــه  ــد همیش ــته ای نمی توان ــر رش ــور در ه ــک کش ــت؛ ی اس
ــا  ــدیم و تنه ــوم ش ــا س ــه م ــن اینک ــد؛ ضم ــان باش قهرم
مــدال طــا نگرفتیــم. مــا نســبت بــه گذشــته افــت 

داشــته ایم، امــا نتایــج ناامیدکننــده ای نیســت. 
مشــکات  مــا  فدراســیون های  افــزود:  ســلطانی فر 
ــی  ــود دارد؛ یک ــاماندهی وج ــه س ــاز ب ــد؛ نی ــادی دارن زی
ــکان  ــه ام ــی ک ــا جای ــت ت ــن اس ــا ای ــای م از رویکرده
ــال  ــا در ح ــم. م ــیون ها دهی ــه فدراس ــارات را ب دارد اختی
بازنگــری اساســنامه موجــود هســتیم و می خواهیــم کــه 
ــند و  ــوردار باش ــتری برخ ــتقال بیش ــیون ها از اس فدراس
کمتــر دخالــت دولــت را در آن پیش بینــی کرده ایــم. ایــن 
اساســنامه کــه مراحــل پایانــی اصــاح خــود را می گذرانــد 
بایــد بــه تصویــب ســازمان های ذی ربــط نیــز برســد. خبــر 

فارســی

 ایران در رده هفتم 
فوتبال باشگاهی آسیا باقی ماند

رده بنــدی  جدیدتریــن  آســیا،  فوتبــال  کنفدراســیون 
ــران  ــر ای ــگ برت ــه لی ــرد ک ــام ک ــای آســیایی را اع لیگ ه
ــم  ــه ماه هــای گذشــته در رده  هفت ــر نســبت ب ــدون تغیی ب
ــتن  ــا داش ــران ب ــدی ای ــن رده بن ــد. در ای ــی مان ــیا باق آس
۸۹۳ امتیــاز در رده بنــدی ملــی، ۱۰ امتیــاز ایــن بخــش را 
ــش  ــاز در بخ ــتن ۴۷.۹۵۰ امتی ــا داش ــت آورد و ب ــه دس ب
باشــگاهی، توانســت ۵۹.۵۷۹ امتیــاز هــم از ایــن بخــش 
ــای  ــد ماه ه ــدی همانن ــن رده بن ــاورد. در ای ــت بی ــه دس ب
گذشــته امــارات، کــره جنوبــی و قطــر در رده هــای اول تــا 

ســوم قــرار دارنــد. ورزش 3

 لباس وزنه برداری بانوان 
هنوز تأیید نشده

ــد: وزارت ورزش  ــرداری می گوی ــیون وزنه ب ــس فدراس رئی
هنــوز لبــاس بانــوان ایــن رشــته را کــه فدراســیون جهانــی 
ــد  ــه، تأیی ــر گرفت ــوان کشــورهای مســلمان درنظ ــرای بان ب
نکــرده اســت. علی مــرادی خاطرنشــان کــرد: وزارت ورزش 
مجــوز آمــوزش و برگــزاری کاس هایــی در ایــن زمینــه را به 
فدراســیون داده کــه جــا دارد از مجموعــه وزارت کــه توجــه 
خاصــی در ایــن زمینــه داشــتند، تشــکر کنیــم. وی ادامــه 
داد: بررســی های زیــادی در ایــن زمینــه شــد کــه پــس از 
ــر آن  ــازاد ب ــا م ــم؛ ام ــت کردی آن مجــوز آموزشــی را دریاف
ــر اســاس دســتورکار فدراســیون  برنامــه ای نداشــته ایم و ب

ــم. ایســنا ــوان حرکــت می کنی در بحــث بان

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

مراســم قرعه کشــی لیــگ برتــر در فصــل 
۹۷-۹6 برگــزار شــد و ۱6 تیــم حاضــر در ایــن 
رقابت هــا تــا پایــان هفته هــای لیــگ رقبــای 

خــود را شــناختند. 
هفدهمیــن دوره لیــگ برتــر از روز پنجشــنبه 
پنجــم مردادمــاه آغــاز می شــود. قرعه کشــی 
ــود  ــا حواشــی همــراه نب ــدان ب ایــن دوره چن
ــا  ــرای بعضــی تیم ه ــا ب ــا جــدول رقابت ه ام
ــرای بعضــی تیم هــا ســخت رقــم  آســان و ب

خــورد.
 قرعه سخت تراکتور

از  دوره  ایــن  قرعــه  ســخت ترین  شــاید 
ــورد؛  ــم خ ــازی رق ــرای تراکتورس ــا ب رقابت ه
ــه اول  ــد در ســه هفت ــزی بای ــم تبری ــن تی ای
رقابت هــا بــه مصــاف تیم هــای اســتقال 
ــران  ــتقال ته ــپولیس و اس ــتان، پرس خوزس

ــرود.  ب
ــای  ــه اول در گرم ــد در هفت ــا بای تراکتوری ه
وحشــتناک اهــواز بــه مصــاف اســتقال 
ــا توجــه بــه شــرایط آب   خوزســتان برونــد. ب
 و هوایــی اهــواز در ایــن فصــل از ســال 
و گرمــای بیــش از ۵۰ درجــه دیــدار ایــن 
تیــم تبریــزی مقابــل آبی هــای خوزســتان از 
همیــن حــاال هــم شــبیه بــه کابــوس خواهــد 

بــود. ایــن تیــم در هفتــه دوم، میزبــان 
قهرمــان فصــل قبــل لیــگ برتــر خواهــد بــود 
و در هفتــه ســوم در ورزشــگاه آزادی بایــد بــه 

ــرود. مصــاف اســتقال ب
 دربی

دربــی هشــتاد و پنجــم در هفتــه دهــم برگزار 
ــیاری  ــه بس ــه گفت ــه ب ــازی ای ک ــود؛ ب می ش
جــدال بیــن دو مدعــی اول قهرمانــی اســت 
و برنــده آن می توانــد تاثیــری زیــادی در 
تعییــن قهرمــان لیــگ برتــر داشــته باشــد. 

انتقــاالت  و  نقــل  ایــن  در  اســتقالی ها 
مثــل  بازیکنانــی  جــذب  بــا  تابســتانی 
مجتبــی جبــاری، ســجاد شــهباززاده، پژمــان 
ــوش  ــعید، داری ــت س ــن بی ــری، حس منتظ

شــجاعیان و مهــدی قائــدی از نظــر بازیکــن 
بســیار قدرتمندتــر از فصــل گذشــته شــده اند 
ــزی  ــه چی ــم ب ــن تی ــد هــواداران ای و بی تردی
جــز قهرمانــی و البتــه پیــروزی در دربــی فکر 

نمی کننــد. 
ــه جــز  ــن فصــل ب ــا پرسپولیســی ها در ای ام
از دســت دادن ســروش رفیعــی، بازیکــن 
دیگــری را از دســت نداده انــد و اســکلت 
ــا  ــد و ب فصــل گذشــته خــود را حفــظ کرده ان
جــذب بازیکنانــی مثــل بشــار رســن، شــجاع 
خلیــل زاده، منشــا و ســیامک نعمتــی تــا حــد 
زیــادی توانســته اند نقــاط ضعــف فصــل 
گذشــته را برطــرف کننــد. طبیعــی اســت کــه 
پرسپولیســی ها هــم امیــدوار هســتند در 
ایــن فصــل شکســت دربــی ۸۴ را خیلــی زود 

ــد. ــران کنن جب
 قرعه خوب طالیی پوشان

ــان  ــر میزب ــگ برت ــه اول لی ــپاهان در هفت س
ســایپا خواهــد بــود. ایــن تیــم در هفتــه دوم 
در مشــهد بــه مصــاف پدیــده خواهــد رفــت. 
میزبــان  ســوم  هفتــه  در  طایی پوشــان 
پــارس جنوبــی خواهنــد بــود. بــه ایــن 
ترتیــب قرعــه ســپاهانی ها بــرای چنــد هفتــه 

ــت.  ــبی اس ــه مناس اول قرع
ــان  ــی اصفهــان می امــا در هفتــه چهــارم درب
ســپاهان و ذوب آهــن برگــزار خواهــد شــد که 

ــت  ــم از اهمی ــرای هــر دو تی ــوع خــود ب در ن
ویــژه ای برخــوردار خواهــد بــود. 

قرعــه دیگــر تیــم اصفهانــی نیــز قرعــه چندان 
ذوبی هــا  دســت کم  و  نیســت  ســختی 
ــد امیــدوار باشــند کــه در هفته هــای  می توانن
اول لیــگ امتیــازات مناســبی را کســب کننــد. 
ذوب آهــن در ســه هفتــه اول بــه ترتیــب بــه 
مصــاف ســیاه جامگان، گســترش فــوالد و 

پیــکان خواهــد رفــت.
برنامــه کامــل ســه هفتــه ابتدایــی لیــگ بــه 

شــرح زیــر اســت.
 هفته اول

پیکان تهران- پدیده خراسان
صنعت نفت آبادان- استقال تهران

سیاه جامگان- ذوب آهن اصفهان
استقال خوزستان- تراکتورسازی تبریز

نفت تهران- سپیدرود رشت
گسترش فوالد تبریز- پارس جنوبی جم

پرسپولیس تهران- فوالد خوزستان

سپاهان اصفهان- سایپا تهران
 هفته دوم
پدیده- سپاهان

سایپا- صنعت نفت
ذوب آهن اصفهان- گسترش فوالد
استقال تهران- استقال خوزستان

پارس جنوبی- پیکان
فوالد خوزستان- نفت تهران

سپیدرود- سیاه جامگان
تراکتورسازی- پرسپولیس

 هفته سوم
صنعت نفت آبادان- پدیده
پیکان- ذوب آهن اصفهان
استقال خوزستان- سایپا

نفت تهران- پرسپولیس
گسترش فوالد- سپیدرود

استقال تهران- تراکتورسازی
سیاه جامگان- فوالد

سپاهان- پارس جنوبی جم
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مسیر سخت تراکتور

ــارات در  ــی اظه ــاد از بعض ــا انتق ــوان ب ــی بان ــم مل ــرمربی تی س
برخــورد بــا بیمــاری کیمیــا علیــزاده گفــت: او تــا چهــار روز آینــده 

ــد شــد.  از بیمارســتان مرخــص خواه
ــه ایــران،  ــدوکاران از مســابقات جهانــی ب پــس از بازگشــت تکوان
کیمیــا علیــزاده در بیمارســتان بســتری شــد. در ابتــدا مســئوالن 
ــی  ــوان زمزمه های ــی بان ــم مل ــدو و ســرمربی تی فدراســیون تکوان
ــس  ــزاده پ ــا علی ــی کیمی ــی و روان ــکات روح ــر مش ــی ب مبن
ــام  ــدن وی اع ــتری ش ــل بس ــی را دلی ــدار پایان ــت در دی از باخ
ــدی  ــای جدی ــه حرف ه ــک هفت ــس از گذشــت ی ــا پ ــد؛ ام کردن
ــه  ــده، جامع ــا ش ــه آن مبت ــه وی ب ــدی ک ــاری جدی ــاره بیم درب

ــرد.  ــوکه ک ــران را ش ورزش ای
ــتان و  ــزاده در بیمارس ــی علی ــدن دوره درمان ــی ش ــد از طوالن بع
پــرس و جوهــای فــراوان معلــوم شــد کــه او بــه نوعــی ویــروس 
مبتــا شــده؛ ولــی پزشــکان بــا توجــه بــه شــخصی بودن مســائل 

درمانــی حاضــر بــه دادن توضیحــات اضافــی در این بــاره نیســتند. 
بــر همیــن اســاس مهــرو کمرانــی، مربــی علیــزاده، دربــاره 
ــان وی  ــد درم ــزاده و رون ــا علی ــی کیمی ــاع درمان ــری اوض پیگی
ــه  ــر گفت ــا ب ــت. بن ــوب اس ــا خ ــال کیمی ــون ح ــت: هم اکن گف
پزشــکان در بــدن او نوعــی ویــروس وجــود داشــت، ولــی جــای 

هیچ گونــه نگرانــی نیســت. 
ــه  ــی ک ــا صحبت های ــه داد: ب ــوان ادام ــی بان ــم مل ــرمربی تی س
ــتان  ــده از بیمارس ــا ۴ روز آین ــزاده ت ــتیم، علی ــکان داش ــا پزش ب
ــزل  ــه من ــی ب ــد درمان ــه رون ــرای ادام مرخــص خواهــد شــد و ب
منتقــل می شــود. پزشــکان هــم از رونــد بهبــود او رضایــت دارنــد. 
مهــرو کمرانــی در پایــان دربــاره وضعیــت جراحــی پــای علیــزاده 
و زمــان انجــام آن گفــت: در حــال حاضــر وی نیــاز بــه اســتراحت 
دارد. همچنیــن هنــوز ام آر آی از او گرفتــه نشــده تــا معلــوم شــود 

نیــاز بــه جراحــی هســت یــا خیــر. ایســنا

مهــدی طارمــی کــه هنــوز نتوانســته بــود مبلــغ مــد نظــر باشــگاه 
ــد،  ــت کن ــه اش پرداخ ــت رضایتنام ــرای دریاف ــپولیس را ب پرس

ــن تیــم گرفــت.  ــدن در ای ــه مان ــم ب تصمی
مهاجــم ملی پــوش پرســپولیس اصــرار زیــادی داشــت تــا 
ــر شــود  ــی ۲۰۱۸ روســیه لژیون ــه جــام جهان ــی ب  در فصــل منته
ــوع  ــن موض ــد. همی ــی کن ــا معرف ــال اروپ ــه فوتب ــودش را ب و خ
باعــث شــد بــه هــر دری بزنــد تــا بتوانــد مبلــغ مــد نظــر 
باشــگاه را تأمیــن کنــد. طارمــی در ابتــدا تصمیــم داشــت مبلــغ 

ــد. ــم کن ــه اش را ک رضایتنام
ــپولیس  ــگاه پرس ــه باش ــن ب ــن بازیک ــی ای ــای پیاپ  رفت وآمده
ثمــری نداشــت تــا طارمــی را مجبــور بــه فراهــم کــردن ایــن رقــم 
کنــد. باشــگاه حتــی حاضــر نشــد رضایتنامــه طارمــی را بــا چندین 

چــک بدهــد و اعــام کــرد ایــن پــول را نقــدی می خواهــد. 
او کــه چنــد دوســت متمــول دارد، تمــام تــاش خــود را کــرد تــا 

یــک میلیــون یــورو را تــا ظهــر پنجشــنبه گذشــته آمــاده کنــد امــا 
ــه  ــا همــه چیــز ب ــاز هــم نتوانســت ایــن پــول را فراهــم کنــد ت ب

ایــن هفتــه کشــیده شــود. 
ــری  ــرای پیگی ــنبه ب ــر یکش ــه ظه ــی ک ــای طارم ــر برنامه ه مدی
مســائل مالیاتــی حســین ماهینــی بــه باشــگاه پرســپولیس رفتــه 
ــپولیس  ــزن پرس ــم گل ــاره مهاج ــژه ای درب ــت وی ــود، گپ وگف ب
ــه  ــت ب ــر نیس ــرد حاض ــام ک ــه وی اع ــری ب ــت. طاه ــم داش ه
ــن  ــن بازیک ــر ای ــد و اگ ــم کن ــه را ک ــغ رضایتنام ــه مبل هیچ وج
ــه  ــد، ب ــن کن ــف را روش ــده تکلی ــی، دو روز آین ــرف یک ــد ظ نتوان
ــرای  ــرد خــود ب ــت دیرک ــا باب ــت ت ــد رف ــه انضباطــی خواه کمیت
ــگاه از  ــه باش ــس از آنک ــود. پ ــه ش ــات جریم ــور در تمرین حض
موضــع خــود کوتــاه نیامــد، در نهایــت مهــدی طارمــی صبــح روز 
دوشــنبه تصمیــم نهایــی خــود را گرفــت و در پرســپولیس مانــدگار 

شــد. مهــر

مهدی طارمی در پرسپولیس ماندنی شدعلیزاده تا آخر هفته از بیمارستان مرخص می شود

ورزش

،،
برتــر در  لیــگ  مراســم قرعه کشــی 
فصــل 97-96 برگــزار شــد و 16 تیــم 
حاضــر در ایــن رقابت هــا تــا پایــان 
را  خــود  رقبــای  لیــگ،  هفته هــای 

شــناختند

ادامه از صفحه 8
ــارم  ــأت چه ــماره ۵6۹۵-۱۳۹6/۰۳/۰۹  هی ۱۵۷.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی دزک ــا مال ــای احمدرض آق
ــان  ــادره اصفه ــی ۱۲۷۰۱۳۴۳۳۷  ص ۱۲۷۰۱۳۴۳۳۷ کدمل
ــه  ــاب ســاختمان ب ــد عبدالرضــا  ازششــدانگ یــک ب فرزن
مســاحت ۲۴۴ مترمربــع از پــاک شــماره ۷۴۵  فرعــی از 
۴۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
ــد  ــمی محم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ

ــمی ــین قاس ــانه-پروانه وراث حس -عباس-علی-افس
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۱6-6۱۵۳ شــماره  ۱۵۸.رای 
آقــای رســول پناهــی الدانــی بــه شناســنامه شــماره ۱۲۸۲ 
کدملــی ۱۲۸۳۴۵۲۱6۲  صــادره  فرزند هاشــم  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۷۲.۲۴ مترمربــع از 
پــاک شــماره ۱۹۱   فرعــی از۱۳ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  
ــت  ــی ثب ــاری الدان ــان نث ــمعلی ج ــمی قاس ــک رس از مال

ــاک ــر ۴۲۵  ام ــه ۳۷6 دفت صفح
هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۱6-6۱۸۴ شــماره  ۱۵۹.رای 
شناســنامه  بــه  زمانــی    حلیمــه  خانــم  چهــارم 
فریــدن    صــادره  کدملــی6۲۱۹۷۹۷۱۳۲     ۱۳ شــماره 
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک  فرزندعبدالحســین ســه دان
ــاک  ــع از پ ــاحت ۲۸۰/۳۲  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــوزه  ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره   6۷  اصل ش
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

