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احیای مقام دختر
اول ذی القعده، روز تولد حضرت معصومه)س( 
کــه  خواهــر امــام علی بن موســی الرضا)ع(، اســت 

»روز ملــی دختــر« نامگذاری شــده اســت. 
ایــن روز عزیــز را بــه همــه دختــران ســرزمین ایــران 
ایــن  امیدواریــم  و  می گوییــم  تبریــک  اســامی 
نامگــذاری، منشــأ ارزشــمندی بــرای توجــه، تفکــر، 
بــرای  برکــت  و  پرخیــر  اقدامــات  و  تصمیم  گیــری 
مــا  جامعــه  از  سرنوشت ســاز  و  مهــم  بخــش  ایــن 

باشــد. 
اتفــاق  امــروز  بــه  تــا  نامگــذاری  زمــان  از  گرچــه 
کــه  کــه بتوانــد خوشــایند باشــد یــا آن قــدر  مشــهودی 

دیــده و حــق مطلــب ادا شــود، نیفتــاده اســت. 
را  بایــد هویــت واقعــی دخترانــی  نامگــذاری  ایــن 
کشــور و مــادران تربیت کننــده  کــه زنــان آینــده ایــن 
کنــد... جامعــه خواهنــد بــود، احیــا و ســاماندهی 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 آمریکا باید فورا شهروندان 
کند ایرانی دربند را آزاد 

ــورا  ــه آمریکایی هــا می گوییــم ف گفــت: ب رئیــس دســتگاه قضــا 
کننــد؛  آزاد  را  زندان هایشــان  دربنــد  ایرانــی  شــهروندان 

نگهداشــتن آنــان در زنــدان خــاف مقــررات بین المللی 
اســت...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 پرداخت 96 میلیارد تومان 
 عوارض آالیندگی از سوی 

پاالیشگاه نفت اصفهان
صفحه  12

استاندار اصفهان خبر داد:

 اصفهان، پیشتاز 
مبارزه با قاچاق در کشور

صفحه 2

در صفحه سیاست )2( بخوانید

آمریکا در حال نقض برجام است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
کیمیای وطن: اصفهان درپاسخ به 

کسی آنالین    | تا
واقعیتی انکارناپذیر

اتوبوس های شهری به کمک بخش 
خصوصی نوسازی می شوند    صفحه 4

 با وجود مصوبه دولت 
درباره تغییر واحد پول ملی

 | واحد پولی
همچنان ریال است    صفحه 3

 نگاهی به فیلم »رگ خواب« 
اثر حمید نعمت اهلل

| کابوس مینا    صفحه 10

 | خطر آتش سوزی 
در بسیاری از مجتمع های 

کاشان    صفحه 4 تجاری 

| موزه  تاریخ طبیعی 
چهارمحال و بختیاری 

در سکوت محض    صفحه 5

گم گشته پیدا شد  | یوسف 
صفحه 11

 | شدت مصرف انرژی 
در ایران، ۳ برابر دنیاست  صفحه 3

اخبار روز

 30 درصد خانه های ایران 
زیر 75 متر مساحت دارند

صفحه 11

گزارش داد: نیویورک تایمز 

ت معصومه ؟اهس؟ و روز دخ�ت مبارک باد والدت باسعادت ح�ض

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

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

948.000.000 18.948.221.827 اسناد خزانه 
اسالمی

 عملیات اجرایی بخشی از فاضالب 
شهر خوانسار )1( 96-2-131

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/5/14 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/5/15

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

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

)داخلی 335(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

در طــرح ضربتــی پرداخــت تســهیالت ازدواج، درخواســت متقاضیــان در کمتریــن 
زمــان ممکــن اجابــت خواهــد شــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، مرتضــی افشــاری، سرپرســت شــعب بانــک 
کشــاورزی اســتان اصفهــان، بــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: طــرح ضربتــی اعطــای 
وام ازدواج از ابتــدای مردادمــاه آغــاز شــده و تــا پایــان شــهریورماه ادامــه خواهــد 

داشــت.
ــه حداقــل  ــا اجــرای ایــن طــرح، تعــداد افــراد در انتظــار ب وی اظهــار داشــت: ب

ممکــن کاهــش خواهــد یافــت.
سرپرســت شــعب بانــک کشــاورزی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: هــر فقــره 
تســهیالت فقــط بــا یــک ضامــن معتبر قابــل پرداخــت اســت و اولویت با کســانی 

اســت کــه قبــال در ســامانه ازدواج ثبت نــام کردنــد 
و اکنــون در انتظــار اخــذ تســهیالت هســتند.

ــرح،  ــه ط ــرای بهین ــرای اج ــت: ب ــار داش وی اظه
ــا  ــتان ب ــر اس ــک در سراس ــن بان ــعب ای ــه ش کلی
تمــام تــوان آمــاده اجــرای طــرح ضربتــی اعطــای 

ــتند. ــهیالت ازدواج هس تس
گفتنــی اســت مدیریــت بانــک کشــاورزی اســتان 
اصفهــان از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان تیرمــاه 

ــال پرداخــت  ــارد ری ــغ 2۸5 میلی ــه مبل 2 هــزار و 672 فقــره تســهیالت ازدواج ب
کــرده اســت.

اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج در بانک کشاورزی استان اصفهان
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گزارش می دهد: کیمیای وطن 

| برق گرفتگی را جدی بگیرید
صفحه 6
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انســان بــه واســطه اجتماعــی بــودن ناگزیــر از ارتباط 
بــا دیگــران اســت کــه هــم او نیــاز بــه دیگــران دارد 
ــان  ــن می ــد. در ای ــه او نیازمندن ــران ب ــم دیگ و ه
اداری  و  اجتماعــی  انســان هایی کــه مســئولیت 
ــتند و  ــردم هس ــوع م ــل رج ــد، مح ــی دارن و اجرای
ارتبــاط بیشــتری بــه واســطه مسئولیتشــان بــا 
ــردم  ــه م ــه بقی ــبت ب ــد نس ــه بای ــد ک ــردم دارن م
ــه  ــی را در وجــود خــود داشــته باشــند ک ویژگی های
از آن بــه مــردم داری تعبیــر می شــود؛ زیــرا مردمــی 
ــاب  ــع ارب ــد در واق ــه می کنن ــا مراجع ــه آن ه ــه ب ک
رجــوع هســتند و ولــی نعمــت؛ امیرالمؤمنیــن علــی 
ــَة  ــَک الّرحم ــعر َقلب ــد: »و اش ــام فرمودن علیه الس

ــم« ــف به ــم، و الُلط ــة َله ــة، و المحب للّرعّی
ــا مــردم را پوشــش دل خویــش قــرار  »مهربانــی ب

ــاش.«  ــان ب ــا همــه دوســت و مهرب ده و ب
مــوالی مــا علــی علیه الســام در نامــه 27 بــه 
ــردم داری و  ــیوه های م ــر، ش ــی بک ــن اب ــد ب محم
رعایــت حقــوق اجتماعــی انســان ها را این گونــه 
تذکــر می دهنــد: »فاخفــض لهــم جناحــک، و الــن 
لهــم جانبــک، وابســط لهــم وجهــک، و آس بینهــم 
ــاء  ــع العظم ــی ال یطم ــرة، حّت ــة و الّنظ ــی الّلحظ ف
فــی حیفــک لهــم، و ال ییــاس الضعفــاء مــن 
ــی یســائلکم معشــر  ــان هللا تعال ــم، ف ــک علیه عدل
ــرة، و  ــم و الکبی ــن اعمالک ــرة م ــن الّصغی ــاده ع عب
الظاهــرة و المســتورة، فــان یعــذب فانتــم اظلــم، و 

ــرم« ــو اک ــف فه ان یع
»بــا مــردم فروتــن بــاش، نرمخــو و مهربــان بــاش، 
گشــاده رو و خنــدان بــاش، در نگاه هایــت و در 
ــاوی  ــه تس ــردم ب ــه م ــدن ب ــره ش ــگاه و خی نیم ن
ــع  ــو طم ــتمکاری ت ــزرگان در س ــا ب ــن ت ــار ک رفت
ــوس نشــوند؛  ــو مای ــت ت ــا از عدال ــد و ناتوان ه نکنن
بنــدگان دربــاره اعمــال  زیــرا خداونــد از شــما 
کوچــک و بــزرگ، آشــکار و پنهــان می پرســد؛ اگــر 
کیفــر دهــد، شــما اســتحقاق بیــش از آن را داریــد و 

ــت.«  ــواری اوس ــد از بزرگ ــر ببخش اگ
ــه  ــح ب ــرده و صری ــه بی پ ــم ک ــی کام را ببینی زیبای

ــد. ــت می فرماین ــزار حکوم کارگ

بینالملل
نیویورکتایمزگزارشداد:

آمریکادرحالنقضبرجاماست
ــک  ــار ی ــا انتش ــز« ب ــی »نیویورک تایم ــه آمریکای روزنام
ــام را  ــینگتن برج ــه واش ــزارش داد ک ــی، گ ــوار ویدئوی ن

ــرده اســت. نقــض ک
در ابتــدای ایــن گــزارش آمــده اســت: روز دوشــنبه هفتــه 
گذشــته، آمریــکا دوبــاره پایبنــدی ایــران از مفــاد برجــام 
ــه  ــا خــود واشــینگتن، ب را مــورد تأییــد قــرار داد؛ امــا آی

برجــام پایبنــد اســت؟
ایــن گــزارش ســپس بــه ســخنان چنــد روز قبــل 
ســخنگوی کاخ ســفید درخصــوص تاش هــای »دونالــد 
ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریــکا، علیــه ایــران اشــاره کــرد 
ــن  ــا چندی ــود: وی )ترامــپ( در گفت وگــو ب ــه ب کــه گفت
ــب  ــا را ترغی ــی، آن ه ــورهای خارج ــران کش ــن از رهب ت
کــرده بــود کــه بــرای قطــع بودجــه و حمایت هــای 
ایدئولوژیکــی و قلمــروی تروریســت ها بــا یکدیگــر 
ــی  ــورهای حام ــا کش ــارت ب ــویم و تج ــکاری ش وارد هم

ــم. ــف کنی ــران را متوق ــژه ای ــم به وی تروریس
ــخنگوی  ــخنان س ــن س ــه ای ــاره ب ــا اش ــز ب نیویورک تایم
ــس  ــک کنفران ــن ی ــرد: درهمی ــح ک ــفید تصری کاخ س
ــای  ــن اقتصاده ــت بزرگ تری ــد از نشس ــه بع ــری ک خب
بــه گــروه G20( 20( در هامبــورگ  جهــان موســوم 
برگــزار شــد، »هاکابــی ســندرز«، ســخنگوی کاخ ســفید، 
احتمــاال آشــکارا اعتــراف کــرده کــه آمریــکا بــرای اولیــن 
ــوده  ــد نب ــران و 1+5 پایبن ــته ای ای ــق هس ــه تواف ــار ب ب

اســت.
ایــن گــزارش ســپس بــه اظهــارات »محمدجــواد ظریف« 
وزیــر امــور خارجــه ایــران، دربــاره عــدم پایبنــدی آمریــکا 
بــه برجــام اشــاره کــرد کــه گفتــه بــود: وقتــی کاخ ســفید 
ــور ترامــپ  ــه رئیس جمه ــد روز پیــش اعــام کــرد ک چن
ــرای  ــورگ ب ــروه 20 هامب ــت گ ــود در نشس ــور خ از حض
منصــرف کــردن رهبــران جهــان از تعامــل بــا ایــران 
اســتفاده کــرده اســت، ایــن در واقــع نقــض پایبنــدی بــه 

روح و مفــاد برجــام اســت.
ــر »ســرگئی  ــارات اخی ــه اظه ــن ب نیویورک تایمــز همچنی
ریابکــوف«، معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه، دربــاره 
نقــض برجــام توســط آمریــکا نیــز اشــاره کــرد کــه 
ــه وجــود آمــده کــه اقدامــات  گفتــه اســت: وضعیتــی ب
یــا انفعــال آمریــکا، بــا ذات برجــام در تضــاد بــوده و بــا 

ــت. ــازگار اس ــام ناس ــاد و روح برج مف
طبــق ایــن گــزارش، توافــق هســته ای، زمینــه را بــرای از 
ــران و غــرب فراهــم کــرده اســت.  ســرگیری تجــارت ای
شــرکت آمریکایــی بوئینــگ در بهــار ســال جــاری 
میــادی قــرارداد 3 میلیــارد دالری فــروش هواپیمــا را بــا 

ــرد. ــد ک ــران منعق ــی »آســمان« ای هواپیمای
ترامــپ در رقابت هــای انتخاباتــی خــود درخصــوص 
توافــق هســته ای بــا ایــران گفتــه بــود:  هرگــز در زندگــی 
ــا  ــه ب ــی ک ــی توافق ــه بی کفایت ــی را ب ــچ توافق ــود، هی خ
ــت. ــچ وق ــردم؛ هی ــاهده نک ــت، مش ــورت گرف ــران ص ای

ــف  ــپ مخال ــه ترام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب نیویورک تایم
سرســخت برجــام بــود، ادامــه داد: بنابرایــن ترامــپ بــه 
دنبــال راه هایــی بــرای بــه چالش کشــیدن ایــران از طریق 
ــق آن شــرکت هایی را  ــی اســت کــه طب وضــع تحریم های
هــدف قــرار دهــد کــه در برجــام بــه آن اشــاره ای نشــده 
و  نظامــی  برنامه هــای  در  شــرکت ها  ایــن  و  اســت 
ــد کــه ایــن  ــکا می گوی ــد و آمری ســایبری مشــارکت دارن

ــتند. ــهیم هس ــم س ــج تروریس ــرکت ها در تروی ش
ــه تمامــی ایــن مــوارد ادامــه  ــا اشــاره ب نیویورک تایمــز ب
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــت ای ــرح اس ــه مط ــؤالی ک داد: س
ــدف  ــا ه ــروه 20 ب ــن نشســت گ ــران در حی ــاد از ای انتق
نشــانه گرفتــن نهادهــای تجــاری بــوده اســت کــه تحــت 

ــر؟  ــا خی ــند ی ــام می  باش ــت برج حفاظ
ــه  ــرد ک ــری ک ــان نتیجه گی ــپس در پای ــزارش س ــن گ ای
ــام،  ــه برج ــکا ب ــدی آمری ــدم پایبن ــه ع ــت ک ــد اس بعی
تاوان هــای قریب الوقوعــی بــرای ایــران بــه همــراه 
داشــته باشــد؛ امــا اگــر در نهایــت برجــام را بــه طــور کلی 
ــکا را  ــران و آمری ــان ای ــی می ــرد، مذاکــرات آت ــن نب از بی

بدتــر می کنــد. فــارس

کوتاهازسیاست
محلدپویموادمنفجرهتروریستها

شناساییوتخریبشد
تروریستهادرکمین

سربازانگمنام
ــا  ــط ب ــود مرتب ــه می ش ــه گفت ــتی ک ــی تروریس ــه تیم خان
عوامــل حــوادث تروریســتی حــرم امــام)ره( و مجلــس 
شــورای اســامی بــوده، در یکــی از روســتاهای مــرزی 
ــار  ــی اظه ــع آگاه امنیت ــک منب ــد. ی ــب ش ــاه تخری کرمانش
ــه در  ــتی منطق ــوادث تروریس ــل ح ــای عوام ــت: رد پ داش
یکــی از روســتاهای اســتان کرمانشــاه کــه باعــث بــه دســت 
ــد،  ــری از تحــرکات تروریســت ها گردی ــات موث ــدن اطاع آم
ــا بررســی و تــاش ســربازان  شناســایی شــد. وی افــزود: ب
گمنــام امــام عصر)عــج( در همیــن راســتا خانــه تیمــی محل 
ــا کمــک  ــا عوامــل تروریســتی تکفیــری ب اختفــای مرتبــط ب
مــردم منطقــه شناســایی و بــا دســتور قضایــی تخریــب شــد.
ایــن منبــع آگاه تصریــح کــرد: امکانــات و اســناد موجــود در 
محــل ضبــط شــده. ایــن خانــه تیمــی جهــت جمــع آوری و 
دپــوی مــواد منفجــره تروریســت ها اســتفاده می شــده 
اســت. شــواهد از ارتبــاط ایــن محــل تخریب شــده بــا 
حــوادث تروریســتی چنــد مــاه گذشــته در پایتخــت حکایــت 

دارد. مهــر

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

احیایمقامدختر
ــا  ــرق خــودش و ب ــر زرق و ب ــات پ ــا تبلیغ ــا ب ــون دنی اکن
اســتفاده از رســانه های بی حــد و حصــر و ســرمایه گذاری های 
آشــکار و پنهــان تــاش می کنــد دختــران مــا را از مســیر 
خــود دور کنــد و بــه فرهنــگ خــودش فراخوانــد تــا هویــت 
دینــی و ملــی مــا را در درازمــدت محــو و فرهنــگ رفتــاری 
مدنظــرش را جایگزیــن نمایــد؛ لــذا ایــن نامگــذاری بــرای 
جلــب توجــه و نشــان دادن اهمیــت ایــن گــروه از اجتمــاع 

اســت کــه همــه مســئوالن بایــد بــه آن بپردازنــد.
اســام و آموزه هــای مترقــی آن و رفتارهــای قرآنــی 
ــه  ــه ای ک ــت زن را در جامع ــگاه و هوی ــر)ص( جای پیامب
دختــران را زنــده بــه گــور می کردنــد، احیــا کــرد و هویــت 
بخشــید و بــا احیــا و اصــاح جایــگاه زن در جوامــع 
ــت و شــگرف  ــى مثب ــده تحّول ــف بشــری، پدیدآورن مختل
در تبییــن جایــگاه دختــران و تکریــم شــخصیت و حقــوق 
آنــان گردیــد و همــواره مبیــن اوج تکریــم و تجلــى 

ــت. ــران اس ــانى دخت ــاى واالى انس ارزش ه
رفتــار رهبــر جهــان اســام در ابتــدای دوران رســالت 
در جهــان آن روز و حتــی امــروز، الگویــی ارزشــی و 
ــوده  ــان ب ــران و زن ــخصیتی دخت ــگاه ش ــده جای  احیاکنن
ــه  ــرم صلى هللا علیه و آل ــر اک ــه پیامب ــود؛ چنانک ــد ب و خواه
بــا تمــام عظمتشــان بــه زنــان و دختــران احتــرام 
مى گذاشــتند؛ آن حضــرت در برخــورد بــا دخترشــان 
فاطمــه علیهاالســام همــگان را بــه حیــرت وامى داشــتند؛ 
بارهــا دســت دخترشــان فاطمه علیهاالســام را مى بوســیدند 

ــاد!« ــداى او ب ــدرش ف ــد: »پ و مى فرمودن
ایــن حرکــت در زمانــی کــه جاهلیــت حاکــم بــود و زنانــی 
ــد، می ترســیدند و پنهانــش  ــا می آوردن ــه دنی ــر ب کــه دخت
ــد،  ــور نکن ــه گ ــده ب ــدرش او را زن ــادا پ ــا مب ــد ت می کردن
کــه آخــر هــم می فهمیــد و زنــده بــه گــور می کــرد، مهــم 
ــا درک  ــد شــرایط آن جامعــه را متصــور شــد ت اســت. بای

موضــوع و ارزش آن میســر شــود. 
ــه  ــد، فاطم ــفر بودن ــازم س ــرت ع ــه حض ــى ک آری، زمان
او  از  پیامبــر  بــود کــه  آخریــن کســى  علیهاالســام 
ــر  ــر از ه ــز زودت ــد و در بازگشــت نی خداحافظــى مى کردن
ــوى  ــد: »ب ــد و مى فرمودن ــدن وى مى رفتن ــه دی ــى ب کس
بهشــت را از دختــرم فاطمــه استشــمام مى کنــم.« 

ــورد  ــخنان و برخ ــن س ــا ای ــام)ص( ب ــرم اس ــول مک رس
ــام  ــاندن مق ــر شناس ــاوه ب ــود، ع ــر خ ــا دخت ــى ب عمل
بــر  تأکیــد  و  علیهم الســام  اهــل  بیــت  عظمــت  و 
ــود،  ــر خ ــق دخت ــت از طری ــت و امام ــه سلســله والی ادام
ــه در  ــد ک ــت کنن ــان ها ثاب ــى انس ــه تمام ــتند ب مى خواس
آخریــن دیــن الهــى، »دختــران و زنــان« از کرامــت و 

جایــگاه خاصــى برخوردارنــد. 
همچنیــن آن فرســتاده بزرگــوار میــزان ســنجش و ارزش 
ــران  ــان و دخت ــا زن ــل ب ــورد و تعام ــوع برخ ــردان را در ن م
ــردان(  ــما )م ــن ش ــد: »بهتری ــتند و مى فرمودن می دانس
کســى اســت کــه بــراى زنــان و دخترانــش بهتریــن 

ــد.« باش
همچنیــن در فرهنــگ اهــل  بیــت علیهم الســام نیــز 
ــان  ــرآن( دارد، زن ــى )ق ــى و کام اله ــه در وح ــه ریش ک
ــا  ــر زیب ــد. تعابی ــى برخوردارن ــگاه خاص ــران از جای  و دخت
و بلنــدى کــه بــراى دختــران بــه کار گرفتــه شــده، حاکى از 
ایــن موضــوع اســت. در ســخنان معصومــان علیهم الســام 
ــر  ــه )گل(، قواری ــون ریحان ــى چ ــا واژه های ــران ب از دخت
ــر  ــه ه ــاد شــده اســت ک ــى( ی ــا(، و حســنه )نیک )بلوره
یــک نشــان از امتیــاز و ویژگــى خــاص طبیعــى و روحــى 
دختــران دارد؛ لــذا بــه حــق مى تــوان دیــن مبیــن اســام 

را بنیانگــذار تکریــم دختــران و زنــان دانســت.
دارای  علیهــا  هللا  ســام  معصومــه  فاطمــه  حضــرت 
شــخصیتی رفیــع و واالمقــام اســت؛ بــه طــوری کــه ائمــه 
طاهریــن علیهم الّســام از ایــن بانــو، بــا جالــت و تکریــم 
ــد و حتــی پیــش از والدت آن حضــرت، بلکــه  ــاد کرده ان ی
پیــش از والدت پــدر بزرگــوارش، نــام او بــر لســان بعضــی 
ــخن  ــام واالی او س ــده و از مق ــام آم ــه علیهم الس از ائم

گفته انــد.
 امــام صــادق علیه الســام می فرماینــد: »شــهر قــم، حــرم 
ــون می شــود  ــدان مــن مدف ــی از فرزن ماســت و در آن زن
بــه نــام فاطمــه؛ هــر کــس او را زیــارت کنــد، بهشــت بــرای 

ــود... .« ــت می ش او ثاب
ایــن فرمایــش کــه نمونــه اش بســیار اســت حاکی از شــأن 

و عظمــت و فضیلــت ایــن بانــوی مکرم اســام اســت. 
ــوی  ــن بان ــی ای ــات اخاق ــل و خصوصی ــک فضای بی ش
بــزرگ اســت کــه او را دارای چنیــن مقــام و منزلتــی 
کــرده اســت. بــر اســاس احادیــث امامــان معصــوم 
مدفــن فاطمــه معصومــه در قــم ملجــأ و پناهگاهــی بــرای 

عاقه منــدان خانــدان عصمــت و طهــارت می شــود. 
اگــر دختــران جامعــه اســامی آن حضــرت را الگــوی 
خــود قــرار دهنــد، آینــده ای ســعادتمند خواهنــد داشــت و 
شــخصیت واالی خــود را بــه دســت می آورنــد و راه رشــد و 

ــان گشــوده می شــود. ــرای آن ــال و پیشــرفت ب کم

ــس  ــوی، رئی ــا تق ــید رض ــام س حجت االس
ائمــه جمعــه، در  شــورای سیاســتگذاری 
نشســت خبــری خــود بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــق ب ــام و متعل ــون نظ ــه تریب ــاز جمع نم
حاکمیــت اســت، گفــت: متولــی اصلــی نمــاز 
ــی  فقیــه   جمعــه، امــام معصــوم اســت و ول
ــه دســت دارد، در زمــان  کــه زمــام امــور را ب

ــت. ــه اس ــاز جمع ــی نم ــت، متول غیب
رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
کشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه صداوســیما یــک 
ــواج  ــق ام ــه از طری ــت ک ــدرن اس ــانه م رس
مطالــب را بــه مخاطبینــش انتقــال می دهــد 
گفــت: رســانه نمــاز جمعــه، رســانه ای چهــره 

ــا مــردم  ــه ب ــدون فاصل ــه چهــره اســت و ب ب
ــد. ــل می کن ــود را منتق ــب خ مطال

در  کــرد:  اضافــه  تقــوی  حجت االســام 
ــی و  ــائل سیاس ــه، مس ــاز جمع ــون نم تریب
ــم داده  ــوزش ه ــی مطــرح شــده و آم تربیت
می شــود و نمــاز جمعــه بایــد مواضــع نظــام 

ــد. ــیر کن ــن و تفس ــز تبیی را نی
ائمــه جمعــه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
حقوق بگیــر نیســتند و شــهریه ای کــه رهبــری 
ــان می دهــد، حــدود 200 هــزار تومــان  ــه آن ب
اســت، گفــت: بخشــی از هزینه هــای زندگــی 
آنــان از طریــق مــردم، تدریــس در دانشــگاه 
و بخشــی هــم از طریــق موقوفــات مســاجد 

تأمیــن می شــود.
رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
افــزود: رهبــر معظــم انقــاب اجــازه داده انــد 
کــه ائمــه جمعــه از ثلــث ســهم امــام و 
وجــوه شــرعی بــرای هزینه هــای زندگی شــان 

اســتفاده کننــد.
تقــوی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
نمــاز جمعــه  تریبــون  عــده ای معتقدنــد 
ــون  ــه تریب ــل ب ــات تبدی ــای انتخاب در روزه
ــد  ــه ح ــا چ ــود، ت ــده ب ــت ش ــات دول تبلیغ
ایــن موضــوع را قبــول داریــد، اظهــار داشــت: 
ــی وزرا  ــی برخ ــات انتخابات ــتانه تبلیغ در آس
ــیاری از  ــه بس ــراد ب ــن ای ــه ای ــد؛ البت آمدن
ــیما  ــه صداوس ــازمان ها از جمل ــا و س نهاده

ــت. وارد اس
فعالیت هــای  جمعــه  نمــاز  افــزود:  وی 
امــا  می کــرد،  منعکــس  را  وزرا  و  دولــت 
تبلیغاتــی کنــد.  نمی خواســت کار  کســی 
وزیــری از قبــل وقــت گرفتــه بــود تــا گــزارش 

ــد. ــه کن ــود را ارائ کار خ
رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
تصریــح کــرد: البتــه بــه مــا از آن طــرف 
ــت  ــت صحب ــه دول ــه علی ــد ک ــم می گفتن ه
کــه  می دهــد  نشــان  همیــن  می کنیــد؛ 
ــوده  ــی نب ــه تبلیعات ــاز جمع ــای نم تریبون ه
ــا  ــوده، ام ــی نب ــا تبلیغات ــر آن ه ــت. نظ اس
ــت. ــته اس ــی داش ــه تبلیغات ــان وجه کارش

وی بــا بیــان اینکــه مــا ضعــف قانــون 

ــه  ــم ک ــا دیدی ــرد: مث ــم، خاطرنشــان ک داری
ــات  ــات انتخاب ــور در دوران تبلیغ رئیس جمه
ــن  ــه ای ــرد ک ــودش می ب ــار خ ــری را کن وزی
انتخابــات  نشــان دهنده نقــص در قانــون 

ــت. اس

ــه در  ــود ک ــورد نب ــک م ــه داد: ی ــوی ادام تق
ــه  ــود ب ــه ش ــه گفت ــاز جمع ــای نم تریبون ه
ــه گاهــی اوقــات  ــد؛ البت ــا رأی بدهی ــن آق ای
و  می دادنــد  تطبیــق  خودشــان  مــردم 
بــرای مثــال امــام جمعــه می گویــد کــه 
رئیس جمهــور بایــد والیــی و ضــد آمریکایــی 
ــه  ــم ک ــت نکردی ــی حمای ــا از کس ــد. م باش
ــد  ــی رأی بدهی ــه کس ــد ب ــردم! بیایی »ای م

ــد.« ــا ندهی ی
رئیــس شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دیگــری 

مبنــی بــر اینکــه شــما در آســتانه انتخابــات 
عنــوان  تحــت  شــورایی  دهــم  مجلــس 
دادیــد؛  تشــکیل  اصولگرایــان  همگرایــی 
ــرار  ــی ق ــه وضعیت ــورا در چ ــن ش ــروز ای ام
دارد و آیــا بــرای انتخابــات مجلــس یازدهــم 
ــی دو ســال  ــرد: یک ــار ک ــد، اظه ــه داری برنام
ــی  ــم، جریان ــس ده ــات مجل ــل از انتخاب قب
ــه آن  ــم؛ البت ــی راه انداخت ــام همگرای ــا ن را ب
موقــع مرحــوم مهــدوی کنــی در قیــد حیــات 
ــد؛  ــه بیای ــد ک ــرده بودن و از ایشــان تقاضــا ک

ــت. ــا نپذیرف ام
تقــوی افــزود: آقــای مهــدوی کنــی از میــان 
اعضــای شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت 
بنــده را بــرای ایــن مســئولیت انتخــاب کــرد. 
ــد؛  ــر نش ــس حاض ــع هیچ ک ــه آن موق البت
امــا مــن قبــول کــردم. بــا اجــازه ایشــان وارد 
میــدان شــدم و نیروهــای حزب اللهــی را 
ــروه هســتند،  ــدام گ ــه عضــو ک ــارغ از اینک ف
جمــع کــردم؛ مــن ایــن مســئولیت را از 

ــتم. ــت داش ــه روحانی ــع جامع موض
وی تصریــح کــرد: در نظــر داریــم کــه آن 
شــورا را بــا وجــود جمنــا حفــظ کنیــم؛ 
ــدارد.  ــی ن ــا اصطکاک ــا جمن ــوع ب ــن موض ای
همچنــان جلســات 50، 60 نفــره خــود در 
ــه شــورا  ــم. برنام ــای پنجشــنبه را داری روزه
ــوط  ــس من ــات مجل ــه انتخاب ــرای ورود ب ب
بــه نظــر شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت 

ــارس ــت. ف ــارز اس مب
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ادامه از صفحه اول

اســامی،  شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،  علــی 
در  را  صهیونیســتی  رژیــم  اخیــر  جنایــات  پیامــی  در 

کــرد. محکــوم  مســجداالقصی 
ــام آمــده اســت: »حــوادث تاســف بار  در بخشــی از ایــن پی
ــونت بار  ــات خش ــجداالقصی و اقدام ــر در مس ــای اخی روز ه
صهیونیســت ها کــه منجــر بــه شــهادت چهــار شــهروند 
فلســطینی و زخمــی شــدن بیــش از چهارصــد نفــر از 
صاحبــان اصلــی ســرزمین فلســطین شــد، قلــب هــر انســان 

می فشــرد.  را  آزاده ای 
ــل  ــه در راســتای یهودی ســازی کام ــاک ک ــع دردن ــن وقای ای
ــدس  ــر ق ــتی ب ــم صهیونیس ــلط رژی ــریف و تس ــدس ش ق
ــم  ــن رژی ــانی ای ــوی غیرانس ــر خ ــار دیگ ــت، ب ــرقی اس ش

ــاخت. ــان س ــان نمای ــرای جهانی ــغالگر را ب اش

ــاش  ــر ت ــادن ب ــن ارج نه ــامی ضم ــورای اس ــس ش مجل
ــود  ــرزمین خ ــی س ــرای رهای ــطین ب ــت فلس ــروع مل مش
پارلمان هــا  همــه  مشــترک  مســئولیت  بــر  اشــغال،  از 
ــا  ــن نهاد ه ــامی و همچنی ــورهای اس ــان کش ــژه پارلم به وی
از  جلوگیــری  منظــور  بــه  بین المللــی  ســازمان های  و 
 اقدامــات ضــد بشــری رژیــم اشــغالگر قــدس تاکیــد 
ــک  ــان، هت ــای مســلمان و آزادگان جه ــا ملت ه و همســو ب
حرمــت مســجداالقصی و کشــتار ســاکنان مســلمان قــدس 
ــردم  ــود از م ــه خ ــت همه جانب ــر حمای ــرده و ب ــوم ک را محک
غیــور فلســطین در مبــارزات رهایی بخــش خــود تاکیــد 
ــد و خواســتار برخــورد جــدی نهاد هــا و ســازمان های  می کن
رژیــم  بشــری  ضــد  اقدامــات  ایــن  بــا  بین المللــی 

ــت. مهــر ــتی اس صهیونیس

رســول زرگرپــور در جلســه کمیســیون برنامه ریــزی هماهنگــی و 
نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان اصفهــان از کســب 
ــور  ــتان های کش ــطح اس ــال ۹5 در س ــتان در س ــر اس ــه برت رتب
ــت:  ــار داش ــر داد و اظه ــاق کاال و ارز خب ــا قاچ ــارزه ب ــر مب در ام
کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان اصفهــان بــا عنایت 
ــا قاچــاق کاال و ارز کشــور در  ــارزه ب ــه اعــام ریاســت ســتاد مب ب

جایــگاه برتــر کشــوری قــرار گرفتــه اســت.
وی در ادامــه بــه مبــارزه بــا قاچــاق ســیگار اشــاره کــرد و افــزود: 
موضــوع عرضــه و تقاضــای ســیگار بایــد در ارتبــاط بــا مبــارزه بــا 
ــان  ــه ســیگار و قلی ــرا ک ــری شــود؛ چ ــوت پیگی ــا ق ــات ب دخانی
دروازه  ورود بــه مــواد مخــدر و اعتیــاد و قــدم اول اعتیــاد هســتند.

ــن  ــخصی ای ــازمان مش ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه اس
مســئولیت را بــر عهــده دارد، افــزود: حــدود 2 هــزار واحــد مجــوز 

ــای آن  ــاختار و چارچوب ه ــتند و س ــیگار را دارا هس ــروش س ف
ــت. ــخص اس مش

وی بــه اصــاح قوانیــن و مقــررات اشــاره کــرد و افــزود: اگــر نیــاز 
بــه اصــاح قوانیــن وجــود دارد، بایــد دســتورکار ها پیگیــری شــود 

تــا اصاحــات الزم صــورت گیــرد.
زرگرپــور افــزود: مبــارزه بــا قاچــاق و دخانیــات باید تشــدید شــود 

و الزم اســت کــه مســئوالن در مقابلــه بــا قاچــاق بــه روز باشــند.
ــا بیــان اینکــه فرهنگ ســازی در مبــارزه قاچــاق کاال و ارز و  وی ب
ــز اهمیــت اســت، اظهــار  به ویــژه دخانیــات و ســیگار بســیار حائ
داشــت: صداوســیما بایــد همان گونــه کــه قبــا درخصــوص 
مضــرات و پیامدهــای مــواد مخــدر و دخانیــات برنامه هــا و 
ــن  ــان همی ــرد، همچن ــه و پخــش می ک ــذار تهی ــای تأثیرگ تیزره

ــد. روابــط عمومــی اســتانداری اصفهــان ــه ده ــد را ادام رون
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 تالش برای توقف اقدامات ضد بشری صهیونیست ها 
استانداراصفهانخبرداد:

اصفهان، پیشتاز مبارزه با قاچاق در کشور

مشاورعالینمایندهولیفقیه
درسپاه:

هیچقدرتینمیتواندملت
ایرانراشکستدهد

ســردار یــدهللا جوانــی، مشــاور عالــی نماینــده ولــی 
فقیــه در ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا 
ــاره  ــه اظهــارات گســتاخانه آمریکایی هــا درب اشــاره ب
ــار  ــران اظه ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــدازی نظ بران
ــز  ــی چی ــات آمریکای ــای مقام ــت: یاوه گویی ه داش
ــازه  ــرای  ت ــا ب ــن هذیان گویی ه ــازه ای نیســت و ای ت

بــه دوران رسیده  هاســت. 

در ســپاه  فقیــه  ولــی  نماینــده  عالــی  مشــاور 
پاســداران انقــاب اســامی گفــت: آمریکایی هــا 
بیشــتر دچــار یــک نــوع هذیان گویــی شــدند و 
ــابقه  ــه س ــر ب ــد و اگ ــان می بینن ــای پریش خواب ه
دولت هــای قبــل خــود توجــه کننــد، هوشــمندانه تر 

ســخن می گوینــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــران اســامی یــک 
نظــام مردمــی بــوده و مــردم ایــران پشــتوانه 
ــک  ــامی ی ــران اس ــرد: ای ــان ک ــتند، بی ــام هس نظ
ــت  ــادر اس ــران ق ــت ای ــوده و مل ــد ب ــام قدرتمن نظ
از موجودیــت و ارزش هــای حیاتــی خــود دفــاع 
کنــد و هیــچ قدرتــی نمی توانــد ملــت ایــران را                               

شکســت دهــد.
ــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی  ســردار جوانــی ب
ــه  ــردی در منطق ــوذ راهب ــوع نف ــک ن ــران دارای ی ای
اســت، تصریــح کــرد: آمریکایی هــا بایــد واقعیت هــا 
ــان در  ــه دوران امپراتوری ش ــد ک ــد و بپذیرن را ببینن
جهــان و غــرب آســیا ســپری شــده و ایــن منطقه از 

ــت. ــی اس ــای مردم آن ملت ه
در ســپاه  فقیــه  ولــی  نماینــده  عالــی  مشــاور 
پاســداران انقــاب اســامی بــا بیــان اینکــه امــروزه 
ــن  ــزود: ای ــده اند، اف ــدار ش ــه بی ــا در منطق ملت ه
ــه  ــگان در منطق ــوذ بیگان ــش نف ــداری پایان بخ بی
ــر  ــه ه ــت ب ــا دس ــر آمریکایی ه ــود و اگ ــد ب خواه

ــه  ــی متوج ــارت اصل ــا خس ــد، قطع ــی بزنن اقدام
ــد. ــد ش ــا خواه ــود آن ه خ

تصــور  آمریکایی هــا  افــزود:  جوانــی  ســردار 
می تواننــد  اقتصــادی  جنــگ  بــا  می کردنــد 
ــه وجــود  ــران ب ــت ای ــرای مل مشــکات حــادی را ب
اقتصــادی شکســت  نظــر  از  را  ایــران  و  آورنــد 
دهنــد، امــا امــروزه در چنیــن وضعیتــی قــرار 
ــای  ــا از تنگناه ــور م ــده عب ــل عم ــم و از دالی نداری
ســنگین اقتصــادی، ظرفیت هــای خوبــی اســت 
کــه در داخــل فعــال شــده و در ایــن راســتا ســپاه 
ــته ای را  ــش برجس ــامی نق ــاب اس ــداران انق پاس

باشــگاه خبرنــگاران ایفــا کــرده اســت. 

امنیت
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،،
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
ــا بیــان اینکــه ائمــه جمعــه حقوق بگیــر  ب
نیســتند و شــهریه ای کــه رهبــری بــه آنــان 
می دهــد، حــدود 200 هــزار تومــان اســت 
گفت: بخشــی از هزینه های زندگی آنان 
از طریــق مــردم، تدریــس در دانشــگاه و 

موقوفــات مســاجد تامیــن می شــود

دستیارومشاورعالیفرماندهیمعظمکلقواعنوانکرد:

مقاومت، تنها راه برون رفت از فشارهای اقتصادی
رئیسقوهقضائیه:

آمریکا باید فورا شهروندان ایرانی دربند را آزاد کند

ــی  ــاور عال ــتیار و مش ــوی، دس ــی صف ــید یحی ــکر س سرلش
ــم  ــر معظ ــام رهب ــاغ س ــا اب ــوا، ب ــم کل ق ــی معظ فرمانده
انقــاب  بــه خانواده هــای شــهدای وحــدت و ســایر شــهیدان، 
بــا تاکیــد بــر اینکــه رمــز اقتــدار، امنیــت و پیشــرفت انقــاب 
ــت:  ــت اســت، گف ــاد و مقاوم ــگ جه ــظ فرهن اســامی، حف
اگــر روحیــه حماســی از یــک ملــت گرفتــه شــود و جوانانــش 
روحیــه ظلم ســتیزی نداشــته باشــند، آنــگاه در میــان مــردم 
آن دیــار، فرهنــگ زانــو زدن و تســلیم شــدن در برابــر ظالــم 

ــد. ــدا می کن ــج پی تروی
ــده داشــتند  ــزود: در زمــان جنــگ هــم بســیاری عقی وی اف
ــار بیاییــم؛ ایــن تفکــر، یــک تفکــر  ــا دشــمن کن ــد ب کــه بای
ــر  ــت در براب ــر، ایســتادگی و مقاوم ــر دیگ ــود. تفک اشــتباه ب
ظلــم و اســتکبار حتــی بــه قیمــت شــهادت بــود و مــا دیدیــم 

کــه تفکــر دوم جــواب داد.
را  اقتصــادی  فشــارهای  از  برون رفــت  راه  تنهــا  صفــوی 
ــرد:  ــح ک ــف دانســت و تصری ــای مختل ــت در عرصه ه مقاوم
ــت،  ــران اس ــت  ای ــن مل ــر ت ــروز ب ــه ام ــی را ک ــاس عزت لب

مدیــون شــهدا و صبــوری خانواده هــای آنــان هســتیم.
ــای  ــران و خانواده ه ــم همس ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
ــهید  ــرد: ش ــار ک ــدس، اظه ــاع مق ــال های دف ــهدا در س ش
ــاه  ــر از ۸ م ــدس، کمت ــاع مق ــال دف ــی ۸ س ــتری ط شوش

ــش  ــوان از نق ــن نمی ت ــود. بنابرای ــواده اش ب ــت خان در خدم
ــرد. ــی ک ــهدا چشم پوش ــران ش ــگ همس پررن

ــادران،  ــرد: عظمــت همســران، م ــد ک ــه تاکی ــوی در ادام صف
ــدر  ــم. پ ــوش کنی ــد فرام ــدان شــهیدان را نبای ــدران و فرزن پ
شــهیدی در نیمه هــای شــب بــرای خــوردن آب بیــدار شــده 
بــود کــه روی زمیــن افتــاده و تــا صبــح بیهــوش مانــده بــود. 
ــن  ــود، م ــرم ب ــر پس ــه اگ ــرد ک ــان می ک ــور بی ــان این ط ایش

نمی شــدم. این طــوری 
وی بــا بیــان اینکــه از جوانــان می خواهــم کــه زندگــی شــهید 
شوشــتری را مطالعــه کننــد، تصریــح کــرد: بایــد ببینیــم کــه 
اندیشــه و رفتــار شــهید شوشــتری چگونــه بــود کــه بــه چنین 

ــید. جایگاهی رس
ــا  ــودن شــهید شوشــتری ب ــه مانــوس ب ــا اشــاره ب صفــوی ب
قــرآن خاطرنشــان کــرد: شــهید شوشــتری اهــل نمــاز بــود و 

آن را در اول وقــت بــه جــا مــی آورد.
دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قــوا در ادامــه 
بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهید شوشــتری عظمــت ملــت ایــران 
ــی درک  ــه خوب ــتان را ب ــتان و بلوچس ــردم سیس ــژه م به وی
کــرده بــود، اظهــار داشــت: ایــن شــهید بزرگــوار بــرای تقویــت 
وحــدت در سیســتان، بهتریــن برنامه ریــزی را کــرد و در 

هــدف خــود بــه موفقیــت هــم رســید. ایســنا

رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: بــه آمریکایی هــا 
دربنــد  ایرانــی  شــهروندان  فــورا  می گوییــم 
زندان هایشــان را آزاد کننــد؛ نگهداشــتن آنــان در 

اســت. بین المللــی  مقــررات  خــاف  زنــدان 
جلســه  در  الریجانــی  آملــی  صــادق  آیــت هللا 
عالــی مســئوالن قضایــی بــه بیانیــه اخیــر کاخ 
ســفید و رئیس جمهــور آمریــکا کــه مطالبــی را 
ــی  ــئله محاکمات ــژه مس ــران و به وی ــوص ای درخص
کــه در جمهــوری اســامی ایــران در جریــان اســت، 
ــل  ــزود: چه ــرد و اف ــود، اشــاره ک ــرده ب منعکــس ک
مــردم  حقــوق  آمریکایی هــا  اســت کــه  ســال 
ــا  ــه آن ه ــا ب ــا متقاب ــد و م ــال می کنن ــا را پایم م
در  را  مــا  بی گنــاه  شــهروندان  کــه  می گوییــم 
زندان هــای خــود نگــه داشــته اید؛ ایــن کارهــا 
ــن  ــاف قوانی ــرف و خ ــاف ع ــون و خ ــاف قان خ

اســت. بین المللــی 
ــی، رئیــس دســتگاه  آیــت هللا صــادق آملــی الریجان
ــه   ــا ب ــردم م ــی م ــوال عموم ــه ام ــت: ب ــا، گف قض
یــک  دســت درازی کرده ایــد،  واهــی  بهانه هــای 
کســی در لبنــان مــورد تعــرض قــرار می گیــرد یــا یک 
ــام  ــه نظ ــن را ب ــد، ای ــان رخ می ده انفجــاری در لبن

جمهــوری اســامی وصــل و اموال جمهوری اســامی 
ــکار  ــن دزدی آش ــه ای ــد ک ــف می کنی ــران را توقی  ای

است.
ــل  ــا مث ــزود: آمریکایی ه ــه اف ــوه قضائی ــس ق رئی
همیشــه احســاس قلــدری می کننــد و می خواهنــد 
بــا ایــن روش هــا بــه مــردم کشــورهای مختلــف از 

جملــه جمهــوری اســامی ایــران ظلــم کننــد.
وی گفــت: مــا در اینجــا بــه آن هــا می گوییــم شــما 
زندان هــای  در  دربنــد  ایرانــی  فــورا شــهروندان 
ــررات  ــاف مق ــن کار خ ــه ای ــد ک ــکا را آزاد کنی آمری
بین المللــی اســت کــه آن هــا را بــه  اتهامــات واهــی 

ــته اید. ــه داش ــدان نگ در زن
آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی، رئیــس دســتگاه 
قضــا، افــزود: همچنیــن امــوال جمهــوری اســامی 
ایــران را خــاف موازیــن و بــه  صــورت یــک راهزنــی 
و دزدی آشــکار توقیــف کرده ایــد؛ آن را آزاد کنیــد و 
حقــوق ملــت مــا را بــه خودشــان برگردانیــد. کشــور 
ــته  ــی داش ــودش دسترس ــوال خ ــه ام ــد ب ــا بای م

باشــد و ایــن کار بایــد ســریع انجــام شــود.
ــه  ــا علی ــای آمریکایی ه ــن ادعاه ــت: بنابرای وی گف

ــت. تســنیم ــران بی معناس ــامی ای ــوری اس جمه



کوتاه اخبار 
 کاهش تعداد 

مشترکان پرمصرف آب
مطابــق آمارگیــری نقطه به نقطــه در ســال ۱۳۹۵، 
بــه طــور متوســط در ســطح کل کشــور درصــد 
ــب در  ــر مکع ــاالی ۲۰ مت ــرف ب ــا مص ــترکان ب مش
مــاه بــه کمتــر از ۲۲.۳ درصــد از کل مشــترکان 

ــت.  ــیده اس رس
هم اکنــون الگــوی کنونــی مصــرف آب کشــور حــدود 
ــترک  ــون مش ــت و از ۲۲ میلی ــب اس ــر مکع ۱۵ مت
بیــش از ۵۵ درصــد مشــترکان در ایــن دســته 
ــر اســاس  ــز ب ــد. در ســال گذشــته نی قــرار می گیرن
آمارهــای مصــرف، حــدود ۷۰ درصــد مشــترکان 
آب و فاضــاب کمتــر از ۲۰ متــر مکعــب در مــاه 
مصــرف آب داشــتند کــه اکنــون ایــن عــدد کاهــش 
ــه اســت؛ بحــران آب در کشــور موجــب شــده  یافت
از گذشــته  کــه مســئله صرفه جویــی پررنگ تــر 
شــود؛ در ایــن بیــن برخــی مشــترکان مصــرف 
ــم  ــن مه ــرای ای ــرو ب ــه وزارت نی ــد ک ــادی دارن زی
ــا،  ــن راهکاره ــی از ای ــید؛ یک ــی را اندیش راهکارهای
ــاورزی  ــای کش ــمند روی چاه ه ــور هوش ــب کنت نص
اســت. در راســتای برنامــه ملــی ارتقــای بهــره وری 
در ســال ۱۳۹۵ تعــداد ۶۰۰ دســتگاه اندازه گیــری 
ــاری و زهکشــی نصــب شــده؛  روی شــبکه های آبی
همچنیــن تعــداد ۱۳۰۰۰ چــاه غیرمجــاز بســته شــده؛ 
ــت  ــا ظرفی ــه فاضــاب ب ــن تصفیه خان ــر ای ــاوه  ب ع
۴۰۳ هــزار متــر مکعــب در شــبانه روز بــا هــدف 
ــردم،  ــی م ــت زندگ ــتی جه ــرایط بهداش ــن ش تأمی
حفــظ محیــط زیســت و اســتفاده دوبــاره از پســاب 

ــت. اقتصــاد آنالیــن ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ب

تعاونی ها، ضامن کسب و کار 
پایدار در روستاها

ــن  ــد تعاونی هــا بهتری ــر تعــاون می گوی معــاون وزی
راه تجمیــع ســرمایه ها و منابــع خــرد در مناطــق 
محــروم و روســتایی هســتند. او معتقــد اســت 
اجــرای طــرح اشــتغال هــزار روســتا ـ هــزار تعاونــی 
موجــب رفــع فقــر و محرومیــت و ایجــاد اشــتغال 

ــود.  ــتایی می ش ــاط روس ــدار در نق پای
ــع  ــص مناب ــاره تخصی ــری درب ــد کانت ــید حمی س
ــای  ــاد تعاونی ه ــرای ایج ــی ب ــعه مل ــدوق توس صن
ــر اســاس الیحــه برداشــت ۱.۵  روســتایی گفــت: ب
ــا  ــی و ب ــدوق توســعه مل ــع صن ــارد دالر از مناب میلی
ــده  ــرر ش ــامی مق ــورای اس ــس ش ــب مجل تصوی
ایــن منابــع در قالــب تســهیات بــرای توســعه 
تعاونی هــای روســتایی بــا اولویــت بخش کشــاورزی 
توزیــع و در جهــت رفــع فقــر و محرومیــت از نقــاط 
گرفتــه                                                                   بــه کار  محــروم  و  توســعه یافته  کمتــر 

شــود. 
بــه گفتــه وی بــه موجــب ایــن الیحــه مبلغــی 
حــدود ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال بــه شــکل تســهیات 
قرض الحســنه و در قالــب تعاونی هــا بــه روســتاییان 

پرداخــت می شــود. 
کانتــری بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح روســتا ـ تعــاون 
ــا  ــاری ب ــال ج ــرح در س ــن ط ــت: ای ــور گف در کش
 هــدف کمــک بــه اشــتغال روســتایی، توســعه 
ــای  ــت شــبکه تعاونی ه ــی روســتاها و تقوی و آبادان
روســتایی توســط وزارت کار بــه اجــرا درمی آیــد و بــر 
اســاس آن در قالــب تشــکیل تعاونی هــای کشــاورزی 
و صنایــع  دســتی، تســهیات قرض الحســنه بــه 

ــود. ایســنا ــاص داده می ش ــران اختص تعاونگ

کوتاه از اقتصاد

 طرح کارورزی کسی را 
شاغل نمی کند

ــور  ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــاون س مع
ــد: طــرح کارورزی طرحــی نیســت کــه افــراد  می گوی
ــا  ــد ت ــد می کن ــراد را توانمن ــه اف ــد؛ بلک ــاغل کن را ش

ــد.  ــد شــغلی را بپذیرن بتوانن
او معتقــد اســت دانش آموختــگان بــا ورود بــه طــرح 
ــان  ــاز صاحب ــورد نی ــغلی م ــای ش کارورزی مهارت ه

ــد.  ــازار کار را فرامی گیرن ــاغل و ب مش
ســید علــی موســوی در ارزیابــی طــرح کارورزی وزارت 
ــای  ــه دوره ه ــانی ک ــد کس ــرد: ۷۰ درص ــار ک کار اظه
ــذب  ــان ج ــریع ترین زم ــد، در س کارورزی را گذرانده ان
ــی الزم  ــرح کارورزی آمادگ ــذا ط ــده اند؛ ل ــازار کار ش ب
بــرای ورود بــه بــازار کار را در دانش آموختــگان و 

ــد.  ــاد می کن ــدگان کار ایج جوین
ــگان از  ــه اســتقبال کــم دانش آموخت ــا اشــاره ب وی ب
ایــن طــرح گفــت: معتقــدم اگــر اســتقبال کمی نشــان 
داده شــده، بــه ایــن دلیــل اســت کــه دانش آموختــگان 
اطاعــات کاملــی دربــاره ایــن طــرح نداشــته اند؛ 
چــون ایــن الگــو و مــدل موفــق بــوده و هم اکنــون در 

بســیاری از کشــورها در حــال اجراســت. 
ــگان  ــه دانش آموخت ــروز آنچ ــه داد: ام ــوی ادام موس
مراکــز  در  آنچــه  بــا  می آموزنــد  دانشــگاه ها  در 
ــد،  ــی فرامی گیرن ــورت مهارت ــه ص ــه ای ب ــی وحرف فن
ــی  ــاوت اســت؛ در طــرح کارورزی کســری مهارت متف
کــه دانشــجو دارد، جبــران شــده و فــرد بــرای ورود بــه 

بــازار کار آمــاده می شــود. خبرآنالیــن

 حل آلودگی هوا با کمک 
اینترنت اشیا

رئیــس دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه علــم 
و صنعــت زمینه ســازی بــرای حرکــت بــه ســمت 
ــروری  ــور را ض ــن در کش ــای نوی ــتفاده از فناوری ه اس
دانســت و از اینترنــت اشــیا بــه عنــوان حــوزه ای بســیار 

ــرد.  ــام ب ــد ن ــردی در عصــر جدی کارب
احمــد اکبــری گفــت: بــرای اســتفاده از این گونــه 
فناوری هــای نویــن، ابتــدا بایــد پهنــای بانــد سیســتم 
ــود  ــب ش ــای متناس ــن فناوری ه ــا ای ــا ب ــی م  ارتباط
و مشــخصات فنــی و کیفیــت ســرویس شــبکه در حــد 
ــت اشــیا  ــه کشــورهای توســعه یافته باشــد. اینترن بقی
نیــاز بــه زیرســاخت های مخابراتــی مناســب، مطمئــن 

و ارزان دارد.
 وی بــا اشــاره بــه کاربردهــای مختلــف اینترنــت اشــیا 
ــیا  ــت اش ــروزه اینترن ــرد: ام ــان ک ــروز بی ــان ام در جه
ــهری،  ــکی، ش ــی، پزش ــف صنعت ــای مختل در حوزه ه
کشــاورزی، تجــاری و ... کاربــرد دارد. در مباحــث 
شــهری اینترنــت اشــیا بحــث شــهر هوشــمند را 
ممکــن می کنــد کــه بــرای نمونــه بــرای یافتــن و رزرو 
پارکینگ هــای خالــی از طریــق سیســتم های اینترنــت 
ــری  ــرژی کمت ــان و ان ــرف زم ــا ص ــوان ب ــیا می ت اش
بــرای یافتــن جــای پــارک اقــدام کــرد. همچنیــن برای 
ــطح  ــای س ــد دوربین ه ــرل واح ــازی و کنت یکپارچه س

ــت.  ــک گرف ــیا کم ــت اش ــوان از اینترن ــهر می ت ش
اکبــری ادامــه داد: اینترنــت اشــیا در واقــع در خدمــت 
اســتفاده از امکاناتــی اســت کــه در حالــت عــادی بــه 
ــای  ــرمایش مجتمع ه ــش و س ــد. گرمای ــدر می رون ه
ــه گزافــی را  ــرژی و هزین ــرل شــود، ان ــزرگ اگــر کنت ب

ــد.  ــره می کن ذخی
اینترنت اشــیا از طریق یکپارچه ســازی و هوشمندســازی 
ــن  ــی ای ــی و سرمایش ــتم های گرمایش ــرل سیس کنت
قابلیــت را ایجــاد می کنــد کــه در ســاعات یــا روزهــای 
تعطیــل انــرژی در ادارات بــه هــدر نــرود کــه ایــن خــود 
بســیار می توانــد در کنتــرل آلودگــی نیــز مؤثــر باشــد. 

خبــر فارســی

ــی شــدن بررســی  ــد نهای گرچــه در فرآین
در  مرکــزی  بانــک  لوایــح  تصویــب  و 
جلســه هیئــت دولــت، بــار دیگــر موضــوع 
ــه  ــال ب ــی از ری ــول مل ــد پ ــل واح تبدی
تومــان مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، امــا این 
تغییــر هنــوز رســمیت پیــدا نکــرده و برای 
عملیاتــی شــدن بــه مصوبــه مجلــس 
نیــاز دارد؛ بنابرایــن تــا زمانــی کــه الیحــه 
موجــود مــورد تأییــد مجلــس قــرار نگرفته 
ــک  ــوی بان ــرای آن از س ــاز و کار اج و س
مرکــزی تعییــن نشــده، واحــد پــول ملــی 

ــود.  ــد ب ــال خواه ــان ری همچن
روز یکشــنبه در جلســه هیئــت دولــت 
الیحــه پولــی و بانکــی کــه در کمیســیون 
اقتصــاد مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود، 
اعضــای  بیــن  در  قالــب گزارشــی  در 
کابینــه مطــرح و بررســی شــد و مراحــل 

ــرد.  ــی ک ــی را ط نهای
ــه مــواردی کــه مــورد اشــاره قــرار  از جمل
گرفــت، الیحــه تغییــر پــول ایــران از ریــال 
ــاس ۱۰  ــر اس ــن آن ب ــان و تعیی ــه توم ب

ریــال بــود.
پــس از اعــام نتیجــه جلســه هیئــت 
دولــت بــار دیگــر خبــر تبدیــل واحــد پــول 
ــه  ــورد توج ــان م ــه توم ــال ب ــی از ری مل
قــرار گرفــت و حتــی دبیــر هیئــت دولــت 
در یادداشــتی بــا اشــاره بــه مصوبــات 
بانکــی  نظــام  ارتقــای  بــرای  مهــم 
ــر اســاس ایــن  ــه اعــام کــرد: »ب این گون
الیحــه واحــد پــول رســمی کشــور، تومــان 

ــد.« ــن ش ــال تعیی ــادل ۱۰ ری و مع
ــوی  ــل از س ــا قب ــه مدت ه ــی ک موضوع
ــورد  ــی م ــادالت پول ــام مب ــردم و در تم م
واحــد  یعنــی کاربــرد  بــود،  اســتفاده 
رســمیت ریــال،  جــای  بــه   تومــان 

یافت. 
ــش  ــمتی پی ــه س ــا ب ــی فض ــا در حال ام
رفــت کــه انــگار در روزهــای آینــده دیگــر 
بحــث ریــال کامــا منتفــی شــده و واحــد 

ــام  ــن اع ــه ای ــه ک ــمیت یافت ــان رس توم
ــه  ــود؛ چــرا ک ــدی نب اصــا موضــوع جدی
ــت  ــت دول ــته هیئ ــال گذش ــاه س در آذرم
در جریــان بررســی لوایــح بانکــی موضــوع 
تبدیــل واحــد پولــی را از ریــال بــه تومــان 
مــورد بررســی و تصویــب قــرار داده بــود؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه در الیحــه 
پیشــنهادی بانــک مرکــزی و بــر اســاس 
بنــد »ب« مــاده )۲( آن، ایــن تغییــر 
ــران  ــول ای ــز نشــده و واحــد پ مطــرح نی

ــود.  ــام شــده ب ــال اع ری

طــرح موضــوع تصویــب تغییــر واحــد پول 
ــت  ــته هیئ ــال گذش ــه س ــران در جلس ای
دولــت کــه بــه یکبــاره شــکل گرفــت 
ــردم  ــن م ــی در بی موجــب ایجــاد ابهامات
و حتــی مســئوالن شــد؛ بــه گونــه ای کــه 
حتــی در مــواردی ایــن مصوبــه را اجرایــی 
شــدن سیاســت حــذف صفــر از پــول 

ــتند.  ــی دانس مل
ایــن در حالــی بــود کــه در فاصلــه کوتــاه 
بــا واکنــش رئیــس کل بانــک مرکــزی و 
ــل  ــه تبدی ــد ک ــد ش ــام وی تاکی قائم مق
ــه  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــان ب ــه توم ــال ب ری
ــه سیاســت حــذف صفــر  ــای ورود ب معن
متمایــز  یکدیگــر  بــا  و کامــا  نبــوده 

ــتند.  هس
ــه  ــن مصوب ــه ای ــام شــد ک ــن اع همچنی

ــه  ــرام ب ــتای احت ــت در راس ــت دول هیئ
عــرف جامعــه بــوده و نبایــد آن بــا بحــث 

ــط شــود. ــر خل حــذف صف
ــا نزدیــک شــدن  ــا ایــن حــال اکنــون ب ب
لوایــح  بررســی  پایانــی  مراحــل  بــه 
ــت  ــی دول ــام بانک ــاح نظ ــوی اص دوقل
مقامــات  ســوی  از  مدت هاســت  کــه 
اقتصــادی و بانکــی وعــده نهایــی شــدن 
آن داده شــده بــود، بــه نظــر می رســد 
بــه زودی ایــن لوایــح بــه مجلــس تقدیــم 
شــده و بررســی آن در آینــده نزدیــک بــه 

ــود.  ــاز ش ــمی آغ ــور رس ط
در ایــن شــرایط در صورتــی کــه مجلــس 
بــه  خــود  بررســی های  جریــان  در 
پیشــنهاد تبدیــل واحــد پــول ملــی از 
ریــال بــه تومــان رأی مثبــت دهــد، آنــگاه 
در قالــب مصوبــه ای الزم االجــرا بــه بانــک 
مرکــزی ابــاغ شــده و ایــن بانــک پــس 
از اینکــه ســازوکار الزم بــرای اجرایــی 
شــدن را تأمیــن کــرد، آن را رســما در 
آنــگاه  و  داد  خواهــد  قــرار  دســتورکار 
ــول  ــد پ ــر واح ــه تغیی ــت ک ــوان گف می ت

ــت. ــه اس ــمیت یافت ــران رس ــی ای مل
 تسهیل مبادالت

در صورتــی کــه واحــد پــول ملــی بــه 
تومــان تبدیــل شــود، ایــن سیاســت بنــا 
ــزی  ــک مرک ــات بان ــه مقام ــه ک ــر آنچ ب
مــورد تاکیــد قــرار دادنــد، آثــار اقتصــادی 
ــایر  ــر س ــذاری ب ــا اثرگ ــورم ی ــه ت از جمل
بــه  را  اقتصــادی  کان  شــاخص های 
ــب  ــا موج ــت و تنه ــد داش ــال نخواه دنب
تســهیل مبــادالت و برگشــت بــه فضــای 
کــه  چــرا  می شــود؛  جامعــه  عرفــی 
ــه خــود  ــور روزان ــز مــردم در ام ــون نی اکن
ــی،  ــائل بانک ــر از مس ــه غی ــادالت ب و مب
تمــام امــور مالــی خــود را بــر واحــد 

تومــان انجــام می دهنــد.
 تغییر اسکناس

ــان  ــه توم ــال ب ــل ری ــا تبدی ــن ب همچنی

بخش هــا  برخــی  در  اصاحاتــی  بایــد 
چــاپ  حســابداری،  دفاتــر  ماننــد 
ضوابــط  یــا  دســته چک  اســکناس، 
ــام  ــا انج ــاب ها در بانک ه ــداری حس نگه

شــده و بــه تومــان تبدیــل شــود .
بانکــداری  در  کــه  حــال  عیــن  در 
الکترونیــک نیــز تغییراتــی ایجــاد خواهــد 
شــد کــه در مجمــوع موجــب ایجــاد 

نمی شــود.  مــردم  بــرای  مشــکلی 
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در تغییــر 
ــت،  ــه اس ــورد توج ــی م ــول مل ــد پ واح
چــاپ  بــرای  اعمال شــده  تغییــرات 

ــه  ــود ک ــد ب ــد خواه ــکناس های جدی اس
ــک  ــی ی ــکناس های فعل ــه اس ــبت ب نس

ــد.  ــد ش ــر خواه ــر کمت صف
بانــک مرکــزی  آن طــور کــه پیش تــر 
ــدن  ــی ش ــورت اجرای ــرده در ص ــام ک اع
چــاپ  در  جزئــی  اصاحاتــی  قانــون 
ــج  ــه تدری ــال شــده و ب اســکناس ها اعم
وارد چرخــه پولــی خواهــد شــد؛ بنابرایــن 
قــرار بــر ایــن نیســت کــه بــا تبدیــل 
ریــال بــه تومــان بــه یکبــاره تمامــی 
اســکناس های موجــود حــذف شــوند. 

ایســنا

با وجود مصوبه دولت درباره تغییر واحد پول ملی

واحد پولی، همچنان ریال است

ســخنگوی شــرکت مخابــرات ایــران گفتــه اســت: بــه زودی و 
بــا فراهــم شــدن امکانــات، بــرای کارکــرد تلفــن ثابــت بیــش 
از ۵۰ هــزار ریــال در مــاه صورت حســاب ماهانــه صــادر خواهــد 

شــد. 
ــدف  ــا ه ــاب ب ــن صورت حس ــدور ای ــرد: ص ــار ک ــام اظه بیدخ
مشــتریان،  بــرای  صورت حســاب  هزینه هــای  مدیریــت 
ســاماندهی و یکپارچه ســازی پرداخــت قبــوض تلفــن ثابــت، 
بــرای مشــتریان تلفــن ثابــت کــه مبلــغ کارکــرد ماهانــه آن هــا 

ــود.  ــال اســت، خواهــد ب بیــش از ۵۰ هــزار ری
وی افــزود: در ایــن صورت حســاب مشــتریانی کــه قصــد 
دارنــد کارکــرد تلفــن ثابــت خــود را بــه موقــع پرداخــت کننــد، 
ــت و  ــه پرداخ ــض، شناس ــه قب ــت شناس ــا دریاف ــد ب می توانن
ــانی  ــای اطاع رس ــق پیامک ه ــت از طری ــل پرداخ ــغ قاب مبل
ــرای  ــه ارســال می شــود، ب ــا هــدف اعــام کارکــرد ماهان کــه ب

ــد.  ــدام کنن ــا اق ــت هزینه ه پرداخ
بیدخــام بــا اشــاره بــه جایــزه ویــژه مشــتریان خوش حســاب 
گفــت: امــکان مکالمــه رایــگان درون شــبکه بــرای مشــتریانی 
کــه قبــض خــود را تــا پیــش از بیســتم هــر مــاه بــه صــورت 
غیرحضــوری از طریــق درگاه هــای الکترونیکــی پرداخــت 
ــترکین  ــرای مش ــه زودی ب ــه ب ــت ک ــی اس ــد، از امکانات کرده ان

ــت در سرتاســر کشــور اجرایــی خواهــد شــد.  تلفــن ثاب
مدیــر کل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت مخابــرات 
ــه تلفــن ثابــت  ــی ب ــا بیــان اینکــه ارســال پیــام صوت ــران ب ای
ــترکین  ــرای مش ــه زودی ب ــه ب ــت ک ــی اس ــر از امکانات از دیگ
تلفــن ثابــت فراهــم می شــود، خاطرنشــان کــرد: رویــه فعلــی 
ــار آن،  ــع قبــوض ادامــه خواهــد داشــت و در کن چــاپ و توزی
ــک  ــوان ی ــه عن ــز ب ــه نی ــاب ماهان ــانی صورت حس اطاع رس

امــکان جدیــد در نظــر گرفتــه شــده اســت. خبــر فارســی

ــت: در  ــران گف ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــره س ــو هیئت مدی عض
ــا ۳ برابــر  حــال حاضــر شــدت مصــرف انــرژی در کشــور ۵/۲ ت

ــت.  ــی اس ــتانداردهای جهان ــط اس متوس
پیــام باقــری افــزود: در ســالیان اخیــر بــه طــور متوســط مصــرف 

بــرق در کشــور ۶ درصــد رشــد داشــته اســت. 
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه رشــد ۶ درصــدی مصــرف 
ــدار  ــد وارد م ــروگاه جدی ــگاوات نی ــزار م ــد ۵ ه ــرق ســاالنه بای ب

شــود.  بهره بــرداری 
عضــو هیئت مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران گفــت: میــزان 
ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد ۵ هــزار مــگاوات نیــروگاه جدیــد در 

کشــور ۱۸ تــا ۲۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود: بــر اســاس قانون 
هدفمنــدی یارانه هــا قــرار بــود قیمــت بــرق و ســایر حامل هــای 
انــرژی در طــول برنامــه پنجــم توســعه بــه ســمت واقعــی حرکــت 

کنــد. باقــری بیــان داشــت: متاســفانه قدمــی در راســتای واقعــی 
شــدن قیمــت بــرق در طــول ســال های برنامــه پنجــم در کشــور 

ــته نشد.  برداش
وی گفــت: بــرای نمونــه قیمــت بنزیــن از ابتــدای زمــان اجــرای 
قانــون هدفمنــدی یارانه هــا تاکنــون ۱۰ برابــر و در عــوض قیمــت 
بــرق دو تــا ســه برابــر افزایــش یافتــه کــه بــه هیچ وجــه پذیرفتــه 
ــور  ــرق در کش ــت ب ــاح قیم ــر اص ــد ب ــن تاکی ــت. وی ضم نیس
افــزود: قیمــت تمام شــده تولیــد، انتقــال و توزیــع هــر کیلــووات 
ســاعت بــرق امــروز در ایــران بــدون احتســاب ســوخت ۱۰۰ تــا ۱۱۰ 
ــا ۲۵۰  ــه عــدد ۲۴۰ ت ــا احتســاب ســوخت ب تومــان اســت کــه ب

ــد. ــان می رس توم
 وی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر میانگیــن هزینــه دریافتــی 
انــرژی بــرق از مــردم بــه طــور متوســط ۶۰ تــا ۶۴ تومــان بــرای 

هــر کیلــووات ســاعت اســت. وزارت نیــرو

42.6 ۹۰ میلیارد تومان، اعتبار هزینه شده در 4.5
طرح خرید کاال

درصد، کاهش قاچاق میوه  درصد، کاهش تلفات 
شبکه برق

در ســال گذشــته از اعتبــار تخصیص یافتــه بــه طــرح کارت 
ــارد تومــان اســتفاده شــد. ــی، ۴۲.۶ میلی ــد کاالی ایران خری

 ۹۰  ،۹۲ ســال  بــه  نســبت  کشــور  در  میــوه  قاچــاق 
اســت. داشــته  کاهــش  درصــد 

پایــان ســال  تــا  نیمــه دوم ســال 13۹۲  زمانــی  فاصلــه  در 
کاهــش  درصــد   ۴/5 بــرق  توزیــع  شــبکه  تلفــات   ،13۹5

یافــت.
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،،
طــرح موضــوع تصویــب تغییــر واحــد 
ــران در جلســه ســال گذشــته  پــول ای
هیئــت دولــت کــه بــه یکبــاره شــکل 
گرفــت، موجــب ایجــاد ابهاماتــی در 

بیــن مــردم و حتــی مســئوالن شــد

زرساب
ــا  ــد ظــروف آشــپزخانه نچســب ب ــا هــدف تولی ــی زرســاب در ســال ۱۳۶۱ ب شــرکت صنعت
ــتانداردهای  ــه اس ــری از کلی ــا بهره گی ــور ب ــل کش ــارف داخ ــادرات و مص ــت ص ــت جه کیفی
 ،P.T.F.E مرتبــط داخلــی و بین المللــی بــا اســتفاده از بهتریــن مــواد اولیــه اروپایــی ماننــد