حســین وحســنعلی نجــاران
۱6۰.رای شــماره 6۱۸۵-۱۳۹6/۰۳/۱6 هیــأت چهــارم آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۵۴۸ کدمل ــی  ب ــی زمان محمدعل
6۲۱۹6۰۷6۹۴  صــادره فریــدن فرزنــد حســن  ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــماره 6۷ اصل ــاک ش ــع از پ ۲۸۰/۳۲ مترمرب
اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 
ــک رســمی حســین و حســنعلی نجــاران الواســطه از مال

چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۱6-6۲۳۹ شــماره  ۱6۱.رای 
بــه شناســنامه شــماره ۴  بهــروز جهانگیــری   آقــای 
ــرم   ــد خداک ــهریار فرزن ــادره ش ــی ۴۹۱۱۰۸۳6۰۳  ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۸۲.۸۰ 
مترمربــع از پــاک شــماره ۳۹۱   فرعــی از ۴۰ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــینی  ــد حس ــی محم ــمی عل ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــری لمجی
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۱-۴۹۸۸ شــماره  ۱6۲.رای 
ــه شناســنامه شــماره ۴  ــی  ب ــزاد اســدی آقباغ ــای به آق
ــن   ــد بهم ــهرکرد فرزن ــادره ش ــی ۴6۲۲۰۴۸6۵۵  ص کدمل
ــه مســاحت ۹۷.6۵   ــاب ســاختمان ب ــک ب ازششــدانگ ی
مترمربــع از پــاک شــماره ۲۵۱6 فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــک رســمی محمــد مســعود و محمــد پورطائ مال
چهــارم   هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۱-۴۹۵۳ شــماره  ۱6۳.رای 
آقــای حســین ذوالفقــاری  بــه شناســنامه شــماره ۴۱۳۴ 
کدملــی ۱۲۸۳۳۳6۹۹۵  صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۱6۰.۱۰ 
ــع در  ــی واق ــاک شــماره فرعــی از 66  اصل ــع از پ مترمرب
ــان از  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش۱۴ حــوزه ثب اصفه
ــینی ــل حس ــه و ابوالفض ــل ال ــید فض ــمی س ــک رس مال

۱6۴.رای شــماره ۴۹۵۵-۱۳۹6/۰۳/۰۱ هیــأت چهــارم آقــای 
رســول جدیــد االســام رنانــی بــه شناســنامه شــماره ۷۹۱ 
ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی ۱۲۹۰۷۴۵۸۳۸  ص کدمل
قاســم  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۰۹.۸۲ 
مترمربــع از پــاک شــماره ۳۱۰6 فرعــی از ۱۸ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــوق از ســند شــماره 6۵۵۳۲  ــک رســمی ف ــان از مال اصفه
ــان ــه ۱۱۲ اصفه ــورخ ۹۱/۱۲/۲۳ دفترخان م

۱6۵.رای شــماره 6۱۵۵-۱۳۹6/۰۳/۱6 هیــأت چهــارم آقــای 
ســید محســن محبوبــی بــه شناســنامه شــماره ۱6۵ کدملی 
۱۲۹۰۲۵۴۰۱۱  صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدمحمدعلی  
ــاحت ۱۱۲.۷۰  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــی  ــی از  ۱۸ اصل ــماره ۳۲۸۱   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از ســند شــماره 6۱۵۸۰ مــورخ ۸۵/۸/۱۵ دفترخانه 

۹۱ اصفهــان کــه مالــک میباشــد
۱66.رای شــماره ۷۱۹۳-۱۳۹6/۰۳/۲۵ هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره ۱۷۹  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــرادی فرادنب ــی م ــی قل عل
ــی   ــد ناصرقل ــن فرزن ــادره بروج ــی ۴6۵۰۵۸۱۹۱۵ ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۵۴  مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 6۸ اصل ــماره  فرع ــاک ش از پ
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 
از مالــک رســمی رضــا زارع بهــرام آبــادی  ثبــت صفحــه ۸۷ 

و ۹6 دفتــر ۴۸  امــاک
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۲۵-۷۱۹۷ شــماره  ۱6۷.رای 
آقــای مجتبــی عزیــزی کوهانســتانی بــه شناســنامه شــماره 
۷۵۲ کدملــی ۱۱۴۱۸۸۸۹۲۰  صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
اکبــر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۵۵.۷۲ 
مترمربــع از پــاک شــماره ۴۵۲ فرعــی از ۱۴ اصلــی واقــع 
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش۱۴ حــوزه ثب در اصفه
ــر ۴۲۷ و  ــی ۱۱۰ دفات کــه در ثبــت صفحــات ۲۸۳ و ۱۰۴ ال

ــک مــی باشــد ۹۳6  اماک،مال
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۸-۵6۸۳ شــماره  ۱6۸.رای 
خانــم فاطمــه مــرادی ریــزی  بــه شناســنامه شــماره 
۳۷۲ کدملــی ۱۱۷۰۴۰۳۷۳۵ صــادره لنجــان فرزنــد حیــدر  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۰۵ مترمربــع از 
پــاک شــماره ۴۵   فرعــی از 6۸ اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح بخ

ــوی ــم دهن رســمی حســن کری
۱6۹.رای شــماره ۵6۷۹-۱۳۹6/۰۳/۰۸ هیــأت چهــارم خانــم 
افســانه کرمــی ســبدانی  بــه شناســنامه شــماره ۳۰ کدملــی 
۱۲۹۰۴۱۱۹6۴  صــادره ســبدان فرزنــد اســماعیل  ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  
ــی  ــی از ۳۲ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ ۱۸6.۵۰ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ســبدانی ــم مزروع ــک رســمی کری ــان از مال اصفه
چهــارم   هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۸-۵6۷۸ شــماره  ۱۷۰.رای 
آقــای محمدعلــی مزروعــی ســبدانی  بــه شناســنامه 
ــد  ــن فرزن ــی ۱۲۹۰۱۷۱۱۲۲  صــادره ماربی شــماره ۸۷ کدمل
حســین ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت ۱۸6.۵۰ مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از  
۳۲ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی کریــم مزروعــی ســبدانی

۱۷۱.رای شــماره ۵6۷۴-۱۳۹6/۰۳/۰۸ هیــأت چهــارم آقــای 
اکبــر ســلطانی  بــه شناســنامه شــماره ۲۲۸۵ کدملــی 
۱۲۸۸۰۰۷۱۸۳  صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۲۴.۸۳ مترمربــع از پــاک 
شــماره  فرعــی از ۲۸  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی عبــاس 
محمــدی کوجانــی ثبــت صفحــه ۲6۸ الــی ۲۷۱ دفتــر ۵۴  

امــاک
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۸-۵6۷۳ شــماره  ۱۷۲.رای 
آقــای براتعلــی رســاپناه  بــه شناســنامه شــماره ۳ کدملــی 
ــدانگ  ــا شش ــد رض ــتان فرزن ــادره اردس ۱۱۸۹۷۱۷۱۴۱  ص
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  ۲۵.۷۱ مترمربــع از پــاک 
ــان بخــش۱۴  ــع در اصفه ــی واق شــماره فرعــی از 6۸  اصل

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی تقــی 
ســلیمانی

چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۸-۵6۷۱ شــماره  ۱۷۳.رای 
آقــای براتعلــی رســاپناه  بــه شناســنامه شــماره ۳ کدملــی 
ــدانگ  ــا  شش ــد رض ــتان فرزن ــادره اردس ۱۱۸۹۷۱۷۱۴۱  ص
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۲۴.6۵  مترمربــع از پــاک 
شــماره  فرعــی از  6۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی تقــی 

ســلیمانی دهنــوی
چهــارم   هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۸-۵66۷ شــماره  ۱۷۴.رای 
آقــای بهــزاد رزاز زاده  بــه شناســنامه شــماره ۱۴۲۸ کدملــی 
ــر  ششــدانگ  ــد باق ــان فرزن ۱۲۸6۵۸۳۸۱۰  صــادره اصفه
ــع از پــاک  ــه مســاحت ۷۱.۹۸ مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
شــماره ۲۵۱۴   فرعــی از ۱۸  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح بخ

ــی ــی رنان ــی جان رســمی احمدرضــا عل
چهــارم   هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۸-۵66۱ شــماره  ۱۷۵.رای 
آقــای کریــم انصــاری رنانــی  بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  ۱۲۷۰۵۲۰۳۷۷ کدملــی ۱۲۷۰۵۲۰۳۷۷ صــادره 
فرزنــد علیرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
مســاحت ۳۲.۵۹مترمربــع از پــاک شــماره ۳۰۳۳  فرعــی 
از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
ــت  ــی ثب ــن گرگون ــمی حس ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

صفحــه ۱۱۳ دفتــر ۴۸۱  امــاک
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۸-۵6۵۰ شــماره  ۱۷6.رای 
ــنامه  ــه شناس ــاهیوردی   ب ــی ش ــه اجاق ــن ال ــای امی آق
ــد  ــدن فرزن ــادره فری ــی 6۲۱۹۷6۴۹6۱  ص ــماره ۲ کدمل ش
احمــد  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰۳.۹۵ 
ــع در  ــی واق ــی از 6۸ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش۱۴ حــوزه ثب اصفه

ــفیدانی ــان س ــی قانی ــمی رجبعل ــک رس مال
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۱۰-۵۸۱۷ شــماره  ۱۷۷.رای 
آقــای غضنفــر احمــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره ۳6۰ 
ــه در   ــد یدال ــان فرزن ــادره  اصفه ــی ۱۲۹۰۱۳۳۰۵۰ ص کدمل
ــاحت     ۱۷۳.۵۲  ــه مس ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره  ۵۰۱    فرعــی از   ۱۸ 
ــک  ــت مل ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان  مــع الواســطه از مالــک رســمی غامعلــی 

ــی احمــدی رنان
۱۷۸.رای شــماره ۵6۸۹-۱۳۹6/۰۳/۰۹ هیــأت چهــارم آقــای 
مجیــد شــریفی رنانــی  بــه شناســنامه شــماره ۴۵۲ کدملی 
۱۲۹۰۲۵6۸۸۸  صــادره اصفهــان فرزنــد نــوروز  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۲۱.۴۱  مترمربــع از پــاک 
شــماره ۵۷۴  فرعــی از  ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح بخ

رســمی فــوق ثبــت صفحــه ۴۳۹ دفتــر  6۵۵ امــاک
۱۷۹.رای شــماره ۴۹۷6-۱۳۹6/۰۳/۰۱ هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره ۴۸  ــنامه ش ــه شناس ــادی   ب ــری نصرآب ــف نص یوس
ــم   ــد کری ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲۸۵۴۸6۲۹۳  ص کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــهم شش ــاع از ۴۵۱ س ــهم مش ۲6۳ س
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت  ۲۲۷.۸۰ مترمرب ــه مس ــه ب خان
۸6۵   فرعــی از ۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی صدیقه 
ــادی ثبــت صفحــه ۳۹۹ دفتــر 6۰۱  امــاک نصــری نصرآب

چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۱  -۴۹۷۹ شــماره  ۱۸۰.رای 
خانــم صدیقــه نصــری نصرآبــادی  بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ۱۸۸  ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲۹۰۰۹۴۹۴۲  ص ۱۰۹ کدمل
ســهم مشــاع از ۴۵۱ ســهم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت ۲۲۷.۸۰ مترمربــع از پــاک شــماره ۸6۵  فرعــی 
از  ۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه ۳۹۹ 
دفتــر 6۰۱  امــاک

۱۸۱.رای شــماره ۲۲۸۱۱-۱۳۹۳/۰۹/۳۰ هیــأت ســوم خانــم 
ــه شناســنامه شــماره ۲۵۵6۳  ــدم ب ــه عســکری مق مرضی
ــی  ــد عل ــاد  فرزن ــف آب ــادره نج ــی ۱۰۹۰۲۵۳۵۴۰ ص کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــع در  ــی واق ــماره  6۷ اصل ــاک ش ــع از پ ۲۰۵/۵۰ مترمرب
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــی عاشــق آب ــک رســمی حســینعلی جال مال
ــای  ــأت دوم  آق ــماره ۵66۲-۱۳۹6/۰۳/۰۸ هی ۱۸۲.رای ش
ــه شناســنامه شــماره ۳۴6۴۹  ــی ب ــی گورتان ــاس عنایت عب
ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲۸۲۲۷۳۹۰6 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   ۳۲۹.۸۰   
مترمربــع پــاک شــماره   ۲۵۸   فرعــی از  ۱۵  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از ســند ۱۳۸۱۴ مــورخ ۱۳۷6/۱۱/۸ دفترخانــه ۷ اصفهــان

ــای  ــأت دوم آق ــماره ۵6۴۹-۱۳۹6/۰۳/۰۸ هی ۱۸۳.رای ش
ــی  ــماره ۷6 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــولی ب ــه رس ــت ال نعم
۴6۵۰۳۰6۴۱۸ صــادره بروجــن فرزند ابولقاســم ششــدانگ 
ــع  ــاحت   ۱۹۴.۴۰   مترمرب ــه مس ــه   ب ــاب    خان ــک ب ی
پــاک شــماره  ۳۱۵    فرعــی از  ۷  اصلــی واقــع در اصفهان 
ــان  از ســهم  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش  ۱۴  حــوزه ثب
االرث ابراهیــم تاجمیــر ریاحــی فرزنــد مرحــوم حیــدر 

ــر ۱۹ امــاک صفحــه ۴۱ دفت
دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۰۷-۵۵۳۱ شــماره  ۱۸۴.رای 
ــه شناســنامه شــماره ۷۸ کدملــی  آقــای علــی چراغیــان ب
فرزنــد محمــود  ۱۲۹۰۳۳۰۵۲۲ صــادره خمینــی شــهر 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  ۱۹۵.۴۴    
مترمربــع پــاک شــماره   6۳6   فرعــی از  ۲۷  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از مالکیــت حســین عافــی پــور مــورد ثبــت صفحــه ۲۵۷ 

ــاک ــر ۴۷۰ ام دفت
ــای  ــأت دوم آق ــماره ۵۵۱۷-۱۳۹6/۰۳/۰۷ هی ۱۸۵.رای ش
ــی  ــماره ۱۵۹۵ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدری ب ــا حی علیرض
ــکراله در  ــد ش ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ۱۲۸۳۰۴۱۴۷۲ ص
ــاب   ســاختمان    ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ۴/۵ دان
ــاک شــماره   6۷۹    ــع پ ــه مســاحت  ۲۱۹.۵۳    مترمرب ب
فرعــی از   ۲۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند ۱۱۹۴۳۷ مــورخ 
۱۳۷6/۴/۲ دفترخانــه ۱۰۳ اصفهــان و ســند ۹۳۷۹۱ مــورخ 

۱۳6۵/۲/۸ دفترخانــه ۷۷ اصفهــان
۱۸6.رای شــماره ۵۵۱6-۱۳۹6/۰۳/۰۷ هیــأت دوم خانــم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــدم پ ــوی مق ــین پ ــوران حس پ
۴۰۳۹۲ کدملــی ۱۲۸۰۲۹۲۳۱۸ صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــاع از    شش ــگ مش ــین در ۱/۵ دان عبدالحس
ــع  ــاحت  ۲۱۹.۵۳    مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ب
پــاک شــماره   6۷۹   فرعــی از   ۲۵ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ســند ۱۱۹۴۳۷ مــورخ ۱۳۷6/۴/۲ دفترخانــه ۱۰۳ اصفهــان 
و ســند ۹۳۷۹۱ مــورخ ۱۳6۵/۲/۸ دفترخانــه ۷۷ اصفهــان

ــای  ــأت دوم آق ــماره ۵6۷۷-۱۳۹6/۰۳/۰۸ هی ۱۸۷.رای ش
ســعید شــاه ســانی گنیرانــی بــه شناســنامه شــماره ۱۹6۴ 
ــی  ــد براتعل ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲۸۳۴۰۱۲۰۷ ص کدمل
در  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
ــاک شــماره   ۲۳۸   فرعــی از ۱۴    ــع پ ۴۲۳.۷۵   مترمرب
ــت ملــک  ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان  از ســند 6۸۵۸۰ مــورخ ۸6/۵/۱۸ و ســند 
6۷۷۱۸ مــورخ ۸6/۲/۱۱ و ســند 6۸۷۱۳ مــورخ ۸6/6/6 و 

ــان ــه ۲۵ اصفه ــورخ ۸6/۸/۱۷ دفترخان ــند 6۹۰6۹ م س
اول  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۲۴-۷۱۲۸ شــماره  ۱۸۸.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره ۱۷۰۵ کدمل ــی ب ــر رضائ آقــای اکب
حســین  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    ۱۲۸66۹۵۸۵6
ــاحت    ۵۱.۹۲    ــه مس ــه   ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــع پــاک شــماره    6۷   اصلــی واقــع در اصفهــان  مترمرب
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــش ــی طاک ــید مرتض س
ــای  ــأت اول  آق ــماره ۷۱۸۱-۱۳۹6/۰۳/۲۴ هی ۱۸۹.رای ش
شــعبان تــرکان رنانــی بــه شناســنامه شــماره ۱۱۸۹۰ کدملــی 
۱۲۸۳۲۲۸۲۳۸ صــادره  اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم در     
ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   خانــه   بــه 
مســاحت  ۱۵۷.6۰    مترمربــع پــاک شــماره   ۱۲۴۷   
فرعــی از  ۱۹  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت لیــا تــرکان رنانــی   

ــر ۴۵۷ امــاک ــت   صفحــه ۳۴۳ دفت مــورد ثب
۱۹۰.رای شــماره ۷۱۸۲-۱۳۹6/۰۳/۲۴ هیــأت اول  آقــای 
ــماره ۴۱۳  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرکان رنان ــی ت ــر عل قدی
ــد ابوالقاســم  کدملــی ۱۲۹۰۲۷۲۰۱۸ صــادره اصفهــان  فرزن
در    ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   خانــه   
بــه مســاحت  ۱۵۷.6۰    مترمربــع پــاک شــماره   ۱۲۴۷   
فرعــی از  ۱۹  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت لیــا تــرکان رنانــی   

ــر ۴۵۷ امــاک ــت   صفحــه ۳۴۳ دفت مــورد ثب
۱۹۱.رای شــماره ۷۰۹۲-۱۳۹6/۰۳/۲۳ هیــأت اول  خانــم 
ــی  ــماره ۹۱ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــلمانی پ ــری س کب
۵۷۵۹6۱۸۲۵۳ صــادره چــادگان فرزنــد محمدعلــی در ســه 
ــاب   حیــاط متصــل  دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب
بــه خانــه  بــه مســاحت  ۹۷.۴۱    مترمربــع پــاک شــماره   
ــش   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  ۴۰   اصل ۴۴۷   فرع
۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت احمــد 

ــر ۱۸۴ امــاک ــت صفحــه ۱ دفت عســگری زاده   ثب
۱۹۲.رای شــماره ۷۰۹۳-۱۳۹6/۰۳/۲۳ هیــأت اول خانــم 
رویــا انصــاری کیش بــه شناســنامه شــماره ۱۲۷۰۵۴۷۴۸۸ 
ــد ذوالفقــار  کدملــی ۱۲۷۰۵۴۷۴۸۸ صــادره اصفهــان فرزن
در   ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   حیــاط 
متصــل بــه خانــه  بــه مســاحت  ۹۷.۴۱    مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  ۴۰   اصل ــماره   ۴۴۷   فرع ش
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 
احمــد عســگری زاده   ثبــت صفحــه ۱ دفتــر ۱۸۴ امــاک

۱۹۳.رای شــماره ۷۵۰۵-۱۳۹6/۰۳/۲۹ هیــأت اول آقــای 
مجیــد تحویلــی بــه شناســنامه شــماره ۱۰۹6 کدملــی 
غامعبــاس  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    ۱۲۸۴۵66۵۷۹
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۴۸.۴۰مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۳۰اصل ــماره ۲۴فرع ــاک ش پ
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر ۴۸۴ ام ــه ۲۹۵ دفت صفح
۱۹۴.رای شــماره ۷۴۳۵-۱۳۹6/۰۳/۲۸ هیــأت اول  آقــای 
ــماره ۲۸  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــد رضائ ــی محم عل
کدملــی ۱۲۹۰۲۸۱6۴۵ صــادره  اصفهــان فرزنــد بمانعلــی در   
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۱۰.۵ مترمربــع 
ــش ۱۴  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره ۲۸ اصل ــاک ش پ
ــی  ــت بمانعل ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی ــی برزان رضائ
ــم  ــأت اول خان ــماره ۷۴۲۴-۱۳۹6/۰۳/۲۸ هی ۱۹۵.رای ش
مریــم الســادات موســوی بابوکانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   ۱۲۷۰۵۷6۰۴6 ۱۲۷۰۵۷6۰۴6 کدملــی 
فرزنــد ســید رســول ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت ۲۴۵.۳۲مترمربــع پــاک شــماره ۳۱ اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــم زاده ــب کری ــت ابوطال ــان از مالکی اصفه
ــای  ــأت اول  آق ــماره ۷۵۲۷-۱۳۹6/۰۳/۲۹ هی ۱۹6.رای ش

ــماره ۱۲۸۸  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی گورتان ــول عابدین رس
کدملــی ۱۲۸۳۴۲۸۴66 صــادره اصفهــان فرزنــد اکبــر 
ــاحت ۱۱۴.۸۵  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
مترمربــع پــاک شــماره ۲۱6 فرعــی از ۱۵ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــت صفحــه 6۲  ــورد ثب ــی م ــی گورتان ــر عابدین ــت اکب مالکی

ــاک ــر  ۵۱  ام دفت
۱۹۷.رای شــماره ۷6۱۰-۱۳۹6/۰۳/۲۹ هیــأت اول آقــای 
احمــد رضائــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره ۹۵۸ 
کدملــی ۱۲۸۳۳۸۱۱۴۱ صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس در  
ششــدانگ یــک بــاب کارگاه و مغــازه متصلــه  بــه مســاحت 
۳۲۸.6۰ مترمربــع پــاک شــماره ۲۸ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــی کوجان ــاس رضائ ــت عب مالکی
ــای  ــأت اول  آق ــماره ۷۳۱۰-۱۳۹6/۰۳/۲۷ هی ۱۹۸.رای ش
ــماره ۹6۰  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــوت پ ــا اخ ــید امیررض س
کدملــی ۱۲۹۰۳6۱۰۱۰ صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید عبدالــه 
ــاحت ۱۳۸.۹۰  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در   شش
مترمربــع پــاک شــماره  6۸ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی( ــی )مان ــن ثان ابوالحس
ــم  ۱۹۹.رای شــماره ۸۲66-۱۳۹6/۰۴/۰۴ هیــأت ســوم خان
شــهناز شــیران بــه شناســنامه شــماره ۱۵۸۸ کدملــی 
۱۲۹۰6۲۴۱۳۵  صــادره اصفهــان فرزنــد کاظــم  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۸۸.۹۲ مترمربــع از پــاک 
شــماره ۲۰۹   فرعــی از  ۱۱ اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح بخ

ــاک ــر ۷۲۳ ام ــه ۲6۴ دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف رس
۲۰۰.رای شــماره ۸۱۳۵-۱۳۹6/۰۳/۳۱ هیــأت ســوم خانــم 
طیبــه تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره ۲۴ کدملی 
۱۲۹۰۲۲۳۴۰۸ صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــی ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲6۲ مترمربــع پــاک شــماره 
فرعــی از۴۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش۱۴حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی عبــاس کاظمــی در 

صفحــات ۲۴۳ الــی ۲۵۸ دفتــر ۲۳۸ امــاک
ــم  ــأت ســوم خان ۲۰۱.رای شــماره ۸۴۸۸-۱۳۹6/۰۴/۱۱ هی
ــماره ۱۴6۳  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی زاده رنان ــانه بقائ افس
کدملــی ۰۰۵۵۰۹۴۳۲۵ صــادره تهــران فرزنــد علــی در 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۴۵.۷۵ مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از۳۲ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴ح

حســن بیــات
۲۰۲.رای شــماره ۸۵۷۹-۱۳۹6/۰۴/۱۲ هیــأت ســوم خانــم 
بــه شناســنامه شــماره ۵۴۸۷۵  نصراصفهانــی  منیــره 
کدملــی ۱۲۸۰۴۳۸۳۰۴ صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 
ــاب  ــی آن یکب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثنای به ــدانگ باس شش
ــماره ۹۸  ــاک ش ــع پ ــاحت ۱۹۴.۹۰ مترمرب ــه مس ــه ب خان
فرعــی از۲۲ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبت 
ــورخ  ــه بموجــب ســند ۲۳۱۴۳ م ــان ک ــک غــرب اصفه مل

ــد ــی باش ــک م ــر ۳۳۷ مال ۹۵/۸/۴ دفت
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۳/۲۹-۷۵۸۹ شــماره  ۲۰۳.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری ولدان ــه جعف ــم مرضی خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲۹۳۲۲۰۷۲۸ ۲۳۴ کدملــی 
مجیــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۲6۲.۹ 
مترمربــع پــاک شــماره۳۵۲ فرعــی از۱۲ اصلــی واقــع در 
ــه  ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخش۱۴ح اصفه
ــر ۹6  ــورخ ۹6/۳/۸ دفت ــماره ۵6۴6 م ــند ش ــب س بموج

ــی باشــد ــک م ــان مال اصفه
۲۰۴.رای شــماره ۴۹۰۰-۱۳۹6/۰۲/۳۱ هیــأت اول آقــای 
محمــد عابــدی درچــه بــه شناســنامه شــماره ۳۸6۰ کدملــی 

ــی  ــد صفرعل ــان فرزن ــادره  اصفه ۱۱۴۲۴۲6۵6۴ ص
ــاحت     ــه مس ــوب  ب ــار چ ــاب    انب ــک ب ــدانگ ی شش

ــی از   ۳۷   ــماره    ۲۱۷  فرع ــاک ش ــع پ ۱۷6.۷۰  مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک 
ــت  ــورد    ثب ــی م ــزت فنائ ــت ع ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

ــاک ــر ۲۷۸ ام ــه ۵۵۸ دفت صفح
آرای اصاحی

۱. رای شــماره ۲۵۸۲-۱۳۹6/۰۲/۰۴ هیــأت چهــارم بــا توجه 
ــه اینکــه رای  ــا عنایــت ب ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب ب
هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صادر به شــرح 
زیــر اصــاح مــی گــردد: مســاحت ۱۸۲ مترمربــع میباشــد.
۲.رای شــماره ۲۵۸۰-۱۳۹6/۰۲/۰۴ هیــأت چهــارم بــا توجه 
ــه اینکــه رای  ــا عنایــت ب ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب ب
ــه  ــادر ب ــاد رای ص ــذا مف ــده ل ــرا نش ــون اج ــا کن ــأت ت هی
ــع ــردد: مســاحت ۱۸۲ مترمرب ــی گ ــر اصــاح م  شــرح زی

 میباشد.
آراء صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل اجــرا 

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

۱۱۸۴۰ الــف  .م  صادرخواهدشــد 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹6/۰۴/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۳۹6/۰۵/۰۴
رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری 

آگهی ابالغ اجرائیه   
شــماره    ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۸۵۰/۱  : پرونــده  شــماره 
بایگانــی پرونــده :۹۵۰۱6۷6/۱ شــماره آگهــی اباغیــه 
  ۱۳۹6/۴/۱۵  : صــدور  تاریــخ   ۱۳۹6۰۳۸۰۲۰۰۳۰۰۰۰۹6:
آگهــی ابــاغ اجرائیــه  کاســه : ۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۸۵۰/۱ 
ــد  ــب فرزن ــی  نس ــه  ابراهیم ــیف ال ــه س ــیله ب بدینوس
هوشــنگ  بــه شناســنامه شــماره 6۳۵۰ و کــد ملــی 
ــان  ــن خیاب ــان  خ پروی ــه نشــانی اصفه ۱۷۵۷۱۵۳۱۸۷ ب
حکیــم شــفائی  اول میــدان فتــح ســاختمان ۲۲ بهمــن 
پــاک ۱۰۲ و اصفهــان  خ میــر - بیــن پــل  میــر و چهــارراه 
ــده کاســه ۱/-   ــک ســپه بدهــکار پرون ــروی  بان نظــر روب
۱۳۹۵۰۴۰۰۲۰۰۳۰۰۰۸۵۰ کــه برابــر گــزارش اداره کل  پســت 
ــه  ــردد ک ــی گ ــاغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ــان  ش اصفه
برابــر قــرار داد بانکــی  شــماره ۹۳/۱۰/۲۸-۱۲۲۹۳۰۰۰6 
ــاد   ــد آب ــران شــعبه احم ــاه کار گ ــک  رف ــن شــما و بان بی
مبلــغ ۱۷۵۱۰۰۹۵۳۷ ریــال و مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  بابــت 
اصــل  و مبلــغ ۷۵۱۰۰۹۵۳۷ ریــال خســارت  تاخیــر 
تادیــه  تــا تاریــخ ۹۵/۷/۲۷ و از آن بــه بعــد  روزانــه  

مبلــغ ۱۱۷۸۰۸۳ ریــال بابــت ذمــه  روزانــه بدهــکار  مــی 
باشــید  کــه بــر اثــر  عــدم پرداخــت  وجــه بســتانکار  در 
ــریفات  ــس از تش ــوده  پ ــه  نم ــدور اجرائی ــت   ص خواس
ــراء  ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکاس ــه ص ــی اجرائی قانون
ــه  ــن نام ــاده ۱۸ آئی ــق م ــذا طب ــد  ل ــی باش ــرح  م مط
ــردد  ــی گ ــاغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس ــی مف اجرائ
ــه  ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــخ انتشــار ای از تاری

محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  روزنامــه کیمیــای 
ــذا  ــردد . ل ــی گ ــر م ــان درج و منتش ــاپ اصفه ــن چ وط
ــه پرداخــت  بدهــی خــود  ــدت ده روز نســبت ب ظــرف م
اقــدام و در غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی 
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ ــری عملی دیگ

ــد./ ش  ــد ش ــب خواه تعقی
شماره:۱۱۷۰۵/م الف 

اســناد رســمی  اجــرای  اره  اد  اول  مســئول شــعبه 
اصفهــان 



پیشهناد فیلم

اعترافات ذهن خطرناک من

کارگردان: هومن سیدی
نویسنده: هومن سیدی

ــا  ــار، رؤی ــرا حج ــان، میت ــگار جواهری ــران: ن بازیگ
نونهالــی، امیــر جعفــری، ســیامک صفــری، عبــاس 
غزالــی، چکامــه چمن مــاه، میثــاق زارع، بابــک 

ــاد بهش
 خالصه داستان فیلم

فیلــم در یــک ۲۴ ســاعت می گــذرد و داســتان 
ــزی  ــچ چی ــک روز کامــل هی ــه در ی مــردی اســت ک

ــی آورد. ــاد نم ــه ی را ب
فیلــم ســینمایی »اعترافــات ذهــن خطرنــاک مــن«، 
ــیامک  ــت. س ــیدی اس ــن س ــاخته هوم ــومین س س
صفــری و نــگار جواهریــان و عبــاس غزالی بــا گریمی 
متفــاوت، ســه نقــش اصلــی فیلــم »اعترافــات ذهــن 

ــازی می کننــد.  ــاک مــن« را ب خطرن
فیلــم »اعترافــات ذهــن خطرنــاک مــن« در بخــش 
ــم  ســودای ســیمرغ ســی و ســومین جشــنواره فیل
ــن  ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــت و س ــور داش ــر حض فج
طراحــی صحنــه را بــه دســت آورد. ایــن فیلــم 
در بخش هــای بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد 
)ســیامک صفــری(، بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل 
مــرد )عبــاس غزالــی(، بهتریــن صدابــرداری، بهتریــن 
صداگــذاری، بهتریــن طــراح لبــاس و بهتریــن طــراح 
ــن  ــت ســیمرغ بلوری ــزد دریاف ــز نام ــردازی نی چهره پ

ــد.  ــوم ش ــی و س ــر س ــم فج ــنواره فیل جش
ســینمای ایــران در ژانــر اکشــن و تریلــر، ژانــر فقیــری 
معــدود کســانی  از  یکــی  بــه حســاب می آیــد. 
ــا  ــوع فیلم ه ــن ن ــر ای ــا ُمه ــنامه اش را ب ــه شناس ک
ــن  ــت. هوم ــیدی اس ــن س ــت، هوم ــرده اس ــر ک پ
ــزار  ــود نرم اف ــن را دارد کــه در نب  ســیدی شــجاعت ای
و ســخت افزار کافــی جلوه هــای ویــژه و فیلمبــرداری 

دســت بــه ســاخت چنیــن فیلم هایــی بزنــد. 
بــه  روزبــه روز  بنگریــم،  را کــه  وی  رزومــه کاری 
حــوزه  در  چــه  ایــن کارگــردان،  شــدن  قوی تــر 
فیلمنامه نویســی و چــه در حــوزه کارگردانــی پــی 
می بریــم. از »آفریقــا« بــه »ســیزده« و از »ســیزده« 
بــه »اعترافــات ذهــن خطرنــاک مــن«، گام هــای رو 

ــد. ــود دارن ــی وج ــوی ملموس ــه جل ب

حرف و نقل

 ابراهیــم حاتمی کیــا بــه عیــادت حبیــب هللا 
کاسه ســاز در بیمارســتان رفــت. حاتمی کیــا کــه 
ایــن روزهــا فیلــم جدیــدش را بــا عنــوان »پــرواز بــه 
وقــت شــام« در مرحلــه فیلمبــرداری دارد، بــا حضــور 
ــادت  ــینما عی ــده س ــن تهیه کنن ــتان از ای در بیمارس

کــرد.
 علــی مصفــا، بازیگــر فیلــم ســینمایی »درســاژ« 
بــه کارگردانــی پویــا بادکوبــه و تهیه کنندگــی روح هللا و 

ســمیرا بــرادری شــد.
ــریال  ــران س ــع بازیگ ــه جم ــان ب ــا تیموری  رؤی
محمــودی  بــرادران  بــه کارگردانــی  »ســایه بان« 
پیوســت. ســریال »ســایه بان«، محصــول گــروه 
ــرادران  ــه ب ــم و ســریال شــبکه دو سیماســت ک فیل
آن  را  پیش تولیــد  امســال  اوایــل  از  محمــودی 

کرده انــد. شــروع 
 چهــار نقاشــی از »آدولــف هیتلــر« کــه پیش بینی 
می شــد بــا قیمت هــای گزافــی بــه فــروش برســند، 
بســیار پایین تــر از آنچــه تصــور می شــد چــوب حــراج 

خوردند.
 پوریــا شــکیبایی، فرزند زنده یاد خســرو شــکیبایی، 
ــی  ــه کارگران ــد« ب ــنه های بلن ــب دش ــش »ش ــه نمای ب
علــی شــمس پیوســت. در ایــن نمایــش مرضیــه 
وفامهــر، ســام کبودونــد، ســجاد تابــش، فرزیــن محدث 

ــد. ــازی می کنن ــن سیاردشــتی ب و رامی
ــار  ــی و آن ــار اطاعت ــر یاش ــت« اث ــوم »تاخ  آلب
ــی توســط انتشــارات جــوان منتشــر و راهــی  اطاعت

ــازار شــد. ب
 خشــایار الونــد بــا بیــان اینکــه مشــکل کیفیــت 
برنامه هــای تلویزیونــی در نبــود رقابــت اســت، اظهــار 
ــود  ــیما وج ــک صداوس ــط ی ــه فق ــی ک ــرد: »زمان ک
دارد کــه انحصــار را در دســت دارد، همیــن رونــد 
ادامــه خواهــد داشــت. اگــر تلویزیــون خصوصــی و 
شــبکه های متعــدد ایجــاد می شــد و آن هــا بــا هــم 
ــی  ــد راه های ــت می ش ــا خالقی ــد، ب ــت می کردن رقاب
پیــدا کــرد تــا برنامه هــای درجــه یــک و اســتانداردی 

بــا حفــظ شــئونات و قوانیــن ســاخته شــوند.«
 مدیــر کمپانــی تئاتــر »امیــد ایــران« اظهــار 
ــن  ــاری ای ــال ج ــهریورماه س ــر ش ــه از اواخ ــرد ک ک
کمپانــی در مکانــی ثابــت مســتقر می شــود؛ فضایــی 

ــری. ــه بازیگ ــدان ب ــرای عالقه من ــواری ب البرات
 آلبــوم موســیقی محلــِی »حنــا حنــا«، اثــر 
تــازه ای بــه آهنگســازی و تنظیــم مجتبــی صادقــی، 
کامبیــز جهانبخــش و صــدای ســجاد دبســتان پور، از 
ســوی شــرکت چــکاوک زنــده رود اســپادانا منتشــر 

شــد.
جشــنواره  در  »بادیــگارد«  ســینمایی  فیلــم   
بین المللــی فیلــم ویــن در 3 رشــته بــه عنــوان بهتریــن 

ــد. ــناخته ش ــر ش اث
ــا نمایــش »اگــه بمیــری...«   ســتاره پســیانی ب
بــه کارگردانــی ســمانه زندی نــژاد در تماشــاخانه 
ــودی  ــا بهب ــد. رض ــدا می کن ــور پی ــهر« حض  »ایرانش
و الهــام کــردا از دیگــر بازیگــران نمایــش »اگــه 

بمیــری ...« هســتند.