پــودر رنــگ و ... تأســیس شــد.
بــه مــوازات تولیــد ظــروف نچســب، بــرای ســهولت کار تعــدادی کارگاه دیگــر نیــز راه انــدازی 

شــد؛ شــامل:
 ۱- کارگاه ماشین سازی: برای ساخت ماشین آالت، قالب ها و تعمیرات 

۲-کارگاه تولید دسته جات باکالیتی: جهت تولید انواع دستگیره  های مورد مصرف 
ــای  ــت و کارتن ه ــی و لمین ــای کادوئ ــواع جعبه ه ــد ان ــت تولی ــازی: جه ۳- کارگاه جعبه س

مــادر
 ۴-بخش طراحی و عکاسی: جهت طراحی محصوالت، بسته بندی ها و بروشورها 

۵-همــراه بــا تولیــد جهــت بازاریابــی، فــروش و توزیــع محصــوالت، گــروه بازاریابــی بســیار 
ــل  ــد مح ــزار و پانص ــش از ه ــه بی ــرویس دهی ب ــه س ــور ب ــر کش ــاب در سراس ــوی زرس ق
عرضــه محصــوالت اعــم از فروشــگاه های لــوازم خانگــی ســطح شــهرها، شــرکت های 

ــد.  ــتغال دارن ــی و ...، اش ــوازم خانگ ــره ای ل ــگاه های زنجی ــرف، فروش ــی مص تعاون
ــه  ــرکت، ب ــط ش ــده توس ــای ارائه ش ــه ضمانت ه ــروش و ارائ ــس از ف ــات پ ــد خدم ۶- واح

ــز اســت. ــه مشــتریان عزی ــاده خدمت رســانی ب صــورت گســترده آم

کیمیای وطن

 بــه همــت واحــد امــور بین الملــل 
بــا مشــارکت شــورای عالــی  و 
جوانــان، شــورای عالــی بانــوان 
پیمانــکاری  مبــادالت  مرکــز  و 
فرعــی )spx(، پــروژه مشــارکت 
همــراه  اتــاق  ایــن  اجتماعــی 
انگلســتان،  بازرگانــی  اتاق هــای 
ــه  ــه مرحل ــتان ب ــل و هندوس برزی
نهایــی رقابــت اتاق هــای جهــان در 

ســیدنی اســترالیا راه یافــت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، ســید عبدالوهاب 
ــه حوزه هــای  ــژه ب ــر گفــت: توجــه وی ــن خب ــا اعــام ای ســهل آبادی ب
جوانــان و بانــوان، از جملــه اهدافــی اســت کــه طــی ســال های اخیــر 
ــود؛  ــه ب ــورد توج ــی م ــای بازرگان ــع آن در اتاق ه ــه تب ــور و ب در کش
لیکــن در اتــاق اصفهــان از ابتــدای دوره  هشــتم اهتمــام بــه مســائل و 
ــی  ــوان یکــی از محورهــای اصل ــه عن ــوان، ب ــان و بان برنامه هــای جوان
فعالیــت اتــاق معرفــی و بــا جدیــت دنبــال شــد و بــا هــدف دســتیابی 
بــه توســعه  پایــدار تــوان اتــاق بــر حــوزه جوانــان و بانــوان متمرکز شــد. 
ــیون  ــام فدراس ــس از اع ــزود: پ ــان اف ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
اتاق هــای بازرگانــی جهــان )WCF(، کلیــه  پروژه هــای اتــاق اصفهــان 
در ایــن حــوزه از جملــه: شــهر فیــروزه ای و دختــران توانــا، دوره  
بازرگانــان کوچــک، رویــداد در مســیر موفقیــت، پروژه هــای )SPX( و 
ســایر پروژه هــا بــه صــورت هدفمنــد مطــرح و بررســی شــد و در نهایت 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان در بخــش پــروژه  مســئولیت اجتماعــی در این 
ــا توجــه بــه کیفیــت مســتندات ارائه شــده  رقابت هــا شــرکت کــرد و ب

بــه فدراســیون اتاق هــای بازرگانــی 
از  توانســت   ،)WCF( جهــان 
ــه  ــروژه ب ــور و ۵۳ پ ــن ۲۷ کش بی
ــد و  ــا راه یاب ــن رقابت ه ــال ای فین
بــه همــراه اتاق هــای بازرگانــی 
ــتان  ــل و هندوس ــتان، برزی انگلس
در جمــع چهــار کشــور راه یافتــه 
بــه مرحلــه  نهایــی قــرار گیــرد. 
ایــن رویــداد دو  افــزود: در  وی 
ــن همایــش  ــه بزرگ تری ســاالنه ک
خصوصــی  بخــش  بین المللــی 
بــه شــمار مــی رود، نماینــدگان اتاق هــای بازرگانــی، تشــکل ها و 
بنگاه هــای تجــاری کشــورهای جهــان دربــاره مســائل مهــم بــه 
تبــادل نظــر خواهنــد پرداخــت و ایــن کنگــره، فرصتــی بی نظیــر بــرای 
ــا مســئولین اتاق هــای  شبکه ســازی تجــاری بین المللــی و آشــنایی ب
ــا و چهره هــای شــاخص اقتصــادی کشــورهای  ــی سراســر دنی بازرگان

ــت.  ــف اس مختل
شــایان ذکــر اســت فدراســیون اتاق هــای بازرگانــی جهــان )WCF( در 
ــوان یکــی از شــاخه های  ــه  عن ــل ســال ۱۹۵۱ تأســیس شــده و ب اوای
تخصصــی اتــاق بازرگانــی بین الملــل بــا هــدف یکپارچه ســازی 
ایجــاد  همچنیــن  و  بین الملــل  اقتصــاد  ســطوح  در  تصمیم هــا 
زمینه هــای متعــدد همــکاری در چارچوب هــای دو و چندجانبــه، 
ــده  ــکیل  ش ــا تش ــان اعض ــه، ATA و ... می ــتم کارن ــت سیس مدیری
ــراری  ــه برق ــت ک ــی اس ــادی غیرسیاس ــیون نه ــن فدراس ــت. ای اس
ارتباطــات ســازنده میــان ۱۲۰۰۰ اتــاق بازرگانــی در بیــش از ۱۳۰ کشــور 

را در دســتورکار دارد.

طــرح  اجــرای  جریــان  در 
ضربتــی اعطــای وام ازدواج 
ــزی  ــک مرک ــن، بان ــه زوجی ب
اعــام کــرده  بانک هــا  بــه 
تأمیــن ضامــن  بــرای  کــه 
هشــت  زوجیــن  ســوی  از 
خواهــد  وجــود  جایگزیــن 
ــه  ــن یاران ــن بی ــت. در ای داش
ــد  ــه خواه ــورد توج ــدی م نق
یکــی  نقــدی،  یارانــه  بــود. 
کــه  اســت  گزینه هایــی  از 

ــوان  ــه عن ــد از آن ب ــت وام ازدواج می توانن ــان دریاف متقاضی
ــوی  ــه نح ــد؛ ب ــتفاده کنن ــی اس ــهیات دریافت ــن تس تضمی
ــه  ــه هســتند، آن ب کــه اگــر زوجیــن مشــمول دریافــت یاران
ــی اســت  ــن در حال ــت. ای ــرار خواهــد گرف ــوان ضامــن ق عن
ــا  ــه بانک ه ــتورکاری ب ــزی در دس ــک مرک ــر بان ــه پیش ت ک
ــا ســقف ۵ میلیــون تومــان را  شــرایط دریافــت تســهیات ت

بــا ضمانــت کارت یارانــه افــراد اعــام کــرده بــود. 
از گزینه هــای دیگــر جایگزیــن ضامــن وام ازدواج ایــن 
اســت کــه اگــر زوجیــن در ســامانه ازدواج یــک بانــک 
مشــترک را انتخــاب کــرده باشــند، ارائــه یــک ضامــن معتبــر 
ــاط  ــرای اقس ــی او ب ــوق دریافت ــزان حق ــه می ــرطی ک ــه ش ب
هــر دو قــرارداد زوجیــن پاســخگو باشــد، کافــی خواهــد بــود. 
همچنیــن اگــر متقاضــی دریافــت تســهیات ازدواج کارمنــد 
ــی،  ــی و انتظام ــروی نظام ــت، نی ــی دول ــا پیمان ــمی ی رس
نهادهــا و مؤسســات عمومــی نظیــر شــهرداری و بنیــاد، 

کمیتــه امــداد و هــال احمــر 
ــه  ــه ارائ ــی ک ــد، در صورت باش
ــاط  ــر اقس ــد کس ــی تعه گواه
از ســازمان مربوطــه بــه همــراه 
ــم  ــوق و حک ــش حق ــه فی ارائ
کارگزینــی و مانــده حقــوق 
ــد، نیــازی  نامبــرده کفایــت کن

ــت.  ــن نیس ــذ ضام ــه اخ ب
ضمانــت یــک نفــر کارمنــد 
ــته  ــی، بازنشس ــمی، پیمان رس
و  نظامــی  نیــروی  دولــت، 
ــد  ــا کارمن ــر ی ــی، کارگ ــا و مؤسســات عموم ــی، نهاده انتظام
ارائــه  بــا  فعــال  و  بــزرگ  تولیدی صنعتــی  شــرکت های 
ــکان  ــز ام ــی نی ــم کارگزین ــی و حک ــش حقوق ــن فی آخری
خواهــد داشــت. همچنیــن ضمانــت یــک نفــر کاســب دارای 
پروانــه کســب کــه در زمــان اعطــای تســهیات دارای فعالیــت 
ــن وام ازدواج  ــوان تضمی ــه عن ــد ب اقتصــادی باشــد، می توان

ــرد.  ــرار گی ــا ق ــرش بانک ه ــورد پذی م
دربــاره متقاضیــان تســهیات در مناطــق روســتایی، ضمانــت 
یــک نفــر ســاکن روســتا کــه اهلیــت و صاحیــت وی توســط 
ــت. از  ــه اس ــود، پذیرفت ــد ش ــتا تأیی ــامی روس ــورای اس ش
ســوی دیگــر ســایر وثایــق قابــل قبــول بــه تشــخیص بانــک 
عامــل کــه بیشــترین میــزان ســهولت و ســرعت در پرداخــت 
ــد؛  ــرش باش ــورد پذی ــد م ــد، می توان ــاد کن ــهیات را ایج تس
از جملــه دریافــت ســفته، چــک معتبــر و ســپرده های 

ــا. بانــک مرکــزی ــتگان آن ه ــی و بس متقاض

تولید ملی
هشت جایگزین ضامن وام ازدواجاتاق بازرگانی اصفهان در جمع ۴ اتاق برتر جهان

شدت مصرف انرژی در ایران ۳ برابر دنیاستارسال پیام صوتی به تلفن ثابت امکان پذیر می شود

عصر خودرو 118 میلیون تومان

یاریس هاچ بک

254 میلیون تومان

RAV۴

200 میلیون تومان

اپتیما )فول(

140 میلیون تومان

سراتو

174 میلیون تومان

اسپورتیج

137 میلیون تومان

النترا

188 میلیون تومان

)new face( توسان

174 میلیون تومان

سوناتا



هشتبهشت
اعزام نخستین گروه زنان اصفهانی 
سرپرست خانوار به عتبات عالیات 

مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان  کیمیای وطن

اصفهــان گفــت: نخســتین گــروه از مددجویــان 
ــداد  ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــوار تح ــت خان سرپرس
ــات  ــات عالی ــه عتب ــال ۹۶ ب ــان در س ــتان اصفه اس

اعزام شدند. 
حمیدرضــا شــیران بــا بیــان اینکــه برگــزاری اردوهای 
زیارتــی عــاوه بــر ایجــاد زمینــه شــکوفایی، رشــد و 
تعالــی خانواده هــای زیــر پوشــش ایــن نهــاد را 
فراهــم مــی آورد، اظهــار داشــت: یکــی از برنامه هــای 
ــارت  ــوق زی ــرح ش ــرای ط ــداد اج ــه ام ــم کمیت مه
ــن  ــه اماک ــی ب ــای زیارت ــزام کاروان ه ــب اع در قال
زنــان  اعــزام  اولویــت  بــا  اســت کــه  مقــدس 
سرپرســت خانــواری کــه بــه فعالیت هــای فرهنگــی 
و اشــتغال زایی مشغول هســتند، انجــام می شــود.

وی بــه اعــزام مددجویــان زیــر پوشــش کمیتــه 
ــال ۹۶  ــتان س ــات در تابس ــات عالی ــه عتب ــداد ب ام
ــت  ــان سرپرس ــراز زن ــزود: 1۶0 نف ــرد و اف ــاره ک اش
ــر  ــغ  ب ــه ای بال ــا هزین ــران ب ــک خی ــه کم ــوار ب خان
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ــدند. ش

  آغاز مرمت دومین خانه تاریخی 
در »ارگ نهچیر« مبارکه  

فرهنگــی  میــراث  اداره  رئیــس  کیمیای وطن

شهرســتان مبارکــه از آغــاز عملیــات مرمــت دومیــن 
خانه ارگ تاریخی نهچیر خبر داد.

ــت  ــات مرم ــه عملی ــاره ب ــا اش ــری ب ــی هللا رهب   ول
ــار داشــت:  ــر اظه ــه ارگ تاریخــی نهچی دومیــن خان
ــرقی  ــع ش ــت بام ضل ــوار و پش ــت دی ــات مرم عملی
ــر 850  ــغ  ب ــاری بال ــا اعتب ــر ب ــه دوم ارگ نهچی خان
میلیــون ریــال از محــل اعتبــارت ملــی توســط 
اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان مبارکــه آغــاز                  

ــد. ش
ــه  ــق ب ــی متعل ــن ارگ تاریخ ــرد: ای ــح ک وی تصری
اواخــر دوره صفویــه بــوده و دارای وســعتی بالــغ  بــر 
18 هــزار متــر مربــع، بــه  عنــوان یکــی از شــاهکارهای 
معمــاری ایرانــی، متشــکل از هشــت حیــاط و خانــه، 
قســمت اداری، مجموعــه اســطبل، انبــار، هشــتی ها، 
ــه  ــر، س ــرج کبوت ــدد ب ــار ع ــو، چه ــای تودرت داالن ه
ــراه  ــال، هم ــا، یخچ ــی، بادگیره ــرج نگهبان ــدد ب ع
بــا تزئینــات گچبــری، نقاشــی های گل و مــرغ و 

ــت. ــس کاری اس مقرن
وی اضافــه کــرد: همچنیــن یکــی از حیاط هــای ایــن 
ــط  ــال توس ــارد ری ــدود ۶0 میلی ــاری ح ــا اعتب ارگ ب
شــهرداری مبارکــه مرمــت می شــود و در آینــده 
نزدیــک بــا کاربــری اقامتــگاه و رســتوران ســنتی بــه 

می رســد. بهره بــرداری 

خطر آتش سوزی در بسیاری از 
مجتمع های تجاری کاشان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــازمان  ــگیری س ــوزش پیش ــات و آم ــاون عملی مع
ــی شــهرداری کاشــان  ــات ایمن آتش نشــانی و خدم
گفــت: بســیاری از مجتمع هــای تجــاری و اداری 
ــتند  ــوردار نیس ــل برخ ــی کام ــان از ایمن ــهر کاش ش
ــرای  ــزرگ ب ــوه ب ــر بالق ــک خط ــئله  ی ــن مس و ای

شــهروندان محســوب می شــود.
  محمــد توکلــی اظهــار کــرد: بی توجهــی بــه امنیــت 
ســاختمان ها در ســطح شــهر، اخطــار بزرگــی اســت 
ــه راحتــی از  ــد؛ امــا ب ــد می کن و جــان همــه را تهدی

ــم. ــور می کنی آن عب
ــاری، اداری و  ــای تج ــتر مجتمع ه ــزود: بیش وی اف
پاســاژهایی کــه در حــال حاضــر در کاشــان فعالیــت 
می کننــد، مــورد تائیــد ســازمان آتش نشــانی نیســتند 
و از نظــر معمــاری و تجهیــزات در وضعیتــی نیســتند 
کــه بتــوان عنــوان یــک ســاختمان ایمــن را برایشــان 

انتخــاب کــرد.
ــن  ــاری ای ــه معم ــوط ب ــکات مرب ــزود: مش وی اف
ســاختمان های تجــاری بیشــتر دربــاره آن هایــی 
دیــده می شــود کــه دو دهــه یــا ســه دهــه از 
ساختشــان می گــذرد؛ بــا ایــن حــال مشــکل تجهیزات 
و بعضــی نواقــص دیگــر در تمــام ســاختمان های 

ــود دارد. ــاری وج تج
مجتمع هــای  آتش ســوزی  داد:  ادامــه  توکلــی 
معضــات  از  یکــی  کشــور،  تجــاری در سراســر 
ــال در شــهر کاشــان،  ــرای مث ــی شهرهاســت؛ ب ایمن
آتش ســوزی مجتمع هــای تجــاری صفویــه و اخیــرا 
ولــی عصــر و چنــد نمونــه دیگــر، ایــن نواقــص را بــار 

ــرد. ــه گوشــزد ک ــه هم ــر ب دیگ
اینکــه ســاختمان های  بــه  بــا اشــاره  توکلــی    
ــد  ــود، بای ــاخته می ش ــروز س ــه ام ــاری اداری ک تج
امکاناتــی از جملــه سیســتم اعــام و اطفــای حریــق، 
مســیرهای فــرار بــر اســاس ضوابــط، خروجی  هایــی 
بــا عــرض مناســب، وســایل تهویــه دود و آالینده هــا 
و ... را داشــته باشــد، گفــت: در ســاختمان های 
جدیــد طبــق ضوابــط بایــد مصالــح غیرقابل اشــتعال 
ــرده شــود و در نازک کاری هــا هــم مســائل  ــه کار ب ب

ایمنــی را رعایــت کننــد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

چنــد ماهــی اســت کــه بــا شــدت گرفتــن فعالیت  
تاکســی آنایــن )اســنپ( در اصفهــان ســوال 
خبرنــگاران از مســئوالن مرتبــط بــا مقولــه حمــل 
ــی و شــهرداری(  ــروی انتظام ــل اســتان )نی و نق
ایــن اســت کــه آیــا فعالیــت این گونــه مراکــز در 
شــهر مجــاز بــوده و عملکــرد ایــن شــرکت ها زیــر 

ذره بیــن نهــاد خاصــی قــرار دارد یــا خیــر؟ 
در ایــن زمینــه نیز مســئوالن تاکنــون اظهارنظرهای 
متفاوتــی داشــته اند؛ امــا پاســخ  معــاون حمــل 
و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان درخصــوص 
فعالیــت تاکســی های آنایــن   ایــن بــود کــه ایــن 
ــروزه  ــر اســت و ام ــت انکارناپذی ــک واقعی ــر ی ام
ــه ای  ــه گون ــران ب ــهروندان از مدی ــت ش درخواس

دیگــر شــده اســت.

ــی  ــت  تاکس ــد اس ــه معتق ــی ک ــا صلوات علیرض
آنایــن،  فرصتــی اســت کــه بایــد آسیب شناســی 
شــود، تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه بایــد نهــادی 
ــن سیســتم را  ــاره ای مســئولیت پاســخگویی درب

بــر عهــده گیــرد.
ــن یــک  ــم  کــه تاکســی آنای ــد بپذیری ــه بای البت
واقعیــت اســت و نبایــد آن را نادیــده گرفــت؛ چــرا 
کــه اگــر آن را بپذیریــم، رفــاه حــال شــهروندان را 

بــه دنبــال دارد.
 تهیه شیوه نامه برای تاکسی آنالین 

وی بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارد کــه البتــه 
شــیوه نامه فعالیــت تاکســی های آنایــن  بــا 
ــارکت  ــا مش ــیرانی و ب ــازمان تاکس ــت س محوری
اســتانداری، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــن  ــن در حــال تدوی و شــرکت های تاکســی آنای
ــج  ــیوه نامه نتای ــن ش ــدن ای ــی ش ــت و اجرای اس

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی را ب خوب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا بایــد بــا برنامه ریــزی 
تاکســی های  از  اســتفاده  پیامدهــای  درســت 
آنایــن  را بــه حداقــل برســانیم، افــزود: بایــد بــه 
ــازی  ــه ب ــرد ک ــورت گی ــزی ص ــه ای برنامه ری گون
ــرکت های  ــی، ش ــدگان تاکس ــرد رانن ــر ب ــه س س

ــیم. ــته باش ــردم را داش ــن و م ــی آنای تاکس
از  خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  صلواتــی 
محور هــای حمــل و نقــل اصفهــان ســخن گفــت 
و از افزایــش 50 درصــدی خودروهــا ی شــخصی 
در معابــر اصفهــان خبــر داد و گفــت: برنامه ریــزی 
بــرای کاهــش اســتفاده از حمــل و نقــل شــخصی 
ــی در  ــل عموم ــل و نق ــت حم ــش جذابی و افزای
دســتورکار شــهرداری اصفهــان قــرار گرفتــه اســت.

وی بــه ایــن مســئله نیــز اشــاره داشــت: تــا 
ــه  ــی ب ــط بی آرت ــت خ ــاری هف ــال ج ــان س پای
ــان  ــی شــهر اصفه ــل عموم ــل و نق سیســتم حم
ــوط  ــه در بســیاری از خط ــد شــد ک ــه خواه اضاف
 تاکنــون اقدامــات اساســی صــورت پذیرفتــه 

است.
 معــاون حمــل و نقــل شــهرداری اصفهــان گفــت: 
ــز در  ــک نی ــل و ترافی ــل و نق ــع حم ــرح جام ط
ــق  ــت طب ــرار اس ــده و ق ــه ش ــان تهی ــهر اصفه ش
ایــن طــرح ســهم حمــل و نقــل عمومــی اعــم از 
اتوبــوس و متــرو تــا ســال 1۴00 از 25 درصــد بــه 

ــد. 50 درصــد افزایــش یاب
 استفاده از سرمایه گذاری خارجی 

جهت راه اندازی تراموا
معــاون شــهردار اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــوا  ــرو و ۳ خــط ترام ــن ۳ خــط مت در نظــر گرفت
ــان برنامــه اصفهــان  ــا پای ــرای شــهر اصفهــان ت ب
1۴00، تصریــح کــرد: خــط یــک متــرو بــه زودی بــه 
ــا  ــک ب ــود و بی ش ــاح می ش ــل افتت ــورت کام ص

اســتفاده از تجربیــات خــط یــک متــرو، افتتــاح 
بقیــه خطــوط بیــش از  5 ســال طــول نمی کشــد.

ــرمایه گذاری  ــتفاده از س ــه داد: اس ــی ادام صلوات
خارجــی جهــت راه انــدازی ترامــوا، مهم تریــن 
ــرکت های  ــاره ش ــن رو درب ــت؛ از ای ــدف ماس ه
ســرمایه گذاری از بیــن کشــورهای چیــن، ایتالیــا 
بــه زودی  را  نهایــی  تصمیم گیــری  فرانســه،  و 
انجــام می دهیــم تــا خــط ترامــوا هــم در اصفهــان 

کلیــد بخــورد.
ــوس  ــد 500 دســتگاه اتوب ــه خری ــا اشــاره ب وی ب
بــرای تقویــت حمــل و نقــل درون شــهر اصفهــان 
ــا اوایــل  گفــت: تعــداد 100 دســتگاه اتوبــوس را ت
ــان امســال  ــا پای شــهریور تحویــل می گیریــم و ت
ــل و  ــبکه حم ــتگاه وارد ش ــه ۳0 دس ــز ماهیان نی

ــود. ــان می ش ــل اصفه نق

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: مــا درصــدد هســتیم در ســال 
1۴00 هــر شــهروند بــا کمتــر از ۴00 متــر پیــاده روی 
بــه حمــل و نقــل عمومــی شــهر دسترســی پیــدا 

کنــد.
وی بــا اشــاره بــه نصــب دوربین هــای ثبــت 

ــال  ــرد: در ح ــار ک ــان اظه ــهر اصفه ــف در ش تخل
حاضــر ۷50 دوربیــن در ســطح شــهر نصــب شــده 
کــه تعــداد آن هــا تــا پایــان ســال جــاری بــه 1۳00 

ــد. ــش می یاب ــن افزای دوربی
ــرای  ــت ب ــه زیرســاخت های افزایــش رغب   وی ب
افــزود:  و  اشــاره کــرد  از دوچرخــه  اســتفاده 
درصــدد هســتیم مســیرهای دوچرخه ســواری  
شــهر را بــه 100 کیلومتــر مصــوب افزایــش دهیــم.

 ۶00 حاضــر  حــال  در  اضافــه کــرد:  صلواتــی 
ــدار خــارج شــود. ــد از م ــه بای ــم ک ــوس داری اتوب

 سرب اتوبوس های دودزا در چشم 
مردم!

معــاون حمــل و نقــل شــهرداری اصفهــان افــزود: 
ــاری  ــان، حف ــودن اصفه ــه تاریخــی ب ــا توجــه ب ب
ایســتگاه های تختــی و میــدان امــام حســین)ع( 
بــه دلیــل وجــود اشــیای تاریخــی و بافــت 
فرســوده، ســختی هایی داشــت و قــرار اســت 
کشــفیات تاریخــی ایــن ایســتگاه ها، در مــوزه ای 

ــه شــود. ــی تعبی ــرو تخت در ایســتگاه مت
ــای وطــن  ــگار کیمی ــه خبرن ــی در پاســخ ب صلوات
مبنــی بــر اینکــه بــرای رفــع مشــکل اتوبوس هــای 
دودزا چــه اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت، گفــت:      
قــرار اســت طــی قــراردادی اتوبوس هــای شــهری 
ــود و  ــازی ش ــی نوس ــش خصوص ــک بخ ــه کم ب
ــورت  ــهر ص ــه ش ــا در کلی ــن اتوبوس ه ــع ای توزی

خواهــد گرفــت.
وی بــا اشــاره به برخــورد بازرســان اتوبــوس گفت: 
بــرای حــل مشــکات ناشــی از برخــورد بازرســان 
ــرار  ــا، ق ــی در کارت ه ــارژ کاف ــود ش ــل نب ــه دلی ب
اســت در کارت هــای شــهروندان یــک یا دو شــارژ 
ــه  ــر ارائ ــل اضافه ت ــل و نق ــت حم از ســوی معاون
شــود تــا مســافر فرصــت داشــته باشــد بــه باجــه 

شــارژ برســد و کارت خــود را شــارژ کنــد.

معاون توســعه منابــع و پشــتیبانی وزارت ورزش 
و جوانــان گفــت: پروژه هــای ورزشــی بــا بیــش 
از ۷0 درصــد پیشــرفت تــا پایــان امســال تکمیــل 

ــند. ــرداری می رس ــه بهره ب ــوند و ب می ش
ــان و در  ــه اصفه ــازاده در ســفر ب ــی آق ســید عل
ــان  ــمال اصفه ــع در ش ــوار واق ــتان برخ شهرس
افــزود: بــا تخصیــص ۶۷0 میلیــون تومــان 

ــام  ــن نیمه تم ــل اماک ــرای تکمی ــه ب ــاری ک اعتب
شــده،  پیش بینــی  برخــوار  شهرســتان 
دســت کم پنــج طــرح ورزشــی از طرح هــای 
ــال ۹۶  ــان س ــا پای ــتان ت ــن شهرس ــی در ای مل
ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــود و ب ــل می ش تکمی
حبیب آبــاد،  شــهرهای  ورزشــی  طرح هــای 
کمشــچه، محســن آباد، زمیــن چمــن مصنوعــی 

در  بانــوان  اختصاصــی  ســالن  و  دولت آبــاد 
ــی  ــن نیمه تمام ــزو اماک ــوار، ج ــتان برخ شهرس
هســتند کــه بیــش از ۷0 درصــد پیشــرفت 

ــد. ــی دارن فیزیک
ــر کل  ــاض مدی ــا ســید محمــد فی وی همــراه ب
طــرح و برنامــه، میرمحمــد غــراوی مشــاور 
وزیــر و مدیــر کل دفتــر نظــارت فنــی بــر اماکــن 

اجرایــی  مشــاور  مرتضــی کوهــی  ورزشــی، 
معاون توســعه منابــع و پشــتیبانی وزارت ورزش 

ــرده اســت. ــان ســفر ک ــه اصفه ــان ب و جوان
ورزشــی  مجموعــه  از  همچنیــن  آقــازاده 
چمــن  زمیــن  و  محســن آباد  نیمه تمــام 
ــت  ــی مل ــه ورزش ــاد مجموع ــی دولت آب مصنوع
ــع در  ــروژه اســتخر شــنای شاهین شــهر واق و پ

شــمال اصفهــان بازدیــد کــرد.
ــور  ــی در کش ــای ورزش ــرانه فضاه ــن س میانگی
یــک متــر مربــع و در اســتان اصفهــان ۳2 صــدم 

متــر مربــع تخمیــن زده می شــود و از ایــن 
جهــت رتبــه اصفهــان در بیــن اســتان های کشــور 
ــت. ــی 2۶ اس ــای ورزش ــرانه فضاه ــاظ س از لح

مدیــر کل دفتــر فنــی و نظــارت بــر اماکــن 
ورزشــی وزارت ورزش و جوانــان نیز روز یکشــنبه 
ــا  ــود: ب ــه ب ــد گفت ــه نهاون ــفر ب ــته در س گذش
هدف گــذاری و تخصیــص منابــع مالــی الزم 
ــی  ــرح ورزش ــاری ۹۴۴ ط ــال ج ــان س ــا پای ت
ــش از ۷0  ــی بی ــرفت فیزیک ــا پیش ــام ب نیمه تم

می رســد. بهره بــرداری  بــه  درصــد 

ــه  ــا اشــاره ب ــه در ناجــا ب ــی فقی ــده ول نماین کیمیای وطن

ــرو گفــت:  ــن نی ــرآن در ای تربیــت بیــش از ۷0 هــزار حافــظ ق
امــروز نیــروی انتظامــی از نظــر فعالیت هــای قرآنــی، ســرآمد 

همه سازمان های دولتی در کشور است. 
حجت االســام ابوتــراب بهرامــی در جمــع کارکنــان فرماندهــی 
انتظامــی اســتان اصفهــان بــا تقدیــر از تاش هــای صورت گرفته 

در نیــروی انتظامــی، وجــود امنیــت پایــدار در داخــل کشــور را 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــای انتظام ــات نیروه ــل زحم حاص
ــادی،  ــرفت های اقتص ــه پیش ــاخت هم ــت، زیرس ــروز امنی ام
ــدهللا  ــت و بحم ــی اس ــی و اجتماع ــی، علم ــی، فرهنگ سیاس
بــه لطــف خداونــد متعــال و خدمــات پلیــس ایــن امنیــت در 

ــه بهتریــن شــکل ممکــن فراهــم شــده اســت. کشــور مــا ب

وی ســپس بــه فعالیت هــای قرآنــی در نیــروی انتظامــی 
اشــاره و اظهــار کــرد: ناجــا از نظــر فعالیت هــای قرآنــی ســرآمد 
ــی کشــور  ــی اســت و مســئوالن قرآن ــه ســازمان های دولت هم
بارهــا بــه ایــن موضــوع پرداختــه و بــه مســئوالن نیــرو تبریــک 

گفته انــد.
ایــن مقــام مســئول پلیــس، اســتان اصفهــان را پلیــس برتــر در 
زمینــه توســعه و ترویــج فرهنــگ قرآنــی، برگــزاری کاس هــای 
دینــی و تربیــت حافظــان قــرآن عنــوان و اظهــار کــرد: امــروز در 
کل نیــروی انتظامــی کشــور بیــش از ۷0 هــزار نفــر از نیروهــای 
ــزء و  ــک ج ــظ ی ــا حاف ــای آن ه ــه و خانواده ه ــور و وظیف پای

بیشــتر هســتند و عــاوه بــر ایــن 150 حافــظ کل قــرآن کریــم 
نیــز در ایــن نیــرو جــود دارد کــه مســلما چنیــن افــرادی باعــث 

خیــر و برکــت بــرای پلیــس کشــور خواهنــد بــود.
ــدر شــدن  ــور را مقت ــه مذک ــم آی ــام مســئول درس مه ــن مق ای
ــار داشــت:  ــوان کــرد و اظه ــای اســتکبار امــروز عن ــر دنی در براب
دولت هــای اســتکباری امــروز بــرای تامیــن منافــع خــود 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــد نیس ــزی پایبن ــچ چی ــه هی ب
و  فلســطین  عــراق،  بحریــن،  یمــن،  مظلــوم  ملت هــای 
افغانســتان زور می گوینــد و متاســفانه کشــورهای عربــی 

منطقــه نیــز سیاســت های آن هــا را دنبــال می کننــد. 

تکمیل پروژه های ورزشی با پیشرفت بیش از 70 درصدی تا پایان امسال

نماینده ولی فقیه در ناجا خبر داد:

حضور بیش از 70 هزار حافظ قرآن در ناجا

»نقش های هندسی در هنر 
اسالمی« در پله چاپ ششم

ــامی«  ــر اس ــی در هن ــای هندس ــاب »نقش ه  کت
ــارات  ــوی انتش ــا از س ــعود رجب نی ــه مس ــا ترجم ب

ــه چــاپ ششــم رســید. ســروش ب
  چــاپ ششــم کتــاب »نقش هــای هندســی در 
ــر اســامی« نوشــته عصــام الســعید و عایشــه  هن
پارمــان بــا ترجمــه مســعود رجب نیــا از ســوی 
ــازار نشــر شــد. انتشــارات ســروش منتشــر و وارد ب
نقــش  اســامی،  تجســمی  هنرهــای  میــان  از 
هندســی کــه نخســت در معمــاری روزگار کهــن 
)به ویــژه در مصــر(، بــا دسترســی نداشــتن بــه 
معیارهــای اندازه گیــری دقیــق بــرای انتقــال نقشــه 
ــمان و  ــا ریس ــا ب ــرده و تنه ــه کار ب ــاختمان ها ب س
ــد،  ــر می ش ــری از آن میس ــوب بهره گی ــاره چ چندپ
ــش  ــرای پیدای ــت ب ــه ای گش ــت و پای ــی یاف اهمیت

نقش هــای دلکــش و دالویــز اســلیمی.

در ایــن کتــاب، اصــول و شــیوه پرداختــن ایــن 
منــدرج  زیبایی هــای  و  شــده  نمــودار  نقش هــا 
ــده ای از آن در  ــهم عم ــه س ــامی ک ــای اس در بناه
ایــران موجــود اســت، بــه دســت داده شــده اســت. 
هندســه کــه اســاس آن در تناســب و تقــارن اســت 
در چنــد هنــر اســامی اســتفاده فــراوان یافتــه 

ــت.  اس
هــدف ایــن پژوهــش همانــا پیگیــری چگونگــی پی 
ــی  ــور کل ــا و تص ــه اندازه ه ــت ب ــان اس ــردن آدمی ب
شــکل های هندســی ترکیبــی و فرآینــد به کارگیــری 

آن هــا در رشــته های گوناگــون هنــر اســامی.
هنــر اســامی از نظــر تاریــخ آن مــورد بررســی های 
گســترده ای قــرار گرفتــه اســت؛ ولــی بررســی 
ــای  ــن پژوهش ه ــه متضم ــری آن ک شــیوه های هن
ــن، جــز از ســوی  ــم اســتادی ف ــی اســت و ه علم

ــوده اســت. ــدک طــرف توجــه نب گروهــی ان
نویســندگان ایــن کتــاب در تحلیــل کار خــود تــا آنجــا 
ــن در  ــی را در روزگار که ــای هندس ــن الگوه ــه ای ک

معمــاری بــرای اندازه گیــری بــه کار می گرفتنــد 
دنبــال کرده انــد. در واقــع در غیــاب واحدهــای 
انتقــال  از  بهره گیــری  بــه  دقیــق  اندازه گیــری 
و انطبــاق یــک نقشــه بــه اندازه هــای مختلــف 
ــا« در  ــره مبن ــک »دای ــا دادن آن در ی ــق ج از طری

می پرداختنــد. گوناگــون  اندازه هــای 
ایــن اثــر کــه در هفــت فصــل بــه نــگارش درآمــده 
ــای  ــدازه، الگوه ــی و ان ــون آدم ــی چ ــت، مباحث اس
معمــاری،  اســامی،  طرح هــای  در  هندســی 
خوشنویســی اســامی، عــروض در شــعر عــرب، 
ــا در  ــل الگوه ــام و تحلی ــان اس ــیقی در جه موس
ــر  ــرار داده و ه ــی ق ــورد ارزیاب ــی را م ــای عمل هنره
یــک را بــا مثال هــای ملمــوس در ذهــن مخاطبــان 

بــه تصویــر می کشــد.
چــاپ ششــم کتــاب »نقش هــای هندســی در هنــر 
ــت 18  ــا قیم ــور و ب ــه مص ــامی« در 1۶8 صفح اس
هــزار تومــان از ســوی انتشــارات ســروش منتشــر 
شــده و در اختیــار عاقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.