کوتاه اخبار 

 هنرسرای خورشید، میزبان 
تارنواز مشهور ایرانی

کنســرت موســیقی »علــی قمصری«  کیمیای وطن
تیرمــاه  پنجشــنبه ۲۲  روز  ایرانــی  تارنــواز مشــهور 

ساعت ۲1 در هنرسرای خورشید اجرا می شود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــا  ــید ب ــرای خورش ــس هنرس ــان، رئی ــهردای اصفه ش
ــی از  ــری، یک ــی قمص ــت: عل ــب گف ــن مطل ــان ای بی
مشــهورترین تارنــوازان ایرانــی اســت کــه از جملــه 
فعالیت هایــش نوازندگــی در گــروه همایــون شــجریان 

ــوده اســت.  ب
ــید  ــرای خورش ــت: هنرس ــار داش ــی اظه ــور قربان منص
در  اصفهــان  ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــان کنســرت موســیقی  روز پنجشــنبه ۲۲ تیرمــاه میزب
»علــی قمصــری« از جوانــان مشــهور تارنــواز اســت کــه 

ــردازد.  ــالق می پ ــه و خ ــوازی بداه ــه تک ن ب
بــه همــراه  ایــن کنســرت موســیقی  افــزود:  وی 
ورک شــاپ بــا حضــور ایــن هنرمنــد جــوان اجــرا 
می شــود کــه حســین رضایی نیــا نوازنــده دف و بندیــر 
ــز از  ــک نی ــن و تنب ــده کاخ ــری نوازن ــران منتظ و کام

ــتند.  ــرت هس ــن کنس ــل ای ــر عوام دیگ
وی ادامــه داد: عالقه منــدان بــه موســیقی بــرای تهیــه 
ــانی  ــه نش ــر ب ــوای مه ــایت ن ــه س ــد ب ــت می توانن بلی
navayemehr.ir مراجعــه یــا بــرای کســب اطالعــات 
بیشــتر بــا شــماره 3۴593560 تمــاس حاصــل کننــد. 

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــر  ــدی دیگ ــا چن ــاب« ت ــتانه کت ــرح »تابس ط
بــه کتــاب  عالقه منــدان  و  می شــود  اجــرا 
می تواننــد تــا ســقف صــد هــزار تومــان از 
ــن  ــوند. ای ــد ش ــاب بهره من ــد کت ــف خری تخفی
طــرح فرصــت خوبــی بــرای خریــد کتــاب 
اســت. بــه همیــن بهانــه مــا نیــز در ایــن 
حــال  کتاب هــای  پرفروش تریــن  گــزارش، 
ــم.  ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــور را ب ــر کش حاض

ــد. ــراه باش ــا هم ــا م ب
1- ریگ روان

ــگ  ــاب »ری ــا کت در صــدر فهرســت پرفروش ه
ایــن  دارد.  قــرار  تولتــز  اســتیو  اثــر  روان« 
ــوی  ــار از س ــان خاکس ــه پیم ــا ترجم ــاب ب کت
نشــر چشــمه بــا قیمــت 35000 تومــان عرضــه 
شــده اســت. ایــن کتــاب دربــاره تــرس از 
زندگــی اســت. روایتــی اســت از لئــام و آلــدو، 
ــم و  ــا ه ــتان ب ــه از دوره دبیرس ــت ک دو دوس

زندگــی هســتند.  در  شکســت خورده 
شــروع  لئــام  روایــت  بــا  رمــان  داســتان 
کاری  هــر  بــه   دســت   آن هــا  می شــود. 
می زننــد، شکســت می خورنــد و از دیــدگاه 
خودشــان از بدشــانس ترین افــراد روی زمیــن 

هســتند؛ امــا... .
2- درک یک پایان

در رده دوم پرفروش هــا کتــاب »درک یــک 
ــرار دارد.  ــز ق ــن بارن ــته جولی ــان« نوش پای

ایــن کتــاب بــا ترجمــه حســن کامشــاد از 
ســوی انتشــارات فرهنــگ نشــر نــو بــا قیمــت 

ــت.  ــده اس ــه ش ــان عرض 16000 توم
ایــن رمــان در ســال ۲011 منتشــر شــد و جایــزه 

»مــن بوکــر« را نصیــب خــود کــرد. 
تونــی وبســتر عــادی بــودن زندگــی اش را 
ــی  ــه: کار و بازنشســتگی، ازدواج و طالق پذیرفت

دوســتانه. 
بــا  دوســتی  عمــرش  واقعــه  مهم تریــن 
ــه اســت.  ــن تیزهــوش و مســتعد فاجع ایدریئ
چهــل ســال بعــد دفتــر خاطــرات همیــن 
ــذار  ــه او واگ ــه ب ــق وصیتنام ــه طب ــت ک دوس
شــده، او را برمی انگیــزد تــا زندگــی خــود را 

بازخوانــی کنــد... .
3- دختری که رهایش کردی

از  رمانــی  بــه  پرفروش هــا  ســوم  جایــگاه 
جوجــو مویــز، نویســنده سرشــناس و پرطرفــدار 

ــت.  ــه اس ــاص یافت ــا، اختص ــن روزه ای
ــه  ــا ترجم ــردی« ب ــش ک ــه رهای ــری ک »دخت
انتشــارات  ســوی  از  اســماعیلی  کتایــون 

میلــکان بــا قیمــت ۲9000 تومــان عرضــه شــده 
ــت.  اس

داســتان ایــن کتــاب در زمــان اشــغال فرانســه 
ــوفی در  ــود. س ــت می ش ــا روای ــط نازی ه توس
نبــود شــوهرش مجبــور اســت از خانــواده خــود 

محافظــت کنــد و... .
4- مردی به نام اوه

کتاب هــای  پرفروش تریــن  چهــارم  رده  در 
ــام  ــه ن ــردی ب ــناس »م ــان سرش ــور، رم کش
ــدر  ــا در ص ــان مدت ه ــن رم ــرار دارد. ای اوه« ق

پرفروش هــا قــرار داشــت. 
ایــن کتــاب فردریــک بکمــن کــه تاکنــون 
ــم  ــم آن ه ــرده و فیل ــب ک ــادی کس ــز زی جوای
ســاخته شــده، توســط فرنــاز تیمــورازف ترجمــه 
و از ســوی نشــر نــون بــا قیمــت ۲3000 تومــان 

منتشــر شــده اســت. 
پیرمــرد  اوه،  دربــاره  ایــن کتــاب  داســتان 
بداخــالق ســوئدی اســت کــه قصــد خودکشــی 
دارد؛ امــا بــا حضــور یــک همســایه ایرانــی 

می شــود. دگرگــون  او  زندگــی 
5- من پیش از تو

رده پنجــم پرفروش هــا نیــز بــه رمــان عاشــقانه 
دیگــری از جوجــو مویــز اختصــاص دارد. 

ایــن کتــاب بــا ترجمــه مریــم مفتاحــی از 
ســوی نشــر آمــوت و بــا قیمــت 36000 تومــان 

ــت.  ــده اس ــه ش عرض
»مــن پیــش از تــو« یــک داســتان واقع گرایانــه 
و عاشــقانه انگلیســی اســت کــه در ســال ۲01۲ 
منتشــر شــده اســت. روزنامه هــای یــو اس 
ــن کار را  ــر دو ای ــز ه ــودی و نیویورک تایم ای ت

ســتوده اند.
6- ملت عشق

کتــاب  اختیــار  در  پرفروش هــا  ششــم  رده 
»ملــت عشــق« الیــف شــافاک نویســنده تــرک 
قــرار دارد. ایــن کتــاب بــا ترجمــه روان ارســالن 
ــت  ــا قیم ــوس ب ــر ققن ــوی نش ــی از س فصیح

ــان منتشــر شــده اســت.  33000 توم

بــه  کــه  ترکیــه  رمــان  پرفروش تریــن 
زبان هــای مختلفــی ترجمــه شــده روایــت 
ــه  ــرب ک ــت در غ ــی اس ــت زن ــی یکنواخ زندگ
ــود. ــرق می ش ــی ش ــه های عرفان ــر اندیش درگی

7- ترالن
ــان  ــک رم ــار ی ــا در اختی ــم پرفروش ه رده هفت
ایرانــی قــرار دارد. »تــرالن« نوشــته فریبــا وفــی 
از ســوی نشــر مرکــز بــا قیمــت 13900 منتشــر 

شــده اســت. 
»تــرالن«، ماجــرای دو دختــر جــوان اســت 
کــه بــه دنبــال یافتــن شــغل ســر از آموزشــگاه 
ــا  ــگاه ب ــط آموزش ــد. محی ــبانی درمی آورن پاس
ــد،  ــهری آمده ان ــدام از ش ــر ک ــه ه ــی ک دختران
ــرالن  ــه ســطر نشــان داده می شــود. ت ســطر ب
ــش  ــت و در ک ــارض اس ــن تع ــل ای ــی ح در پ
و قــوس ماجراهــای داســتان بــه خواســت 

ــود. ــک می ش ــود نزدی ــی خ درون

8- شازده کوچولو
رده هشــتم پرفروش هــا در اختیــار یکــی از 
دارد.  قــرار  جهــان  رمان هــای  معروف تریــن 
ــته  ــو« نوش ــازده کوچول ــناس »ش ــان سرش رم
آنتــوان دوســنت اگزوپــری بــا ترجمــه بی نظیــر 
ــا قیمــت  ــگاه ب احمــد شــاملو از ســوی نشــر ن
15000 تومــان بــرای چندمیــن بــار منتشــر 
ــار در  ــتین ب ــاب نخس ــن کت ــت. ای ــده اس ش

ســال 19۴3 منتشــر شــد. ایــن کتــاب بــا 
فــروش بیــش از ۲00 میلیــون نســخه، یکــی از 
پرفروش تریــن کتاب هــای تاریــخ محســوب 

می شــود. 
کتــاب »شــازده کوچولــو« خوانده شــده ترین 
فرانســوی زبان  کتــاب  »ترجمه شــده ترین«  و 
جهــان اســت و بــه عنــوان بهتریــن کتــاب قــرن 
ــن  ــت. از ای ــده اس ــاب ش ــه انتخ ۲0 در فرانس
ــون  ــالی یک میلی ــط س ــور متوس ــه  ط ــاب ب کت
ــن  ــد. ای ــروش می رس ــه ف ــان ب ــخه در جه نس
ــاب  ــوان کت ــه عن ــز ب ــال ۲00۷ نی ــاب در س کت

ــده شــد. ســال فرانســه برگزی
9- رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده 

سال طول کشید
رده نهــم پرفروش هــا بــه کتابــی بــا یــک 
ــم  ــاب »رفتی ــاص دارد. کت ــب اختص ــام عجی ن
ــول  ــال ط ــده س ــیم، هف ــیگار بکش ــرون س بی
کشــید«، برگزیــده ای اســت از داستان نویســان 
معاصــر روس کــه توســط آبتیــن گلــکار از 
ــا قیمــت 15000 منتشــر  ســوی نشــر چشــمه ب
شــده اســت. ایــن کتــاب شــامل 9 داســتان از 
ــای  ــه نام ه ــر روس ب ــنده معاص ــت نویس هف
دینــا روبینــا، لودمیــال اولیتســکایا، لودمیــال 
ــور  ــیموف، ویکت ــدری گالس ــکایا، آن پتروشفس
ِپِلویــن، میخاییــل یلیــزاروف و زاخــار پریِلپیــن 

ــت. اس
10 - بیست زخم کاری

ــک  ــه ی ــا ب ــدول پرفروش ه ــاب ج ــن کت آخری
ــق دارد.  ــی دیگــر تعل ــاب ایران کت

محمــود  نوشــته  کاری«  زخــم  »بیســت 
ــا قیمــت  حســینی زاد از ســوی نشــر چشــمه ب
11000 تومــان عرضــه شــده اســت. رمانــی درباره  
کشــتن و هــراس. گناهــاِن کبیــره ای کــه ذهــِن 
بازخوانی شــان  حســینی زاد  شکسپیردوســِت 
ــن  ــان. ای ــد می زندش ــم پیون ــه ه ــد و ب می کن
ــه می خواهــد  ــان، داســتان مــردی اســت ک رم

ســلطه گر باشــد.

فرشــته طائرپــور معتقــد اســت: ســی امین جشــنواره فیلم هــای 
ــز کــم داشــت و آن  ــان، فقــط یــک چی کــودک و نوجــوان اصفه

هــم جریــان آب زاینــده رود بــود. 
داور بخــش بین الملــل جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان پــس 
ــن دوره از  ــی ای ــاره ارزیاب ــینمایی درب ــداد س ــن روی ــان ای از پای

جشــنواره ســخن گفــت. 
ــن  ــی اش از ای ــاره  ارزیاب ــده و نویســنده ســینما درب ــن تهیه کنن ای
دوره برگــزاری جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان اصفهــان گفــت: 
بــا کمتریــن انصــاف هــم می تــوان اذعــان کــرد کــه ایــن دوره از 
جشــنواره بــه نحــو محسوســی بهتــر از ده دوره اخیــر بــوده اســت. 
خوشــبختانه بیــش از هفتــاد درصــد از پیش بینی هــای »شــورای 
سیاســتگذاری و راهبــری ســینمای کــودک و نوجــوان« بــه  عنــوان 
ــاد ســینمایی در  ــت بنی ــا حمای ــرات، ب ــج تصمیمــات و تغیی نتای

ایــن دوره محقــق شــد. او ادامــه داد: امیــدوارم همــه کســانی کــه 
طــی دو ســال گذشــته در تهــران و اصفهــان، بــا هیجان زدگــی بــه 
ــی دارد  ــد جفای ــرده و تصــور می کردن ــاد ک ــات شــورا انتق تصمیم
نســبت بــه جشــنواره یــا شــهر اصفهــان صــورت می گیــرد، حــاال 
بــا مقایســه دســتاوردهای ایــن دوره از جشــنواره متوجــه شــوند 
ــداد ســینمایی  کــه یــک مراقبــت کارشناســانه، اگرچــه ایــن روی
ــا  ــرد، ام ــازی ک ــری و خودس ــک دوره بازنگ ــل ی ــه تحم را وادار ب
در نهایــت آن را بــه موقعیــت مطلوب تــری رســاند. طائرپــور 
 اضافــه کــرد: شــاید هنــوز فیلم هایــی کــه ســاخته شــده اند

ــه داشــته  ــودک فاصل ــه در ســینمای ک ــای همه جانب ــا ایده آل ه ب
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــبی ک ــرفت نس ــن پیش ــا همی ــند؛ ام باش
رضایــت مخاطبــان شــده، نشــانه کم اهمیتــی نیســت و بایــد قــدر 

آن را دانســت و بــه آینــده امیــدوار شــد. ایســنا

»ســمفونی  مســتند  مجموعــه  از  قســمت  آخریــن 
زاینــده رود« تولیــد جدیــد شــبکه مســتند ســیما، در شــهر 

ــد.  ــد زده ش ــان کلی ــورگ آلم ــن و فرایب کل
ــتند،  ــبکه مس ــد ش ــد جدی ــده رود« تولی ــمفونی زاین »س
بــه تهیه کنندگــی ســید محســن طباطبایی پــور در 1۲ 
ــردان در حــال ســاخت اســت و  قســمت توســط 1۲ کارگ
ــن  ــردازد. آخری ــف می پ ــای مختل ــده رود از زوای ــه زاین ب
ــه  ــت دو رود« ب ــام »حکای ــا ن ــه ب ــن مجموع ــمت ای قس
کارگردانــی محمــد غــازی در کشــور آلمــان در حــال تولیــد 
اســت و بــه مقایســه دو رودخانــه زاینــده رود و رایــن 

آلمــان می پــردازد. 
ــه از  ــورگ، یکــی از شــهرهای آلمــان اســت ک شــهر فرایب
ــذرد و  ــان رودی می گ ــون اصفه ــهر همچ ــن ش ــط ای وس

بــه عنــوان خواهرخوانــده اصفهــان نامگذاری شــده اســت. 
در این قسمت این دو رود با هم مقایسه می شوند. 

ــای  ــازنده رود«، »غاره ــده رود«، »س ــادم زاین ــو ش ــا ت »ب
ــی« ــت اوی منف ــل«، »اوی مثب ــای پ ــی«، »نغمه ه  یخ

تــاالب«  »زنــان  آب«،  »زاده  پــل«،  روی  »آدم هــای 
»ســفرنامه ســیاحان«، »حکایــت دو رود«، »فرزنــدان 
ــن  ــده رود«، عناوی ــیه زاین ــان حاش ــده رود« و »عکاس زاین
ــه  ــه ب ــتند ک ــده رود« هس ــمفونی زاین ــمت های »س قس
ترتیــب توســط نفیســه توتونــی،  هاشــم مرتضویــان، جمال 
 اســکوئی، فرشــاد احمــدی، عــزت هللا پــروازه، فرهــاد بردبار
 محمــد محمــودی، شــهره ســجادیه، علــی جعفــری

محمــد غــازی، رســول انتشــاری و ابــوذر مســائلی ســاخته 
ــود. مهــر می ش

فرشته طائرپور، تهیه کننده و نویسنده:

جشنواره  فیلم کودک فقط زاینده رود را کم داشت
»حکایت دو رود« کلید خورد

تولید آخرین قسمت از »سمفونی زاینده رود«
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ژانر عکاسی

عکاسی خبری
بــه  فتوژورنالیســم  یــا  خبــری  عکاســی 
ــدف  ــام و ه ــه پی ــود ک ــه می ش ــی گفت عکس های
ــه  ــه ک ــت و آن گون ــانی اس ــا خبررس ــی آن ه اصل
ــان  ــد عکاس ــف می کنن ــانه تعری ــان رس کارشناس
خبــری، همــان نویســندگان مقالــه و مخبــران خبر 
ــتند.  ــس هس ــان عک ــا هم ــر ی ــیله تصوی ــه وس ب
ســه تعریــف رایــج دربــاره عکاســی خبــری وجــود 
دارد: هنــری اســت کــه بــرای قصه گویــی عکاســانه 
بــه کار گرفتــه می شــود تــا زندگــی را مســتند کنــد. 
پدیــده ای جهانــی اســت و بــه همــه مربــوط اســت 
و از محدودیت هــای زبانــی و فرهنگــی عبــور 

می کنــد. 
فتوژورنالیســم مــا را بــه عکس هایــی ارجــاع 
می دهــد کــه یــک داســتان را بیــان می کنــد؛ 

مثــل عکس هایــی کــه در رســانه های خبــری 
یــا  گاه نامه هــا  مجــات،  یــا  می بینیــم 

. مه هــا هفته نا
ــی  ــده  عکاس ــر گیرن ــد درب ــا می توان ــن عکس ه  ای
ــه،  ــی در صحن ــی، عکاس ــی تبلیغات ــتند، عکاس مس
عکاســی ورزشــی، زندگــی جــاری، عایــق انســانی و 
بــه تصویــر کشــیدن شــیوه معاصــر و رایــج زندگــی 
باشــد. امــا نکتــه  مهــم در ایــن بخــش ایــن اســت 
ــر  ــدم ب ــت عکــس مق ــه در فتوژورنالیســم روای ک
ــران را  ــس، دیگ ــد عک ــی بای ــت؛ یعن ــاوت اس قض
بــه قضــاوت بکشــد؛ پــس الزم اســت بــه عکاســان 
خبــری گفتــه شــود: ســعی نکنیــد قضــاوت خــود 
را بــه عکــس القــا کنیــد. در فتوژورنالیســم، عنــوان 
یــا مضمــون مقــدم بــر عکــس اســت و بایــد بــه 
داوری  و کســانی کــه  بیننــدگان  و  مخاطبــان 

ــا  ــتان ی ــان داس ــا خودش ــد ت ــک کن ــد کم می کنن
ــه  ــت ک ــمی اس ــد. ژورنالیس ــف کنن ــرا را کش ماج
داســتانی را از طریــق تصاویــر بیــان می کنــد. 
ــن  ــه در ذه ــرد ک ــت ک ــور برداش ــوان این ط می ت
نیســت؛  تک فریــم  فتوژورنالیســم  غربی هــا، 
بــه همیــن علــت اســت کــه همیشــه یــک فیچــر 
یــا گــزارش تصویــری جداگانــه دارنــد و یــک 
گــزارش  اوج  واقــع  در  تک فریــم  تک فریــم؛ 

ــت.  ــری اس تصوی
ــوان  ــم می ت ــه از فتوژورنالیس ــری ک ــف آخ تعری
عنــوان کــرد ایــن اســت کــه گفتــه شــود: شــکلی 
ــق  ــری را خل ــژه از ژورنالیســم اســت کــه تصاوی وی
می کنــد تــا داســتانی خبــری را بازگــو کنــد؛ 
هرچنــد معمــوال این طــور فهــم می کننــد کــه 
اصــل بــر تک فریــم اســت؛ در حالــی کــه این طــور 

نیســت. در حالــت عام تــر هــم بــه مطالــب بســیار 
مهــم و جــدی کــه عکاســی شــده، گفتــه می شــود. 
فتوژورنالیســم رشــته  پررقابتــی اســت. موفقیت در 
ایــن حرفــه مســتلزم داشــتن مهارت هــای درســت 
ــردی  ــای ف ــزی مهارت ه ــش از هرچی ــت. بی اس
اهمیــت دارد. فتوژورنالیســت بایــد بتوانــد ســریع 
ــا  ــد ت ــاش کن ــب و ت ــوژه هایش را جل ــاد س اعتم

ــه اعتمــاد آن هــا خدشــه ای وارد نشــود. ب
ــن  ــه همی ــم ب ــی فتوژورنالیس ــای اصل  مهارت ه
مهم تریــن  بایــد  شــما  دارد.  بســتگی  امــر 
ــد و اهمیــت  جنبه هــای داســتان را مشــخص کنی

آگاهــی مــردم از آن را نشــان دهیــد. 
بــه عبــارت دیگــر فتوژورنالیســت ها بایــد بــا 
ــه و  ــه مصاحب ــگاری از جمل ــف خبرن ــاد مختل ابع

ــند. ــته باش ــنایی داش ــندگی آش نویس

،،
طــرح »تابســتانه کتــاب« تــا چنــدی 
دیگــر اجــرا می شــود و عالقه منــدان 
بــه کتــاب می تواننــد تــا ســقف صــد 
هــزار تومــان از تخفیــف خریــد کتــاب 
بهره منــد شــوند. ایــن طــرح فرصــت 

خوبــی بــرای خریــد کتــاب اســت

گزارش کیمیای وطن از 10 کتاب پرفروش بازار

تابستانه با کتاب

تئاتر

 »قلی و ننه  قلی« 
به فرشچیان می روند

ــی«  ــه  قل ــی و نن ــکال »قل ــاد و موزی ــش ش نمای
ــا  ــی ت ــا خان ــی علیرض ــندگی و کارگردان ــه نویس ب
30 تیرمــاه در مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان 

ــی رود.  ــه م روی صحن
ــا  ــا ایمن ــو ب ــش در گفت وگ ــن نمای ــردان ای کارگ
دربــاره جزئیــات آن گفــت: ایــن نمایــش، روایتگر 
داســتان پســری روســتایی بــه نــام »قلی« اســت 
ــای  ــن هزینه ه ــدرش، تأمی ــوت پ ــس از ف ــه پ ک
زندگــی بــر دوش مــادر او افتــاده؛ امــا قلــی 
ــرای  ــه ب ــت ک ــا گاوی اس ــی ب ــرگرم بازیگوش س
آن هــا مانــده؛ تــا اینکــه یــک روز مــادر از او 
ــاز  ــر ب ــا س ــی ب ــد و قل ــد گاو را بفروش می خواه
پیــدا  بــرای گاو شــغلی  زدن ســعی می کنــد 
کنــد و در ایــن میــان بــا همفکری هــای گاو 
و قلــی ماجراهــای طنــزی رخ می دهــد کــه             

ــت.  ــی اس دیدن
علیرضــا خانــی تصریــح کــرد: از خانواده هــای 
اصفهانــی انتظــار دارم کودکانشــان را بــرای دیــدن 
بیاورنــد  ســالن ها  بــه  کــودک  نمایش هــای 
و شــاهد شــادی آنــان در کنــار یــاد گرفتــن 

باشــند.  تربیتــی  نکته هــای 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــش ک ــن نمای ــزود: در ای وی اف
ــرا  ــاده  اج ــاب« آم ــاب و مهت ــر »آفت ــروه تئات گ
نجومی پــور،  فرهــاد  چــون  بازیگرانــی  شــده، 
ــیال  ــی، ش ــین پناه ــژاد، حس ــعود محمودی ن مس
ــا  ــی ب ــعود مزروع ــاری، مس ــام انص ــی، اله خزای
ــوزن کاری،  ــار س ــی، مهی ــدا رفعت ــی پارمی همراه
ــد  ــاز، محم ــا خاکب ــفیدی، پریس ــا قلعه س حوری
پارســا رجالــی و شــادی مطیعــی، ایفــای نقــش 
عنــوان  بــه  هدایت نــژاد  مســیح  و  می کننــد 
 عــکاس، جــواد رضایــی بــه عنــوان آهنگســاز 
و الهــام انصــاری بــه عنــوان منشــی صحنــه در آن 

فعالیــت دارنــد. ایمنــا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای961/23
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید؛ 
بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری برای شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت 

بعمل می آید.

- پشتیبانی و نگهداری 36 سایت دوربین های نظارت تصویری جاده ای )961/۲3(

مهلت دریافت اسناد از چاپ دوم آگهی تا پایان روز شنبه 96/0۴/۲۴، از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس 
http://iets.mporg.ir یا مراجعه به اداره پیمان و رسیدگی.

مهلت ارسال پاکت ها تا ساعت 1۴ روز سه شنبه مورخ 1396/05/03 و محل تحویل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست می باشد.

گشایش پاکت ها روز چهارشنبه مورخ 1396/05/0۴ ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان انجام می شود.

نشانی: بلوار میرزا کوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود،  کد پستی: 33۷۴3-81۷66،  تلفن گویا: 031-35059

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان م الف 59686

نوبت دوم

وا
�ن

منشور
خواننده کاوه یغمایی

آهنگساز کاوه یغمایی، کوروش 
یغمایی

ترانه سرا روزبه بمانی، میثم 
یوسفی، نیلوفر فرزندشاد

من همانم
خواننده هوتن هنرمند

آهنگساز مهدی نادی صفایی
ترانه سرا هوتن هنرمند، حمزه 

کریم تباح فر

از جان و از دل
خواننده ساالر عقیلی
آهنگساز نوید دهقان

ترانه سرا سعدی، محمد اقبال 
الهوری، علیرضا خیابانی
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 پیگیری حقوقی 

برای شهید خواندن امدادگران
ــر اینکــه کمــک  ــد ب ــا تاکی ــت هــال  احمــر ب رئیــس جمعی
ــی  ــف اصل ــی از وظای ــرمایه اجتماع ــای س ــظ و ارتق ــه حف ب
ــزوم  ــر ل ــت، ب ــعه اس ــم توس ــه شش ــر در برنام ــال  احم ه
ــش  ــن شــاخص های افزای ــع و تعیی ــه ای جام ــن برنام تدوی
ارزش هــای اجتماعــی و ارزش هــای موجــود در جمعیــت 

ــرد.  ــد ک تاکی
دکتــر ســید امیرمحســن ضیائــی در جلســه شــورای معاونین 
ــت  ــلیت درگذش ــرض تس ــن ع ــر ضم ــال احم ــت ه جمعی
ــت:  ــان گف ــتان زنج ــر اس ــال  احم ــران ه ــن از امدادگ دو ت
هیــچ شــکی نیســت کــه امدادگــران داوطلــب هــال  احمــر 
ــان و کشورشــان، از جــان  ــه هموطن همــواره در راه خدمــت ب
ــار،  ــن فــداکاری و ایث ــه گذاشــته اند و محاســبه ارزش ای مای
امکان پذیــر نبــوده و هیــچ قیمتــی بــرای آن متصــور نیســت 
ایــن جنــس فداکاری هــا را فقــط در دوران جنــگ  از  و 
تحمیلــی و ایــن روزهــای عزیــزان مدافــع حــرم شــاهد بــوده 

و هســتیم. 
هــال  نــوع خدمــات  اینکــه  بیــان  بــا  دکتــر ضیائــی 
ــه  ــت داوطلبان ــه عل ــوده و ب ــاوت ب ــیار متف ــا بس  احمری ه
ــدگان  ــا ســایر ارائه دهن ــاس ب ــل قی ــودن، از ارزشــی غیرقاب ب
ــوان کــرد: درحقیقــت  خدمــات مردمــی برخــوردار اســت، عن
این گونــه خدمــت بی مــزد و منــت و گذشــتن از جــان و 
ایثــار همــه وجــود در راه خدمــت، تفاوتــی بــا شــهادت 
ــری از  ــی و پیگی ــات حقوق ــا اقدام ــا دارد ب ــذا ج ــدارد؛ ل ن
 نهادهــای مربوطــه چــون دفتــر مقــام معظــم رهبــری 
ــران خــدوم و از جــان  ــه امدادگ ــن مطالب ــاد شــهید، ای و بنی
گذشــته جمعیــت را پیگیــری کــرده و دیــن خــود را بــه آن هــا 

ادا کنیــم. ایرنــا

ناجا، میزبان نشست کالکان ۲۰۱۷
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران در راســتای 
برخــورد بــا پدیــده تروریســم و همچنیــن مبــارزه بــا جرائــم 
ســایبری ســازمان یافته، میزبــان نشســت کالکان ۲۰۱۷ شــده 
ــای  ــای پلیس ه ــور رؤس ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــت. ای اس
تخصصــی ناجــا و فرمانــده ناجــا در حــال برگــزاری اســت، بــه 
ســابقه عضویــت ۹۰ ســاله پلیــس ایــران در ســازمان اینترپــل 

اشــاره دارد. 
ــا اعــام  ســردار حســین اشــتری، رئیــس پلیــس کشــور، ب
جدیــت پلیــس ایــران بــرای مقابلــه بــا جرائــم ســازمان یافته 
در حــوزه مــواد مخــدر، تروریســم و پولشــویی از تــداوم 
ــازمان  ــا س ــران ب ــی ای ــای تخصص ــای پلیس ه همکاری ه

ــر داد.  ــل خب اینترپ
»یورگــن اشــتاک«، دبیــر کل ســازمان اینترپــل، نیــز با اشــاره 
بــه برگــزاری نشســت کالــکان ۲۰۱۷ در ایــران گفــت: برگــزاری 
ایــن نشســت، نشــان از همــکاری بســیار مطلــوب و مناســب 
پلیــس ایــران بــا اینترپــل دراد؛ ایــن نشســت باعــث تقویــت 
ــی  ــه تمام ــی ب ــی و دسترس ــی، هوای ــرزی، دریای ــس م پلی
اطاعــات شــده اســت. وی بــر تقویــت و اســتحکام همــکاری 
بیــن پلیــس ایــران و اینترپــل در مقابلــه بــا گروه هــای 
 ســازمان یافته از جملــه مــواد مخــدر، جرائــم ســایبری 
و مبــارزه بــا تروریســت تأکیــد کــرد و توجــه ویــژه بــه جرائــم 

ســایبری و فضــای اینترنــت را خواســتار شــد. خبــر فارســی

جامعه
دارو رقابت پذیر نیست

ــورای  ــر ش ــه اخی ــه مصوب ــازان ب ــن داروس ــس انجم رئی
تأســیس  بــر حــذف محدودیت هــای  مبنــی  رقابــت 

داروخانــه واکنــش نشــان داد. 
ــه کار  ــرد ک ــه ک ــد توج ــت: بای ــی آذر گف ــر مژده ــر رهب دکت
شــورای رقابــت، ایجــاد بحــث رقابــت در مســائل مختلــف 
ــت  ــا کیفی ــوالت ب ــق محص ــن طری ــا از ای ــت ت ــور اس کش
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــم. ای ــد کنی ــور تولی ــر در کش بهت
ــت.  ــر نیس ــه دارو رقابت پذی ــد ک ــه نمی کنن ــتان توج دوس
مژدهــی آذر ادامــه داد: نمی توانیــم در داروخانه هــا طــوری 
سیاســتگذاری کنیــم و بگوییــم کــه هــر داروخانــه هرچــه 
داروی بیشــتری بفروشــد، مقبول تــر اســت؛ چــرا کــه 
سیاســت وزارت بهداشــت و مجامــع بین المللــی بــر 
ایــن اســت کــه در همــه کارهــا رقابــت باشــد، بــه جــز در 
ــوزه  ــا در ح ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــوزه دارو. دلیل ح
ــه دارو، مصــرف  ــد مصــرف بی روی ــا مشــکاتی مانن دارو ب
ــم و همــه  ــه دارو مواجهی ــز بی روی خودســرانه دارو و تجوی
ــه  ــد دارو را ب ــه می خواهن ــت ک ــن اس ــی از ای ــا ناش این ه
هــر نحــوی شــده، بــه فــروش برســانند. در حالــی کــه نظر 
وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو ایــن نیســت و دارو 
حتمــا بایــد بــا توصیــه پزشــک مصــرف شــود و مصرفــش 

هــم بــه انــدازه و در زمــان لــزوم باشــد. وبــدا

خوردنی هایی با طعم مرگ
ــر  ــامت بش ــه ای و س ــای تغذی ــن نیازه ــی از مهم تری یک
در غــذا و به ویــژه میــوه و ســبزیجات و ســایر مــواد 
غذایــی خاصــه می شــود. در کشــورهای توســعه یافته 
بــا اســتفاده از روش هــای نویــن کشــاورزی و اســتفاده از 
بذرهــای اصاح شــده و قواعــد ژنتیــک عــاوه بــر افزایــش 
حجــم تولیــدات، ســامت و کیفیــت آن هــا هــم ارتقــا پیــدا 

کــرده اســت. 
در ایــران امــا قضیــه بــه گونــه ای دیگــر اســت و متاســفانه 
ــازار مصــرف مــردم می شــود  ــی وارد ب شــاهدیم محصوالت
ــف در  ــای مختل ــواد شــیمیایی و کوده ــه اســتفاده از م ک
مراحــل رشــد محصــول خطــرات جــدی را متوجه ســامت 
مــردم می کنــد. شــاید بتــوان ســخنان رئیــس اداره 
ــری  ســرطان وزارت بهداشــت درخصــوص افزایــش ۲ براب
ســرطان روده در ایــران را تــا ســال ۱4۰4 و همچنین شــیوع 
ــا  ــن مدع ــر ای ــی ب ــل محکم ــده را دلی ــرطان مع ــاد س زی
 دانســت. اگــر بــه صــورت گــذری هــم مــروری بــر کیفیــت 
 و مــزه محصــوالت و به ویــژه میوه هایــی همچــون هندوانــه 
و خربــزه داشــته باشــیم، متوجــه تغییر کیفیــت محصوالت 
غذایــی  مــواد  شــدن  بی مــزه  عمــوم  اصــاح  بــه  و 
می شــویم کــه بــه گفتــه رئیــس انســتیتو تحقیقــات 
تغذیــه ای و صنایــع غذایــی کشــور ایــن تغییــر کیفیــت را 
بایــد در اســتفاده از کودهــای ترکیبــی، ســموم دفــع آفــات 
و مــواردی از ایــن دســت جســت وجو کــرد. از ایــن رو نیــاز 
اســت تــا دســتگاه های ذی ربــط بــا حساســیت بیشــتری 
ــد. بهداشــت نیــوز ــدام کنن ــن موضــوع اق ــری ای ــه پیگی ب