ــده  ــا پدی ــه ب ــده مقابل ــن ش ــه تدوی برنام
گــرد و غبــار در شهرســتانهای آران و بیــدگل، 
کمیتــه  در  ناییــن  و  اردســتان، کاشــان 
ــار  ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــه ب ــی مقابل تخصص

ــید. ــب رس ــه تصوی ــان ب ــتان اصفه اس
افزایــش گــرد و غبــار و توســعه کانون هــای 
فرســایش بــادی کــه بــه دلیــل خشکســالی 
هــای پــی در پــی در کانون هــای گــرد و غبــار 
در اســتان بویــژه شــرق اصفهــان توســعه و 
پدیــد آمــده، یکــی از چالش هــای مهــم 

محیــط زیســت اســتان اصفهــان اســت.
ــش  ــع کاه ــه جام ــل برنام ــن دلی ــه همی ب
آلودگــی هــوای اصفهــان از ســال ۹2 بــا 
هــدف شناســایی کانون هــای فرســایش 
بــادی و مولــد گــرد و غبــار طبیعــی و انســان 
ســاز در دســتور کار کارشناســان محیــط 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــت اس زیس
ــزار  ــون و ۹0 ه ــک میلی ــود ی ــه بوج باتوج
هکتــار کانــون بحرانــی گــرد و غبــار در 
ــداد  ــت تع ــوز فعالی ــان، مج ــتان اصفه اس
ــچ ســنتی  ــد گ ــای تولی ــادی از کارخانه ه زی
بــه عنــوان یــک تهدیــد جــدی بــرای محیــط 

ــد. ــد نش ــت تمدی زیس

همچنیــن بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی 
بــرای چهــار شهرســتان های مواجــه بــا 
ایــن پدیــده، کمیتــه مقابلــه بــا پدیــده 
گــرد وغبــار بــه ریاســت مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان تشــکیل و 
ــی و  ــه بررس ــن زمین ــای الزم در ای برنامه ه

ــد. ــد ش تأیی
ــان  ــط زیســت اســتان اصفه ــرکل محی مدی
در جلســه کمیتــه تخصصــی مقابلــه بــا 
ــه  ــان ک ــتان اصفه ــار اس ــرد و غب ــده گ پدی
شهرســتان های  فرمانــداران  حضــور  بــا 
آران و بیــدگل، اردســتان، ناییــن و نماینــده 
ــت:  ــد، گف ــکیل ش ــان تش ــداری کاش فرمان
ــرد و  ــده گ ــا پدی ــه ب ــه مقابل ــن برنام تدوی
غبارمنطقــه مرکــزی اصفهــان بــه دلیــل 
ــی و  ــی، ترافیک ــای صنعت ــع آلودگی ه تجمی
ــای  ــی از کانون ه ــق ناش ــار ذرات معل انتش
و  ایــن شهرســتان  در  بــادی  فرســایش 
همچنیــن تمرکــز جمعیتــی در مرکــز اســتان 

ــت. ــرار گرف ــت ق در اولوی

تــاش  از  تقدیــر  بــا  ظهرابــی  حمیــد 
شهرســتان های فعــال در تدویــن برنامــه 
مقابلــه بــا پدیــده گــرد وغبــار، تهیــه و مطرح 
ــار در  ــرد و غب ــا گ ــه ب ــه مقابل ــدن برنام ش
ــک و  ــور و بیابان ــز و خ ــتان های نطن شهرس
شهرســتان های مرتبــط در ســتاد مقابلــه بــا 
پدیــده گــرد و غبــار اســتان کــه بــه ریاســت 
را  می شــود  تشــکیل  اصفهــان  اســتاندار 

ــد. ــتار ش خواس
فرمانــداران حاضــردر جلســه نیــز بــا تشــریح 
وضعیــت زیســت محیطــی هرشهرســتان به 

ارائــه پیشــنهادها و اعــام نیازهــای اولویــت 
دار در زمینــه مقابلــه بــا پدیده گــرد و غبار در 

حــوزه اجرایــی خــود پرداختنــد.
ــن  ــه تدوی ــه برنام ــن جلس ــن در ای همچنی
شــده در ســتاد شهرســتانی مقابلــه بــا 
ــتان های آران و  ــار شهرس ــرد و غب ــده گ پدی
ــه  ــن، ارائ ــان و نایی ــتان، کاش ــدگل، اردس بی
ــتی های  ــل کاس ــی و تکمی ــس از ارزیاب و پ
تخصصــی  تصویــب کمیتــه  بــه  جزئــی 
مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار اســتان 

ــید. رس

در هفتــه پایانــی تیرمــاه امســال، کانشــهر 
غبــار  و  گــرد  پدیــده  شــاهد  اصفهــان 
اســتانی بــرون  منشــاء  بــا   غیرمنتظــره 

 بود.
رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهان در جلســه 
ــده  ــا پدی ــه ب ــروه مقابل ــاده کارگ ــوق الع ف
گــرد و غبــار اســتان در هفتــه گذشــته اعــام 
کــرد کــه گــرد و غبــار داخــل اســتان اغلــب 
ــات  ــتان نش ــمال اس ــرق و ش ــی ش از نواح

می گیــرد.
ــرد و  ــا گ ــه ب ــرای مقابل ــرد: ب ــد ک وی تاکی
غبــار بــرون اســتانی برنامــه ریــزی کمتــری 
ــار  ــرد و غب ــروز گ ــه اســت و ُب صــورت گرفت
هفتــه گذشــته در ایــن اســتان بایــد بصــورت 

ویــژه بررســی شــود.
یکصــد کیلومتــری  در  تــاالب گاوخونــی 
ــه  ــش ب ــال پی ــه از 10 س ــان ک ــرق اصفه ش
ــون  ــده، اکن ــه خشــکی گرایی ــن ســو رو ب ای
اســتان  محیطــی  زیســت  معضــل  بــه 
تبدیــل شــده اســت بگونــه ای کــه ســامت 
ســاکنان منطقــه میانــی کشــور تــا پایتخــت 
ــد ریزگردهــا  ــوه تولی ــون بالق را از لحــاظ کان

تهدیــد می کنــد. ایرنــا
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ــده انتظامــی شهرســتان خمینی شــهر از دســتگیری  فرمان
دوســارق حرفــه ای ســیم بــرق و کشــف ۴0 کیلوگــرم ســیم 

ســرقتی خبــر داد. 
ســرهنگ علــی جعفری نــژاد گفــت: در پــی وقــوع چندیــن 
ــهر،  ــتان خمینی ش ــرق در شهرس ــیم ب ــرقت س ــره س فق
ایــن  مأمــوران  دســتورکار  در  موضــوع  بــه  رســیدگی 
شهرســتان قــرار گرفــت. وی افــزود: مامــوران گشــت یگان 
امــداد ایــن فرماندهــی حیــن گشــت زنی موثــر و هدفمنــد 
خــود در ســطح حــوزه اســتحفاظی بــه دو نفــر ســارق کــه 
ــه  ــد ک ــد، برخوردن ــرق بودن ــای ب ــدن کابل ه ــال بری در ح
متهمــان بــه محــض دیــدن مأمــوران متــواری شــدند؛ امــا 

در نهایــت دســتگیر شــدند.  
ایــن مقــام انتظامــی اضافــه کــرد: در بازجویــی از وســایل 
ــدار ۴0  ــی و مق ــیم چین ــی س ــک قیچ ــا ی ــراه آن ه هم
کیلوگــرم ســیم بــرق ســرقتی بــه ارزش 12 میلیــون ریــال 
ــژاد ادامــه داد: متهمــان  کشــف شــد. ســرهنگ جعفری ن
بــه همــراه پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجع 

قضائــی معرفــی شــدند. پایــگاه خبــری پلیــس

نجات ۸ نوع خزنده نادر در آران و 
بیدگل از دست سودجویان  

ــدگل  ــت آران و بی ــط زیس ــت از محی ــس اداره حفاظ رئی
گفــت: 8 نــوع خزنــده بــه نــام گکــوی دم پــخ کایزرلینــک، 
ــی  ــی آگه ــروش اینترنت ــرای ف ــودجو ب ــردی س ــط ف توس
شــده بودنــد کــه وی توســط محیــط زیســت بــه دام افتــاد. 
اللهیــار دولت خــواه اظهــار داشــت: فــردی کــه ایــن خزنــده 
ــرای  ــود، ب ــه ب ــدگل گرفت ــای آران و بی ــادر را در تاغ زاره ن
ــیاری  ــا هوش ــه ب ــود ک ــی داده ب ــی اینترنت ــروش، آگه ف
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت کاشــان بــه دام 
افتــاد و از ایــن فــرد 8 نــوع خزنــده یادشــده زنــده و ســالم 
گرفتــه و پرونــده فــرد بــه مقام هــای قضایــی تحویــل داده 
ــای  ــری و تاغ زاره ــق کوی ــت: مناط ــار داش ــد. وی اظه ش
آران و بیــدگل، زیســتگاه نمونه هــای نــادر خزنــدگان و 
جانــوران اســت و نیــاز بــه توجــه بیشــتر مــردم بــرای حفظ 

آن هــا وجــود دارد.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آران و بیــدگل 
تصریــح کــرد: آران و بیــدگل منطقــه ویــژه و خــاص 
ــا  ــد ب ــت و بای ــوران اس ــدگان و جان ــادر خزن ــای ن گونه ه
اطاع رســانی بــه مــردم بــرای حفاظــت از گونه هــای 
ناشــناخته جانــوری در تاغ زارهــا و رمل هــا بــه زندگــی 
ــر  ــر اث ــا ب ــود ت ــژه ش ــه وی ــات توج ــن حیوان ــات ای و حی
ــه  ــب ب ــراد فرصت طل ــودجویی اف ــده ای و س ــی ع ناآگاه

ــود. ــارت وارد نش ــت خس ــط زیس محی
فــروش، خریــد و عرضــه  قانــون،  وی گفــت: طبــق 
حیوانــات وحشــی جــرم محســوب می شــود و بــرای 
هــر کــدام مبلــغ 5 میلیــون تومــان جریمــه درنظــر گرفتــه 

ــت. مهــر ــده اس ش

200 میلیون ریال اسکناس تقلبی و 
مقداری مشروب در تیران کشف شد

معاونــت اطاعــات ســپاه صاحب الزمان)عــج( اســتان 
اصفهــان، در اطاعیــه ای از کشــف و ضبــط اســکناس های 
تقلبــی، مــواد مخــدر و مقــدار زیــادی مشــروبات الکلــی در 

شهرســتان تیــران و کــرون خبــر داد.

بــا  اصفهــان  ســپاه  اطاعــات  معاونــت  از  نقــل  بــه 
امــام  گمنــام  ســربازان  شــبانه روزی  تاش هــای 
ــی  ــات ضربت ــی عملی ــان و ط ــتان اصفه ــج( اس زمان)ع
ــی وارد  ــای امنیت ــی، نیروه ــتور قضائ ــذ دس ــد از اخ و بع
ــران و  ــی در تی ــده مشــروبات الکل ــاغ شــخصی تولیدکنن ب
کــرون شــدند. در ایــن اطاعیــه افــزوده شــده اســت: در 
ــاز،  ــی دست س ــروبات الکل ــر مش ــات 200 لیت ــن عملی ای
200 میلیــون ریــال اســکناس جعلــی، مقادیــری تریــاک و 
تعــدادی دســتگاه دریافــت تصاویــر ماهــواره ای کشــف و 2 

ــدند. ــت ش ــز بازداش ــر نی نف
مالــک بــاغ و متهــم اصلــی کــه مشــروبات الکلــی تولیــد 
می کــرد، از اعضــای اصلــی برپایــی مجالــس لهــو و لعــب 
ــده،  ــان پرون ــت. متهم ــرون اس ــران و ک ــتان تی در شهرس
بــرای ســپری کــردن مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی 

ــا ــده اند. ایرن ــی ش معرف

 پیازهای پاکستانی قاچاق 
از میدان میوه اصفهان جمع شد

مدیــر بازرســی اصنــاف اســتان اصفهــان  کیمیای وطن

گفــت: بــه دنبــال کاهــش تولیــد پیــاز در اصفهــان و کمبــود 
آن، شــاهد وارد کــردن 25 تــن پیــاز قاچــاق از کشــور 
پاکســتان بودیــم کــه ایــن محمولــه در میــدان میــوه و تره بار 
کشــف شــد. جــواد محمــدی فشــارکی اظهــار داشــت: طــی 
بازرســی بــه عمــل آمــده توســط بازرســان مدیریت بازرســی 
و نظــارت اصنــاف اســتان از میــدان مرکــزی میــوه و تره بــار 
در اصفهــان مقــدار 25 تــن پیــاز خارجــی قاچــاق محصــول 
کشــور پاکســتان بــه ارزش 850 میلیــون ریــال کشــف 
جمــع آوری و جهــت انجــام ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجع 

قضایی تحویل داده شد. 
وی از کشــف ۴ هــزار کیلوگــرم پرتقــال خارجــی در میــدان 
ــار خبــر داد و بیــان داشــت: ۴ هــزار کیلوگــرم  میــوه و تره ب
پرتقــال خارجــی قاچــاق بــه ارزش 2۴0 میلیــون ریــال 
کشــف و ضبــط شــد و جهــت انجــام ســیر مراحــل قانونــی 
ــی  ــر بازرس ــد. مدی ــل داده ش ــی تحوی ــع قضای ــه مراج ب
اصنــاف اســتان اصفهــان همچنیــن از کشــف و ضبــط حدود 
ــو  ــامل لیم ــاق ش ــوه قاچ ــواع می ــرم ان ــن و ۳00 کیلوگ ۴ ت
تــرش و انبــه خارجــی در محــل ســایت پســماند اصفهــان 
خبــر داد و گفــت: ایــن مقــدار پــس از کشــف و جمــع آوری 

ــد. ــا ش ــازی امح ــده فشرده س ــی فرآین ط

تصویب برنامه مقابله با گرد و غبار در کاشان، آران و بیدگل 
اردستان و نایین

،،
تاکســی آنالیــن یــک واقعیــت اســت 
و نبایــد آن را نادیــده گرفــت؛ چــرا 
کــه اگــر آن را بپذیریــم، رفــاه حــال 

شــهروندان را بــه دنبــال دارد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در پاسخ به کیمیای وطن:

تاکسی آنالین،  واقعیتی انکارناپذیر
اتوبوس های شهری به کمک بخش خصوصی نوسازی می شوند
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رخداد
 ایجاد شغل برای 2 هزار نفر 
با راه اندازی معادن غیرفعال 

زغال سنگ  
فرمانــدار راور گفــت: بــا افزایــش تولیــد زغــال و 
راه انــدازی معــادن غیرفعــال می تــوان بــرای دســت کم 

ــرد. ــروی جــوان شــغل ایجــاد ک ــر نی 2 هــزار نف
ــود در  ــع موج ــه موان ــی ب ــن میرصادق ــید حس س
جملــه  از  معــادن شهرســتان  راه انــدازی  زمینــه 
پهنه هــای معــادن، قــرار گرفتــن در محــدوده محیــط 
زیســت و ... اشــاره کــرد و از رئیــس ســازمان 
ــرای  ــدن و تجــارت اســتان خواســت ب ــت، مع صنع

ــد. ــاش کن ــع ت ــن موان ــع ای رف
میرصادقــی تصریــح کــرد: صنعــت فــرش دســتباف، 
یکــی از مشــهورترین هنرهــای شهرســتان راور اســت 
کــه در بازارهــای جهانــی شــهرت خاصــی دارد و هنوز 
هــم ایــن هنــر ارزشــمند در ســطح شهرســتان فعــال 

. ست ا
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 6 هــزار بافنــده 
شناســنامه دار فــرش در شهرســتان داریــم، انجمــن 
فــرش دســتباف راور راه انــدازی و تاســیس و بــا 
ــات  ــات عالی ــتباف عتب ــرش دس ــاد دو کارگاه ف ایج

ــر شــغل ایجــاد شــد. ایســنا ــرای 250 نف ب

آغاز ساخت کتابخانه دهستان 
چاهک خاتم

ــم  ــه عمومــی دهســتان چاهــک خات ســاخت کتابخان
طــی مراســمی بــا حضــور نماینــده مــردم بافــق، 
ــورای  ــس ش ــم در مجل ــاد و خات ــز، بهاب ــوه، مهری ابرک

ــد. ــاز ش ــامی آغ اس
فرمانــدار خاتــم گفــت: بــرای ایجــاد و راه انــدازی ایــن 
ــارات  ــل اعتب ــال از مح ــارد ری ــغ 5 میلی ــه مبل کتابخان
ــتان از  ــزی شهرس ــه برنامه ری ــوب کمیت ــتانی مص اس
ســه درصــد نفــت و گاز تخصیــص داده شــده اســت.
فرجــام فاضلــی اظهــار کــرد: ایــن کتابخانــه در زمینــی 
بــه مســاحت 593 متــر مربــع و بــا زیربنــای ســاخت 
ــه  ــع ب ــر مرب ــی 285 مت ــع و حصارکش ــر مرب 260 مت

مــدت دو ســال ســاخته خواهــد شــد.
ایــن پــروژه اداره کل  وی اظهــار داشــت: مجــری 
ــا  ــت ت ــد اس ــت و امی ــتان اس ــدارس اس ــازی م نوس

پایــان ســال 97 بــه بهره بــرداری برســد.
رئیــس کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان نیــز گفــت: 
کتابخانــه چاهــک در حــال حاضــر بیــش از یــک هــزار 

عضــو فعــال و بیــش از 5 هــزار نســخه کتــاب دارد.
ــتان  ــردم دهس ــد از م ــزود: 20 درص ــامی اف ــی اس عل

ــه هســتند. ــن کتابخان چاهــک عضــو ای
ــم از نظــر عضویــت اعضــا  وی افــزود: شهرســتان خات
در کتابخانه هــای عمومــی در اســتان بــا 15 درصــد 

ــرار دارد. ــتان ق ــه دوم اس ــت در رتب عضوی
ــتان  ــت شهرس ــد از جمعی ــرد: 15 درص ــح ک وی تصری
نظــر  از  و  هســتند  عمومــی  عضــو کتابخانه هــای 

عضویــت مــردان در رتبــه دوم اســتان قــرار دارد.

اختصاص رتبه نخست کشوری 
سوادآموزی به چهارمحال و 

بختیاری
 مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: چهارمحــال و بختیــاری رتبــه نخســت کشــوری 

را در بخــش ســوادآموزی کســب کــرد. 
در ســال گذشــته  داشــت:  اظهــار  امیــدی  بهــروز 
تاش هــای بســیاری زیــادی در مناطــق محــروم 
اســتان بــرای ســوادآموزی انجــام شــده اســت.

از  وی عنــوان کــرد: توزیــع بن هــای ســوادآموزی 
مهم تریــن اقدامــات ایــن ســازمان بــرای توســعه 

ســوادآموزی بــوده اســت.
 مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری 
اظهــار داشــت: افزایــش فضاهــای آموزشــی در نقــاط 
محــروم ایــن اســتان از مهم تریــن اهــداف اســت کــه 
نقــش مهمــی در توســعه ســوادآموزی در ایــن اســتان 

خواهــد داشــت. مهــر

مستندسازی نماز ظهر عاشورای 
بافق

فرمانــدار بافــق از افتتــاح و راه انــدازی شــهرک شــفا خبر 
داد و گفــت: ایــن شــهرک بــا وســعت 20 هکتــار بــرای 

نخســتین بــار در بافــق افتتــاح شــد. 

ــرای اســتقرار  ــی را ب ــه خوب ــن شــهرک بســتر و زمین ای
تولیــد  ســمت  بــه  کــه  کارگاه هایــی  و  شــرکت ها 
فراهــم  می رونــد،  پیــش  فنــاوری  و  محصــوالت 

. می کنــد
محمــد زاده رحمانــی افــزود: بــه زودی مجــوز فعالیــت و 
مدیریــت شــهرک شــفا یــا همــان شــرکت فنــاوری آزاد 

بــه دانشــگاه آزاد اســامی بافــق ســپرده می شــود.
زاده رحمانــی همچنیــن از مستندســازی ثبــت ملــی نماز 
ظهــر عاشــورا در بافــق خبــر داد و گفــت: اقامــه نمــاز ظهر 
عاشــورا در بافــق دارای خصوصیــات بــارز و برجســته ای 
اســت کــه بایــد بــا تــاش متولیــان امــر در فهرســت آثار 

معنــوی و میــراث ناملمــوس بــه ثبــت برســد.
ــن  ــدا ای ــد ابت ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــق ب ــدار باف فرمان
رویــداد، برداشــت و مستندســازی شــود، عنــوان کــرد: از 
مستندســازان و متخصصیــن اســتانی و کشــوری بــرای 

ــوت می شــود. ــم دع ــداد مه ــن روی ــط ای ضب
زاده رحمانــی گفــت: حماســه نمــاز ظهــر عاشــورا بایــد از 
ــه اســتان و  طریــق صداوســیما و همچنیــن رســانه ها ب

کشــور معرفــی شــود.مهر

ــاری  ــخ طبیعــی چهارمحــال و بختی  مــوزه تاری
تقریبــا  کــه  اســت  مکان هایــی  از  یکــی 
هیچ کــس اطاعــی از وجــود آن در اســتان 

ــدارد.  ن
ــش  ــامل نمای ــی ش ــی طبیع ــای تاریخ موزه ه
در  خــاص  گیاهــی  و  جانــوری  گونه هــای 
ــال  ــتان چهارمح ــه اس ــتند ک ــه هس ــر منطق ه
و بختیــاری نیــز از ایــن کتابخانــه طبیعــی 
بی بهــره نیســت؛ امــا در وادی فراموشــی و 
گمنامــی. مــکان مــوزه در جنــب پلیــس راه 
شــهرکرد ـ اصفهــان قــرار دارد؛ امــا اگــر مســافر 
شهرســتان بروجــن باشــی، شــاید بتوانــی 
ســاختمان مــوزه را کــه پشــت ســاختمان 
پلیــس راه قــرار دارد                    ببینــی.

ــرز  ــای ه ــوی، علف ه ــه می ش ــه ک وارد محوط
ــه  ــا را ب ــوزه م ــان م ــد. نگهب ــو می رس ــا زان ت
داخــل هدایــت می کنــد. مــوزه در ســکوت 
بــا  و  ایســتاده  حیوانــات  اســت؛  محــض 
صابــت شــاهد حضــور مــا هســتند. بــه همــه 

جــا ســر می زنیــم. 
و  مــار  تــا  گرفتــه  بــز  و  کَل  از  حیوانــات 
ــم  ــار ه ــه در کن ــاهین و کاغ هم ــاب و ش عق
بلنــد  شیشــه های  پشــت  بی صــدا  و  آرام 

ند.  ده ا یســتا ا
هــر حیوانــی حکایــت خــودش را داشــت؛ 
ــت  ــه دس ــری ب ــاری، دیگ ــر بیم ــر اث ــی ب یک
ــز در تصــادف جــاده ای  شــکارچیان و یکــی نی

ــود. ــده ب ــوزه ش ــپار م رهس
مــوزه در عیــن کوچکــی و ســادگی هرچنــد 
خاقیتــی در چیدمــان و زیباســازی نــدارد، 
امــا بــا تصویرگری هــای طبیعــت اســتان و 
حیواناتــی کــه تاکنــون از نزدیــک دیــده نشــده، 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــا ب زیب
نتوانســت  هــم  مــوزه  حیوانــات  زیبایــی 
چیدمــان  به هم ریختگــی  از  را  توجهمــان 
ــدگان  ــن پرن ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــات، کن حیوان
ــار پســتانداران، ریختــن مــوی برخــی از  در کن

حیوانــات و حتــی نداشــتن نــام بــرای برخــی 
ــد.  ــرت کن ــات پ از حیوان

ــی،  ــی هللا خلج ــا ول ــوع ب ــی موض ــرای بررس ب
»گرایــش  تهــران  دانشــگاه  دانش آموختــه 
بیوسیســتماتیک در مقطــع کارشناســی ارشــد« 

بــه گفت وگــو نشســتیم. 
وی عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهرکرد و از 
محققــان برجســته ایرانــی اســت و  مطالعــات 
گســترده ای در زمینــه سخت پوســتان و بــه طــور 
ــان دریایــی ســواحل خلیــج   تخصصــی جورپای
انجــام داده  و همچنیــن  فــارس و مکــران 
ــوران  ــه جان ــروژه  مطالع ــکاری در پ ســابقه  هم
ســواحل کویــت را در کارنامــه خــود دارد و 
ــه  ــدود 20 گون ــی ح ــه معرف ــق ب ــون موف تاکن
ــای  ــا نام ه ــران ب ــوری ای ــون جان ــد از ف جدی

ــم شــده  اســت. ــای عل ــه دنی ــی ب مل

 جانمایی موزه تاریخ طبیعی خوب 
نیست

ــا  ــهرکرد ب ــگاه ش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
تاریــخ  اینکــه جانمایــی مــوزه  بــه  اشــاره 
طبیعــی اســتان واقعــا خــوب نیســت، گفــت: 
مــکان مــوزه بایــد در جایــی باشــد کــه عمــوم 
مــردم بــه آن دسترســی داشــته باشــند و 

بتواننــد از آن بازدیــد کننــد.
ولــی هللا خلجــی بیــان کــرد: مــوزه تاریــخ 

طبیعــی، یــک میــراث ملــی اســت کــه بیشــتر 
مــردم اســتان مــکان آن را نمی داننــد؛ بــه غیــر 
از بازدیــد مــدارس یــا دانشــگاه ها، بازدیدهــای 

ــود. ــام می ش ــوزه انج ــری از م کمت
  ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: مســئله مــوزه 
تاریخــی طبیعــی تنهــا بحــث نمایشــگاهی 
اینجاســت کــه  بلکــه مســئله  نیســت؛  آن 
به ویــژه  ارزشــمند هســتند؛  نمونه هــا  ایــن 
ــد کــد  اگــر بومــی اســتان باشــد، نمونه هــا بای
ــه در  ــت شــده باشــند ک ــوزه ای داشــته و ثب م

ــد. ــاری ندارن ــورت اعتب ــن ص ــر ای غی
ــوزه  ــه م ــد ب ــان بای ــان اینکــه محقق ــا بی وی ب
تصریــح کــرد:  باشــند،  داشــته  دسترســی 
چینــش مــوزه نیــز دارای مشــکل اســت و ایــن 
ــه صــورت تخصصــی انجــام نشــده  چینــش ب
ــزی در  ــدگان آب ــال پرن ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس
ــا  ــد ی ــرار گرفته ان ــکاری ق ــدگان ش ــار پرن کن
ــک   ــه صــورت تفکی ــدگان و پســتانداران ب خزن
شــده و در بخش هــای مســتقل قــرار داده 

نشــده اند.
 موزه تاریخ طبیعی در معرض خطر 

آلودگی 
ایــن پژوهشــگر بــا بیــان اینکــه نگهــداری 
حیوانــات نیــز مســئله مهمــی اســت، گفــت: بــه 
ــه  ــد و شــاید ب ــه بای ــان ک ــر می رســد آنچن نظ
ــن موضــوع توجــه نشــده و بیشــتر آســیب  ای
ــه  ــای ب ــن نمونه ه ــی از ای ــر یک ــد؛ اگ دیده ان
آلــوده شــوند، ســبب  نوعــی الروسوســک 
ــرار  ــر ق ــرض خط ــوزه در مع ــه م ــود هم می ش

ــرد.  گی
ــدن،  ــوده ش ــورت آل ــه داد: در ص ــی ادام خلج
پرنــدگان  پرهــای  و  پســتانداران  موهــای 
می ریــزد و در صورتــی کــه کل مــوزه آلــوده 
شــود، پاک ســازی آن کار ســاده ای نیســت.

ــا  ــد ی ــه می میرن ــی ک ــرد: حیوانات ــان ک وی بی
ــا صــرف  ــط می شــوند کــه ب از شــکارچیان ضب
می شــوند کــه  تاکســیدرمی  زیــاد  هزینــه 

ــودی یــک  ــوی ناب ــه معن ــر ایــن هزین عــاوه  ب
ــت. ــی آن اس ــه مال ــتر از هزین ــه، بیش نمون

ایــن پژوهشــگر بــا اشــاره بــه جانمایــی مــوزه 
تاریخــی طبیعــی بیــان کــرد: محــل مــوزه دور 
ــه  ــوزه ب ــر م ــه اگ ــی ک ــد اســت؛ در صورت از دی
ــوزش  ــه آم ــود، زمین ــل ش ــهر منتق ــل ش داخ
و فرهنگ ســازی در راســتای حفــظ محیــط 

ــود. ــم می ش ــر فراه ــت بهت زیس
 خلجــی بــا اشــاره بــه وضعیــت موزه هــای 
تاریــخ طبیعــی کشــور گفــت: در ایــران مــا هنوز 
مــوزه  تاریــخ طبیعــی بــا حداقل هــای ضــروری 
ــم؛ موزه هــای تاریــخ  ــی نداری در مقیــاس جهان
ــا نمایشــگاهی هســتند و  ــی کشــور صرف طبیع
نمی تــوان نــام آن هــا را مــوزه علمــی گذاشــت. 
در کنــار نمایــش نمونه هــا بایــد زمینــه کار 

ــز فراهــم شــود. ــی و پژوهشــی نی تحقیقات
تاریــخ  موزه هــای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
طبیعــی در ســایر کشــورها تحــت نظــارت 
فعالیــت  علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
ــات از  ــث تحقیق ــار آن بح ــه در کن ــد ک می کنن

اســت. برخــوردار  زیــادی  اهمیــت 
 گونه های شاخص جانوری و گیاهی 

در موزه محیط زیست  
زیســت  محیــط  کل  مدیــر  نیــز  ادامــه  در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 
در مــوزه محیــط زیســت اســتان گونه هــای 
شــاخص جانــوری و گیاهــی اســتان نگهــداری 
ــده اند  ــیدرمی ش ــی تاکس ــوند؛ نمونه های می ش

کــه از متخلفــان گرفتــه شــده یــا حتــی برخــی 
افــراد ایــن نمونه هــا را داوطلبانــه بــرای انجــام 
ــه مــوزه اعطــا  تحقیقــات علمــی و آموزشــی ب

کرده انــد.
شــهرام احمــدی بــا بیــان اینکــه وضعیــت 
گونه هــای در شــرایط مناســب نیســت و در 
معــرض خطــر آلودگــی هســتند، بیــان کــرد: در 
چنــد ســال گذشــته اقدامــات خوبــی در زمینــه 
ــه  ــا از جمل ــن گونه ه ــداری از ای حفاظــت و نگه
مخصــوص  ســکوریت  شیشــه های  نصــب 
بــرای جلوگیــری از دسترســی بــه گونه هــا 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص
همچنیــن ســاالنه روش هایــی بــرای جلوگیــری 
ــواد  ــا اســتفاده از م ــا ب ــوده شــدن نمونه ه از آل

ــام می شــود. ــک انج بیولوژی
وی بــا اشــاره بــه جانمایــی مــوزه گفــت: مــوزه 
ــگ  ــه تن در ورودی اســتان و قســمتی از منطق
صیــاد قــرار دارد کــه نیازمنــد فضاســازی و 
بیشــتر اســت. جانمایــی اشــتباه  معرفــی 
ــغ و  ــدم تبلی ــت و ع ــئله اس ــک مس ــوزه ی م
ــی،  ــوزه باارزش ــن م ــود چنی ــانی وج اطاع رس
موضــوع دیگــری اســت کــه بایــد در دســتورکار 
مســئوالن قــرار گیــرد. وی ادامــه داد: همچنین 
ــان  ــوی کارشناس ــه از س ــی ک ــرات احتمال خط
ــاره خطــر آلودگــی مــوزه مطــرح می شــود  درب
ــدون  ــد ب ــه بای ــت ک ــری اس ــئله دیگ ــز مس نی
توجــه بــه ســایر مســائل حاشــیه ای در اولویــت 

ــرد. تســنیم  ــرار گی ــا ق برنامه ه

جانمایی اشتباه یک موزه

موزه  تاریخ طبیعی چهارمحال و بختیاری 
در سکوت محض

معــاون توانبخشــی بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره 
ــرخ  ــت: ن ــتان گف ــالمند در اس ــزار و 175 س ــود 120 ه ــه وج ب
رشــد ســالمندی در چهارمحــال و بختیــاری 5.6  درصد اســت . 
ــه اینکــه در اســتان 120 هــزار  ــا اشــاره ب  معصومــه محمــدی ب
و 175 ســالمند وجــود دارد، اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 3 هــزار 

و 500 ســالمند تحــت پوشــش خدمــات بهزیســتی هســتند. 
ــه، 3 مرکــز شــبانه روزی و 8 مرکــز  وی افــزود: 13 مرکــز روزان
توانبخشــی نگهــداری ســالمندان در چهارمحــال و  جامــع 

ــود دارد.  ــاری وج بختی
ــالمندان  ــداری س ــز نگه ــی مراک ــه در تمام ــان اینک ــا بی  وی ب
پرســتاری،  کاردرمانــی،  فیزیوتراپــی،  پزشــکی،  خدمــات 
روان شناســی، مــددکاری و کاس هــای آموزشــی فرهنگی و 
ــن  ــالمندان در ای ــزود: س ــود، اف ــه می ش ــت ارائ ــات فراغ اوق

مراکــز از امکانــات رفاهــی و ورزشــی برخــوردار هســتند و 
تمامــی خدمــات بــه صــورت رایــگان ارائــه  می شــود.  

ــت  ــودن جمعی ــالمند ب ــا س ــوان ی ــوص ج ــدی درخص محم
ــان  ــه می ــن زمین ــاری در ای ــال و بختی ــت: چهارمح ــتان گف اس
جوانــی و ســالمندی قــرار دارد. بــرای ســالمندانی کــه از لحــاظ 
ــی را  ــای درمان ــه واحده ــه ب ــوان مراجع ــمی، ت ــی و جس مال
ــک،  ــامل پزش ــتی ش ــکی بهزیس ــم پزش ــاه تی ــر م ــد، ه ندارن
پرســتار، فیزیوتــراپ و روان شــناس در منــزل ســالمند حضــور 

می یابنــد و بــه آنــان خدمات رســانی می کننــد.  
محمــدی اظهــار کــرد: عــده ای از ســالمندان کــه از مراکــز 
بهزیســتی ترخیــص می شــوند و بــه خانــه می رونــد نیــز 
توســط بهزیســتی ماهیانــه مبلغــی بــه عنــوان حــق پرســتاری 

بــه خانواده هــای آنــان داده می شــود. ایســنا

مدیــر توزیــع بــرق ابرکــوه گفــت: تیرمــاه ســال جــاری مصــرف 
ــه  ــگاوات رســید ک ــه 39 م ــه روزان ــن شهرســتان ب ــرق در ای ب

ایــن رقــم در تیرمــاه پارســال 39.2 مــگاوات بــود.
ابوالفضــل اکرمــی اظهــار کــرد: ایــن کاهــش بیشــتر بــه دلیــل 
ــن فرهنگ ســازی در مصــرف  ــی و همچنی شــرایط آب و هوای

بــرق اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه 60 درصــد میــزان مصــرف بــرق در 
ایــن شهرســتان مربــوط بــه چاه هــای کشــاورزی اســت 
از کشــاورزان خواســت طــرح خاموشــی بــرق چاه هــای 
کشــاورزی را از ســاعت 12 تــا 4 عصرهــا اجــرا کننــد و از 

مصــرف 20 ســاعت بــرق رایــگان بهره منــد شــوند.
مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان ابرکــوه تصریــح کــرد: بــر اســاس 
دســتورکار وزارت نیــرو طــرح اســتفاده رایــگان بــرق مصرفــی 

ــد  ــه خواه ــال ادام ــهریور امس ــا 15 ش ــاورزی ت ــای کش چاه ه
ــن  ــد در ای ــل دارن ــزود: از مشــترکانی کــه تمای داشــت. وی اف
ــل  ــرای تکمی ــود ب ــت می ش ــد، درخواس ــارکت کنن ــرح مش ط
ــتان  ــرق شهرس ــع ب ــت توزی ــه مدیری ــکاری ب ــه هم تفاهم نام

ابرکــوه و اداره بــرق بخــش بهمــن مراجعــه کننــد. 
ایــن مســئول ادامــه داد: ایــن طــرح عــاوه بــر کاهــش هزینــه 
بــرق مصرفــی کشــاورزان در کاهــش خاموشــی در زمــان اوج 

مصــرف فصــل گرمــا نقــش مهمــی دارد.
ــون  ــوه هم اکن ــتان ابرک ــه شهرس ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
بــرق خانگــی  از 26 هــزار و 172 مشــترک  بیــش  دارای 
ــه  ــزود: 648 حلق ــت، اف ــی اس ــاورزی و صنعت ــاری، کش تج
ــرق متصــل  ــه شــبکه ب ــن شهرســتان ب چــاه کشــاورزی در ای

ــا  ــت. ایرن اس

استانها

 نرخ رشد سالمندی در چهارمحال و بختیاری 
5.6 درصد است

 20 ساعت برق رایگان با اجرای طرح 
خاموشی چاه ها در ابرکوه

  موزه چهارفصل اراک 
مجموعه ای منحصربه فرد از 

معماری اسالمی
ــا حضــور در مــوزه تاریخــی چهارفصــل  گردشــگران ب
اراک ســفری بــه تاریــخ و تمــدن ایرانی اســامی 
دارنــد؛ چــرا کــه »مــوزه و حمــام تاریخــی چهارفصل« 

ــت.  ــامی اس ــاری اس ــر معم ــوه بی نظی جل
ــز  ــن در مرک ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــزی ب ــتان مرک اس
ــل  ــزرگ قب ــای ب ــا حکومت ه ــاورت ب ــور و مج کش
ــه  ــوده و ب ــودار ب ــی برخ ــت خاص ــام از اهمی از اس
همیــن ســبب شــهرهایی کــه در منطقــه وجــود دارند، 
ــه  ــد؛ از جمل ــدا کرده ان ــت پی از لحــاظ تاریخــی اهمی
ایــن شــهرها می تــوان بــه اراک، کمیجــان، نــراق، آوه، 
ــرود  ــس، چهرقانوکره ــم ور و ســاروق، وف آســتانه، نی

اشــاره کــرد.
دربــاره انگیــزه ســاخت حمــام نقــل شــده اســت کــه 
ــه واســطه آرامــش و امنیــت نســبی دوره ناصــری  ب

ــبی  ــش نس ــن آرام ــت ای ــه برک ــز ب ــلطان آباد نی س
ــکام  ــود و ح ــوردار ب ــی برخ ــادی خوب ــق اقتص از رون
ــتوفی الممالک  ــر، مس ــرادر امیرکبی ــژه ب ــی به وی محل
و نماینــدگان او بــا رعایــا و مــردم خوش ــرفتاری 
می کردنــد کــه ایــن امــر ســبب شــده بــود کــه 
ــلطان آباد  ــه س ــاط ب ــایر نق ــودی از س ــوار یه 85 خان

ــد.   ــرت کنن مهاج
بــا اســتقرار اقلیت هــای مذهبــی در ایــن محــل 
ــه مراجــع و علمــای شــهر متوســل  ــزرگان آن هــا ب ب
شــده و خواســتار حــل مشــکل  حمــام در ایــن محــل 

شــدند.
حــاج محمــد ابراهیــم خوانســاری از بــزرگان آن روز 
ــا  ــد ت ــقدم ش ــکل پیش ــن مش ــل ای ــرای ح ــهر ب ش
ــا  ــا ب ــردم و اقلیت ه ــه م ــه هم ــازد ک ــی بس حمام
ــانی از آن اســتفاده  ــه آس ــت مســائل شــرعی ب رعای
ــه ایــن ترتیــب ســاختمان حمــام پــس از  کننــد و ب
شــکل گیری شــهر اراک در حــدود 100 ســال پیــش و 
در زمــان حکومــت احمــد شــاه قاجــار توســط محمــد 

ــا شــد.   ــم خوانســاری بن ابراهی
یکــی از زیباتریــن بخش هــای ایــن حمــام قســمت 
ســربینه زنانــه اســت کــه گنبــد آن بــدون برپــا 
ــر  ــئله از نظ ــن  مس ــده و ای ــا ش ــتون بن ــتن س داش
معمــاری بــا توجــه بــه امکانــات کــم آن دوران جالــب 

توجــه اســت.
کــه  نیــز  بنــا  ایــن  باستان شناســی  بخــش  در 
ــتی  های  ــون و هش ــه و ت ــه مردان ــتر در گرم خان بیش
ارتباطــی ایجــاد شــده اســت، آثــاری از قبیــل ظــروف 
ــل  ــزاره اول قب ــی ه ــار مفرغ ــه ای، آث ــفالی، شیش س
ــده  ــش داده ش ــی نمای ــکه های تاریخ ــاد و س  از می

است.
ــتر از  ــز بیش ــی نی ــش مردم شناس ــن در بخ همچنی
ــه تشــکیل شــده اســت  ــه و زنان ســربینه های مردان
و در آن آداب و رســوم مربــوط بــه مراســم  مختلــف، 
ــه  ــوط ب ــوازم مرب ــراه ل ــه هم ــنتی ب ــش های س پوش
اســتحمام در دوره هــای گذشــته نمایــش داده شــده 

اســت.

#میراث_تاریخی

روزنه

 به ۵۰ روستا در شهرستان ریگان 
با تانکر آبرسانی می شود 

ــان اینکــه  در حــال  ــا بی ــگان ب ــدار شهرســتان ری فرمان
حاضــر بــه 50 روســتای شهرســتان ریــگان بــا تانکرهای 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ســیار آبرســانی می شــود، افــزود: ب
ــه آب  ــی در زمین ــگان، شهرســتانی بحران شهرســتان ری
اســت، مــردم شهرســتان در ایــن زمینــه صرف  جویــی را 

در دســتورکار خــود قــرار داده انــد.

و  بارندگــی  داشــت: کاهــش  اظهــار  باقــری  امیــن 
ــن  ــی شــده و ای ــث کم آب خشکســالی در شهرســتان باع

موضــوع هشــداری جــدی بــه مــردم اســت.
فرمانــدار شهرســتان ریــگان بــا بیــان اینکــه شــهروندان از 
ــودداری  ــده خ ــا آب تصفیه ش ــودرو ب ــوی خ شست وش
کننــد، گفــت: در ایــن شــرایط شــهروندان بایــد در مصــرف 
آب شــرب صرفه جویــی الزم را بــه عمــل آورنــد تــا 
شــاهد جیره بنــدی آب در فصــل تابســتان در ریــگان                  

نباشــیم. تســنیم 

لردگان به 18۰ تخت بیمارستانی 
نیاز دارد  

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا  کیمیای وطن
اشــاره بــه اینکــه جمعیــت  شهرســتان لــردگان 220 
هــزار نفــر اســت و بــه 440 تخــت بیمارســتانی  نیــاز 
دارد، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 260 تخــت 
ــردگان موجــود اســت و  بیمارســتان در شهرســتان ل

به 180 تخت بیمارستانی دیگر نیاز است.
فرمانــده کل  بــا  نشســت  در  ســلیمانی  قاســم 
ــرد:  ــار ک ــاری اظه ســپاه اســتان چهارمحــال و بختی
شهرســتان لــردگان بــه شــدت نیازمنــد احــداث 

درمانــگاه اســت.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان منطقــه ای 
گردشــگری اســت و مســافران زیــادی بــه آن ســفر 
ــه  ــیمی و کارخان ــه پتروش ــزود: کارخان ــد، اف می کنن
ســیمان کــه قــرار اســت راه انــدازی شــود، ایــن 

ــرد. ــد ک ــی خواه ــه را صنعت منطق
ــتان  ــته اس ــاف گذش ــرد: برخ ــح ک ــتاندار تصری  اس
ــده  ــتان ع ــار خوزس ــرد و غب ــده و گ ــر ش مهاجرپذی
بســیاری را از آن مــکان بــه چهارمحــال و بختیــاری 
هدایــت کــرده اســت و همچنیــن از اســتان اصفهــان 
نیــز بــه شهرســتان ســامان مهاجــرت صــورت گرفتــه 
ــتان را  ــه بیمارس ــاز ب ــوارد نی ــن م ــام ای ــت؛ تم اس

دوچنــدان می کنــد. 
ســلیمانی تأکیــد کــرد: اقــدام ســپاه پاســداران 
در  درمانــگاه  ســاخت  بــرای  اســامی  انقــاب 
شهرســتان لــردگان بســیار ارزنده اســت و مســاعدت 
اداره کل راه و شهرســازی  اســتان در ایــن امــر  بــرای 

ــت.  ــاز اس ــروژه  نی ــریع پ تس

7۰ درصد هنرجویان فنی و حرفه ای 
چهارمحال و بختیاری جذب بازار کار 

می شوند  
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای چهارمحــال 
از  درصــد   70 از  بیــش  گفــت:  وبختیــاری 
مهارت آمــوزان دوره هــای فنــی و حرفــه ای ایــن 

می شــوند. کار  بــازار  جــذب  اســتان 
ــه اینکــه آموزش هــای  ــا اشــاره ب ــور ب محمــود تقی پ
فنــی و حرفــه ای بایــد متناســب بــا نیــاز بــازار کار و 
ــون  ــزود: هم اکن ــود، اف ــه ش ــف و ارائ ــتغال تعری اش
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای بــر اســاس ظرفیــت 
ــب  ــفارش محور و متناس ــتان ها و س ــیل اس و پتانس

ــود. ــزار می ش ــنجی ها برگ ــا نیازس ب
ــاه نخســت امســال  ــرد: در ســه م ــار ک ــور اظه تقی پ
5 هــزار و 355 نفــر در دوره هــای آمــوزش فنــی 
و حرفــه ای از جملــه کارگاه هــای ثابــت شــهری، 
عشــایری، کارگاه هــای  و  روســتایی  کارگاه هــای 
صنایــع ســمن کار و اصنــاف، کارگاه هــای زنــدان 
و پادگان هــا و مراکــز مــاده 15 و ســکونتگاه های 
ــتاد  ــای اس ــهرها و کارگاه ه ــیه ش ــمی حاش غیررس

ــا  ــد. ایرن ــرکت کردن ــن ش ــاگردی نوی ش

مشارکت جدی خیران برای ازدواج 
جوانان 

ــر مشــارکت  ــان اســتان یــزد ب مدیــر کل ورزش و جوان
خیــران اســتان جهــت زمینه ســازی ازدواج جوانــان بــا 

ــد کــرد. ــی تاکی همــکاری بخش هــای دولت
  مســعود شــریعتی گفــت: ایــن مجمــع بــرای برطــرف 
کــردن مشــکات ازدواج جوانــان پــس از بررســی 
دقیــق، بهتریــن راهکارهــا را بــرای رفــع مشــکات اتخاذ 

می کنــد.
ــای  ــت فعالیت ه ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
چنــد گانــه ای کــه دربــاره جوانــان تعریــف شــده، یکــی 
بــرای  زمینه ســازی  فعالیت هــا  ایــن  مهم تریــن  از 
ــر اســاس  ــل ب ــن دلی ــه همی ــان اســت کــه ب ازدواج آن
ــران  ــع خی ــان، مجم ــور جوان ــتاد ام ــه ای در س مصوب

ــد. ــدازی ش ازدواج راه ان
شــریعتی اظهــار داشــت: فعالیــت مجمــع خیــران 
ــه تهیــه مایحتــاج اولیــه شــروع زندگــی  ازدواج تنهــا ب
و در حــوزه مســائل مالــی نبایــد محــدود شــود؛ بلکــه 
توجــه بــه موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی ازدواج نیــز 
بایــد مــورد توجــه آنــان باشــد؛ بــه نحــوی کــه جوانــان و 
ــا ضرورت هــای ازدواج و تشــکیل زندگــی  خانواده هــا ب

ســالم آشــنا شــوند.
شــریعتی بــا تاکیــد بــر تغییــر نــگاه جامعــه بــه 
موضــوع ازدواج و فرهنگ ســازی در ایــن رابطــه اظهــار 
کــرد: هرچنــد تامیــن جهیزیــه و مایحتــاج مــورد نیــاز 
ــک  ــرپناه ی ــغل و س ــد ش ــان مانن ــی جوان ــرای زندگ ب
موضــوع مهــم اســت امــا در حــوزه مشــاوره های قبــل 
 حیــن و بعــد از ازدواج نیــز بایــد مجمــع فعالیــت 

کند. ایرنا

مشــاور رئیس جمهــور گفــت: نظــام بانکــداری 
بــه دلیــل آنکــه از بانکــداری اســامی فاصلــه 
گرفتــه، اکنــون ضــد توســعه اســت؛ زیــرا 

ــت.   ــه اس ــاال رفت ــول ب ــده پ ــت تمام ش قیم
اکبــر  تــرکان در جلســه ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
مثلــث توســعه اقتصــادی اســتان کرمــان اگــر 
ــه  ــه نظری ــون ب ــوده، اکن ــه ب ــل فرضی در اوای
تبدیــل شــده اســت و دســتاوردهای ایــن 

ــود. ــده ب ــز آموزن ــن نی ــرای م ــرح ب ط
ــورهای  ــه در کش ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
بنگاه هــا  پرســنلی  مســئولیت  پیشــرفته 
ــا،  ــد بنگاه ه ــزود: بای ــت، اف ــرح اس ــز مط نی
ــد و  ــده بگیرن ــر عه ــی را ب ــئولیت اجتماع مس

ــت. ــداول اس ــا مت ــن در دنی ای
ــور  ــق آزاد کش ــی مناط ــورای هماهنگ ــر ش دبی
تصریــح کــرد: در اســتان کرمــان یــک کار 

واگــذاری  آن  و  شــده  انجــام  خاقانــه ای 
مســئولیت توســعه در همــه ابعــاد بــه بنگاه هــا 
ــرمایه  ــه س ــل آنک ــه دلی ــگاه ب ــه بن ــوده ک ب
ــات  ــن اقدام ــو احس ــه نح ــت، ب ــودش اس خ

توســعه ای را اجــرا می کنــد.
وی نظــام بانکــداری را یکــی از موانــع توســعه 
ــه  ــداری ب ــام بانک ــرد: نظ ــان ک ــت و بی دانس
دلیــل آنکــه از بانکــداری اســامی فاصلــه 
ــون  ــت؛ چ ــعه اس ــد توس ــون ض ــه، اکن گرفت
ــت. ــه اس ــاال رفت ــول ب ــده پ ــت تمام ش قیم

ــمار  ــود روزش ــاب، س ــود علی الحس ــرکان س ت
و ســود دادن بــه ســپرده های حســاب های 
جــاری را از دالیــل افزایــش قیمــت تمام شــده 
ــه  ــرژی ک ــرد: ان ــح ک ــمرد و تصری ــول برش پ
کشــور بــرای اقتصــاد مصــرف می کنــد بســیار 
غیرمتعــارف اســت؛ بــه طــور مثــال رشــد 
اقتصــادی ترکیــه دو برابــر ماســت، امــا انــرژی 

مصرفــی آن نصــف کشــور ماســت.وی ادامــه 
ــزار بشــکه  ــون و 800 ه ــک میلی ــه ی داد: روزان
ــه در  ــت ک ــور اس ــی کش ــرف داخل ــت مص نف
اختیــار پاالیشــگاه ها قــرار می دهیــم و روزانــه 
800 میلیــون متــر مکعــب گاز بــه مصــرف 
ــارد دالر  ــه 80 میلی ــد ک ــور می رس ــه کش روزان
هزینــه مصرفــی نفــت و گاز کشــور اســت 
ــن دو  ــرف ای ــد مص ــتیم 10 درص ــر توانس و اگ
ــن اســت  ــد ای ــم، مانن ــرژی را کاهــش دهی ان

ــته ایم.  ــادرات داش ــارد دالر ص ــه 10 میلی ک
ــت  ــه ظرفی ــه ب ــور در ادام ــاور رئیس جمه مش
انــرژی تجدیدپذیــر در کرمــان اشــاره و عنــوان 
ــی  ــل آفتاب ــه دلی ــران ب ــای ای کــرد: در جغرافی
ــع 4  ــر مرب ــر مت ــه ازای ه ــود دارد، ب ــه وج ک
تولیــد  می تــوان  بــرق  ســاعت  کیلــووات 
ــع   ــر مرب ــر مت ــان در ه ــتان کرم ــرد و در اس ک
ــیل                     ــن پتانس ــذا ای ــاعت؛ ل ــووات س 5.5 کیل

ــت. ــی اس خوب
ــت  ــت دانس ــیدی را بی نهای ــرژی خورش وی ان
و مطــرح کــرد: بایــد اســتان کرمــان بــه ســمت 
شــهر صنعتــی آفتــاب ســوق پیــدا کنــد و ایــن 
یــک کار پرســود و اشتغال زاســت؛ ضمــن 
آنکــه زنجیره هایــی دارد کــه بایــد تکمیــل 

شــود.
تــرکان بــه بعضــی از حلقه هــای ایــن زنجیــره 
اشــاره و بیــان کــرد: یکــی از پارک هــای اســتان 
ــن  ــد؛ همچنی ــل کنی ــاب تبدی ــارک آفت ــه پ را ب
ــتان  ــد در اس ــز بای ــاب نی ــکده آفت ــک دانش ی
ــوارد از  ــن م ــه ای ــود ک ــدازی ش ــان راه ان کرم
ــت. ــاب اس ــهر آفت ــی ش ــای تکمیل زنجیره ه

ــان  ــیدی کرم ــرژی خورش ــروگاه ان ــه نی وی ب
هــزار   2 تولیــد  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره 
مــگاوات بــرق از طریــق انــرژی خورشــیدی در 
ــر  ــل ذک میان مــدت دور از انتظــار نیســت؛ قاب
اســت کــه برخــی از کشــورهای اروپایــی بــاالی 
ــید  ــود را از خورش ــرق خ ــگاوات ب ــزار م 10 ه

یرنــا ا . ند می گیر

مشاور رئیس جمهور عنوان کرد:

 ایجاد شهر آفتاب در استان کرمان

،،
 محــل مــوزه دور از دیــد اســت؛ در 
داخــل  بــه  مــوزه  اگــر  کــه  صورتــی 
شــهر منتقــل شــود، زمینــه آمــوزش 
و فرهنگ ســازی در راســتای حفــظ 
محیط زیســت بهتر فراهم می شــود
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صبحانه را مفصل بخورید تا 
الغر بمانید

ــدا کالیفرنیــا نشــان  مطالعــه محققــان دانشــگاه لین
ــده در روز  ــه وع ــش از س ــه بی ــرادی ک ــد اف می ده
ــان  ــده غذایی ش ــن وع ــد و مفصل تری ــذا می خورن غ
ــتن  ــک داش ــرض ریس ــت، در مع ــام اس ــده ش وع
ــش  ــا افزای ــه ب ــد ک ــرار دارن ــی ق ــوده بدن شــاخص ت

ــت. ــط اس ــون مرتب ــای گوناگ ــک بیماری ه ریس
هانــا کاهلئــوا، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره 
می گویــد: »خــوردن صبحانــه و ناهــار، حــذف وعــده 
ــنگین،  ــای س ــوردن میان وعده ه ــز از خ ــام، پرهی ش
تبدیــل صبحانــه بــه مفصل تریــن وعــده غذایــی روز، 
ــد  ــب می توان ــول ش ــوردن در ط ــزی نخ ــچ چی و هی

راهــکاری عملــی بــرای کنتــرل وزن باشــد.«
ــزار  ــش از ۵۰ ه ــق بی ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای

شــرکت کننده را مــورد بررســی قــرار دادنــد. 
افــراد،  ایــن  الگــوی غذایــی  بــه  توجــه  بــدون 
اضافــه وزن شــرکت کنندگان هــر ســاله و تــا ســن ۶۰ 
ســالگی تحــت نظــر بــود. پــس از ســن ۶۰ ســالگی، 
بیشــتر شــرکت کنندگان کاهــش وزن پیــدا کــرده 

ــد. مهــر بودن

 یائسگی زودهنگام 
با دیابت نوع۲ مرتبط است

ــدود 4  ــت ح ــری وضعی ــا پیگی ــدی ب ــان هلن محقق
هــزار زن در هلنــد دریافتنــد زنانــی کــه پیــش از 4۰ 
ــه  ــی ک ــا زنان ــه ب ــدند، در مقایس ــه ش ــالگی یائس س
ــار  ــد، چه ــده بودن ــه ش ــالگی یائس ــس از ۵۵ س پ
ــوع ۲  ــت ن ــه دیاب ــا ب ــرض ابت ــتر در مع ــر بیش براب
قــرار داشــتند. طبــق ایــن مطالعــه، بــه ازای هــر یــک 
ســال پیــش از یائســگی، ریســک ابتــا بــه دیابــت 4 

ــد. ــش می یاب ــد کاه درص
دکتــر طــواالن مــوکا، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
ــد:  ــاره می گوی ــد، در این ب ــموس هلن ــگاه اراس دانش
نشــانه  طبیعــی  یائســگی  زودهنــگام  »شــروع 
مســتقل دیابــت نــوع ۲ در زنــان پــس از ســن 

یائســگی اســت.«
ــن یائســگی  ــی مســتقیمی بی ــت و معلول ــه عل رابط
ــات  ــده و مطالع ــخص نش ــت مش ــگام و دیاب زودهن
بیشــتری بــرای بررســی مکانیســم های پشــت ایــن 

رابطــه نیــاز اســت.
در ایــن مطالعــه 3 هــزار و 9۶9 زن 4۵ ســاله و باالتــر 
از ایــن ســن بــه مــدت حــدود 9 ســال تحــت نظــر 
بودنــد. محققــان گزارش هــای پزشــکی و پاســخ 
ــد. در طــول  ــه پرسشــنامه ها را بررســی کردن آن هــا ب
ایــن مــدت 34۸ نفــر مبتــا بــه دیابــت نــوع ۲ شــده 
ــا  ــی کــه عــادت ماهیانه شــان بیــن 4۰ ت ــد. زنان بودن
44 ســالگی متوقــف شــده بــود، ۲.4 برابــر بیشــتر در 
معــرض ابتــا بــه دیابــت بودنــد. یائســگی در ســنین 
4۵ تــا ۵۵ ســالگی بــا ۶۰ درصــد احتمــال زیــاد ابتــا 
بــه دیابــت در مقایســه بــا یائســگی در ســنین باالتــر 

مرتبــط بــود. شــهر خبــر

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 هدایت به هللا 
ــد را  ــان فرزن ــا رفتارش ــد ب ــد بتوانن ــادر بای ــدر و م پ
ــاَة  ــوا ُدَع ــد: »کُوُن ــه خــداى متعــال راهنمایــى کنن ب
ــَنِتکُم«  ْلِس ــاًة ِبأَ ــوا ُدَع ــْم َو الَ َتکُوُن ــاِس ِبأَْعَمالِکُ النَّ

فرزنــد بایــد دین بــاورى پــدر و مــادر را ببینــد، 
ــاز و  ــد نم ــود، بای ــده ش ــرآن خوان ــه ق ــد در خان بای
ــط  ــد اخــاق و رواب ــادات اجــرا شــود، بای ســایر عب
در بیــن اعضــای خانــواده قرآنى باشــد، بایــد فرزنــد 
ــواده  ببینــد کــه آنچــه برخــاف دیــن اســت در خان
ــادت،  ــن، عب ــد دی ــى بای ــدارد و از طرف ــى ن جایگاه
نمــاز، روزه و ســایر دســتورات دینــى بــراى فرزنــدان 
آســان گرفتــه شــود و بــراى آن هــا عمــل بــه دیــن 

شــیرین شــود. 
  یارى در کار خیر

ــا  ــِن َاعان ــُه والَدْی ــَم الّل ــول الّله)ص(: »َرِح ــاَل رس ق
ــَد ُهمــا َعلــى ِبرِِّهمــا« َوَل

رســول اکرم)ص( فرموده انــد: رحمــت الهــى بــر 
پــدر و مــادری بــاد کــه فرزنــد خویــش را در انجــام 

نیکــى و خیــر یــارى کننــد.
ــول  ــى از اص ــا، یک ــام خوبى ه ــد در انج ــارى فرزن ی
ــد  ــارت خواه ــارى عب ــن ی ــت؛ ای ــت اس ــم تربی مه
بایــد  اول  از آمــوزش خوبى هــا؛ در مرتبــه  بــود 
رفتــار خــوب و شایســته و کــردار نیــک و پســندیده 
ــود  ــده مى ش ــه دی ــوزش داد؛ اینک ــد آم ــه فرزن را ب
ــدان کارهــاى خطــا مى کننــد و باعــث نگرانــى  فرزن
والدیــن مى شــوند، علتــش ایــن اســت کــه از 
آگاهــى الزم برخــوردار نیســتند. بیشــتر اوقــات 
ــت و  ــت نیس ــن کار درس ــه ای ــد ک ــودک نمی دان ک
ــادر  ــدر و م ــه پ ــن وظیف ــد و ای ــام می ده آن را انج
ــر  ــد. اگ ــودک بیاموزن ــه ک ــا را ب ــه خوبى ه ــت ک اس
ــه خــود مى داننــد کــه  خوبى هــا را داشــتند، خــود ب
ــر از  ــردارى را غی ــار و ک ــخن و رفت ــر س ــر کار، ه ه
آنچــه بــه آن ترغیــب شــده اند، نبایــد انجــام دهنــد؛ 
زیــرا بقیــه امــور پســندیده و پذیرفتــه نیســت؛ امــا 
متأســفانه مــا صبــر مى کنیــم تــا کودکمــان کارى را 
انجــام بدهــد، خــاف و اشــتباهى را مرتکــب شــود 
ســپس او را تقبیــح کنیــم و بــا تنــدى، تنبیــه یــا...

او را از عملکــرد بــد و ناپســندش آگاه ســازیم و 
ــودک  ــن ک ــه آخــر ای ــز از خــود نپرســیده ایم ک هرگ
ــن کار زشــت، ناپســند و  ــد ای معصــوم از کجــا بدان

ــول اســت. ــل  قب ــر قاب غی
ــت  ــن اس ــت ای ــم تربی ــول مه ــی از اص ــس یک پ
 کــه والدیــن مکلــف هســتند ابتــدا خوبى هــا را 
بــه فرزندشــان آمــوزش دهنــد و در مرحلــه بعــد بــه 
فرزندشــان در انجــام اعمــال نیــک و کارهــاى خیــر 
کمــک کننــد و آنــان را یــارى برســانند تــا بتواننــد در 
اعمــال خیــر و پســندیده موفــق شــوند. انتشــارات 

همــای رحمــت

آگهی ابالغ اجرائیه   
 139۶۰4۰19۰۶1۰۰۰۰4۲/11  : پرونــده  شــماره 
ــماره   ــده 9۶۰۰437/1 ش ــی پرون ــماره  بایگان ش
ــخ  ــه 139۶۰3۸۰۲۰۰3۰۰۰۰94 تاری ــی اباغی آگه
آقــای  بــه  بدینوســیله     9۶/4/13 صــدور 
ــماره  ــه ش ــین    ب ــد حس ــش فرزن ــد تاب محم
ــنامه ۶911  ــماره شناس ــی 114۰۶314۶۲ و ش مل
بــه نشــانی ســاکن اصفهــان  خ فروغــی کوچــه  
شــهید  عاقمنــدان بــن بســت امیــد کــد 
ــه  ــی شــود  ک ــاغ م پســتی۸13۸۶۶4333 اب
ــغ  آقــای  مرتضــی توکلــی   جهــت وصــول مبل
شــماره  چــک  باســتناد  1/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال 
ــده  ــورخ 139۵/7/1۶ عه 1۵۸9/941344/۲۰ م
بانــک ملــت علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده  
وپرونــده اجرایــی بــه کاســه  9۶۰۰۰47 در واحــد 
اجــرای اســناد رســمی کرمــان و همچنیــن 
ــرای  ــعبه اول  اداره اج ــه 9۶۰۰437 در ش کاس
اســناد  رســمی اصفهــان  تشــکیل  شــده و طبق 
گــزارش  مــورخ 139۶/3/۲۸ مامــور پســت  
ــند  ــن س ــرح مت ــه ش ــما  ب ــت ش ــل اقام مح
شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار  
طبــق مــاده 1۸ آئیــن نامــه مفــاد اجرائیــه فقــط  
یــک مرتبــه در  روزنامــه کیمیــای وطــن  آگهــی 
ــدت ده روز از  ــرف  م ــه  ظ ــود چنانچ ــی ش م
ــوب  ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ  ای تاری
ــه پرداخــت بدهــی خــود  ــردد نســبت ب مــی گ
اقــدام ننمایــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهد 

ــت . یاف
1۲۵۲1 م الف 

رئیس اد اره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

  آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :
 9204002003000642 /1 

شــماره پرونــده : 9۲۰4۰۰۲۰۰3۰۰۰۶4۲/1 شــماره  
بایگانــی پرونــده 9۲۰1۰97/1 شــماره  آگهــی 
ــدور  ــخ ص ــه 139۶۰3۸۰۲۰۰3۰۰۰۰93 تاری اباغی
ــین  ــی حس ــای عل ــه آق ــیله ب 9۶/4/11 بدینوس
ــه شناســنامه  ــی ب ــد صحــن  عل ــد  فرزن برومن
شــماره 3۰4 بــه نشــانی اصفهــان  خ شــیخ 
ــده   ــی کــوی زرگــر پــاک ۶7 بدهــکار پرون بهای
برابــر  کــه    9۲۰4۰۰۲۰۰3۰۰۰۶4۲/1 کاســه 
گــزارش اداره پســت نشــاط اصفهــان شــناخته 
ــر   ــه براب ــردد    ک ــی گ ــاغ م ــد اب ــده  ای نگردی
چــک شــماره ۸۲74۸۸- ۸۸/۶/1۵ بیــن شــما 
و محمــد مســعود  شمشــیری  مبلــغ 33۰۰۰۰۰ 
ــدم  ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م ــال بده ری
پرداخــت  وجــه بســتانکار  درخواســت  صــدور 
ــی   ــریفات  قانون ــس از تش ــوده  پ ــه  نم اجرائی
اجرائیــه صــادر  و بکاســه فــوق  در ایــن اجــرا 
مطــرح مــی باشــد  لــذا طبــق مــاده 1۸ آئیــن 
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی  بشــما ابــاغ  
ــه  ــی ک ــن آگه ــار  ای ــخ انتش ــردد از تاری ــی گ م
ــط  ــه  محســوب اســت فق ــاغ اجرائی ــخ اب تاری
یــک نوبــت  در روزنامــه کیمیــای وطــن  چــاپ 
اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف 

مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی  خــود 
اقــدام  و در غیــر اینصــورت  بــدون انتشــار آگهــی  
دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد . 
1۲۵۲۰ م الف 

ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اد اره اج رئی
ــدی اس

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9502375
 139۵۰4۰۰۲۰۰3۰۰1۲۲۵  /1: پرونــده  شــماره 
ــماره   ــده 9۵۰۲37۵/1 ش ــی پرون ــماره  بایگان ش
ــخ  ــه 139۶۰3۸۰۲۰۰3۰۰۰۰۸4 تاری ــی اباغی آگه
خانــم   بــه  بدینوســیله   139۶/3/۲9 صــدور 
ــی  ــدر عل ــد حی ــه فرزن ــدی مبارک ــه محم مرضی
ســاکن اصفهــان  خ بعثــت  جــاده دولــت آبــاد 
کــوی شــهید شــاکر فرعــی ســوم  بدهــکار 
ــر گــزارش  ــده  کاســه 9۵۰۲37۵ کــه  براب پرون
ــد  ــده ای ــناخته نگردی ــه آدرس ش ــد مربوط واح
ــرار داد بانکــی  ــر  ق ــاغ مــی گــردد    کــه براب اب
۲۸93۰1۵3۶-93/4/31 بیــن شــما و بانــک 
ــل  ــت اص ــال باب ــغ 33۸39۵۲9  ری ــپه  مبل س
مبلــغ ۸۰۸۶3۶9 ریــال بابــت ســود و مبلــغ 
97۰4373 ریــال خســارت تاخیــر  تــا 9۵/9/۲۰ 
کــه تــا روز تســویه  روزانــه مبلــغ 379۰۲۶ ریــال 
ــام   ــپه بانضم ــک س ــه بان ــردد ب ــی گ ــه م اضاف
ــکار  ــت بده ــدوق دول ــه صن ــی  ب ــی دولت حقوق
ــر عــدم پرداخــت  وجــه  ــر اث مــی باشــید کــه ب
ــه  نمــوده   بســتانکار  درخواســت  صــدور اجرائی
ــادر   ــه ص ــی  اجرائی ــریفات  قانون ــس از تش پ
و بکاســه فــوق  در ایــن اجــرا مطــرح مــی 
باشــد  لــذا طبــق مــاده 1۸ آئیــن نامــه اجرائــی 
مفــاد اســناد رســمی  بشــما ابــاغ  مــی گــردد 
از تاریــخ انتشــار  ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ 
ــت   ــک نوب ــط ی ــت فق ــوب اس ــه  محس اجرائی
در روزنامــه کیمیــای وطــن  چــاپ اصفهــان 
درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز 
نســبت بــه پرداخــت بدهــی  خــود اقــدام  و در 
غیــر اینصــورت  بــدون انتشــار آگهــی  دیگــری 
ــما  ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی

ــد .  ــد ش ــب خواه تعقی
13۰۶3 م الف 

ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اد اره اج رئی
ــدی اس

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــا مهــدی نعمتیــان زارع بــه شناســنامه شــماره 
۶۶1 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 47۲/9۶ 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
ــنامه ۲۵7  ــماره شناس ــه ش ــار ب ــوی ب ــرا ج زه
خــود  دائمــی  اقامتــگاه   94/11/1 تاریــخ  در 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه 1. مهــدی نعمتیــان 
زارع فرزنــد عبــاس بــه ش ش ۶۶1 همســر 
ــه ش ش  ــد ب ــد محم ــی فرزن ــه زیلوئ ۲. فاطم

ــم  ــد ابراهی ــار فرزن ــوی ب ــاس ج 3۲۸۲ 3. عب
پــدر 4. فاطمــه نعمتیــان  بــه ش ش ۵۰۸ 
ــه ش ش 1۲۵119۸۲79  ــدی ب ــد مه زارع فرزن
ــام  ــا انج ــک ب ــر . این ــی والغی ــدان متوف فرزن
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ی
ــه از  ــا وصیتنام ــا هرکســی اعتراضــی دارد و ی ت
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش
7۶۵/ م الف 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــا محمــود مســعودی فــر بــه شناســنامه 
شــماره 31۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   4۸4/9۶
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان جــواد مســعودی فــر بــه شــماره 
ــگاه  ــخ 9۵/1/17 اقامت ــنامه 4۶۰۰ در تاری شناس
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1. طاهــره 
ــه ش ش 3۲۲  ــواد ب ــد ج ــر فرزن ــعودی ف مس
ــه  ــواد ب ــد ج ــر فرزن ــعودی ف ــا مس ــی آق ۲. عل
ــد  ــر فرزن ــعودی ف ــم مس ش ش ۵۰7 3. مری
ــه ش ش 1141 4. احســان مســعودی  جــواد ب
ــه ش ش 449 ۵. محمــود  ــد جــواد ب فــر فرزن
مســعودی فــر فرزنــد جــواد بــه ش ش 31۵ .
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