کوتاه حوادث 

لژیونر تیم ملی از مرگ گریخت
عضــو  و  ملی پــوش کشــورمان  جهانبخــش،  علیرضــا 
ــرودگاه  ــه ف ــنبه ب ــح روز یکش ــد، صب ــار هلن ــگاه آلکم باش
امــام خمینــی)ره( تهــران رفــت تــا بــا پــرواز ســاعت 8:3۰ 
صبــح راهــی آمســتردام شــود؛ امــا اتفاقــی حیــن پــرواز 
بــرای جهانبخــش و همســفرانش رخ داد کــه نزدیــک بــود 

ــه فاجعــه تبدیــل شــود. ب
ــات  ــس از لحظ ــان پ ــه خلب ــود ک ــرار ب ــن ق ــان از ای  جری
کوتاهــی از پــرواز متوجــه شــد یکــی از بال هــای هواپیمــا 
ــده  ــم ترکی ــو ه ــای جل ــی از چرخ ه ــه و یک ــش گرفت آت
اســت. وحشــت همــه مســافران هواپیمــای بوئینــگ 
عظیم الجثــه را فراگرفــت؛ امــا بــا مهــارت خلبــان دقایقــی 
ــا یــک بــال ســالم روی  بعــد هواپیمــای بوئینــگ فقــط ب
ــه زمیــن نشســت و مســافران  ــد فــرودگاه امــام)ره( ب بان
راهــی بخــش ویــژه شــدند تــا دربــاره ســاعت پــرواز آن هــا 

تصمیــم نهایــی گرفتــه شــود. خانــه ملــت

مردی با ۱5۰ میخ زنگ زده در بدن
ــخ  ــگیری ۱5۰ می ــای نفس ــدی در جراحی ه ــکان هن پزش

ــد.  ــدی خــارج کردن ــدن مــرد هن ــگ زده را از ب ــز زن ری
ایــن مــرد کــه ماه هــا بــا ایــن تعــداد میــخ در پــا، گــردن و 
زیــر بغلــش زندگــی می کــرد، زمانــی متوجــه وجــود ایــن 
فلــزات ریــز در بدنــش شــد کــه برای مشــکلی دیگــر پیش 

دکتــر رفــت و عکــس رادیولــوژی انداختــه بــود. 
پزشــک معالــج ایــن مــرد 56 ســاله بــه خبرنــگاران گفــت: 
»ایــن مــرد مدعــی اســت نمی دانــد ایــن میخ هــا چطــور 
وارد بدنــش شــده و در طــول ایــن ماه هــا هــم هیــچ وقــت 

احســاس درد یــا سوزشــی در بدنــش نداشــته اســت.« 
ــا  ــه، ام ــغ جراحــی رفت ــر تی ــا زی ــون باره ــار تاکن ــن بیم ای
ــار  ــه اجب ــکان ب ــت، پزش ــاد اس ــا زی ــداد میخ ه ــون تع چ
ایــن کار را در چندیــن عمــل جراحــی انجــام داده انــد. رکنــا

 سه مصدوم در واژگونی 
خودروی پراید

ــی  ــت: واژگون ــر ســبزوار گف ــت هــال احم ــس جمعی رئی
یــک دســتگاه خــودروی پرایــد در جــاده ســبزوار بــه 

ــت.  ــای گذاش ــر ج ــدوم ب ــه مص ــاهرود س ش
محمدعلــی جبــاری ثانــی اعــام کــرد: ایــن خــودرو 
ســاعت 4:3۰ صبــح دوشــنبه در کیلومتــر ۱۰۰ جــاده 
ســبزوار - شــاهرود واژگــون و همــه سرنشــینان آن 

مجــروح شــدند. ایرنــا

 دستگیری مردی که ۱۷۰ بار 
مزاحم اورژانس شد

ــه 653  ــت: روزان ــران گف ــس ته ــات اورژان ــاون عملی مع
نفــر مزاحــم اورژانــس می شــوند و در ســه مــاه نخســت 
امســال فــردی را شناســایی کردیــم کــه بــه تنهایــی ۱۷۰ بار 

بــرای ســامانه ۱۱5 ایجــاد مزاحمــت کــرده بــود. 
حرفــه ای  مزاحــم  ایــن  فراهانــی گفــت:   اســماعیل 
و ســمج، پــس از شناســایی بــه مرجــع قضایــی معرفــی                      

شــد. خبــر فارســی

کنش    وا

 معاون فنی و درآمد سازمان 
تأمین اجتماعی   

خبر حذف حق بیمه کارفرمایی در کلیه کارگاه های 
زیر پنج نفر کذب است. تاکنون 38 شغل مشمول 

این قانون بوده اند که تنها قرار است تعدادی از 
این مشاغل که از حیز انتفاع خارج شده اند، با 

مشاغل جدید جایگزین شوند. از آنجا که بعضی از 
این مشاغل چون ترازو و قپان سازی، تولید چراغ 

خوراک پزی، سماورسازی، صابون سازی و نمدمالی 
از حیز انتفاع خارج شده اند و دیگر منشأ اثر نیستند 

و گاه وجود خارجی ندارند، در نشستی که در اتاق 
اصناف داشتیم مقرر شد که یک جایگزینی صورت 
گیرد و مشاغلی که باعث رونق کسب و کار هستند 

جایگزین این ها شوند.

سرپرست مرکز امداد و نجات هوایی 
هالل احمر  

در تاش هستیم تا در هر 3۱ استان، ناوگان هوایی 
هال احمر مستقر باشد که این کار را با خرید بالگرد 

و ورود خلبان های جدید انجام خواهیم داد. ما از 
ظرفیت بالگردهایمان ابتدا برای ماموریت هایی که 

به عهده جمعیت گذاشته شده، استفاده می کنیم و 
در زمان هایی که بالگردها روی زمین هستند، برای 

برنامه های امدادی مانند آتش سوزی جنگل ها و 
مراتع، اطفای حریق، شیات و گشت دریایی از 

بالگردها استفاده کنیم. با این شیوه هم درآمدزایی 
برای هال انجام می شود و می توانیم هزینه ها 
را تأمین کنیم و هم اینکه در هزینه های دولت 

صرفه جویی می شود و به جای قرارداد بستن با 
شرکت های خصوصی می تواند از این ظرفیت ها 

استفاده کند. چنین کاری در راستای اقتصاد مقاومتی 
انجام می شود.

رئیس بسیج جامعه زنان   
جشن مردمی عفاف و حجاب در ۲5۰ بوستان 

در سطح کشور برگزار خواهد شد. همچنین 
برنامه های متنوعی برای کودکان، نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن نیز در طول این هفته پیش بینی شده 
است. برنامه های این هفته توسط قرارگاه مردمی 
که متشکل از دستگاه های دولتی از جمله وزارت 
کشور، سازمان تبلیغات اسامی و ... و همچنین 

سازمان های غیردولتی است، برگزار خواهد شد و در 
واقع بسیج جامعه زنان برای برگزاری هفته عفاف 

و حجاب به کمک وزارتخانه ها از جمله وزارت کشور، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و سایر بخش های 
کشور که مرتبط با مسائل عفاف و حجاب هستند، 

آمده است.

فرمانده پلیس راه کشور   
نوروز سال جاری علی رغم افزایش تردد در محورهای 
مواصاتی با کاهش چشمگیر حوادث مواجه شدیم. 

به زودی نیز همه قرارگاه های پلیس راه استانی به 
سامانه هوشمند عبور و مرور مجهز خواهند شد.

رابطه شیطانی زن جوان با کارگر رستوران

ــک  ــرآغاز ی ــتوران س ــر رس ــوان و کارگ ــنایی زن ج آش
ــرای  ــوان ب ــرد ج ــه م ــا اینک ــد ت ــیطانی ش ــه ش رابط

رهایــی از دام ایــن زن، او را کشــت. 
صبــح 4 اســفند ســال گذشــته، مأمــوران پلیــس 
جنــوب تهــران در پــی تمــاس مــرد میانســالی از قتــل 
همســر وی باخبــر شــدند و خــود را بــه محــل حادثــه 

ــاندند.  رس
پــس ازحضــور مأمــوران و بررســی های مقدماتــی، 
ــام  ــی اع ــیک جنای ــرس کش ــه بازپ ــل ب ــرای قت ماج

شــد. 
بــا ورود تیــم تحقیــق بــه محــل و مشــاهده آثــار 
کبــودی روی گــردن مقتــول، مشــخص شــد زن جــوان 

ــت.  ــده اس ــه ش خف
پزشــک قانونــی هــم اعــام کــرد زمــان زیــادی از قتــل 
نگذشــته اســت. درهــای ورودی ســالم بــود و وســایل 
پذیرایــی حکایــت از آن داشــت کــه عامــل جنایــت یــک 

آشناست. 
ــای زن  ــد طاه ــخص ش ــی مش ــر وقت ــوی دیگ از س
جــوان نیــز بــه ســرقت رفتــه، احتمــال وقــوع قتــل بــه 

ــوت گرفــت. ــل ســرقت ق دلی
 دستگیری یک مظنون

همســر مینــا در نخســتین بازجویی هــا بــه تیــم جنایــی 
گفــت: کارگــر شــب کار یــک شــرکت هســتم. ســاعت ۷ 
شــب بــه محــل کارم مــی روم و ســاعت ۷ صبــح هــم 

از آنجــا خــارج می شــوم. 
شــب گذشــته نیــز در شــرکت بــودم و شــاهد هــم دارم. 
بــا کســی هــم اختــاف نداشــتم و نمی دانــم چــه 

ــن کار را انجــام داده اســت.  کســی ای
ــه  ــات صورت گرفت ــه در تحقیق ــود ک ــی ب ــن در حال ای
توســط کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخت، 

اظهــارات همســر مقتــول تأییــد شــد. 
در ادامــه کارآگاهــان جنایــی بــه ردپــای یــک مــرد در 
ــه  ــا رابط ــا مین ــا ب ــه مدت ه ــیدند ک ــا رس ــی مین زندگ
تلگرامــی داشــته اســت. بــا کشــف ایــن ســرنخ، مــرد 
ــت  ــر جنای ــا منک ــد؛ ام ــت ش ــه بازداش ــوان بافاصل ج

ــود.  ب

ســرانجام بــه قتــل اعتــراف کــرد و گفــت: »مــن کارگــر 
رســتورانم. حــدود 4 ســال قبــل، یــک شــب مینــا بــه 

همــراه یکــی از دوســتانش بــه رســتوران مــا آمــد. 
ــد  ــش آم ــود، خوش ــفارش داده ب ــه س ــی ک  او از غذای
و دســتور پخــت آن را خواســت. چــون آن زمــان خیلــی 
ــا را  ــراه مین ــود، شــماره گوشــی هم رســتوران شــلوغ ب
ــه  ــرم. دو دفع ــاس بگی ــا او تم ــد ب ــرار ش ــم و ق گرفت
ــم  ــگ زدم، هدف ــش زن ــی همراه ــه گوش ــه ب ــی ک اول

ــود. ــذا ب دادن دســتور پخــت غ
 امــا دفعــات بعــدی، انگیــزه ام فــرق کــرد؛ چــرا کــه مــا 
ــن  ــم و هــر روز ای ــی شــده بودی ــک رابطــه پنهان وارد ی

ــد. ــتر می ش ــه بیش رابط
اوایــل مشــکلی نداشــتیم، امــا بعــد از مدتــی مشــکات 
مــن و مینــا شــروع شــد. او مــدام گوشــی همــراه مــرا 
ــا آن هــا  ــا افــرادی کــه ب بررســی می کــرد و در رابطــه ب

ــرد.  ــودم، پرس وجــو می ک ــه ب ــاس گرفت تم
رفتارهایــش باعــث شــد تــا تصمیــم بــه ترکــش بگیرم؛ 
ــب  ــت. ش ــه داش ــن رابط ــه ای ــه ادام ــرار ب ــا او اص ام
حادثــه بــه خانــه مینــا رفتــه بــودم؛ امــا صبــح و قبــل از 
آنکــه همســر مینــا بــه خانــه بیایــد، دوبــاره دعوایمــان 

شــد. 
ــاال  ــا اینکــه دعــوا ب او مــدام ســین جیمــم می کــرد؛ ت
گرفــت و ســیلی محکمــی بــه صورتــم زد. مــن هــم یک 
دفعــه تعادلــم را از دســت دادم و بــه او ضربــه ای زدم 
کــه مینــا بــه دیــوار خــورد و بیهــوش شــد، امــا نفــس 

می کشــید. 
ولــی هرچــه صدایــش کــردم، جــواب نمــی داد. در 
ــش  ــت و پای ــودم، دس ــیده ب ــی ترس ــه خیل ــی ک حال
ــرای  ــد از آن ب ــار دادم و بع ــش را فش ــتم و گلوی را بس

فریــب پلیــس، طاهایــش را ســرقت کــردم. 
همــان  روز طاهایــی را کــه از مینــا ســرقت کــرده بــودم 
فروختــم. تصمیــم داشــتم فــرار کنــم، امــا خیلــی زود 

دســتگیر شــدم.
بــا اعترافــات مــرد جــوان، او بــا قــرار بازداشــت موقــت 
تحویــل کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی شــد تــا 

تحقیقــات تکمیلــی در این بــاره ادامــه یابــد. برنــا 

بیمه شــدگان  بــه  مســتمری  پرداخــت 
مهم تریــن  جملــه  از  تبعــی  و  اصلــی 
مأموریت هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

می شــود.  محســوب 
بــر اســاس قانــون تأمیــن اجتماعــی، 
ــودن  ــاغل نب ــای ش ــه معن ــتگی ب بازنشس
ــه ســن و  ــه ســبب رســیدن ب بیمه شــده ب

ــت.  ــتگی اس ــرایط بازنشس ش
ــون  ــن قان ــرای احــراز بازنشســتگی در ای ب
و  مقــرر  ســن  بــه  رســیدن  معیــار  دو 
داشــتن ســنوات پرداخــت حــق بیمــه بــه 
ــون تأمیــن اجتماعــی  میــزان آنچــه در قان

تعییــن شــده، لحــاظ می شــود. 
مســتمری  پرداخــت  در  کلــی  قاعــده 
بازنشســتگی رعایــت مــاده ۱۱۱ قانــون 
تامیــن  اجتماعــی اســت. بــه موجــب 
پرداختــی  مســتمری های  مــاده  ایــن 
ــوق مصــوب شــورای  ــل حق ــد از حداق نبای
ــر باشــد.  ــی کار در ســال مربوطــه کمت عال
ــرا  ــده اج ــن قاع ــورد ای ــد م ــی در چن  ول

نمی شود. 
البتــه مــوارد اســتثنائی بایــد بــه طــور 
ــن و  ــون تعیی ــی در قان ــوردی و مصداق م

تصریــح شــود. 
ــد  ــر از بن ــتگی فوق الذک ــوارد بازنشس در م
اول تــا بنــد ۷ ایــن قانــون، قاعــده یادشــده 
ــای 8 و  ــرای بنده ــی ب ــت؛ ول ــاری اس ج
۹ مبنــای محاســبه مســتمری و پرداخــت 
ــه  ــزان ســنوات پرداخــت حــق  بیم آن، می

ــتحقاقی  ــتمری اس ــاح مس ــه اصط ــا ب ی
اســت. 

 در ایــن صــورت مــاده ۱۱۱ اجــرا نمی شــود 
و در صورتــی کــه حقــوق اســتحقاقی از 
ــل  ــا حداق ــد ت ــر باش ــوق کمت ــل حق حداق

ــت.  ــد یاف ــا نخواه ارتق
در تمامــی مــوارد یادشــده فقــط بیمه شــده 
ــی  ــن  اجتماع ــازمان تامی ــه س ــد ب می توان
ــا  ــد و کارفرم ــتگی ده ــت بازنشس درخواس
بازنشســتگی کارگــر خــود را  نمی توانــد 

تقاضــا کنــد. 
صرفــا در یــک مــورد کارفرمــا می توانــد 
خواســتار بازنشســتگی کارگــر خــود شــود و 
آن هــم در مــوردی اســت کــه ســن کارگــر 
از زمــان  بیمه شــده دســت کم 5 ســال 
ــه  ــد ک ــته باش ــتگی گذش ــی بازنشس قانون
ــالگی  ــوان، 6۰ س ــرای بان ــوع ب ــن موض ای

اســت. 
ســازمان  از  می توانــد  کارفرمــا  یعنــی 
ــه 6۰  بخواهــد کــه کارگــر زن خــود را کــه ب

ســالگی رســیده، بازنشســته کنــد. 
ســن بازنشســتگی، بــر اســاس بنــد ۱ 
مــاده ۷6 قانــون تأمیــن اجتماعــی، 6۰ 
ســال ســن بــرای مــردان و 55 ســال ســن 
بــرای زنــان اســت کــه در ایــن حالــت فــرد 
ــا داشــتن دســت کم ۲۰ ســال  بیمه شــده ب
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه می توانــد 
بازنشســته شــود. در صورتــی که مســتمری 
ــد  ــن بن ــاس ای ــر اس ــرد ب ــتحقاقی ف اس

ــه  ــال مربوط ــوق س ــل حق ــر از حداق کمت
ــد  ــا خواه ــوق ارتق ــل حق ــا حداق ــد ت باش
یافــت. همچنیــن بایــد گفــت کــه شــرایط 
بیمه شــدگان  بــرای کلیــه  بازنشســتگی 
ــاری، اختیــاری و  اعــم از بیمه شــدگان اجب

ــت. ــان اس ــاغل آزاد یکس ــَرف و مش ِح
 شرایط و انواع بازنشستگی 

مردان
۱- فــرد تحــت پوشــش بــا 6۰ ســال ســن 
ــه  ــق بیم ــت ح ــابقه پرداخ ــال س و ۲۰ س
و  پایــه  حقــوق  حداقــل  بــا  می توانــد 

ــود. ــته ش ــتر بازنشس بیش
۲- فــرد تحــت پوشــش بــا 6۰ ســال 
ســن و زیــر ۲۰ ســال ســابقه پرداخــت 
حــق بیمــه متناســب بــا تعــداد ســال های 
پرداخــت حــق بیمــه بازنشســته می شــود.

3- فــرد تحــت پوشــش بــا 6۰ ســال ســن 
و ۱۰ ســال ســابقه

 در شــرایطی کــه فــرد زیــر ۱۰ ســال 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه داشــته باشــد، 
ــد حــق  ــا خری ــود را ب ــد ســابقه خ می توان
بیمــه تکمیــل کنــد و بــا ۱۰ روز حقــوق 

ــود. ــته ش بازنشس
4- فــرد تحــت پوشــش بــا 5۰ ســال ســن 
و 3۰ ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بــا 

حقــوق کامــل بازنشســته می شــود.
5- فــرد تحــت پوشــش بــدون شــرط 
خدمــت  ســابقه  ســال   35 بــا  ســنی 

شــود. بازنشســته  می توانــد 

و  پذیــرش  بــرای  ســابقه  حداکثــر   
ــن مســتمری 35 ســال  محاســبه در تعیی

ــت. اس
 شرایط و انواع بازنشستگی زنان

ــان  ــرای زن ــتگی ب ــنی بازنشس ــرایط س ش
ــه  ــت. ب ــر اس ــان کمت ــال از آقای ــج س پن
ــری  ــن کمت ــا س ــان ب ــه زن ــی ک ــن معن ای

شــوند.  بازنشســته  می تواننــد 
دربــاره ســابقه الزم بــرای بازنشســتگی 
نیــز عمومــا شــرایط بــرای زنــان و مــردان 
یکســان اســت؛ ولــی در چنــد مــورد بــرای 
زنــان از نظــر ســابقه شــرایط آســان تری در 

نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــرایط  ــود ش ــه وج ــوط ب ــوم مرب ــه س نکت
همزمــان ســن و ســابقه برای بازنشســتگی 
ــه غیــر  ــا کــه ب ــه ایــن معن ــان اســت؛ ب زن
از ســه مــورد )بازنشســتگی در مشــاغل 
ســخت و زیــان آور، بازنشســتگی جانبــازان 
ســابقه  ســال   35 بــا  بازنشســتگی  و 
ــی در  ــده اصل ــه(، قاع ــق  بیم ــت ح پرداخ
بازنشســتگی تحقــق توامــان شــرط ســن و 

ــت. ــتگی اس ــراز بازنشس ــابقه در اح س
۱- فــرد تحــت پوشــش بــا 45 ســال ســن 
ــته  ــد بازنشس ــابقه می توان ــال س و 3۰ س

شــود.
۲- فــرد تحــت پوشــش بــا 55 ســال 
ســن و حداقــل ۲۰ ســال ســابقه می توانــد 

ــد. ــتگی کن ــت بازنشس درخواس
3- فــرد تحــت پوشــش بــا 4۲ ســال 
ســن بــرای مشــمولین قانــون کار و ۲۰ 
ــد بازنشســته شــود. ســال ســابقه می توان

 در خصــوص ایــن گــروه از بیمه شــدگان، 
ــتحقاقی از  ــتمری اس ــه مس ــی ک در صورت
حداقــل حقــوق ســال مربوطــه کمتر باشــد، 

ــد. ــا حداقــل حقــوق افزایــش نمی یاب ت
داشــتن  بــا  پوشــش  تحــت  فــرد   -4
35 ســال ســابقه بــدون شــرط ســنی 

باشــد. بازنشســته  می توانــد 
5- فــرد تحــت پوشــش اگــر معلــول 
عــادی باشــد، می توانــد بــا 45 ســال 
ســن و بــا داشــتن حداقــل ۲۰ ســال 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه تقاضــای 

کنــد. بازنشســتگی 
6- فــرد تحــت پوشــش بازنشســتگی 
ــل  ــا حداق ــن ب ــال س ــتن 55 س ــا داش ب
۱۰ ســال ســابقه متناســب بــا ســنوات 
پرداخــت حــق  بیمــه می توانــد بازنشســته 

ــود. ش
 در ایــن حالــت بیمه شــده می توانــد 
 ۲۰ تــا  بیشــتر  و  ســابقه  ســال   ۱۰ بــا 
کنــد  بازنشســتگی  درخواســت  ســال، 

کــه مســتمری وی بــه میــزان ســنوات 
ــن  ــود )بی ــد ب ــه خواه ــق  بیم ــت ح پرداخ
۱۰ تــا ۲۰ روز حقــوق(. در ایــن صــورت 
ــه  ــت و چنانچ ــرا نیس ــل اج ــاده ۱۱۱ قاب م
حقــوق وی از حداقــل پایین تــر باشــد، 
ــش  ــوق افزای ــل حق ــا حداق ــتمری ت  مس

نمی یابد.
ــه 55 ســال  ــا ب ــه ســن آن ه ــی ک  بانوان
ــد  ــر ۱۰ ســال ســابقه دارن ــی زی رســیده، ول
حــق  بیمــه  پرداخــت  بــا  می تواننــد 
ــا  ــابقه، ب ــال س ــا ۱۰ س ــری ت ــنوات کس س
۱۰ روز حقــوق بازنشســته شــوند کــه در 
ایــن صــورت نیــز چنانچــه حقــوق آن هــا از 
حداقــل حقــوق مصــوب شــورای عالــی کار 

ــد. ــد ش ــم نخواه ــد، ترمی ــر باش کمت
 شرایط بازنشستگی در کارهای 

سخت و زیان آور
طبــق قانــون بازنشســتگی در مشــاغل 
ــل  ــه حداق ــرادی ک ــان آور، اف ــخت و زی س
۲۰ ســال متوالــی و ۲5 ســال متنــاوب 
در کارهــای ســخت و زیــان آور )مخــل 
ســامتی( اشــتغال داشــته اند و در هــر 
ــازمان  ــه س ــور را ب ــه مذک ــق بیم ــورد ح م
پرداختــه باشــند، بــدون شــرط ســنی 
ــد. ــتگی کنن ــای بازنشس ــد تقاض می توانن

کمیســیون های  چنانچــه  همچنیــن 
پزشــکی موضــوع مــاده ۹۱ قانــون تأمیــن 
بیمه شــده  رســیدن  از  قبــل  اجتماعــی 
ــه  ــان آور ب شــاغل در کارهــای ســخت و زی
ســابقه مقــرر )۲۰ ســال متوالــی و ۲5 
ــخت و  ــای س ــرای کاره ــاوب ب ــال متن س
زیــان آور( فرســایش جســمی و روحی وی 
را ناشــی از اشــتغال بــه کارهــای ســخت و 
زیــان آور تشــخیص دهنــد، فــرد بیمه شــده 
بازنشســتگی  درخواســت  می توانــد 
ــن اســاس هــر ســال ســابقه  ــر ای ــد. ب کن
ــخت  ــای س ــه در کاره ــق بیم ــت ح پرداخ
ــد  ــبه خواه ــال محاس ــان آور   ۱.5 س و زی

ــد. ایســنا ش

،،
پرداخــت مســتمری به بیمه شــدگان 
اصلــی و تبعــی از جملــه مهم تریــن 
تأمیــن  ســازمان  مأموریت هــای 

می شــود محســوب  اجتماعــی 

ــر آمــار ســرقت های عجیــب ســریالی  در روزهــا و ماه هــای اخی
و دنبالــه دار در شهرســتان خــاش افزایــش یافتــه؛ بــه گونــه ای که 
تقریبــا هــر روز یــک ســرقت خــودرو یــا منــزل در این شهرســتان 
انجــام می شــود کــه ایــن مســئله و معضــل بســیار مهــم ســبب 

اعتــراض و گایــه بســیاری از شــهروندان خاشــی شــده اســت. 
مصــرف مــواد مخــدر و گرفتــار شــدن بخــش زیــادی از جامعــه 
در دام اعتیــاد ســبب وقــوع انــواع جرم هــا شــده و ریشــه اصلــی 
وقــوع ســرقت ها از انــواع مختلــف بــه همیــن موضــوع وابســته 
اســت. ســرقت های مســلحانه و زورگیــری و گروگانگیری هــا 
از پدیده هــای شــوم و تــازه ای هســتند کــه آمــار آن هــا در 
شهرســتان خــاش افزایــش یافتــه و بــرای کاهــش آن هــا 

ــت.  ــا الزم اس ــدی خانواده ه ــارکت ج مش
ــای  ــازل و مکان ه ــرقت از من ــا، س ــواع خودروه ــرقت ان ــار س آم
ــال در  ــا امس ــری و گروگانگیری ه ــاری، زورگی ــادی و تج اقتص
خــاش بــه شــکل وحشــتناکی افزایــش یافتــه و گایه مندی هــای 
فراوانــی را بــرای شــهروندان ایجــاد کرده اســت. در روزهــای اخیر 
ســرقت خودروهــا در شهرســتان خــاش بســیار زیــاد شــده کــه 
ــه ای از  ــن ســرقت ها مشــخص نیســت و در هال ــت ای ــوز عل هن

ابهــام قــرار دارد.
 سارقان با شگردهای مختلفی اقدام به سرقت 

می کردند
افــرادی کــه خــودروی وی ســرقت شــده  از  یکــی   »م.ر« 
گفــت: صبــح زود بــرای آوردن همســرم از محــل کارش بــه 
بیمارســتان رفتــم و ناگهــان در مقابــل درب ورودی ایســتاده 
بــودم کــه ســه ســارق مســلح بــه همــراه یــک دســتگاه 
ــا زور و تهدیــد مــرا  موتورســیکلت بــه طرفــم هجــوم آوردنــد و ب
مجبــور کردنــد کــه ســوئیچ ماشــینم را بدهــم و از خــودرو پیــاده 
 شــوم و فرزندانــم را نیــز بیــرون کردنــد و از محــل متــواری 

شدند. 
ــان کــرد: در  ــا انتقــاد شــدید از ناامنــی در شــهر خــاش بی وی ب
ــش  ــتان افزای ــن شهرس ــرقت ها در ای ــار س ــر آم ــای اخی روزه
یافتــه و ســارقان بــا شــگردهای مختلفــی در ســطح شــهر اقــدام 
بــه ســرقت خــودرو می کننــد کــه بایــد مســئولین امنیتــی بــرای 

حــل ایــن معضــل و مشــکل چــاره ای بیندیشــند.
 در شهر خاش پس از ساعت ۱9 نمی توان از منزل 

خارج شد
ــرادی کــه خوشــبختانه ســارقان موفــق  »ا.د«، یکــی دیگــر از اف
نشــدند خــودروی وی را بــه ســرقت ببرنــد، گفــت: ســارقان چنــد 
کیلومتــر بنــده را تعقیــب کردنــد و پــس از اینکــه خــودرو را نگــه 
داشــته و قصــد خریــد داشــتم ناگهــان بــه ســمت خــودرو هجوم 
ــه  ــد ک ــن بگیرن ــودرو را از م ــد؛ قصــد داشــتند ســوئیچ خ آوردن
ــس از  ــارقان پ ــرد. س ــرار ک ــت و ف ــوئیچ را برداش ــرم، س همس
اینکــه دیدنــد کــه سرقتشــان نــاکام مانــده بــا اســلحه زدنــد تــوی 

صورتــم و متــواری شــدند. 
وی بــا بیــان اینکــه در شــهر خــاش پــس از ســاعت ۱۹ نمی  تــوان 
از منــزل خــارج شــد، افــزود: شــهر خــاش شــب ها شــهر ارواح 
می شــود و در تاریکــی مطلــق قــرار دارد و ســارقان فرصت طلــب 
ــای  ــد و در اول شــب و خیابان ه ــان اســتفاده می کنن ــن زم از ای
اصلــی شــهر اقــدام بــه ســرقت می کننــد کــه بایــد در ایــن زمینــه 
ــا ســارقان  ــد و ب ــام ده ــات جــدی انج ــی اقدام ــروی انتظام نی

برخــورد کنــد.

 مسئوالن امنیتی و انتظامی هرچه سریع تر سارقان 
را شناسایی کنند

امــام جمعــه شهرســتان خــاش نیــز بــا بیــان اینکــه در روزهــای 
ــش  ــیار افزای ــاش بس ــتان خ ــرقت ها در شهرس ــار س ــر آم اخی
یافتــه، اظهــار کــرد: مســئوالن امنیتــی و انتظامــی بایــد هرچــه 
ســریع تر ایــن ســارقان از خــدا بی خبــر را شناســایی کننــد 
ــا  ــانند ت ــان برس ــت و ناپسندش ــل زش ــزای عم ــه ج ــان را ب و آن

ــود.  ــلب نش ــهروندان س ــایش از ش ــت و آس امنی
ــچ مســلمانی از راه  ــت: هی ــان گف حجت االســام غامرضــا دهق
ــادی)ع( در  ــام  ه ــد و ام ــب روزی نمی کن ــرقت و دزدی کس س
ــش  ــه حــرام افزای ــه راســتی ک ــد: »ب ــن خصــوص می فرماین ای
نمی یابــد و اگــر افزایــش یابــد، برکتــی نــدارد و ایــن فــردی کــه 
ــد، پاداشــی نخواهــد داشــت  ــاق می کن ــر را انف ــال کــس دیگ  م
و اگــر از آن چیــزی هــم باقــی بمانــد، از آن توشــه ای بــه ســوی 
ــه ســخنی دیگــر از امــام  ــا اشــاره ب ــود.« وی ب آتــش خواهــد ب
صــادق)ع( کــه می فرماینــد »خداونــد دعــای کســی را کــه 
حرام خــواری می کنــد، اجابــت نمی کنــد«، گفــت: شــخصی 
ــه  ــت ک ــی اس ــد کس ــد، همانن ــب روزی کن ــرام کس ــه از راه ح ک
ــاد  ــک ب ــا ی ــی ب ــرده؛ یعن ــا ک ــگ بن ــه ای از ری ــه اش را در تپ خان

ــی رود.  ــن م از بی
بیــان کــرد: شــخصی کــه زندگــی  حجت االســام دهقــان 
خــودش را بــا چنیــن روشــی در پیــش گرفتــه، بدانــد کــه ایــن 
روش عاقبتــی نــدارد و در فرمایشــی از امــام صــادق)ع( داریــم 
کــه خــوراک کســی کــه مالــی را از راه ظلــم و تهدیــد بــه دســت 
آورد و ایــن مــال را بــه صاحبــش برنگردانــد، در روز قیامــت 

ــت.  ــش اس ــعله های آت ش
حجت االســام دهقــان اظهــار کــرد: از همــه مســئولین انتظامــی، 
قضائــی و ســران طوایــف می خواهیــم بــا جدیــت ایــن موضــوع 
را پیگیــری کــرده و ایــن افــرادی را کــه ایــن اقدامــات را انجــام 

می دهنــد، شناســایی و دســتگیر کننــد.
 تعدادی از سارقان منازل دستگیر شدند

ــدادی از  ــرد: تع ــار ک ــاش اظه ــتان خ ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــوس و  ــت های نامحس ــده و گش ــتگیر ش ــازل دس ــارقان من س
محســوس در ســطح شهرســتان خــاش فعــال شــدند تــا ســایر 

ســارقان و همدســتان شناســایی و دســتگیر شــوند. 
ــای بازرســی  ــرد: گیت ه ــان ک ــد ثمره حســینی بی ســرهنگ احم
شــده  فعــال  شــب های گذشــته  از  نیــز  شــهر  ورودی   در 
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــدا ش ــارقان پی ــازه ای از س ــرنخ های ت و س
بیــان اینکــه نیروهــای انتظامــی شهرســتان خــاش شــبانه روزی 
بــه دنبــال ســارقان هســتند، تصریــح کــرد: بــه زودی ایــن 
ســارقان دســتگیر خواهنــد شــد و امنیــت و آرامــش دوبــاره بــه 
شهرســتان خــاش بازمی گــردد. ســرهنگ ثمره حســینی اذعــان 
کــرد: تعــدادی از نیروهــای جــوان به تازگــی در نیــروی انتظامــی 
شهرســتان خــاش آغــاز بــه کار کرده انــد کــه بــا ورود ایــن افــراد 

امنیــت بیشــتری در ســطح شــهر حاکــم خواهــد شــد. 
ــوان در راســتای تأمیــن  ــا تمــام ت ــا بیــان اینکــه پلیــس ب وی ب
نظــم و امنیــت و ارتقــای احســاس امنیــت شــهروندان تــاش 
می کنــد، اظهــار کــرد: شــهروندان در برخوردهــای خــود بــا افــراد 
مشــکوک جوانــب احتیــاط را رعایــت کننــد و در صــورت مشــاهده 
هرگونــه مــورد مشــکوک، مراتــب را فــورا بــه مرکــز فوریت هــای 

پلیــس ۱۱۰ گــزارش دهنــد. تفتــان مــا

۲۷۱ فقره سرقت در یک سال

نگاهی به قوانین »بازنشستگی« زنان و مردان

شرایط بازنشستگی
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)آگهی مناقصه عمومی(

)آگهی تجدید مناقصه عمومی(

نوبت دوم

نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر  در نظر دارد انجام امور خدمات شهری و رفت و روب و 
حمل زباله در محالت ایثار و فرهنگ مسکن مهر فوالدشهر را از طریق مناقصه 

جهت  توانند  می  داوطلبان  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  شرکتهای  به  عمومی 

امور  واحد  به   96/5/1 تاریخ  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  و  شرایط  از  آگاهی 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

95/12/10 شورای  مورخ  استناد مجوز شماره 4/95/2128  به  شهرداری فوالدشهر 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری فوالدشهر را 

از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 

می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه 

مورخ 96/5/1 به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

همــواره بحــث از جمعیــت و بررســی آثــار و پیامدهــای 
آن از جملــه مباحــث مهــم و جــذاب بــوده اســت. 