7۶7/م الف

دادنامه
جلســه  مقــرر  وقــت  در   9۶/4/۲4 بتاریــخ 
شــعبه ســوم  حقوقــی  شــورای حــل اختــاف  
ســمیرم بــه تصــدی امضــا کننــده  ذیــل تشــکیل 
ــر  شــورا   ــده کاســه 1۲۲/9۶ از دفت اســت  پرون
ــی  ــس از بررس ــورا پ ــارت  ش ــت نظ ــل تح واص
ــیدگی  را  ــم رس ــده خت ــات پرون اوراق و محتوی
اعــام  متعاقبــا اقــدام  بصــدور رای مــی نمایــد .  
خواهــان : میثــم  طائــی فرزند منصور بــه آدرس 
ــادات  ــینیه  س ــب حس ــدس جن ــمیرم  خ ق س
خوانــده : ادریــس جعفــری فرزنــد محمــد 
ــه  ــکان   خواســته : مطالب ــول الم صــادق  مجه
وجــه  رای شــورا  در خصــوص دادخواســت 
ــت   ــد منصــور  بطرفی ــی  فرزن ــم طائ ــای میث آق
محمــد  فرزنــد  جعفــری  ادریــس   آقــای 
صــادق  بخواســته صــدور حکــم  بــه محکومیــت  

خوانــده  بــه پرداخــت  مبلــغ دویســت میلیــون 
ــه  ــره رســید  بانکــی  ب ــک فق ــال بموجــب ی ری
ــر   ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــام  هزین انضم
ــده  از  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــه ب در تادی
جملــه دادخواســت  تقدیمــی  بــه کپــی مصــدق  
رســید بانکــی  بانــک کشــاورزی  شــعبه ســمیرم  
ــورا  ــیدگی  ش ــه رس ــان در جلس ــارات خواه اظه
مبنــی بــر خریــد  وســایل  لولــه کشــی  آبیــاری 
مبلــغ  پرداخــت    و  خوانــده  از  ای   قطــره 
دویســت میلیــون ریــال  بحســاب  خوانــده کــه 
ــق  ــی نمــوده  از طری ــاب  معرف ــازار ی خــود را  ب
عابــر بانــک  کشــاورزی  شــعبه ســمیرم  و عــدم 
ــدم حضــور  ــه کشــی   وع ــل  وســایل لول تحوی
خوانــده در جلســه  رســیدگی  شــورا  بــه علــت 
ــذا شــورا دعــوی  ــودن وی ل مجهــول المــکان  ب
خواهــان را مقــرون بــه صحــت  دانســته  و 
مســتندا بــه مــواد 19۸و۵1۵و۵19و۵۲۲ وقانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
ــون   ــغ دویســت میلی ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
پرداخــت  و  اصــل خواســته   بابــت   ریــال 
هزینــه  بابــت  ریــال   میلیــون  ســه  مبلــغ 
ــه   ــر تادی ــارات تاخی ــت خس ــی و پرداخ دادرس
از تاریــخ 9۵/1۲/۲4 لغایــت اجــرای  حکــم 
ــردد  ــی گ ــام م ــادر و اع ــان  ص ــق خواه در ح
ــس  ــت روز  پ ــرف بیس ــی  ظ ــادره غیاب رای ص
از ابــاغ قابــل واخواهــی  در همیــن شــعبه  
ــل  ــس از آن قاب ــت روز  پ ــرف بیس ــپس ظ س
 اعتــراض  در دادگاه عمومــی و حقوقــی  ســمیرم 

می باشد 
م الف 11۲۶

ــل  ــورای ح ــی  ش ــوم حقوق ــعبه س ــی ش قاض
ــمیرم  ــاف س اخت

دادنامه
جلســه  مقــرر  وقــت  در   9۶/4/۲4 بتاریــخ 
شــعبه ســوم  حقوقــی  شــورای حــل اختــاف  
ســمیرم بــه تصــدی امضــا کننــده  ذیــل تشــکیل 
ــر  شــورا   ــده کاســه 1۲1/9۶ از دفت اســت  پرون
ــی  ــس از بررس ــورا پ ــارت  ش ــت نظ ــل تح واص
ــیدگی  را  ــم رس ــده خت ــات پرون اوراق و محتوی
اعــام  متعاقبــا اقــدام  بصــدور رای مــی نمایــد 
. خواهــان : خانــم زینــب  طائــی فرزنــد منصــور  
ــت   ــه عدال ــدس  کوچ ــمیرم  خ ق ــه آدرس س ب
پــاک اول خوانــدگان  : 1- آقــای ادریــس 
جعفــری فرزنــد محمــد صــادق ۲- خانــم 
ــول  ــد حســن هــر دو  مجه زهــرا مــرادی  فرزن
ــورا   ــه  رای ش ــه وج ــته : مطالب ــکان خواس الم
ــی   ــب طائ ــم زین ــت خان ــوص دادخواس در خص
فرزنــد منصــور  بطرفیــت خوانــدگان آقــای 
ــادق ۲-  ــد ص ــد محم ــری  فرزن ــس جعف ادری
ــد حســن بخواســته  ــرادی  فرزن ــرا م ــم زه خان
تضامنــی   محکومیــت   بــه  حکــم   صــدور 
خوانــدگان  بــه پرداخــت  مبلــغ یکصــد و پنجــاه  
میلیــون ریــال بموجــب یک فقــره رســید  بانکی 
بانــک کشــاورزی شــعبه ســمیرم   بــه انضمــام  

ــه  ــر  در تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده  از جملــه 
دادخواســت  تقدیمــی  بــه کپــی مصــدق  رســید 
بانکــی  بانــک کشــاورزی  شــعبه ســمیرم  مبنی 
ــف  ــده  ردی ــاب خوان ــه حس ــغ ب ــز  مبل ــر واری ب
اول  اظهــارات خواهــان در جلســه رســیدگی  
ــاه  ــد و پنج ــغ یکص ــه مبل ــی برمطالب ــورا مبن ش
میلیــون  از خوانــده  عــدم حضــور خوانــدگان  در 
جلســه رســیدگی  شــورا بعلــت مجهــول المــکان 
ــرون  ــان را مق ــوی خواه ــورا دع ــذا ش ــودن  ل ب
بــه صحــت  دانســته  و مســتندا بــه مــواد 
19۸و۵1۵و۵19و۵۲۲ وقانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف اول  
ــون   ــاه  میلی ــد و پنج ــغ یکص ــت مبل ــه پرداخ ب
ریــال بابــت  اصــل خواســته  و پرداخــت مبلــغ 
ــزار  ــج ه ــت و پن ــصد و بیس ــون و شش دو میلی
پرداخــت  و  دادرســی  بابــت هزینــه  ریــال  
ــخ 9۵/1۲/۲4  ــه  از تاری ــر تادی ــارات تاخی خس
لغایــت اجــرای  حکــم در حــق خواهــان  صــادر 
ونســبت بــه خوانــده ردیــف دوم  بــا توجــه 
ــوده   ــترد نم ــود را مس ــان خ ــه  خواه ــه اینک ب
ــاده 1۰7  ــف م ــد ال ــه بن ــتندا  ب ــورا مس ــذا ش ل
ــال   ــرار ابط ــی  ق ــی  مدن ــن دادرس ــون آئی قان
دادخواســت  خواهــان  صــادر واعــام  مــی 
ــف  ــده ردی ــه خوان ــبت ب ــادره نس ــردد رای ص گ
اول  غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از آن 
ــپس   ــعبه و س ــن ش ــی  در همی ــل واخواه قاب
ظــرف بیســت روز  پــس از آن  قابــل اعتــراض  
در دادگاه عمومــی حقوقــی  ســمیرم مــی باشــد 
و نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم قــرار صــادره و  
ظــرف بیســت روز  پــس از ابــاغ قابــل اعتــراض  
در دادگاه عمومــی و حقوقــی  ســمیرم مــی 

باشــد 
م الف 11۲۵

ــل  ــورای ح ــی  ش ــوم حقوق ــعبه س ــی ش قاض
اختــاف ســمیرم- حمید رضــا ابوالحســنی زارع 

مزایده  نوبت دوم 
حســب دســتور قضایــی بــا توجــه بــه اینکــه در 
ــه  ــچ گون ــه 9۶/3/3 هی ــده  مورخ ــه مزای جلس
ــده  ــورد  مزای ــال  م ــد م ــرای  خری ــی ب تقاضای
بــه واحــد  اجــرای احــکام دادگســتری  ســمیرم 
ــه تقاضــای  تجدیــد   واصــل  نشــد و محکــوم ل
جلســه مزایــده  و آگهــی مزایــده  مجــدد بــرای 
ــیله   ــذا بدینوس ــت  ل ــوده اس ــت دوم  را نم نوب
اعــام مــی گــردد اجــرای احــکام  دادگســتری  
ســمیرم  در نظــر دارد  در ارتبــاط بــا پرونــده 
ــی   ــن  زراع ــه زمی ــک قطع ــه 94۰۵۶3 ی کاس
واقــع در مزرعــه  آخــروم  بــه  مســاحت تقریبــی 
14۰۰۰ متــر مربــع  بــه حــدودات  اربعــه شــماال 
ــوی  و  ــه ج ــت  ب ــر مرزیس ــول  74 مت ــه ط ب
ــن   ــه زمی ــر ب ــه طــول  14۰ مت ــا ب جــدول  جنوب
شــماره 47 اصلــی و غربــا بصــورت شکســته  بــه 
ــه  ــت  ب ــر مرزیس ــر و 7۲  مت ــای ۸1 مت طوله
باقیمانــده  زمیــن 47 اصلــی بــه شــماره پــاک 

ــه  47/13 مــورد ثبــت  شــماره 1۰147 متعلــق ب
آقــای محمــد  علــی منصــورزاده   کــه طبــق نظــر 
ــزان  ــه می ــتری  ب ــمی د ادگس ــناس   رس کارش
ــه  ــت  را ب ــده اس ــی گردی ــال ارزیاب 11۲۰۰۰۰۰۰ ری
مزایــده بگــذارد  لــذا مزایــده از مبلــغ کارشناســی 
ــه  ــن قیمــت پیشــنهادی ب ــه باالتری شــروع و ب
ــا مبلــغ ده درصــد  فــروش خواهــد رســید ضمن
از قیمــت مزایــده بــه صــورت وجــه نقــدی فــی 
ــه  ــت و ب ــپرده دریاف ــوان س ــه عن ــس ب المجل
صنــدوق دادگســتری ســپرده مــی شــود و مابقی 
ــا نظــر اجــرای احــکام  ــده مزایــده ب وجــه از برن
حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ خواهــد 
ــی  ــده مابق ــده مزای ــه برن ــی ک ــد . در صورت ش
ــردازد   ــرر نپ ــت مق ــرف مهل ــده را ظ ــه مزای وج
ــه  ــی ب ــه اجرای ــر هزین ــس از کس ــپرده او پ س
ــانیکه  ــد  از کس ــد ش ــط خواه ــت ضب ــع دول نف
مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی باشــند دعــوت 
ــورخ 9۶/۵/17  ــنبه م ــه ش ــود در روز س ــی ش م
ــکام  ــرای اح ــل اج ــح در مح ــاعت 1۰/۰۰ صب س
ــانند  ــم رس ــه ه ــور ب ــمیرم حض ــتری س دادگس
ــوق  ــخ ف ــل از تاری ــد قب ــی توانن ــان م متقاضی
در واحــد اجــرای احــکام حضــور یافتــه و از 
خصوصیــات و مشــخصات مــال مذکــور در 

ــع شــوند ــه کارشــناس مطل نظری
م الف 11۲۰ . 

اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 
م   سمیر

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و دادخواست 
و ضمائم

ــد   ــی  فرزن ــی نایین ــم اله ــا حک ــان رض  خواه
محمــود آقــا ســاکن ناییــن خیابــان  مصاحــب 
ــوش  ــهاب  پ ــرکت ش ــده : ش ــاک 14  خوان پ

ــکان ــول الم ــک مجه ــدن نخل ــزد مع ــق  ی باف
خواهــان   شــورا    ۲ ش   ۵4/9۶  : پ   . ک 
ــر   ــوق الذک ــده   ف ــت  خوان ــتی بطرفی دادخواس
ــغ 34۶1۲۵۰۰  ــه مبل ــه ب ــه  وج ــر مطالب ــر ب دائ
  94/۲/۲۰ مــورخ  دفتــری  حســاب  ریــال  
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــت 94/3/11 و پرداخ لغای
ــه  ــه ب ــر تادی ــارت تاخی ــارت وارده و خس و خس
ایــن دفتــر   و ثبــت  بــه کاســه فــوق و جــری 
ــیدگی   ــت رس ــن وق ــی و تعیی ــریفات  قانون تش
بــرای روز پنــج شــنبه   مــورخ9۶/۶/۲ ســاعت 1۰ 
صبــح  و بــا توجــه  بــه مجهــول المــکان بــودن  
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــتناد م ــه اس ــده ب خوان
دادرســی مدنــی  دادگاههــای عمومــی و انقــاب 
ــت  در یکــی از روزنامــه هــای  ــب یــک نوب مرات
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود  تــا نامبــردگان  
و  دادخواســت  ثانــی   نســخه  اخــذ  جهــت 
ضمائــم  بــه شــورا مراجعــه  و در وقــت رســیدگی 
ــد  ــور یاب ــورا حض ــه  ش ــده  در جلس ــن ش تعیی
ــد  ــاذ خواه ــی  اتخ ــم مقتض ــورا تصمی  و اال ش

نمود .
م الف 1۵۸ 

 شعبه دوم شورای حل اختاف نایین

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و 
دادخواست و ضمائم

 خواهــان : حمیــد اســماعیلی  فــر فرزنــد  
ــه  ــداران  کوچ ــن خ پاس ــاکن نایی ــه  س ــور ال ن
ــده  ــاک 1۸۶  خوان ــروی فضــای ســبز پ ۸ روب
ــزد معــدن  :   شــرکت شــهاب  پــوش بافــق  ی
 ۸7/9۶ : . پ  المــکان ک  نخلــک مجهــول 
ــت   ــتی بطرفی ــان  دادخواس ــورا  خواه ش ۲ ش
خوانــده   فــوق الذکــر  دائــر بــر مطالبــه  وجــه 
  93/9/9 مــورخ  ریــال    4۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  بــه 
لغایــت 94/3/9 و مطالبــه مبلــغ 119۵۰۰۰ ریــال  
بعنــوان  هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت 
ــه ایــن دفتــر    قانونــی خســارت تاخیــر تادیــه ب
ــریفات   ــری تش ــوق و ج ــه ف ــه کاس ــت  ب و ثب
ــرای روز  ــیدگی  ب ــت رس ــن وق ــی و تعیی قانون
پنــج شــنبه   مــورخ9۶/۶/۲ ســاعت 11 صبــح  و 
بــا توجــه  بــه مجهــول المــکان بــودن  خوانــده 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــتناد م ــه اس ب
ــی  دادگاههــای عمومــی و انقــاب مراتــب  مدن
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت  در یک ــک نوب ی
االنتشــار آگهــی می شــود  تــا نامبــردگان  جهت 
اخــذ نســخه ثانــی  دادخواســت و ضمائــم  
رســیدگی  وقــت  در  و  مراجعــه   شــورا  بــه 
ــد  ــور یاب ــورا حض ــه  ش ــده  در جلس ــن ش تعیی
ــد  ــاذ خواه ــی  اتخ ــم مقتض ــورا تصمی  و اال ش

نمود . 
م الف 1۶۰ 

 شعبه دوم شورای حل اختاف نایین

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و دادخواست 
و ضمائم

خواهــان : حمیــد اســماعیلی  فــر فرزنــد  نــور 
الــه  ســاکن ناییــن خ پاســداران  کوچــه ۸ 
روبــروی فضــای ســبز پــاک 1۸۶  خوانــده 
ــدن  ــزد مع ــق  ی ــوش باف ــهاب  پ ــرکت ش : ش
ــکان ک . پ : ۶۵/9۶ش  ــول الم ــک مجه نخل
۲ شــورا   خواهــان  دادخواســتی بطرفیــت  
خوانــده   فــوق الذکــر  دائــر بــر مطالبــه  وجــه 
ــال  و پرداخــت خســارت  ــغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ب
قانونــی وخســارت تاخیــر تادیــه بــه ایــن دفتــر   
ــریفات   ــری تش ــوق و ج ــه ف ــه کاس ــت  ب و ثب
ــرای روز  ــیدگی  ب ــت رس ــن وق ــی و تعیی قانون
پنــج شــنبه   مــورخ9۶/۶/۲ ســاعت 1۰/3۰ 
صبــح  و بــا توجــه  بــه مجهــول المــکان بــودن  
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــتناد م ــه اس ــده ب خوان
دادرســی مدنــی  دادگاههــای عمومــی و انقــاب 
مراتــب یــک نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای 
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود  تــا نامبــردگان  
ثانــی  دادخواســت و  جهــت اخــذ نســخه 
ضمائــم  بــه شــورا مراجعــه  و در وقت رســیدگی 
ــد  ــور یاب ــورا حض ــه  ش ــده  در جلس ــن ش تعیی
ــد ــاذ خواه ــی  اتخ ــم مقتض ــورا تصمی  و اال ش

 نمود . 
م الف 1۵9 

 شعبه دوم شورای حل اختاف نایین

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

از  اســتفاده  بــدون  امــروزی  زندگــی 
الکتریکــی غیرممکــن اســت.  انــرژی 
امــروزه بــا وجــود اســتفاده در ســطح 
ــرژی و ســاخت  ــن ان ــراوان از ای بســیار ف
لــوازم الکتریکــی متعــدد هنــوز بســیاری 
ــرژی  ــن ان ــم ای ــای مه ــا و جنبه ه از مزای

ــت.  ــده اس ــناخته مان ــا ناش گرانبه
هــر چنــد تولیــد انــرژی الکتریکــی بســیار 
آســان و تبدیــل آن بــه انرژی هــای دیگــر 
ســاده اســت، امــا راه و روش حفاظــت و 
ــه و در  ــت از آن همیش ــرداری درس بهره ب
همــه جــا بــرای افــراد بــا خطراتــی همــراه 
خطــرات،  ایــن  مهم تریــن  بــوده کــه 
اســت  آن  پیامدهــای  و  برق گرفتگــی 
کــه موجــب مــرگ انســان ها و حیوانــات 

می شــود.
هشــدارهای  بــا  تابســتان  فصــل 
ــر اســاس  ــراه اســت. ب ــی هم برق گرفتگ
ــکی  ــار پزش ــروه آم ــات گ ــج تحقیق نتای
قانونــی کشــور، ســاالنه بــه طــور متوســط 
ــی  ــل برق گرفتگ ــه دلی ــر ب ــد نف ــد ص چن
جــان خــود را از دســت داده انــد کــه 

معمــوال بیشــتر قربانیــان در نیمــه اول 
ــا افزایــش اســتفاده از لوازمــی  ســال و ب
چــون کولــر، لباسشــویی، یخچــال و دیگر 

وســایل برقــی جــان باخته انــد.
ــا ســیم  افــراد در اثــر تمــاس مســتقیم ب
ــاط،  ــرق در حمــام، اســتخر، حی حامــل ب
زیرزمیــن، پارک هــا یــا چاه هــای مرطــوب 
کــه جریــان بــرق مســتقیم از بــدن آن هــا 
بــه زمیــن برقــرار شــده،  قربانــی شــده اند 
و مــواردی نیــز بــه دلیــل فرســودگی 
ــی  ــوازم برق ــودن ل ــق نب ــا عای ــا ی کابل ه
ــاده ــاق افت ــط اتف ــی های غل ــا سیم کش  ی

است.
ــود،  ــتر ش ــرق بیش ــا ب ــاس ب ــه تم هرچ
ــوادث  ــروز ح ــا و ب ــب خط ــا ضری طبیعت
نیــز  بیشــتر خواهــد شــد کــه ایــن تماس 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــال ب ــرم س ــول گ در فص
ــود،  ــر می ش ــا بلندت ــر و روزه ــوا گرم ت ه
ــتر   ــال بیش ــرد س ــول س ــه فص ــبت ب  نس

می شود.
 تابستان و حوادث برق گرفتگی

ــرق،  ــور ب ــناس ام ــولی، کارش ــد رس محم
دلیــل  بــه  مــا گفــت:  خبرنــگار  بــه 
افزایــش ســاعات کار در روزهــای گــرم 

و خســتگی و اســترس، حــوادث بــرق 
ــون  ــت؛ چ ــایع تر اس ــول ش ــن فص در ای
روزهــا در تابســتان بلندتــر اســت،  معمــوال 
در مقایســه بــا فصــل زمســتان پروژه های 
ــرا  ــز اج ــتری نی ــاختمانی بیش کاری و س
ــتفاده  ــرق اس ــی از ب ــه همگ ــوند ک می ش

می کننــد. زیــادی 
وی اســتفاده از وســایل سرمایشــی ماننــد 
ــش  ــل افزای ــر از دالی ــی دیگ ــر را یک کول
ســال  گــرم  فصــول  در  برق گرفتگــی 
ــم  ــر و تنظی ــرد: تعمی ــار ک ــوان و اظه عن
ــط  ــت محی ــم و رطوب ــل ن ــه دلی ــر ب کول
ــا  کولــر و اتصــال بــرق می توانــد فــرد را ب

برق گرفتگــی مواجــه کنــد. 
ایــن کارشــناس امــور بــرق بــا بیــان 
اینکــه قطــع کلیــد کنتــور بــه تنهایــی 
ــان  ــد،  خاطرنش ــن نمی کن ــی را تامی ایمن
کــرد: بهتریــن اقــدام،  قطــع جریــان 
ــل  ــه صــورت دو پ ــه ب ــور خان ــرق از کنت  ب

است. 
رســولی خاطرنشــان کــرد: در ایــن فصــل، 
زمانــی کــه در کار کولــر خللــی ماننــد افــت 
ــی  ــرد در حال ــد، ف ــار آب رخ می ده فش
ــاز  ــر را ب ــر روشــن اســت، در کول ــه کول ک
می کنــد؛ در ایــن وضعیــت در صورتــی 
کــه اتصــال بدنــه رخ دهــد،  فــرد بــا 
 تمــاس بــا کولــر دچــار برق گرفتگــی 

می شود.
نــکات  اینکــه همیشــه  بیــان  بــا  وی 
ــد، گفــت: اســتفاده  ــی را رعایــت کنی ایمن
از دســتکش، لبــاس و کفــش مخصــوص 
ــی  ــرات برق ــه تعمی ــز در هم ــق نی و عای

ــت. ــی اس الزام
 خطر هنگام راه اندازی کولرهای 

آبی 
حســینی، ســرویس کار کولــر، در ایــن 
ــا  ــت: حتم ــا گف ــگار م ــه خبرن ــه ب زمین
ــد  ــت بزنی ــر دس ــه کول ــه ب ــش از اینک پی
چــک  را  آن  بدنــه  فازمتــر  یــک   بــا 

کنید. 
نبــود ســیم اتصــال زمیــن و فیوز مناســب 
از عواملــی اســت کــه خطــر برق گرفتگــی 

در کولرهــای آبــی را زیــاد می کنــد.
ــی  ــد کولرهــای آب ــر خری ــد ب ــا تاکی وی ب

ــردش  ــب گ ــی مناس ــا ایمن ــتاندارد ب اس
دائمــی جریــان آب، اتصــال مســتقیم 
ــی  ــل برق گرفتگ ــن را از عل ــا زمی ــر ب کول
ــوان                                                     ــوع وســیله سرمایشــی عن ــن ن در ای

ــرد. ک
ایــن ســرویس کار کولــر توجــه بــه نــکات 
ســالیانه  ســرویس های  در  را  ایمنــی 
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــت دانس ــز اهمی حائ
مناســب نبــودن طراحــی و جاســازی 
پمــپ آب، عایــق نبــودن قطعــات فلــزی 
و همچنیــن اتصــال پوشــاله های خیــس 
بــه بدنــه موجــب انتقــال بــرق بــه کولــر و 

ــود. ــاک می ش ــرایط خطرن ــاد ش ایج

 نکات ایمنی را رعایت کنید
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و 
اصفهــان  شــهرداری  ایمنــی  خدمــات 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــه اظه ــن زمین در همی
بــه افزایــش دمــای هــوا و اســتفاده 
اســت  الزم  سرمایشــی،  وســایل  از 
شــهروندان بــرای حفــظ جــان و ســامتی 
خــود، نــکات ایمنــی مربــوط بــه کولرهــای 

ــد. ــت کنن ــد و رعای ــی را بدانن آب
وی تصریــح کــرد: نصــب و راه انــدازی 
ــاز  ــرویس کار مج ــط س ــد توس ــر بای کول

ــود. ــام ش انج
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و 
اصفهــان  شــهرداری  ایمنــی  خدمــات 
تصریــح کــرد: بایــد مســیر انشــعاب 
ــود  ــرل ش ــر کنت ــی کول ــرق و سیم کش ب
تــا از صحــت آن اطمینــان حاصــل کنیــد؛ 
همچنیــن نصــب فیــوز مناســب نیــز 

ضــروری اســت.

 هنگام سرویس، کولر حتما 
خاموش باشد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتفاده 
از کولرهــای آبــی بــه دلیــل اســتفاده 
ــتری  ــوادث بیش ــرق ح ــان آب و ب همزم
خطــر  ریســک  و  می خــورد  رقــم 
برق گرفتگــی بــاال مــی رود، ادامــه داد: 
ــاالنه  ــه س ــئله ک ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ب
تعــدادی از شــهروندان بــه علــت رعایــت 
نکــردن اصــول ایمنــی بــرق در کولرهــای 
می شــوند،  برق گرفتگــی  دچــار  آبــی، 
الزم اســت هنــگام ســرویس، کولــر حتما 

ــد. ــوش باش خام
ــزات  ــام تجهی ــرد: تم ــد ک ــزاد تاکی بزرگ
سیســتم های برقــی از جملــه فیوزهــا، 
دارای  بایــد  کابل هــا  و  سیم کشــی ها 

اســتانداردهای الزم باشــند.
وی توصیــه کــرد: بهتــر اســت شــهروندان 
بــرای کاهــش مصــرف انــرژی و افزایــش 
ایمنــی، از وســایل سرمایشــی کم مصــرف 
اســتفاده کننــد؛ زیــرا هرچــه وســیله 
سرمایشــی پرمصــرف باشــد، خطــرات آن 

هــم بیشــتر اســت.
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و 
اصفهــان  ایمنــی شــهرداری  خدمــات 
افــزود: شــهروندان از ریختــن آب بــا 
ــودداری  ــال ها خ ــر روی پوش ــیلنگ ب ش
ــرای  ــت ب ــه الزم اس ــن اینک ــد؛ ضم کنن
کولرهــا  آتش ســوزی،  از  جلوگیــری 
از  فاصلــه  بــا  و  امــن  مکان هــای  در 

شــوند. نصــب  دودکش هــا 
 لزوم رعایت اصول ایمنی 

بــرای  مناســب  شــرایطی  ایجــاد 
از  واصولــی  درســت  بهره گیــری 
انرژی هــای الکتریکــی، یــک وظیفــه 

اســت.  همگانــی 
و  علمــی  اصــول  رعایــت  بــا  قطعــا 
از  چــه  بین المللــی  اســتانداردهای 
جانــب تولیدکننــدگان لــوازم برقــی و چــه 
خطــرات  می تــوان  مصرف کننــدگان، 
ــل  ــه حداق ــرژی را ب ــن ان ــتفاده از ای اس
ــور  ــه در کش ــد روزی ک ــه امی ــاند. ب رس
هیــچ ســانحه ناشــی از برق گرفتگــی 

نداشــته باشــیم.

،،
ساالنه به طور متوسط چند صد نفر به 
دلیــل برق گرفتگــی جــان خود را از دســت 
داده انــد کــه معمــوال بیشــتر قربانیــان در 
نیمــه اول ســال و بــا افزایــش اســتفاده از 
لوازمــی چــون کولر، لباسشــویی، یخچال 

و دیگــر وســایل برقــی جــان باخته انــد

کیمیای وطن گزارش می دهد

برق گرفتگی را جدی بگیرید
رعایت نکات ایمنی در استفاده از کولرها  



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

 ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1390/11/16 دفتــر 114 اصفهــان بــه ناصــر صادقیــان و لیــا 
ــرف  ــپس از ط ــده س ــذار ش ــر ( واگ ــش مه ــکیلی )نیای ش
ناصــر و لیــا بموجــب وکالتنامــه 45620 مــورخ 1392/9/7 
دفتــر 114 اصفهــان مقــدار 90 ســهم مشــاع از مالکیــت خــود 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1074  کدملــی 5649382761  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــماعیل  نس اس
  249.65 مســاحت  بــه  متصلــه   ومغــازه  یکبابخانــه 
مترمربــع از پــاک شــماره 106 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای مصطفــی محســنی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باشــد     
مــورخ   1396603020260  02292 شــماره  رای   –58
1396/02/13   خانــم عفــت گل احمــدی خزاقــی بــه 
صــادره   1263243142 21 کدملــی  شــماره  شناســنامه 

یکبــاب  کاشــان فرزنــد ماشــااله بصــورت ششــدانگ 
خانــه بــه مســاحت 100.70 مترمربــع از پــاک شــماره 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شــماره 21  کدملــی 5129739825  صــادره ســمیرم ســفلی  
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــی  نس ــوم عل ــد مرح فرزن
ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 231.10  مترمربــع 
از پــاک شــماره 269 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای مرتضــی مهاجرانــی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــد ــوده ان ــذار نم ــان واگ ــا حاجی غامرض
مــورخ      1396603020260  02751 شــماره   رای   -107

1396/02/18  اقــای علیرضــا کربعلــی به شناســنامه شــماره  
ــد   ــاد فرزن ــف اب ــادره  نج ــی  1091354529 ص 384کدمل
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــد بص ــان محم ج
ــع از  ــر مرب ــاحت  196.45مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
ــع در بخــش  ــی واق ــی از 14915اصل ــاک شــماره 111فرع پ
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــی ــدی رضائ ــک رســمی مه از مال
مــورخ     شــماره   139660302026004523     رای   -122
بــه  باصیــری  بهرامــی  محمــد  آقــای      1396/03/20

ــادره  ــی 1289392234 ص ــماره 748 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی داد نس ــد عل ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت  158.15  مترمربــع پــاک شــماره 
15182   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه
مــورخ     رای شــماره   139560302026020559      -135
1395/11/21    خانــم صدیقــه قربانــی بــه شناســنامه 
ــد  ــان  فرزن ــی 1291198040 صــادره اصفه شــماره 25 کدمل
ــاحت    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاس در  شش عب
125.05 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13891 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــی ــزت میرجمال ــک رســمی ع ــع الواســطه از مال ــادی م  ع

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

ــف 11699  ــد. م ال ان
تاریخ انتشار نوبت 96/04/19
تاریخ انتشار نوبت 96/05/3

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

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی  »
و  و ســوم  و دوم  اول  آراء صــادره هیــات هــای  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض چه
ــتقر  ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــه  ــان تصرفــات مالکان در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفه
و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . لــذا 
ــه شــرح  ــان و امــاک مــورد تقاضــا ب مشــخصات متقاضی
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوب ــر ب زی
ــه  روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــان اعتراضــی داشــته باشــند  ــت متقاضی صدورســند مالکی
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
ــه مرجــع  ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت تاری

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضای
خانــم  اول  هیــأت   1395/02/27-4643 شــماره  1.رای 
مریــم ربیــع پــور بــه شناســنامه شــماره 560 کدملــی 
1286135761 صــادره اصفهــان فرزنــد یوســف نســبت بــه 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش دو دان
148/48 مترمربــع پــاک شــماره471 فرعــی از 25 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــاری الدان ــان نث ــاس ج ــمی عب ــک رس ــان ازمال اصفه
2.رای شــماره 4642-1395/02/27 هیــأت اول آقــای  داود 
جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 2667 کدملــی 
ــه  ــبت ب ــم نس ــد کری ــان فرزن ــادره اصفه 1286119839 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش چهاردان
148/48 مترمربــع پــاک شــماره471 فرعــی از 25 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــاری الدان ــاس جــان نث ــک رســمی عب ــان ازمال اصفه
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 17696-1395/07/03 هی 3.رای ش
عفــت حســینی رنانــی   بــه شناســنامه شــماره 11971    
ــید  ــد س ــان  فرزن ــادره اصفه ــی  1283229285  ص کدمل
ــاحت  ــه مس ــه   ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــماعیل   شش اس
ــع از پــاک شــماره 3551    فرعــی از  18    136.20  مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان از ســند شــماره  79766  مــورخ  94/3/5  

ــان ــه 112 اصفه دفترخان
4.رای شــماره 20136-1395/07/27 هیــأت اول  اقــای 
علــی ترابــی میرابــادی  بــه شناســنامه شــماره  3  کدملــی  
رمضــان   فرزنــد   ابــاد   نجــف  صــادره    1091900639
ــع  ــه مســاحت  145/40  مترمرب ــه   ب ششــدانگ یکبابخان
از پــاک شــماره 45  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی رحیــم 

فتحــی
5.رای شــماره 19935-1395/07/26 هیــأت اول  آقــای 
ــماره 82   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی رنان ــین خلیل محمدحس
ــد رجبعلــی  کدملــی 1289997314  صــادره اصفهــان  فرزن
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 199/42  مترمربــع از پــاک شــماره 1513  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 18  اصل
ملــک غــرب  اصفهــان ازســند 85892-58/4/4 دفترخانــه 

ــان 7 اصفه
خانــم  اول  هیــأت  6.رای شــماره 1395/07/26-19936 
صدیقــه حکمــت نــژاد  بــه شناســنامه شــماره 38  کدملــی 
ــد حســنعلی نســبت  1290086567  صــادره اصفهــان  فرزن
بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
199/42  مترمربــع از پــاک شــماره 1513  فرعــی از 18  
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب  اصفهــان ازســند 85892-58/4/4 دفترخانــه 7 

ــان اصفه
چهــارم  هیــأت   1396/07/25-19759 شــماره  7.رای 
ــه شناســنامه شــماره   آقــای  حســین صالحیــان رنانــی   ب
ــد   ــان   فرزن ــادره اصفه ــی  1289957290  ص 358   کدمل
حســن           ششــدانگ یــک بــاب  خانــه    بــه مســاحت 
ــی از   18   ــماره   1362  فرع ــاک ش ــع از پ 421.16 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 
ــر   394    امــاک ــت صفحــه 172  دفت ــان ازموردثب اصفه
8.رای شــماره 25853-1395/09/29 هیــأت اول خانــم 
مهــری ســهرابی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 9412 کدملــی 
1283203448 صــادره اصفهــان فرزنــد مانــده علــی در دو 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
185 متــر مربــع پــاک شــماره  3131 فرعــی از 18   اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت علــی ســامت مــورد ثبــت صفحــه 160 

دفتــر 428 امــاک
9.رای شــماره 25852-1395/09/29 هیــأت اول  آقــای  
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1094 کدمل ــی ب ناصــر خاکــی رنان
1290910081 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا در  دو دانــگ 
ــه مســاحت 185  ــه ب ــاب خان مشــاع از  ششــدانگ یــک ب
متــر مربــع پــاک شــماره  3131 فرعــی از 18   اصلــی واقــع 
ــان  ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه در اصفه
ــر  ــت صفحــه 160 دفت ــورد ثب ــی ســامت م ــت عل از مالکی

ــاک 428 ام
10.رای شــماره 25851-1395/09/29 هیــأت اول  آقــای  
ــی  ــه شناســنامه شــماره 278 کدمل ــی ب بهــروز خاکــی رنان
ــگ  ــا در دو دان ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه 1290662088 ص
ــه مســاحت 185  ــه ب ــاب خان مشــاع از  ششــدانگ یــک ب
متــر مربــع پــاک شــماره  3131 فرعــی از 18   اصلــی واقــع 
ــان  ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه در اصفه
ــر  ــت صفحــه 160 دفت ــورد ثب ــی ســامت م ــت عل از مالکی

ــاک 428 ام
11.رای شــماره 24763-1395/09/17 هیــأت دوم آقــای  
ــی  ــماره 342 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــی جانقرب مجتب
1286856612 صــادره اصفهــان فرزنــد عبداله در ششــدانگ 
ــع  ــر مرب ــاحت 123.60 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
پــاک شــماره  1729 فرعــی از 16   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــر 611 امــاک صفحــه 314 دفت
12.رای شــماره 27667-1395/10/18 هیــأت چهــارم  آقــای  
ــه شناســنامه شــماره 179  ــد ب علــی محمــدی نورالدیــن ون
کدملــی 5559456640 صــادره از فارســان فرزنــد قنبــر در 
ــع  ــه مســاحت 102.25 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 68  اصل ــاک ش پ
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی محمــد 

علــی زارع
13.رای شــماره 29781-1395/11/13 هیــأت اول  آقــای 
1210 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  جعفــری  رضــا 
در     حســین  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283509172
ــاحت    175/89   ــه مس ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره 189     فرعــی از 36   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــریفی ــد ش ــت احم از مالکی
14.رای شــماره 29783-1395/11/13 هیــأت اول  آقــای 
ــی  ــماره 43032 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــرام جعف به
ــه  ــین در  س ــد حس ــان فرزن ــادره  اصفه 1282355309 ص
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب  خانــه    بــه 
مســاحت  187/61    مترمربــع پــاک شــماره  189    فرعــی 
ــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت  از  36  اصل

ــد شــریفی ــت احم ــان   از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
15.رای شــماره 29782-1395/11/13 هیــأت اول  آقــای 
1210 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  جعفــری  رضــا 
1283509172 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در ســه 
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب  خانــه    بــه 
مســاحت  187/61    مترمربــع پــاک شــماره  189    فرعــی 
ــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت  از  36  اصل

ــریفی ــد ش ــت احم ــان   از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
16.رای شــماره 29537-1395/11/09 هیــأت ســوم  خانــم 
لیــا موســوی  بــه شناســنامه شــماره 4858  کدملــی 
4171576644  صــادره الیگــودرز   فرزنــد طاهر  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  47.58 مترمربــع از پــاک 
شــماره  67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســینعلی بیــات
ــم  ــأت ســوم  خان 17.رای شــماره 30466-1395/11/20 هی
الهــام نصــر اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 10102 کدملــی 
1282884931 صــادره اصفهــان فرزنــد منصور  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 158.30 مترمربــع از پــاک 
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از 5  فرعــی  شــماره 489   
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

ــاک ــر 465 ام ــت صفحــه 527 دفت ــوق ثب رســمی ف
18.رای شــماره 30591-1395/11/23 هیــأت دوم  آقــای  
محمدعلــی جوادیــان الیادرانــی بــه شناســنامه شــماره 
43743 کدملــی 1280326190 صــادره اصفهــان فرزنــد 
عبدالحســین در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  197/62    مترمربــع پــاک شــماره   1686   
ــان بخــش  14  حــوزه  ــی واقــع در اصفه فرعــی از 3   اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از  ســند 289507 مــورخ 
1392/2/4 دفتــر 77 اصفهــان بنــام متقاضــی  و ســهم 

االرث متقاضــی از عبدالحســین جوادیــان
ــای  ــأت اول آق ــماره 33782-1395/12/25 هی 19.رای ش
ــی  ــماره 422 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ــه چنگی عزیزال
ــان  ــد ام ــت فرزن ــن و میاندش ــادره بوئی 6219395247 ص
ــاحت  90.45  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ال
ــع  ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 2412 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــان ــن صالحی ــت حس مالکی
20.رای شــماره 33163-1395/12/18 هیــأت اول آقــای 
محمــد نصــری بــه شناســنامه شــماره 1441 کدملــی 
1287846653 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت  209.26 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل ــماره 36  فرع ش
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 4 ام 247 دفت
ــای  ــأت اول  آق ــماره 33144-1395/12/17 هی 21.رای ش
ــماره 6  ــنامه ش ــه شناس ــجانی ب ــن زاده سورش ــرام حس به
کدملــی 4621917390 صــادره سورشــجان فرزنــد علــی 
ــه مســاحت  237.50  ــه ب ــاب خان ــر ششــدانگ یــک ب اکب
مترمربــع پــاک شــماره  75 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در 
ــان از  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب اصفه
مالکیــت حســین مارانــی برزانــی مــورد ثبــت صفحــه 321 

ــاک ــر 174 ام دفت
22.رای شــماره 33170-1395/12/18 هیــأت اول آقــای 
651 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  نصــری  رحیــم 
1284744361 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  258.34 مترمربــع پــاک 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل ــماره  36 فرع ش
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 4 ام 247 دفت
ــای  ــأت دوم آق 23.رای شــماره 33540-1395/12/23 هی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 5796 کدمل محســن محمــودی ب
0056497377 صــادره  تهــران  فرزنــد حســین ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 141.97 مترمربــع پاک 
شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــورد  ــری م ــاس قنب ــت عب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54 امــاک
دوم  هیــأت   1395/12/23-33593 شــماره  24.رای 
ــی  ــماره 48 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــودی ب ــا س ــم فریب خان
1285849655 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد علــی 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  249 
مترمربــع پــاک شــماره 3342  فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
ــان  ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه در اصفه

ــاک ــر 140 ام ــه 506 دفت ــت صفح ــورد ثب م
25.رای شــماره 32486-1395/12/12 هیــأت ســوم  خانــم 
ــه شناســنامه شــماره 616  ــی ب اشــرف شــاه ســنائی گنیران
کدملــی 1283409216  صــادره اصفهــان  فرزنــد ابوالقاســم  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 109.01 مترمربــع 
از پــاک شــماره 340 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

رســمی مصطفــی صــدری کرمــی
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 2239-1396/01/30 هی 26.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 16177 کدملــی  امیــر عندلیــب فــر  ب
1292089903 صــادره اصفهــان  فرزنــد غامرضــا ســه دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 19.47 
مترمربــع از پــاک شــماره  153  فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ثبــت 

صفحــه 257 دفتــر 856 امــاک
ــای  ــارم آق ــأت چه 27.رای شــماره 2236-1396/01/30 هی
مهــدی عندلیــب فــر    بــه شناســنامه شــماره 1270020633  
ــد غامرضــا   ــان  فرزن ــی 1270020633  صــادره اصفه کدمل
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
مســاحت  19.47 مترمربــع از پــاک شــماره     153 فرعــی 
از 1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ثبــت صفحــه 257 دفتــر 856 امــاک
ــای  ــارم  آق ــأت چه 28.رای شــماره 1654-1396/01/21 هی
رحمــن هارونــی  بــه شناســنامه شــماره 122  کدملــی 
1290303053  صــادره اصفهــان  فرزنــد درویش  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  160.48 مترمربــع از پــاک 
شــماره   فرعــی از 45 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــح  ــک رســمی فت ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

الــه فتحــی
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 1991-1396/01/28 هی 29.رای ش
ــماره 31  ــنامه ش ــه شناس ــتانی ب ــینی کوهانس ــم حس بیگ
کدملــی 1289929297 صــادره اصفهــان فرزند سیدحســین  
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــع از پــاک شــماره  150    فرعــی از  مســاحت 117 مترمرب
13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عفــت جــان نثــاری الدانــی

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 1990-1396/01/28 هی 30.رای ش
ــی  ــماره 9  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری  ب ــان نث ــول ج بت
1289917035  صــادره اصفهــان  فرزنــد حاجــی تقــی  ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــی  ــی از 13 اصل ــماره    150 فرع ــاک ش ــع از پ 117مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــاری الدان ــان نث ــت ج ــک رســمی عف ــان ازمال اصفه
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 1586-1396/01/21 هی 31.رای ش
درویــش هارونــی بــه شناســنامه شــماره 14  کدملــی 
4622860309  صــادره شــهرکرد  فرزنــد حســن  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  152.46 مترمربــع از پــاک 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 45 اصل ــماره فرع ش

ــح  ــک رســمی فت ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
الــه فتحــی

آقــای  اول  هیــأت   1396/01/30-2246 شــماره  32.رای 
صفرعلــی مــرادی بــه شناســنامه شــماره 88 کدملــی 
4650589241 صــادره بروجــن فرزنــد نجفقلــی ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 74 مترمربــع پــاک شــماره 
2620 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت وراث محمــد 
ترابیــان اصفهانــی مــورد ثبــت صفحــه 386 دفتــر 311 

ــاک ام
آقــای  اول  هیــأت  33.رای شــماره 1396/01/30-2256 
ســید اســماعیل حســینی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 617 
کدملــی 1290744092 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ســید 
مرتضــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
باســتثناء بهــای ربعیــه اعیانــی بــه مســاحت 201 مترمربــع 
پــاک شــماره  1350 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
ســید مرتضــی حســینی رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 535 و  

ــر 497 امــاک 538 دفت
آقــای  اول  34.رای شــماره 2255-1396/01/30 هیــأت 
ســید رســول حســینی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــی شــهر  ــی 1130026124 صــادره  خمین 1130026124 کدمل
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی س ــد  مرتض فرزن
بــاب خانــه باســتثناء بهــای ربعیــه اعیانــی بــه مســاحت 201 
ــع  ــی واق ــی از 18 اصل ــاک شــماره  1350 فرع ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت ســید مرتضــی حســینی رنانــی مــورد ثبــت صفحه 

ــاک ــر 497 ام 535 و  538 دفت
35.رای شــماره 1939-1396/01/28 هیــأت دوم خانــم 
700 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  نصــری  اقــدس 
1285557328 صــادره  اصفهــان فرزنــد یدالــه ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 223/11  مترمرب ــاب   ســاختمان   ب یــک ب
پــاک شــماره  133/1    فرعــی از 25   اصلــی ) بــه پــاک 
ــان بخــش   ــع در اصفه ــل شــده اســت( واق 5/2844 تبدی
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 

ــاک ــر 129 ام 52 دفت
آقــای  اول  هیــأت   1396/01/29-2169 شــماره  36.رای 
غامرضــا خلیلــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 13 
فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   کدملــی 1290196133 
حســین در  ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب    
خانــه بــه مســاحت  191/36    مترمربــع پــاک شــماره  28 
ــک  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

ــی ــی کوجان ــری کاظم ــت صغ ــان  از مالکی ــرب اصفه غ
خانــم  اول  هیــأت   1396/01/29-2170 شــماره  37.رای 
زهــرا زمانــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 1172 کدملــی 
1283383284 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان ســه 
دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه 
ــی  ــاک شــماره  28 اصل ــع پ مســاحت  191/36    مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی کوجان ــری کاظم ــت صغ ــان  از مالکی اصفه
38.رای شــماره 4809-1396/02/31 هیــأت دوم آقــای 
ــی  ــماره 4 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــنائی ب ــاه س ــین ش حس
1289904472 صــادره اصفهــان فرزنــد خلیــل چهــار  دانــگ 
ــه مســاحت    ــاب   ســاختمان   ب مشــاع ششــدانگ یــک ب
366/77   مترمربــع پــاک شــماره  221      فرعــی از   21  
ــک  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان  بموجــب ســند 72907 مــورخ 1367/5/19 

ــان ــه 5 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   1396/02/31-4810 شــماره  39.رای 
خانــم آســیه قاســمی گنیرانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره    1270520369 1270520369 کدملــی 
فرزنــد عبدالحســین دو  دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت   366/77   مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ب
پــاک شــماره  221      فرعــی از   21  اصلــی واقــع در 
ــان   ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه
بموجــب ســند 72907 مــورخ 1367/5/19 دفترخانــه 5 

ــان اصفه
آقــای  دوم  هیــأت   1396/02/31-4812 شــماره  40.رای 
ــی  ــماره 1017 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن مصلح محس
1283011395 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبدالعلــی ســه  
ــه  ــاب   ســاختمان   ب دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب
مســاحت  236/88    مترمربــع پــاک شــماره   94   فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از   4 اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 380 دفتــر 562 

ــاک ــر 233 ام ــه 507 دفت ــاک و صفح ام
41.رای شــماره 4813-1396/03/31 هیــأت دوم آقــای 
19 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  مصلحــی  حمیــد 
1290282765 صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالعلــی ســه  
ــه  ــاب   ســاختمان   ب دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب
مســاحت  236/88    مترمربــع پــاک شــماره   94   فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از   4 اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 380 دفتــر 562 

ــاک ــر 233 ام ــه 507 دفت ــاک و صفح ام
42.رای شــماره 4844-1396/02/31 هیــأت دوم آقــای 
مســعود صادقــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 4024 
کدملــی 1283000301 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســن 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  142.26    
مترمربــع پــاک شــماره   263   فرعــی از  16  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از ســند 20778 مــورخ 1396/2/13 دفترخانــه 160 اصفهــان

اول خانــم  43.رای شــماره 5179-1396/03/02 هیــأت 
کدملــی   592 شــماره  شناســنامه  بــه  کیانــی  زهــره 
1110414471 صــادره فاورجــان فرزنــد مصطفــی ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 104.69 
مترمربــع پــاک شــماره  68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
رحیــم زارع بهــرام آبــادی مــورد ثبــت صفحــه 87 و 96 دفتر 

ــاک 48 ام
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/02-5180 شــماره  44.رای 
ــماره 3309  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی مورکان ــداله صالح اس
کدملــی 6209412661 صــادره باغبهــادران فرزنــد فــرج الــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی در ســه دان
مســاحت 104.69 مترمربــع پــاک شــماره  68 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت رحیــم زارع بهــرام آبــادی مــورد ثبــت صفحــه 87 

ــر 48 امــاک و 96 دفت
45.رای شــماره 4681-1396/02/28 هیــأت اول  آقــای 
ــی  ــماره 12477 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر آقابابائ جعف
رجبعلــی  فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1283232367
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 31.80مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18اصل ــماره 710فرع ــاک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
ــر 369  ــه 134 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــاری رنان ــی ی عل

ــاک ام
ــارم آقــای  ــأت چه 46.رای شــماره 3870-1396/02/18 هی
محمــد عابــدی جاوانــی بــه شناســنامه شــماره 1742 
کدملــی 1283039699 صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه  
ــه مســاحت 262.25  ــاب ســاختمان ب ــک ب ازششــدانگ ی
مترمربــع از پــاک شــماره 721  فرعــی از 25 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه

از ســند شــماره 28101 مــورخ  فــوق  ازمالــک رســمی 
67/10/15 دفترخانــه 94 اصفهــان

47.رای شــماره 3880-1396/02/18 هیــأت چهــارم خانــم 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 258 کدمل ــی ب ــی آفاران ــرا ترک زه
ــد احمــد  چهاردانــگ  1284987981صــادره اصفهــان  فرزن
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 243.70 
ــع در  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــت صفحــه 268  ــم عباســیان ثب ــک رســمی عبدالکری ازمال

ــاک ــر 54  ام ــی 271 دفت ال
چهــارم  هیــأت   1396/02/18-3881 شــماره  48.رای 
ــی  ــماره 1622 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر ترک ــای اکب آق
1284837289 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا دو دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 243.70 
ــع در  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــت صفحــه 268  ــم عباســیان ثب ــک رســمی عبدالکری ازمال

ــاک ــر 54  ام ــی 271 دفت ال
ــای  ــأت ســوم آق 49.رای شــماره 4388-1396/02/25 هی
ســعید مارانــی بــه شناســنامه شــماره 3617 کدملــی 
1282997068  صــادره اصفهــان فرزنــد حســن  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 110 مترمربــع از پاک شــماره 
1115   فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حیــدر رضائــی 

برزانــی ثبــت صفحــه 531 دفتــر 109 امــاک
50.رای شــماره 3043-1396/02/11 هیــأت ســوم آقــای 
فــرج الــه احمدیــان کاظــم آبــادی   بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  صــادره کوهپایــه     5659505171 14  کدملــی 
قدمعلــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه 
صافــکاری  بــه مســاحت  337.66 مترمربــع از پــاک 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 32 اصل ــماره فرع ش
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فضــل 

ــان ــه ناظری ال
ــای  ــوم  آق ــأت س ــماره 3042-1396/02/11 هی 51.رای ش
مهــدی یــزدی کجانــی   بــه شناســنامه شــماره 20  کدملــی 
محمدتقــی   فرزنــد  اردســتان   صــادره    1249707870
ــه  ــکاری  ب ــاب کارگاه صاف ــک ب ــگ ازششــدانگ ی ســه دان
مســاحت 337.66 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 32 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 

ــان ــه ناظری اصفهــان ازمالــک رســمی فضــل ال
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4431-1396/02/26 هی 52.رای ش
اصغــر لنــدی اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 41074 
ــی   ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1280836301 ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 263 مترمربــع 
از پــاک شــماره 41  فرعــی از  37 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
ــورخ 58/4/23  ــماره 49297 م ــند ش ــوق از س ــمی ف رس

ــان ــه 34 اصفه دفترخان
53.رای شــماره 2951-1396/02/11 هیــأت ســوم آقــای 
ــماره 14  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوری جروکان ــردوس تیم ف
ــی   ــد قدمعل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289966461 ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 304.72 
ــع  ــی واق ــی از 44 اصل ــماره   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه
ازمالــک رســمی تقــی تیمــوری  ثبــت صفحــات 243 الــی 

254 دفتــر 238  امــاک
54.رای شــماره 3001-1396/02/11 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــماره 5 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری کران ــد باق جاوی
در  هللا  عــزت  فرزنــد  فارســان  صــادره   4679660971
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 135.26 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از45 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان  از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــه ــی وازیچ ــین فتح ــمی حس رس
55.رای شــماره 5420-1396/03/04 هیــأت دوم آقــای  
علیرضــا صالــح بــه شناســنامه شــماره 3348 کدملــی 
1283330520 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی در  ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    239.38   مترمربع 
پــاک شــماره   5   فرعــی از  65  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان    از ســهم 

االرث تقــی فرزنــد  مرحــوم رضــا صالــح عاشــق آبــادی
56.رای شــماره 5419-1396/03/04 هیــأت دوم آقــای 
کدملــی   3 شــماره  شناســنامه  بــه  صالــح  عزیزالــه 
1290671850 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی در    ششــدانگ 
بــه مســاحت    233.54    بــاب   ســاختمان    یــک 
ــع پــاک شــماره   5   فرعــی از  65  اصلــی واقــع  مترمرب
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان    
ــق  ــح عاش ــا صال ــوم رض ــد  مرح ــی فرزن ــهم االرث تق از س

ــادی آب
خانــم  دوم  هیــأت  57.رای شــماره1396/03/04-5414 
شــماره  شناســنامه  بــه  ابــادی  عاشــق  صالــح  فــرخ 
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1289958912 کدملــی   42
غامحســین در     ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت    421.75  مترمربــع پــاک شــماره   5   فرعــی 
ــت  ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــی واقــع در اصفه از  65  اصل
ــوم  ــوهرش مرح ــهم االرث ش ــان  از س ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی  ــق آب ــح عاش ــا صال رض
58.رای شــماره 5007-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 9308 کدمل ــی   ب ــی جان رضــا عل
1283202409  صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســین  
 239.00 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 3812  فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــت صفحــه 568  ــی  ثب ــی جان ــک رســمی حســین عل مال

ــاک ــر 354  ام دفت
ســوم   هیــأت   1396/03/01-5003 شــماره  59.رای 
خانــم فاطمــه صفــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290238741 کدملــی   134
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  ازشش ابوالقاس
ــی از 18  ــماره   4079  فرع ــاک ش ــع از پ 152.34مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه  495 دفتــر 

508  امــاک
60.رای شــماره 5010-1396/03/01 هیــأت ســوم  آقــای 
ســعید احمــدی زهرانــی   بــه شناســنامه شــماره 659 
ــد   ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284724131  ص کدمل
بــه مســاحت 266.03  بــاب خانــه  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 320   فرعــی از  6 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه
ــت صفحــات 406 و 580 و 184  ــوق ثب ــک رســمی ف از مال

دفاتــر 437 و 438 و 441 امــاک
ســوم  هیــأت   1396/02/31-4881 شــماره  61.رای 
آقــای حجــت الــه رفائــی  بــه شناســنامه شــماره 14 
ــی   ــد قربانعل ــران فرزن ــادره تی ــی 5499654271  ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 146 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  67 اصل ــماره  فرع ــاک ش از پ
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــات ــاس بی ــود و عب ــمی محم رس
ــای  ــوم  آق ــأت س ــماره 4880-1396/02/31 هی 62.رای ش
یدالــه جعفــر خاکســتری   بــه شناســنامه شــماره  کدملــی 
1280888709  صــادره اصفهــان فرزنــد حســن  ششــدانگ 
یــک بــاب خانه بــه مســاحت 307  مترمربع از پاک شــماره 
851   فرعــی از 40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی ســید ناصــر 
ــاک                                                                                                                 ــر 445  ام ــه 1 دفت ــت صفح ــی  ثب ــمی طاقانک هاش
علیرضــا حیــدری                   ادامــه درصفحــه 9 

امروز سه شنبه 03 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 484 روزنامه



9 اطالعرسانی
ادامه از صفحه 8

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4886-1396/02/31 هی 63.رای ش
ــماره 1736  ــنامه ش ــه شناس ــارده ب ــم زاده ب ــه کری ــی ال نب
ــنگ   ــد هوش ــهرکرد فرزن ــادره ش ــی 4621627430 ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 60.84 مترمربــع 
از پــاک شــماره 699  فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــاک ــر 1087  ام ــت صفحــه 158 دفت ــوق ثب رســمی ف
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4878-1396/02/31 هی 64.رای ش
ــی  ــه شناســنامه شــماره 671 کدمل ــاس ســنگ لچــی ب عب
غامحســین   فرزنــد  اصفهــان  1285313887صــادره 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 198.54مترمربع 
از پــاک شــماره 1049 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــوی ــادات مرتض ــت الس ــمی زین رس
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 4875-1396/02/31 هی 65.رای ش
ســهیا نصراصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 18091 کدملــی 
1292098058  صــادره اصفهــان فرزنــد محمدحســین   ســه 
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 183.75 
ــع در  ــی واق ــی از  45 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

مالــک رســمی جعفــر شــیرانی رنانــی
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 4876-1396/02/31 هی 66.رای ش
ــی  ــماره 1092 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــا نصراصفهان لی
ــین   ــد محمدحس ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1141179571 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان س
ــی  ــی از 45 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع از پ 183.75 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــیرانی رنان ــر ش ــمی جعف ــک رس ــان از مال اصفه
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6813-1396/03/22 هی 67.رای ش
ــماره 3  ــنامه ش ــه شناس ــد  ب ــن ون ــداوردی حس ــدر خ حی
کدملــی 5559856045  صــادره فارســان فرزند محمد  ســه 
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 205.65 
مترمربــع از پــاک شــماره 565  فرعــی از 13 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی حــاج صــادق جــان نثــاری
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6822-1396/03/22 هی 68.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 2611  ــد  ب ــا خــداوردی حســن ون روی
کدملــی 1970511249  صــادره دوالب فرزنــد غامرضــا  ســه 
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  205.65 
مترمربــع از پــاک شــماره 565  فرعــی از 13 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی حــاج صــادق جــان نثــاری
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6837-1396/03/22 هی 69.رای ش
ــماره 355  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــان محم ــر خ ــی اصغ عل
علــی  فرزنــد  فریــدن  صــادره   6219380274 کدملــی 
بــه مســاحت 148.65  بــاب خانــه  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 3285   فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی کاظــم پیرســتانی ثبــت صفحــه 423 دفتــر 

304 امــاک
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6758-1396/03/22 هی 70.رای ش
عصمــت علــی فیلــی ســیچانی  بــه شناســنامه شــماره 194 
ــین   ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288587600  ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 121.71 مترمربــع 
از پــاک شــماره 1034  فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــادری درباغشــاهی رســمی اســداله ن
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6474-1396/03/18 هی 71.رای ش
طاهــره ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 968 کدملــی 
سیدحســن   فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284541371
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 337 مترمربــع 
از پــاک شــماره 311   فرعــی از 12  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــی ــه زاده جوزدان ــم قلع ــاه بیگ ــمی ش رس
72.رای شــماره 6500-1396/03/18 هیــأت ســوم آقــای رضا 
بختیــاری  بــه شناســنامه شــماره 74 کدملــی 1289909059  
صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس  ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 185 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 28 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی اســماعیل و آصفــه و پوراندخــت 

مســعود ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54  امــاک
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6503-1396/03/18 هی 73.رای ش
ــی  ــماره72 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــم بختی عبدالرحی
1290336571 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد اســماعیل  
مســاحت 221.57  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 377  فرعــی از 19 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــه 394  ــت صفح ــیری ثب ــم ش ــین ال ــمی حس ــک رس مال

ــاک ــر 167  ام دفت
74.رای شــماره 7227-1396/03/25 هیــأت چهــارم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 312  ــی ب ــی رنان محمــود محمــد زمان
ــر   ــد باق ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290193101 ص کدمل
 120 بــه مســاحت  بــاب ســاختمان  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 3153   فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 
درثبــت صفحــه 144 دفتــر 774  اماک،مالــک مــی باشــد

75.رای شــماره 7185-1396/03/25 هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــق آب ــد عاش ــا هنرمن علیرض
22591 کدملــی 1282695975  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه  ازشش ــت ال نعم
28  مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از  66 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــد ــه هنرمن ــک رســمی نعمــت ال مال
چهــارم   هیــأت   1396/03/25-7187 شــماره  76.رای 
ــماره 3  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جون ــکینه حبیب ــم س خان
کدملــی 1289892581 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــی  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 243 مترمربــع از 
پــاک شــماره 448   فرعــی از 36  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی فرزنــدان عبدالحســین نجفــی  کــه طبــق 
گواهــی بایگانــی و طبــق ســوابق دارای مالکیــت مــی باشــد

ــای  ــارم آق ــأت چه 77.رای شــماره 4975-1396/03/01 هی
محســن شــاه ســنائی گنیرانــی بــه شناســنامه شــماره 782 
ــی   ــد غامعل ــان فرزن ــی 1283410885  صــادره اصفه کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  208.47 
ــع  ــی واق ــی از 21 اصل ــاک شــماره 194  فرع ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــک رســمی حســین شــاه ســنائی مال

ــای  ــارم آق ــأت چه 78.رای شــماره 4935-1396/03/01 هی

کاظــم کریمــی   بــه شناســنامه شــماره 773 کدملــی 
1110335695  صــادره فاورجــان فرزنــد اســداله  ششــدانگ 
ــع از پــاک  ــه مســاحت 111.45  مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
شــماره 601   فرعــی از 12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

ــوق  ــک رســمی ف ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

ــاک ــر 420 ام ــت صفحــه 433 دفت ثب
79.رای شــماره 7469-1396/03/28 هیــأت چهــارم خانــم 
ســکینه محســنی میرابــادی بــه شناســنامه شــماره 7 
کدملــی 1091900671 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد علــی اکبــر 

در ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 209.40 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از 66 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  کــه مــع الواســطه از 

ــادی مالــک رســمی ســید حســین حســینی عاشــق اب

ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 4989-1396/03/01 هی 80.رای ش
ــی  ــماره 274 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــر  ب ــن ف ــداله پروی اس
5419112851  صــادره لنجــان فرزنــد اســفندیار  ششــدانگ 
ــاک  ــع از پ ــاحت 92.10  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از 24  شــماره 538  فرعــی 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــر ــن ف ــفندیار پروی ــمی اس رس
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 6189-1396/03/16 هی 81.رای ش
محمدحســین فتاحــی وانانــی بــه شناســنامه شــماره 
47 کدملــی 4622119005 صــادره شــهرکرد فرزنــد نــادر  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 93.90 مترمربع از 
پــاک شــماره 554  فرعــی از  27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــم زاده ــعلی کاظ ــمی عباس رس
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 4937-1396/03/01 هی 82.رای ش
احمــد مانیــان ســودانی   بــه شناســنامه شــماره 704 کدملی 
ــی  ازششــدانگ  ــد عل ــان فرزن 1283290391  صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 226.24 مترمربــع از پــاک 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 34 اصل ــماره فرع ش
ــی  ــک رســمی تق ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

مانیــان ســودانی
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 7190-1396/03/25 هی 83.رای ش
ــی  ــماره 298 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــان نث ــعید ج س
1284720527 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی ســه دانــگ 
ــه مســاحت  87.46  ــه ب ــاب خان مشــاع از ششــدانگ یکب
مترمربــع از پــاک شــماره 629   فرعــی از  14 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 
ــاک  ــر 434 و 676  ام ــه 232 و 393 دفات ــت صفح درثب

مالــک مــی باشــد
ــم  ــارم خان ــأت چه 84.رای شــماره 7192-1396/03/25 هی
اعظــم خیرخــواه کوهانســتانی  بــه شناســنامه شــماره 1929 
ــین   ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283401551  ص کدمل
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  87.46 مترمربــع از پــاک شــماره 629   فرعــی 
از  14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان کــه درثبــت صفحــه 232 و 393 دفاتــر 434 

ــک مــی باشــد و 676  امــاک مال
85.رای شــماره 7203-1396/03/25 هیــأت چهــارم آقــای 
ســید باقــر حســینی الدانــی بــه شناســنامه شــماره 15 
کدملــی 1290020892 صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدمصطفی  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 60.40  مترمربــع 
از پــاک شــماره 214   فرعــی از 7  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــه در ثب ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

صفحــه 568 دفتــر  363 امــاک مالــک مــی باشــد
ــم  ــارم خان ــأت چه 86.رای شــماره 7208-1396/03/25 هی
فرشــته حــاج آقاجانــی  بــه شناســنامه شــماره 187 کدملــی 
1289686246  صــادره اصفهــان فرزنــد نادعلــی 1.5 دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش مش
ــی  ــماره 1674و 1675  فرع ــاک ش ــع از پ 228.5  مترمرب
از 5  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــی 360 و 322  ــت صفحــه 351 ال ــه درثب ــان ک ــرب اصفه غ
دفتــر 551 و 295 امــاک و بموجــب اقرانامــه 24627 مــورخ 

96/2/12 دفتــر 337  مالــک مــی باشــد
87.رای شــماره 7207-1396/03/25 هیــأت چهــارم  آقــای 
حمیــد تاجمیــر ریاحــی بــه شناســنامه شــماره 543 کدملــی 
1288967594  صــادره اصفهــان فرزنــد حســن  1.5 دانــگ 
ــاحت   ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش مش
ــع از پــاک شــماره 1674 و 1675  فرعــی از   228.5مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 5 اصل
ــی 360 و 322  ــت صفحــه 351 ال ــه درثب ــان ک ــرب اصفه غ
دفتــر 551 و 295 امــاک و بموجــب اقرانامــه 24627 مــورخ 

96/2/12 دفتــر 337  مالــک مــی باشــد
ــم  ــارم خان ــأت چه 88.رای شــماره 7206-1396/03/25 هی
طاهــره تاجمیــر ریاحــی بــه شناســنامه شــماره 40150 
ــین   ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1280289740  ص کدمل
ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب ســه دان
مســاحت 228.50مترمربــع از پــاک شــماره 1674 و 1675 
فرعــی از 5  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از کــه درثبــت صفحــه 351 الــی 360 و 
322 دفتــر 551 و 295 امــاک و بموجــب اقرانامــه 24627 

ــر 337  مالــک مــی باشــد مــورخ 96/2/12 دفت
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 4957-1396/03/01 هی 89.رای ش
بهــاره شــیرانی شــمس آبــادی  بــه شناســنامه شــماره 3880 
ــر  ســه  ــد اکب ــان فرزن ــی 1291969969  صــادره اصفه کدمل
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
153.76 مترمربــع از پــاک شــماره 577   فرعــی از 27  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی ایــران وارث احــدی از ورثــه علــی 

اصغــر
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 4956-1396/03/01 هی 90.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 18  ــادی   ب ــی شــمس آب ــرا زراعت زه
ــد رضــا  ســه  ــان فرزن ــی 1291376161  صــادره اصفه کدمل
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
ــی از  27  ــماره 577   فرع ــاک ش ــع از پ 153.76 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی ایــران وارث احــدی از ورثــه علــی 

اصغــر
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 5693-1396/03/09 هی 91.رای ش
علیرضــا حفیظــی درچــه بــه شناســنامه شــماره 7758 
کدملــی 1140639927  صــادره خمینــی شــهر فرزند حســین  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 84.50 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68  اصل ــماره  فرع ــاک ش از پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــادی ــرام آب ــان زارع به ــمی رمض رس
آقــای  92.رای شــماره 5675-1396/03/08 هیــأت دوم 
ــماره 78  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــه صادق ــت ال نعم
کدملــی 1290156336 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبــاس 
ــه  ــای ثمنی ــتثناء به ــازه باس ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی شش
ــاک شــماره    ــع پ ــه مســاحت   147.10    مترمرب ــی ب اعیان
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق ــی از 16   اصل 582   فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 181 

ــاک ــر 838 ام دفت
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/24-7180 شــماره  93.رای 
ــماره 1989  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــل خان ــدی چه ــر مه اصغ
ــه  ــی ال ــد ول ــدن  فرزن ــادره فری ــی 1159065586 ص کدمل
ــه  ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ــی  ــماره    67   اصل ــاک ش ــع پ ــاحت    123  مترمرب مس
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی رحیم ــه عل ــت عبدال ــان  از مالکی اصفه
خانــم  اول  هیــأت  94.رای شــماره 1396/03/24-7179 
ــماره 1858  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــل خان ــی چه ــه زال فاطم
کدملــی 1159064288 صــادره فریــدن  فرزنــد احمداقــا ســه 
ــه  ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از     شش ــگ مش دان
ــی  ــماره    67   اصل ــاک ش ــع پ ــاحت    123  مترمرب مس
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی رحیم ــه عل ــت عبدال ــان  از مالکی اصفه
اول خانــم  95.رای شــماره 7177-1396/03/24 هیــأت 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 4 کدمل ــادی ب معصومــه یحیــی آب
1289266751 صــادره اصفهــان فرزنــد فــرج الــه ســه دانــگ 
ــاحت     ــه مس ــه   ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش مش

91  مترمربــع پــاک شــماره    28     اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت حســین قربانــی کوجانــی مــورد ثبــت صفحــه 351 

ــاک ــر 890 ام دفت
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/03/24-7178  96.رای 
ــی  ــماره 1593 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدزاده ب ــن جاوی حس
ــگ  ــاس ســه دان ــد عب ــان فرزن 1286610257 صــادره اصفه
ــاحت     ــه مس ــه   ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش مش
91  مترمربــع پــاک شــماره    28     اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت حســین قربانــی کوجانــی مــورد ثبــت صفحــه 351 

ــاک ــر 890 ام دفت
97.رای شــماره 7285-1396/03/25 هیــأت اول آقــای 
کدملــی   30 شــماره  شناســنامه  بــه  ابراهیمــی  علــی 
5499787611 صــادره تیــران فرزنــد اصغــر ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 107.65مترمرب ــاب کارگاه نجــاری ب ب
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 89فرع ش
ــی  ــت عل ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
مســتوفی زاده  مــورد ثبــت صفحــه 578 دفتــر 346 امــاک

98.رای شــماره 7284-1396/03/25 هیــأت اول آقــای 
کدملــی   30 شــماره  شناســنامه  بــه  ابراهیمــی  علــی 
5499787611 صــادره تیــران  فرزنــد اصغــر ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 140.49مترمرب ــاب کارگاه نجــاری ب ب
شــماره  893 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــن  ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
ــر 593 امــاک ــور مــورد ثبــت صفحــه 558 دفت ــی پ حبیب