ــت  ــت دول ــا، سیاس ــور م ــخ کش ــی از تاری در مقاطع
مــردان بــر فزونــی جمعیــت و در مقاطعــی دیگــر بــر 

ــت.  ــوده اس ــش آن ب ــرل و کاه کنت
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، بحــث کنتــرل 
ــد. ــل ش ــردی تبدی ــت راهب ــک سیاس ــه ی ــت ب جمعی
بــا توجــه بــه اینکــه جمعیــت کشــور رو بــه ســالمندی 
مــی رود، امــروز تأکیــد مســئوالن امــر بــر فزونــی 
سیاســت کنتــرل  از  شســتن  دســت  و  جمعیــت 

ــت.  ــت اس جمعی
ــت  ــاذ سیاس ــوع و اتخ ــن موض ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
پیشــگیرانه، نیازمنــد توجــه بــه زیرســاخت های نهــادی، 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی، ســاختاری، زمینــه ای، 
مؤلفه هــای  و  امکانــات، ظرفیت هــا، محدودیت هــا 

فرهنگــی، دینــی و اجتماعــی اســت.
 تشکیل شورای راهبردی جمعیت استان 

اصفهان
حســین غفرانــی کجانــی، مدیــر کل ثبــت  احــوال 
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــان، در گفت وگ ــتان اصفه اس
ــرای پیگیــری و اجــرای سیاســت های  وطــن گفــت: ب
مقــام  ســوی  از  ابالغــی  جمعیتــی  چهارده گانــه 
معظــم رهبــری، »شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان 
اصفهــان« بــا ترکیبــی از مســئوالن ارشــد اســتان و بــه 

ــد. ــکیل ش ــتاندار تش ــت اس ریاس
غفرانــی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای ایــن شــورا ادامــه 
ــت در  ــت جمعی ــن وضعی ــد آخری ــر رص ــالوه ب داد: ع
ــت  ــب جه ــای مناس ــتورکار ها و راهکاره ــتان، دس اس
اجــرای سیاســت های جمعیــت چهارد ه گانــه مقــام 
ــی و  ــورا بررس ــن ش ــتان در ای ــری در اس ــم رهب معظ

اجرایــی می شــود.
 همایش بررسی موقعیت ها و چالش های 

جمعیتی
ایــن  جلســه  اولیــن  مصوبــه  طبــق  افــزود:  وی 
ــا و  ــی موقعیت ه ــرد بررس ــا رویک ــی ب ــورا، همایش ش
چالش هــای جمعیتــی بــا عناوینــی چــون پنجــره 
ــدار، چشــم انداز  ــی و نقــش آن در توســعه پای جمعیت
مطلــوب اســتان اصفهــان، بررســی عوامــل مؤثــر 

و  ارتقــای کیفیــت ســالمت ســالمندان  در جهــت 
راهکارهــای نهادینه ســازی فرهنــگ آمــاری و ثبــت 
بهنــگام وقایــع حیاتــی و تمامــی مباحــث مربــوط بــه 

جمعیــت برگــزار می شــود.
دبیــر شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان تصریــح کــرد: 
در ایــن همایــش عــالوه بــر ســخنرانی صاحب نظــران و 
و  نمایشــگاه کتــاب  در موضــوع جمعیــت،  اندیشــمندان 
کانون هــای مشــاوره خانــواده حضــور فعــال خواهنــد داشــت.

 حضور خیرین جمعیت برای اولین بار
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــر کل ثبت احــوال اســتان اصفه مدی
حضــور خیریــن در ایــن همایــش گفــت: خیریــن 
جمعیــت بــرای اولیــن بــار در کنــار مــا حضــور خواهنــد 
ــتان  ــی اس ــای جمعیت ــی از دغدغه ه ــا بعض ــت ت داش

ــم. ــرف کنی ــدآوری و ... را برط ــد ازدواج، فرزن مانن
غفرانــی ادامــه داد: جمعیــت اســتان اصفهــان همســاز 
بــا کشــور بــوده اســت؛ ولــی متأســفانه در ســال 95 بــه 
ــه معنــای گرایــش  زیــر یــک درصــد رســیده و ایــن ب
ــا  ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــری اس ــمت پی ــه س ــه ب جامع
ایــن  برنامه هــای مدونــی کــه صــورت می گیــرد، 

ــران شــود. ــاه جب ــه کوت فاصل
ــد  ــد 2.1 درص ــت بای ــرخ جمعی ــت: ن ــان داش وی اذع
ــدر و مــادر، دو نفــر جانشــین  ــی در ازای پ باشــد؛ یعن

بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه شــود تــا در آینــده چالــش 
جمعیتــی نداشــته باشــیم.

دبیــر شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان تصریــح کرد: 
جمعیــت در پنجــره طالیــی میانگیــن ســنی بیــن 15 
ــالی  ــه ســمت کهن س ــه ب ــت و هرچ ــال اس ــا 65 س ت
نزدیــک شــویم، پنجــره بســته  شــده و جوامــع دچــار 
بحــران خواهنــد شــد و بــار مســئولیت و چتــر حمایتــی 

ــرد. ــد ک ــنگین تر خواه ــا را س دولت ه
 هرم جمعیتی استان اصفهان

ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــوال اس ــت  اح ــر کل ثب مدی
ــان  ــان بی ــتان اصفه ــور و اس ــی کش ــرم جمعیت ــه ه ب
کــرد: بنــا بــر آخریــن سرشــماری ســال 95، جمعیــت 
کشــور 80 میلیــون نفــر و جمعیــت اســتان اصفهــان 5 
ــرآورد شــده اســت. میلیــون و 120 هــزار و 580 نفــر ب

غفرانــی بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــالب در 
ــا  ــا و چالش ه ــم دغدغه ه ــی ه سیاســت های جمعیت
کرده انــد،  مشــخص  را  مســیر  هــم  و  بیــان  را 
خاطرنشــان کــرد: نظــام برنامه ریــزی کشــور بایــد 
در ایــن راه وارد اقــدام و عمــل شــود؛ چــرا کــه تمــام 
آنچــه می توانــد کشــور را در رســیدن بــه یــک جمعیــت 
پویــا و هدفمنــد راهنمایــی کنــد، در ایــن ابــالغ منــدرج 

ــده اســت. ش

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:

هدایت جمعیت به سمت پویایی و بالندگی
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ــان در  ــای اســتان اصفه ــر عامــل شــرکت آبف مدی
ــرف  ــن مص ــروه مروجی ــت گ ــاز فعالی ــه آغ جلس
ــرداری،  ــاون بهره ب ــور مع ــا حض ــه ب ــه آب ک بهین
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد، مدیــر 
ــران  ــی و مدی ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم رواب
مناطــق برگــزار شــد، گفــت: بایــد تــالش جهادگونــه 
بــرای کاهــش پیامدهــای بحــران کم آبــی در 
دســتورکار قــرار گیــرد و ایــن مهــم تنهــا بــا وحــدت 
رویــه میــان بخش هــای مختلــف شــرکت اعــم از 
فنی مهندســی، بهره بــرداری، مشــترکین، روابــط 

عمومــی و ... میســر می شــود.
مهنــدس  هاشــم امینــی فعالیــت گــروه مروجیــن 
مصــرف بهینــه آب را بســیار مؤثــر برشــمرد و 
ــن  ــروه مروجی ــای گ ــاخت: اعض ــان س خاطرنش
بایــد بداننــد کــه وظیفــه مهمــی را بــر عهــده 
ــا مهارت هــای ارتباطــی قشــرهای  ــد ب ــد و بای دارن
مختلــف جامعــه را بــه مصــرف بهینــه آب ترغیــب 

ــد. کنن
وی افــزود: اکیــپ مروجیــن بایــد در کشــف 
نصــب پمــپ غیرمجــاز بــر روی شــبکه آب دقــت 
کننــد تــا توزیــع عادالنــه آب بــه قــوت ادامــه یابــد.
وی اعــالم کــرد: مشــترکین پرمصرفــی کــه بــه هــر 
ــد  ــه آب می کنن ــرف بی روی ــه مص ــدام ب ــی اق نوع

ــد  ــی ندارن ــن توجه ــروه مروجی ــرات گ ــه تذک و ب
ــرج  ــه خ ــه ب ــر روی ــرف آب تغیی ــیوه مص و در ش
ــا  ــق ب ــدی مطاب ــل بع ــا در مراح ــد، قطع نمی دهن

ــود. ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــون ب قان
مهنــدس  هاشــم امینــی برون رفــت از بحــران 
کم آبــی در اصفهــان را مســتلزم راه انــدازی ســامانه 
ــان  ــت و بی ــزرگ دانس ــان ب ــانی اصفه دوم آبرس
کــرد: اســتان اصفهــان هنگامــی کــه ســامانه 
ــت،  ــرار گرف ــرداری ق ــدار بهره ب ــانی در م دوم آبرس
ــه  ــد امیــدوار باشــد کــه در تمــام فصــول ب می توان
صــورت پایــدار آب شــرب مــردم را تأمیــن می کنــد. 
آبفــای اســتان اصفهــان بــه رغــم محدودیت هــای 
شــدیدی کــه در امــر آبرســانی داشــته، توانســته بر 
ــه و آب شــرب مــردم  مشــکالت و چالش هــا غلب

را در تمــام روزهــای ســال تأمیــن کنــد.
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
فصــل  در  را  آب  فرهنــگ  خانــه  فعالیت هــای 
تابســتان حائــز اهمیــت دانســت و اظهــار داشــت: 
هم اکنــون اســتان اصفهــان تنهــا اســتان در کشــور 
اســت کــه خانــه فرهنگ آب در آن تأســیس شــده؛ 
ــای  ــتان فعالیت ه ــل تابس ــد در فص ــن بای بنابرای
خانــه فرهنــگ متوع تــر و گســترده تر از فصــول 
ــات  ــوان و امکان ــام ت ــا تم ــد و ب ــال باش ــر س دیگ

درصــدد ترویــج مصــرف بهینــه آب در میــان مــردم 
باشــد.

ــط  ــر رواب ــا، مدی ــت بنی طب ــن نشس ــه ای در ادام
عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان، گفــت: هم اکنــون 80 تــا 85 
ــترین  ــزرگ، بیش ــهرهای ب ــترکین ش ــد مش درص
بهره بــرداران از طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ 
هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال جــاری 
بــه منظــور تأمین آب شــرب 93 شــهر و 56 روســتا 
بــا کمبــود 2/7 متــر مکعــب در ثانیــه مواجــه 
هســتیم؛ بنابرایــن بایــد منابــع موجــود را بــه 
خوبــی مدیریــت، توزیــع و مصــرف کــرد تــا در امــر 
ــود؛ در  ــی وارد نش ــردم خلل ــه م ــانی ب خدمات رس
ایــن میــان روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهان 
ــا  ــا گســتردگی و توســعه اقدامــات فرهنگــی و ب ب
به کارگیــری ابزارهــای مهــم فرهنگــی اعــم از 
ظرفیت هــای هنرمنــدان، رســانه ها، نویســندگان 
ــرف  ــازی مص ــدد فرهنگ س ــران درص و صاحب نظ

ــت. ــده اس ــتان 95 برآم ــه آب در تابس بهین
اســتان  آبفــای  بهره بــرداری  معــاون  غالمــی، 
ــاره  ــاز اش ــای غیرمج ــف پمپ ه ــه کش ــان ب اصفه
ــزار  ــش از 2 ه ــر بی ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ک
ــدد  ــده و درص ــف ش ــاز کش ــپ غیرمج ــره پم فق

رســیدگی و تبدیــل ایــن پمپ هــا از نــوع غیرمجــاز 
بــه مجــاز هســتیم و نیــز تــالش شــده بــا اســتفاده 
از سیســتم تله متــری، تله کنتــرل و ســامانه نجمــا 
ــز ادارات و  ــرد و نی ــورت گی ــه آب ص ــع عادالن توزی
ــب  ــا نص ــی ب ــز درمانی آموزش ــتگاه ها و مراک دس
مخــازن اســتراتژیک پیامدهــای بحــران کم آبــی را 

ــانند. ــل می رس ــه حداق ب
ــترکین  ــات مش ــاون خدم ــی، مع ــدس رضای مهن
و درآمــد، گفــت: هم اکنــون حــدود 78 درصــد 
ــت؛  ــکونی اس ــش مس ــه بخ ــوط ب ــارف مرب مص
حــدود 85 درصــد مشــترکین در بخــش مســکونی 
الگــوی مصــرف را رعایــت می کننــد. از ســال 
ــه  ــی ب ــار کتب ــزار اخط ــدود 600 ه ــون ح 93 تاکن

ــت. ــده اس ــرف داده ش ــترکین پرمص مش
 با راه اندازی سامانه 1522 خدمات آبفا 

در دسترس قرار گرفت
در هفتمیــن برنامــه از سلسله نشســت های برنامــه 
ــا موضــوع مدیریــت  رادیویــی »جــاری حیــات« ب
مصــرف کــه بــا حضــور کارشناســان آبفــا، مجریان، 
گوینــدگان شــبکه رادیــو اصفهــان و جمعــی از مردم 
شــهر خوانســار برگــزار شــد مهنــدس جهانگیــری، 
مدیــر آبفــای شــهر خوانســار، در پاســخ بــه ســؤال 
خانــم رفســنجانی، مجــری برنامــه، دربــاره تدابیــر 

ــه اعمــال  ــان آبفــای مبارکــه در زمین مدیــر و کارکن
مدیریــت مصــرف بهینــه آب در خوانســار گفــت: بــا 
توجــه بــه رســالت شــرکت آب و فاضــالب در زمینه 
تأمین آب شــرب ســالم و بهداشــتی و جمع آوری، 
دفــع و تصفیــه بهداشــتی فاضــالب  تــالش شــده 
ــط عمومــی آبفــای  ــا همــکاری و همفکــری رواب ب
ــات  ــگ آب، اقدام ــه فرهن ــان و خان ــتان اصفه اس
فرهنگــی درخصــوص مصــرف بهینــه آب همچــون 
ــه  ــری از رهنمودهــای ائم ــع بروشــور، بهره گی توزی
ــی  ــای فرهنگ ــد برنامه ه ــات، تولی ــه و جماع جمع
و  تجهیــزات  از  اســتفاده  آب،  بهینــه  مصــرف 
شــیرآالت کاهنــده مصــرف و نیــز اقدامــات فنــی 
ــوده،  ــوط فرس ــالح خط ــد اص ــی همانن و مهندس
تعویــض انشــعابات و کنتورهــای فرســوده، نصــب 

فشارشــکن و ... انجــام گیــرد.
جهانگیــری افــزود: شــرکت آبفــای خوانســار در 
ســال 74 فعالیــت خــود را بــه صــورت مســتقل 
آغــاز کــرد و تــا پیــش از آن تحــت پوشــش 
ــر  ــزار نف ــون 22 ه ــا هم اکن ــوده؛ ام ــهرداری ب ش
تحــت پوشــش شــرکت آبفــای خوانســار هســتند 
شــده  واگــذار  آب  انشــعاب   7770 حــدود  و 

اســت.
ــال آب و 124  ــبکه انتق ــول ش ــر ط  958 کیلومت

ــت و 14  ــع آب اس ــبکه توزی ــول ش ــر ط کیلومت
حلقــه چــاه بــه منظــور تأمیــن آب شــرب در مدار 
بهره بــرداری قــرار دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
بــه دلیــل توپوگرافــی شــهر خوانســار آبرســانی بــه 
تمــام نقــاط ایــن شــهر دشــوار اســت؛ چــرا کــه 
اختــالف ارتفاعــات زیــاد اســت؛ امــا کیفیــت آب 
ــده  ــتانداردهای تعریف ش ــا اس ــق ب ــرب مطاب ش
اســت. آب شــرب ایــن منطقــه بــا توجــه بــه در 
ــه  ــراری تصفیه خان ــاز اضط ــن ف ــرار گرفت ــدار ق م
آب خوانســار کــه در آبــان مــاه ســال گذشــته بــا 
ــز  ــرار گرفــت و نی ــدار ق ــرو در م ــر نی حضــور وزی
منابــع آب هــای زیرزمینــی از لحــاظ میکروبــی و 
شــیمیایی مطابــق بــا اســتاندارد اســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه همــه روزه عالوه بــر آزمایشــگاه 
و  تحــت کنتــرل  خوانســار،  آبفــای  شــرکت 
نظــارت کیفــی مرکــز بهداشــت نیــز قــرار دارد.در 
ــه راه هــای  ــم تشــیعی ب ادامــه ایــن برنامــه خان
صرفه جویــی در مصــرف آب اشــاره کــرد و گفــت: 
ــای  ــتان کولره ــل تابس ــد در فص ــترکین بای مش
ــری، از  ــا جلوگی ــرل، از نشــتی کولره ــی را کنت آب
شســتن حیــاط بــا آب شــرب خــودداری کــرده و 
باغچــه و فضــای ســبز را در ســاعات اولیــه روز و 

پایانــی شــب آبیــاری کننــد.

وی گفــت: 30 درصــد آب مصرفــی در واحدهــای 
بهداشــتی  بــه ســرویس  مســکونی مربــوط 
فــالش  از  اســت  بهتــر  بنابرایــن  اســت؛ 
تانک هــای جدیــد 2حالتــه اســتفاده شــود و 
ــار مصــرف  ــه در هرب ــک قدیمــی ک از فــالش تان
ــه  ــرب ب ــر آب ش ــا 25 لیت ــل 20 ت ــث تبدی باع
فاضــالب می شــود، خــودداری شــود. همچنیــن 
ــد  ــنگین مانن ــم س ــراردادن جس ــا ق ــوان ب می ت
ــک،  ــالش تان ــن در ف ــاوی ش ــری ح ــر و بط آج
ــرد. ــم ک ــی ک ــای قدیم ــالش تانک ه از حجــم ف

یکــی از شــهروندان پرســید چــه راهکارهایــی بــه 
منظــور ارائــه خدمــات آســان تر بــه مشــترکین در 
ــد؟ جهانگیــری پاســخ داد:  دســتورکار قــرار دادی
هم اکنــون بــا راه انــدازی ســامانه 1522 بســیاری 
از خدمــات آبفــا بــه صــورت غیرحضــوری انجــام 

می گیــرد.
ایــن امــر بــه منظــور در دســترس بــودن خدمــات 
انجــام گرفــت. بــر ایــن اســاس واگذاری انشــعاب، 
خریــد و فــروش انشــعابات، اخــذ صورت حســاب، 
اعــالم شــماره کنتــور و کلیــه خدمــات شــرکت آبفــا 
ــق  ــوری و از طری ــورت غیرحض ــه ص ــوان ب را می ت
ارتبــاط بــا ســامانه 1522 در کوتاه تریــن زمــان 

ممکــن دریافــت کــرد.
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