آقــای  اول  هیــأت   1396/03/25-7281 شــماره  99.رای 
کدملــی   8 شــماره  شناســنامه  بــه  وانونــی  شــکراله 
ــگ  ــی ســه دان ــد عل ــان  فرزن 1285379470 صــادره اصفه
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
242مترمربــع پــاک شــماره 1004فرعــی از 36 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــیرخانی ولدان ــی ش ــت قدمعل مالکی
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/25-7280 شــماره  100.رای 
زهــره آراســته فــر بــه شناســنامه شــماره 1250 کدملــی 
ــگ  ــی ســه دان ــد عل ــان  فرزن 1285512359 صــادره اصفه
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
242مترمربــع پــاک شــماره 1004فرعــی از 36 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــیرخانی ولدان ــی ش ــت قدمعل مالکی
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/03/25-7188  101.رای 
ــماره 1639  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان گورتان ــد محققی محم
کدملــی 1283435251 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد احمد    
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 205.50مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 15 اصل ــماره 431فرع ــاک ش پ
ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــاک ــر 868 ام ــه 373 دفت صفح
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/25-7210 شــماره  102.رای 
ــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی  مریــم موزرمــی بلمیــری ب
1290448272 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی دو دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــی از 25 اصل ــماره 240 فرع ــاک ش ــع پ 214.80مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حســین و یدالــه و فتــح الــه و صدیقــه  
پدریــان جونــی   مــورد ثبــت صفحــات 20 الــی 26 و 38 و 

385 دفاتــر 788 و 436 امــاک
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/25-7211 شــماره  103.رای 
فاطمــه موزرمــی بلمیــری بــه شناســنامه شــماره 1449 
ــی دو  ــد عل ــدن  فرزن ــادره فری ــی 1159348324 ص کدمل
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــی از 25 اصل ــماره 240 فرع ــاک ش ــع پ 214.80مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حســین و یدالــه و فتــح الــه و صدیقــه  
پدریــان جونــی   مــورد ثبــت صفحــات 20 الــی 26 و 38 و 

385 دفاتــر 788 و 436 امــاک
104.رای شــماره 7213-1396/03/25 هیــأت اول خانــم 
بــه شناســنامه شــماره 1093 کدملــی  ســرور موزرمــی 
1159344744 صــادره فریــدن  فرزنــد علــی دو دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــی از 25 اصل ــماره 240 فرع ــاک ش ــع پ 214.80مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حســین و یدالــه و فتــح الــه و صدیقــه  
پدریــان جونــی   مــورد ثبــت صفحــات 20 الــی 26 و 38 و 

385 دفاتــر 788 و 436 امــاک
آقــای  اول  هیــأت  105.رای شــماره 1396/03/24-7166 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 94 کدمل ــی ب اســمعیل نصراصفهان
ــگ  ــه دان ــی س ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1290081565 ص
بــه مســاحت   بــاب خانــه  از ششــدانگ یــک  مشــاع 
ــی از 5    ــماره  1408    فرع ــاک ش ــع پ 247.75    مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــر  ــات 47 و 288 دفت ــت    صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

هــای 630 و 720
اول خانــم  106.رای شــماره 7167-1396/03/24 هیــأت 
صدیقــه تاجمیرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 2079 کدملــی 
1283493187 صــادره  اصفهــان فرزنــد قاســم ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت 247.75  
ــع  ــی واق ــی از 5  اصل ــاک شــماره  1408  فرع ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت    صفحــات 47 و 288 دفتــر هــای 630 و 720
107.رای شــماره 7127-1396/03/24 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 20 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــی اکب ــن عل بهم
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــاد فرزن ــف آب ــادره نج 1091973271 ص
ــاک  ــع پ ــاحت  139  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ی
شــماره   2493 و 2496   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
ــان   ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه
میــزان 118 متــر مربــع از مالکیــت حســن ســهرابی از پــاک 
18/2496 و میــزان 21 متــر مربــع از مالکیــت حســین 

ــاک ــر 62 ام ــه 326 دفت ــری صفح افق
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/03/24-7117  108.رای 
ــی  ــماره 26 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد نصراصفهان محم
اســداله  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290219206
ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت  200.88    
مترمربــع پــاک شــماره   293   فرعــی از 7   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 869 ام ــه 132 دفت ــت      صفح ــورد ثب م
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/23-7015 شــماره  109.رای 
شــماره 863 کدملــی  شناســنامه  بــه  شــیرانی  فــرزاد 
ــد حســن ششــدانگ  ــان فرزن 1285712390 صــادره  اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت   6   مترمربــع پــاک شــماره  
7684   فرعــی از  11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   دفتــر 

ــک ــاک الکترونی ام
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/23-7109 شــماره  110.رای 
ــه شناســنامه شــماره 22 کدملــی  ــه شــاه ســنائی ب ــی ال ول
ــدانگ  ــم شش ــد کری ــان  فرزن ــادره اصفه 1290151334 ص
ــاک  ــع پ ــاحت  335  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب  خان ــک ب ی
شــماره   331   فرعــی از  21  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــر  ــورخ 1370/5/23 و 135 مت ــند 28988 م ــی س متقاض
مربــع  از مالکیــت معصومــه شــاه ســنائی طبــق اظهــار نامــه

خانــم  اول  هیــأت   1396/03/23-7106 شــماره  111.رای 
بتــول تقــی یــاری بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 
1290143897 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانه  بــه مســاحت  136.50    
مترمربــع پــاک شــماره     1147 فرعــی از  19  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان  از مالکیــت اســداله صبــاغ رنانــی و مالکیــت بتــول 

ــی  ــار رنان تقــی ی
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/23-7105 شــماره  112.رای 
محمــد صباغــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 270 کدملــی 
1289940428 صــادره  اصفهــان فرزنــد اســداله ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت  
ــی از  19   ــماره     1147 فرع ــاک ش ــع پ 136.50    مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان  از مالکیــت اســداله صبــاغ رنانــی و مالکیــت 

ــار رنانــی بتــول تقــی ی
113.رای شــماره 7067-1396/03/23 هیــأت اول آقــای 
یدالــه رجبــی دســتجردی بــه شناســنامه شــماره 102 کدملــی 
1288626381 صــادره اصفهــان فرزنــد عزیزالــه ششــدانگ 
ــع  ــاحت   232.92   مترمرب ــه مس ــه   ب ــاب    خان ــک ب ی
پــاک شــماره   293   فرعــی از 7   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   

ــر 870 امــاک 446 دفت
114.رای شــماره 6400-1396/03/18 هیــأت اول  خانــم 
بتــول میرشــاه جعفــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 1697 
کدملــی 1284734501 صــادره اصفهــان فرزنــد ســید جــال 
ــاب   ســاختمان    ــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب ســه دان
بــه مســاحت  102.97    مترمربــع پــاک شــماره   98   
ــان بخــش  14  حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از   10 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 124 و  130 

ــاک ــر 448 ام ــر 449 امــاک و صفحــه 154 دفت دفت
115.رای شــماره 6401-1396/03/18 هیــأت اول آقــای ســید 
ــی  ــماره 1236 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــکی ب ــاغ زرش ــی ب تق
1284640655 صــادره  اصفهــان فرزنــد ســیدعلی ســه 
ــه  ــاب   ســاختمان   ب دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب
مســاحت  102.97    مترمربــع پــاک شــماره   98   فرعــی 
از   10 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 124 و  130 دفتــر 449 

امــاک و صفحــه 154 دفتــر 448 امــاک
116.رای شــماره 7331-1396/03/27 هیــأت اول آقــای 
عبدالمجیــد تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 1297 
ــاس  ــد عب ــان  فرزن ــادره  اصفه ــی 1289318751 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 217.12مترمربــع 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  44 اصل ــاک ش پ
ــی  ــت صفرعل ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــوری تیم
آقــای  اول  117.رای شــماره 7515-1396/03/29 هیــأت 
کدملــی   8 شــماره  شناســنامه  بــه  صالحــی  حســن 
ــدانگ  ــد شش ــد محم ــوار فرزن ــادره  برخ 5110508968 ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 92.20مترمربــع پاک شــماره  
68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد زارع بهــرام آبــادی مــورد 

ــاک ــر 48 ام ــات 87 و 96 دفت ــت صفح ثب
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/29-7511 شــماره  118.رای 
ســکینه عباســی امنیــه بــه شناســنامه شــماره 188 کدملــی 
ــدانگ  ــواد شش ــد ج ــان  فرزن ــادره اصفه 1286301262 ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 199مترمربــع پــاک شــماره 
68اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــد رضــوی ــت ســید احم ــان از مالکی ــرب اصفه غ
اول خانــم  119.رای شــماره 7513-1396/03/29 هیــأت 
پرویــن اکرامــی بــه شناســنامه شــماره 1132 کدملــی 
1285615328 صــادره  اصفهــان فرزنــد مرتضــی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 221.68مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره  229 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  طبــق ســامانه امــاک

120.رای شــماره 7489-1396/03/28 هیــأت اول خانــم 
صدیقــه تیمــوری بــه شناســنامه شــماره 1419 کدملــی 
ــدانگ  ــر شش ــد اکب ــان فرزن ــادره  اصفه 1283062224 ص
ــاک  ــع پ ــاحت 292.10مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 163فرعــی از30 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــم زارع  ــت رحی ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

ــی چاووش
اول  هیــأت   1396/03/28-7438 شــماره  121.رای 
ــی  ــماره 1 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خدائ ــای مرتض آق
ــدانگ  ــاس شش ــد عب ــران  فرزن ــادره تی 5499770565 ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 97.80مترمربــع پــاک 
شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــید  ــداله و س ــید اس ــت س ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
ــادی ــق آب ــینی عاش ــی حس ــد همگ ــید محم ــین و س حس

122.رای شــماره 7416-1396/03/28 هیــأت اول آقــای 
عبدالرحمــن فروتنــی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
6219830334 صــادره بوئیــن و میاندشــت فرزنــد رمضــان 
ــع  ــاحت 171مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل ــاک شــماره 2391فرع پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــر 364  ــه 19 دفت ــت صفح ــورد ثب ــو م ــی صیدانل ــم عل رحی

ــاک ام
123.رای شــماره 7413-1396/03/28 هیــأت اول آقــای 
رســول تــرکان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 10538 کدملــی 
1283216477 صــادره اصفهــان  فرزند ســبزعلی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 124.35مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 3087فرعــی از 18اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 54190 

ــان ــه 112 اصفه ــورخ 90/2/10 دفترخان م
124.رای شــماره 7415-1396/03/28 هیــأت اول خانــم 
الهــام بهرامیــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 12844 
کدملــی 1283238217 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 
حســن ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 165.68 
ــی واقــع در  ــع پــاک شــماره 629 فرعــی از 18 اصل مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
مالکیــت احمــد آقاجانیــان صبــاغ مــورد ثبــت صفحــات 172 

ــاک ــر 46 ام و 175 دفت
125.رای شــماره 7349-1396/03/27 هیــأت اول آقــای 
1389 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  حیــدری  رضــا 
مــراد  علــی  فرزنــد  شــهرکرد  صــادره   4621583042
ــز  ــج ممی ــود و پن ــد و ن ــزار و پانص ــه ه در3595.43 ) س
چهــل و ســه صــدم ( ســهم مشــاع از 3546000 )ســه 
میلیــون و پانصــد و چهــل و شــش هزار ( ســهم   ششــدانگ  
ــی  ــی از 89 و 90 اصل ــماره  71 و 74 و 77 فررع ــاک  ش پ
واقــع در اصفهــان بخــش 20 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاری ــی زی ــقلی زارع ــت عباس ــان از مالکی اصفه
126.رای شــماره 7514-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوند ب ــدی االس ــین اس ــک حس مل
فرزنــد  بروجــن  صــادره   6339418651 کدملــی   808
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــی در  ششــدانگ ی غیب
ــی  ــی از 40 اصل ــماره 294فرع ــاک ش ــع پ 273.03مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت ابراهیــم کیقبــادی لمجیــری
127.رای شــماره 7646-1396/03/30 هیــأت اول خانــم 
ــماره 6  ــنامه ش ــه شناس ــبانی ب ــیخ ش ــی ش ــری کاظم کب

ــد ســیدرضا  ــی 4623270270 صــادره شــهرکرد  فرزن کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 72.16 مترمربــع 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  68 اصل ــاک ش پ
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مهــری 
ــاک ــر 378 ام ــه 85 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م الهیجانی
128.رای شــماره 7644-1396/03/30 هیــأت اول  آقــای 
اســمعیل نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 94 کدملــی 
1290081565 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی ششــدانگ یــک 
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 270.93مترمرب ــه ب ــاب خان ب
248 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 45 دفتــر 

613 امــاک
129.رای شــماره 7633-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
احمــد رضــا بهمــن پــور بــه شناســنامه شــماره 135 کدملــی 
ــی  ــراد عل ــد م ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1141555832 ص
ــه    ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــار    دان چه
بــه مســاحت   195/70   مترمربــع پــاک شــماره   68  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک غرب 

ــادی ــرام آب ــت حســین زارع به ــان  از مالکی اصفه
130.رای شــماره 7634-1396/03/29 هیــأت اول خانــم 
102 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  مجملــی  طاهــره 
غامحســین  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290144885
ــه  ــه   ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش دو دان
مســاحت   195/70   مترمربــع پــاک شــماره   68  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

اصفهــان  از مالکیــت حســین زارع بهــرام آبــادی
131.رای شــماره 7547-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ســید محمــد شــیرگان بــه شناســنامه شــماره 966 کدملــی 
ــد جــال ششــدانگ  ــان  فرزن 1287820743 صــادره اصفه
ــاک  ــع پ ــاحت 113.55 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره  34 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــورد  ــیرانی  م ــدی ش ــت مه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 193 امــاک ــت صفحــه 395 دفت ثب
132.رای شــماره 7549-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 354  ــی ب ــژاد نائین ــری ن ــم باق ابراهی
کدملــی 1249506654 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر 
ــع  ــاحت 170 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 4 اصل ــماره 45 فرع ــاک ش پ
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

17377 مــورخ 93/12/6 دفترخانــه 337 اصفهــان
133.رای شــماره 7593-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 16 کدمل ــوری ب ــد قاســمی ال مجی
غامرضــا  فرزنــد  آبــاد  نجــف  صــادره   5499745382
ــع  ــاحت 98مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  28 اصل ــاک ش پ
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت ابراهیــم 

ــی ــی کوجان رضائ
134.رای شــماره 7563-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 3751 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــا ترابی محمدرض
ــدانگ  ــر شش ــد اصغ ــان  فرزن ــادره اصفه 1285115937 ص
ــاک  ــع پ ــاحت 139.50 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 59 فرع ش
ــم  ــت قاس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
جعفریــان صدیــق  مــورد ثبــت صفحــه 898 دفتــر 1 امــاک

135.رای شــماره 7329-1396/03/27 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره 107 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــینی ب ــهربانو میرحس ش
1289924295 صــادره  اصفهــان فرزند ســیدعلی ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 219 مترمربــع پــاک شــماره 
393 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت معصومــه صادقیــان 

مــورد ثبــت صفحــه 63 دفتــر 41 امــاک
136.رای شــماره 7326-1396/03/27 هیــأت اول خانــم 
ــماره 879  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــینی رنان ــه میرحس فاطم
کدملــی 1290474133 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 
ســیدمرتضی یــک و نیــم  دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 188 مترمربــع پــاک شــماره 393 
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت معصومــه صادقیــان رنانــی  

مــورد ثبــت صفحــه 63 دفتــر 41 امــاک
137.رای شــماره 7327-1396/03/27 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 9234 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــین صادقی حس
ــد حســن ســه دانــگ  1283201666 صــادره اصفهــان  فرزن
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
188مترمربــع پــاک شــماره 393فرعــی از 18اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــت صفحــه  ــورد ثب ــی  م ــان رنان ــه صادقی ــت معصوم مالکی

ــاک ــر 41 ام 63 دفت
اول  هیــأت   1396/03/27-7325 شــماره  138.رای 
خانــم طلعــت حســینی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
11562 کدملــی 1283224951 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
سیدابوالقاســم یــک و نیــم   دانــگ مشــاع از   ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 188مترمربــع پــاک شــماره 
393فرعــی از 18اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت معصومــه صادقیــان 

ــاک ــر 41 ام ــه 63 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی  م رنان
139.رای شــماره 6426-1396/03/18 هیــأت دوم آقــای 
ولــی هللا نجفــی گوجانــی بــه شناســنامه شــماره 33 کدملــی 
ــک  ــدانگ ی ــی شش ــد صفرعل ــادره فرزن 4679575158 ص
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت 147.13     مترمربــع 
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره   67  اصل پ
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت اکبــر عزیــزی 

لمجیــری
140.رای شــماره 6404-1396/03/18 هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــه رحمانــی مهــدی آب ســیف ال
1093 کدملــی 4431418962 صــادره یــزد فرزنــد حبیــب اله 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   199/65   
مترمربــع پــاک شــماره   795   فرعــی از  28  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــر  ــر 350 و صفحــه 103 دفت ــت   صفحــه 300 دفت ــورد ثب م

338 امــاک  
141.رای شــماره 6407-1396/03/18 هیــأت دوم آقــای 
قاســم محمــدی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 
ــدانگ  ــین شش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1290415021 ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  384/44    مترمربــع 
پــاک شــماره   513   فرعــی از   40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــند  ــان  از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
ــه 85  ــورخ 1395/12/7 دفترخان ــی 81536 م ــال اجرائ انتق

اصفهــان
دوم   هیــأت   1396/03/27-7391 شــماره  142.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــوت پ ــی اخ ــید مجتب ــای س آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1052 کدملــی 1286658314 
ســیدعبداله ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
136.61مترمربــع پــاک شــماره 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــی ــن ثان ابوالحس
143.رای شــماره 5663-1396/03/08 هیــأت چهــارم آقــای 
محســن رضائــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 85 کدملــی 
1290249441 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  165.36 مترمربــع از پــاک 
شــماره 232   فرعــی از 27  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
ــی رســمی نصــرت قدرجان

ــأت ســوم آقــای  144.رای شــماره 8876-1396/04/14 هی
ــماره 99  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــین آب ــوری حس ــال ن کم
ــود   ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288730683  ص کدمل
دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه اســتثناء 
بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  105.5 مترمربــع از 
پــاک شــماره 317   فرعــی از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
ــرادران ثبــت صفحــات  رســمی مســعود و منصــوره هفــت ب

539 و 201  دفتــر 1  امــاک
145.رای شــماره 8948-1396/04/14 هیــأت ســوم  آقــای 
علیرضــا نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 6684 
ــال  دو  ــد کم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1292219661 ص کدمل
ــای  ــتثناء به ــه اس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دان
ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 105.5 مترمربــع از پــاک 
شــماره 317   فرعــی از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی منصــوره 
و مســعود هفــت بــرادران ثبــت صفحــات 539 و 201 دفتــر 

1  امــاک
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8949-1396/04/14 هی 146.رای ش
محســن نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1270829564 1270829564 کدملــی 
فرزنــد کمــال  دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  105.5 مترمربع 
از پــاک شــماره 317   فرعــی از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
ــرادران ثبــت صفحــات  رســمی منصــوره و مســعود هفــت ب

ــاک ــر 1  ام 539 و 201 دفت
147.رای شــماره 8150-1396/04/01 هیــأت ســوم آقــای 
علیرضــا نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 6684 
ــد کمــال یــک  کدملــی 1292219661  صــادره اصفهــان فرزن
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  
76.85 مترمربــع از پــاک شــماره 316   فرعــی از  3 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی مســعود و منصــوره هفــت بــرادران 

ــر 542  امــاک ــت صفحــه 394 و 397 دفت ثب
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8148-1396/04/01 هی 148.رای ش
فاطمــه نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی1270180819 ص 1270180819 کدمل
کمــال  یــک دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه به 
مســاحت  76.85 مترمربــع از پــاک شــماره 316   فرعــی 
از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مســعود و منصــوره هفــت 

ــر  542 امــاک ــت صفحــه 394 و 397 دفت ــرادران ثب ب
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8149-1396/04/01 هی 149.رای ش
محســن نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1270829564 1270829564 کدملــی 
ــاب  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــک دان ــال ی ــد کم فرزن
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت  76.85 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
316   فرعــی از 3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــعود و  ــمی مس ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــر  ــه 394 و 397 دفت ــت صفح ــرادران ثب ــت ب ــوره هف منص

542  امــاک
150.رای شــماره 8147-1396/04/01 هیــأت ســوم آقــای 
ــماره 99  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــین آب ــوری حس ــال ن کم
ــود   ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288730683  ص کدمل
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
مســاحت 76.85  مترمربــع از پــاک شــماره 316   فرعــی 
از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مســعود و منصــوره هفــت 

ــاک ــر 542  ام ــه 394 و 397 دفت ــت صفح ــرادران ثب ب
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

. صادرخواهدشــد 
 م الف 13316

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/05/18

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 31/9703 
ــه  ــاب  خان ــد حــدود ششــدانگ یکب ــه  تحدی ــا اینک ــر ب نظ
پــاک شــماره 31/9703 مجــزی شــده از پــاک 31 اصلــی 
در اجــرای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف  واقــع در بخــش 
14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام 
مجتبــی شــریفی فرزنــد رضــا علــی  در جریــان ثبت اســت و 
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت 
. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
و بــر  طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک  مرقــوم  
ــح در  در روز ســه شــنبه  مــورخ 96/05/24   ســاعت 9 صب
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــه در روز و  ــن اخطــار مــی گــردد ک ــه مجاوری ــه کلی ــی ب آگه
ســاعت مقــرر درمحــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یا 
مجاوریــن    مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد . 

تاریخ انتشار : سه شنبه96/05/03
شماره : 13357/م الف 

ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری رئی ــا حی علیرض
ــان  ــرب اصفه غ

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 45/449  
بخش 14 ثبت اصفهان 

ــه  ــاب  خان ــد حــدود ششــدانگ یکب ــه  تحدی ــا اینک ــر ب نظ
پــاک شــماره 45/449 مجــزی شــده از پــاک 45 اصلــی 
در اجــرای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف  بخــش 14 
ثبــت اصفهــان واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
ــد  ــام داریــوش پایمــرد فرزن ــه ن ــده ثبتــی ب ســوابق و  پرون
ــد  ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــح  در جری عبدالصال
حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت . اینــک بنــا بــه 
ــق  ــر  طب ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م دســتور قســمت اخی
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک  مرقــوم  در روز ســه 
شــنبه  مــورخ 96/05/24   ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
ــه  ــه موجــب ایــن آگهــی ب ــذا ب ــه عمــل خواهــد آمــد. ل و ب
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقرر 
ــن     ــا مجاوری ــد . اعتراضــات مالکیــن ی درمحــل حضــور یابن

ــورت  ــم ص ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب

ــه خواهــد شــد .  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت مجلــس تحدی
تاریخ انتشار : سه شنبه96/05/03

شماره : 13281/م الف 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــدری رئی ــا حی علیرض

ــان  ــرب اصفه غ

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول(
ــی در  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 140 قان ــب م ــه موج ب
ــه شــماره مطروحــه در شــعبه  ــی ب ــده اجرای ــا پرون رابطــه ب
دوم اجــرای احــکام مدنــی اصفهــان یــک دســتگاه خــودروی 
کامیــون کشــنده ) سیســتم : ای وی کــو - تیــپ : ان تــی 
ــن  ــت 96 ت ــی،  ظرفی ــگ:  ســفید روغن - مــدل 1374 ، رن

ــه   ــور : 295048شــماره شاســی :142033(  ب ــو ت شــماره م
ــا در نظــر گرفتــن  ــران 43 ب شــماره انتظامــی 584ع 27 ای

ــه فــروش مــی رســد . شــرایط ذیــل از طریــق مزایــده ب
ــگ خــودروی  ــگ از شــش دان ــده : ســه دان ــورد مزای 1- م
مذکــور موضــوع مــا لکیــت ابراهیــم کاظمــی دارافشــانی مــی 

باشــد.
2- بــا عنایــت بــه اینکــه کارشــناس منتخــب قیمــت شــش 
ــر  ــال تعییــن و ب ــده را 900/000/000 ری دانــگ خــودروی مزای
آوردنمــوده اســت. ســهم ســه دانــگ مالکیــت محکــوم علیه 

450/000/000 ریــال اعــام مــی گــردد.
3- فــروش و مزایــده از قیمــت پایــه ) 450/000/000 ریــال ( 

شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن مبلــغ را
پیشنهاد نماید.

4- متقاضیــان شــرکت در  مزایــده بایــد ده درصــد از قیمــت 
ــماره  ــه ش ــرا ب ــدوق اج ــه صن ــپرده ب ــوان س ــه عن ــه را ب پای
ــد و  ــز نماین ــی واری ــک مل ــزد بان حســاب 2171290210008 ن
ــر ظــرف مــدت  ــود حداکث ــف خواهــد ب ــده مکل ــده مزای برن
یــک مــاه از تاریــخ مزایــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمن 
معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت مبلــغ ده درصــد 
ــد خواهــد  ــده تجدی ــط و مزای ــت ضب ــع دول ــه نف ــزی ب واری

شــد.
5- متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد حداکثــر ظــرف 
ــا دریافــت  ــده ب ــل از شــروع زمــان مزای ــج روز قب مــدت پن
ــد  ــوف بازدی ــودروی موص ــرا از خ ــن اج ــی از ای ــوز قبل مج

نماینــد.
6- زمــان مزایــده روز پنجشــنبه مــورخ 1396/5/19 ســاعت 
12 و مــکان مزایــده شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی 
اصفهــان واقــع در طبقــه یــک دادگســتری کل اصفهــان مــی 

باشــد . 
شماره :12059/م الف 

ــان –  ــتری اصفه ــعبه دوم دادگس ــکام ش ــرای اح دادورز اج
رضایــی 

مزایده اموال غیر منقول 
ــر دارد در  ــان در نظ ــی اصفه ــعبه 11 مدن ــکام ش ــرای اح اج
پرونــده کاســه 961042 ج 11 لــه خانــم شــادی قاســم 
ــای  ــت آق ــا وکال ــای علیرضــا دســتانپور ب ــه آق زادگان و علی
ــیراز-خ  ــان - دروازه ش ــانی اصفه ــه نش ــامی ب ــرزاد اس ف
آزادگــی - ســاختمان هــرم - طبقــه 5 - دفتــر وکالــت بــه 
خواســت مطالبــه مقــدار 278 عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی 
کــه مبلــغ 3/371/445/000 ریــال ارزش گــزاری شــده و 50 
مثقــال طــای ســاخته شــده کــه مبلــغ 279.729.100 ریــال 
ارزش گــزاری شــده و مبلــغ 28.000.000 ریــال بابــت هزینــه 
ــی و  ــر آگه ــت نش ــال باب ــغ  360.000 ری ــی و مبل کار شناس
مبلــغ 21.250.000 ریــال بابــت حــق االجــرا دولتــی جلســه 
ــاعت  10:30  ــورخ 96/5/21 س ــنبه م ــده ای در روز  ش مزای
ــان  ــی  اصفه ــعبه 11 مدن ــکام ش ــرای اح ــل اج -10 در مح
ــاختمان  ــد از س ــر بع ــت 200 مت ــهید نیکبخ ــع درخ ش واق
ــه  ــواده - طبق ــکام خان ــرای اح ــاختمان اج ــزی - س مرک
ــه در  ــد ک ــزار نمای ــی برگ اول شــعبه 11 اجــرای احــکام مدن
ایــن خصــوص مــال مــورد مزایــده عبــارت اســت از مقــدار 
ــی  ــاک ثبت ــه پ ــه از 72 حب ــاع از 24 حب ــه مش 9/636حب
ــوم  ــهم االرث محک ــان س ــت اصفه ــش 6 ثب 2189/43 بخ
ــادق  ــتای ص ــار - روس ــان زی ــاده اصفه ــع در -ج ــه واق علی
آبــاد - کــه طبــق نظــر کارشناســی دادگســتری ملــک فــوق 
ــک  ــام ی ــه انضم ــع مســاحت اســت ب دارای 22405مترمرب
ــه دارای آب و  ــکونی ک ــاختمان مس ــاب س ــد ب ــم و چن قل
بــرق نیــز مــی باشــد و دارای کاربــری کشــاورزی اســت کــه 
ملــک فــوق در تصــرف خوانــده مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه 
مــوارد فــوق و کلیــه عوامــل موثــر در قضیــه ارزش 6 دانــگ 
دارای پــاک فــوق از قــرار هــر مترمربــع 700.000 روی جمعــًا 
مبلــغ 15.700.000.000 ریــال بــرآورد گردیــده کــه ارزش مقــدار 
ــاک  ــه پ ــاع از 72 حب ــه مش ــاع از 24حب ــه مش 9/636حب
ثبتــی بــه مبلــغ 2/098/800/000ریــال بــراورد گردیــده اســت 
ــده از  ــل از مزای ــرف 5 روز قب ــد ظ ــد میتوانن ــن خری طالبی
پــاک فــوق واقــع در آدرس اعامــی بازدیــد نماینــد کســانی 
ــل ٪10  ــه حداق ــد ک ــده را دارن ــه مزای ــرکت در جلس ــق ش ح
ــده مزایــده  ــه همــراه داشــته باشــد برن از مبلــغ مزایــده را ب

فــردی اســت کــه باالتریــن
به قیمت را ارائه دهد. 
شماره :12079/م الف 

اجرای احکام شعبه 11 مدنی اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقــا محمدجــواد زارعــی بــه شناســنامه شــماره 1250197961 
ــن شــورا  ــه کاســه 473/96 از ای ــه شــرح دادخواســت ب ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عبــاس زارعــی بــه شــماره شناســنامه 6 
ــی  ــدرود زندگ ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 96/4/12 اقامت در تاری
ــه  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث گفت
ــه ش  ــدر ب ــتاد حی ــد اس ــی فرزن ــی آرنجن ــی زارع 1. براتعل
ــی  ــد محمدعل ــه حســنی پنداســی فرزن ــدر 2. عطی ش 6 پ
ــد عبــاس  ــه ش ش 307 همســر 3. فاطمــه زارعــی فرزن ب
بــه ش ش 1250625173 4. محمدجــواد زارعــی فرزنــد 
ــد  ــی فرزن ــه زارع ــه ش ش 1250197961 5. فرزان ــاس ب عب
متوفــی  فرزنــدان   1250455057 ش  ش  بــه  عبــاس 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  والغیــر .اینــک ب
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــی /  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
 مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
ــان –  ــاف کاش ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس فاطم
770/م الف

فقدان سند مالکیت 
دوبــرگ  اســتناد  بــه  آرانــی  اوقانــی  الــه  روح  آقــای 
ــما  ــهود رس ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهادیه محل استش
گواهــی شــده مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 161.5 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی قطع
ــر  ــی قمص ــوزه ثبت ــع در ح ــی واق ــی از 252 اصل 1003 فرع
ــام  ــه ن ــر 54 ب ــه 401 دفت ــماره 8002 و صفح ــل ش ــه ذی ک
ــلیم  ــادر و تس ــت ص ــند مالکی ــت و س ــی ثب ــه اوقان روح ال
ــده  ــود ش ــی مفق ــه جای ــر جاب ــه در اث ــده ک ــرده گردی نامب
ــوده و  ــت نم ــی ســند مالکی اســت چــون درخواســت المثن
ــون  طبــق تبصــره یــک مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه قان
ثبــت آگهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
ــزد  ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک مذک ــه مل ــبت ب نس
ــا ده روز  ــی ت ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــی باش ــود م خ
بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود راکتبــا ضمــن 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
ــده  ــه کنن ــه ارائ ــند ب ــل س ــس و اص ــب صورتمجل ــا مرات ت
مســترد گــردد اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند 
ــد  ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص ــت مرق  مالکی

شد . 
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک قمصــر – رضــا طویلــی 

تاریــخ انتشــار 96/5/4 
776/ م الف 
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پیشهناد فیلم

یک روز بخصوص

کارگردان: همایون اسعدیان
نویسنده: همایون اسعدیان، مجید قیصری

بازیگــران: مصطفــی زمانــی، فرهــاد اصالنــی، پرینــاز 
ایزدیــار، محســن کیایــی، شــیرین آقارضاکاشــی، شــیرین 
ــا  ــرزاده، ایلی ــی پی ــی، مجتب ــانه کمال ــش، افس یزدان بخ

ــی نصراله
 عوامل فیلم

ــار  ــرح: مازی ــری ط ــعدیان، مج ــون اس ــده: همای تهیه کنن
طــراح  قاضــی،  علــی  فیلمبــرداری:  مدیــر  میــری، 
چهره پــردازی: مهــرداد میرکیانــی، طــراح صحنــه و لبــاس: 
ــی،  ــان نخع ــردار: ساس ــایری، صداب ــن عش ــاب امی کامی
محمــود کاشــانی، دســتیار اول کارگــردان و برنامه ریــز: 
ــی،  ــدی لطیف ــردان: مه ــتیاران کارگ ــد، دس ــم هژیرون مری
نــگار جنیــدی، منشــی صحنــه: نــدا قائــدی، مدیــر تولیــد: 
مجیــد کریمــی، مدیــر تدارکات: ســید رســول ســیدحاتمی، 
عــکاس: مهــدی دلخواســته، مشــاور رســانه ای: بیتــا 

ــوی موس
 خالصه داستان فیلم 

حامــد بایــد بــرای عمــل قلــب خواهــرش دســت بــه یــک 
انتخــاب بزنــد؛ انتخابــی کــه در آینــده مســیرهای متفاوتــی 

را پیــش روی او قــرار داده اســت.
ــن ســاخته  ــک روز بخصــوص« نهمی ــم ســینمایی »ی فیل
همایــون اســعدیان اســت. همایــون اســعدیان پیــش 
ــی«،  ــاه«، »ده رقم ــیدن روی م ــای »بوس ــن فیلم ه از ای
ــرده  ــی ک ــازی« و ... را کارگردان ــر ب ــس«، »آخ ــال و م »ط
اســت. »یــک روز بخصــوص«، فیلمــی در ژانــر ملــودرام و با 
مضمونــی اجتماعــی اســت. بــه گفتــه همایــون اســعدیان 
ــه  ــی دارد ک ــرده برم ــه پ ــی در جامع ــم از الیه های ــن فیل ای
تاکنــون کمتــر فیلمســازی در ســینما ســراغ تصویــر کــردن 
آن رفتــه اســت. همایــون اســعدیان پــس از 4 ســال دوری 

ــم »یــک روز بخصــوص« را ســاخت. از ســینما فیل

حرف و نقل

 نمایشــنامه  »کبوتــری ناگهــان« بــه نویســندگی 
ــدم، از 4  ــوش مق ــی رادن ــا کارگردان ــیر ب ــد چرمش محم
ــی  ــر اجراخوان ــش مه ــه  روی ــاه در موسس ــا ۶ مردادم ت

می شــود.
ــد:  ــوت، می گوی ــنده پیشکس ــان، نویس  داوود امیری
ــند  ــای عامه پس ــد کتاب ه ــد مانن ــی می توان ــاب صوت کت

مقدمــه ای بــرای کتابخوانــی باشــد.
»دانکــرک«، جدیدتریــن ســاخته »کریســتوفر   
نــوالن«، در اولیــن هفتــه اکــران جهانــی خــود در صــدر 

ــت. ــرار گرف ــکا ق ــل و آمری ــه بین المل گیش
ــندگی  ــه نویس ــدا« ب ــرای آی ــه ای ب ــش »تران  نمای
حمیدرضــا نعیمــی و کارگردانــی عبــاس فالحــی از ۵ تــا 

ــی رود. ــه م ــعدی روی صحن ــاالر س ــاه در ت ۱4 مردادم
 گــروه تولیــد ســریال »پایتخــت ۵« پــس از ضبــط 
ــن در  ــا و بال ــه ســکانس های هواپیم ــوط ب ــر مرب تصاوی
ــه اطــراف  ــرداری ب ــه تصویرب ــرای ادام شــمال کشــور، ب

تهــران آمدنــد.
ــینمای  ــناس س ــر سرش ــوی، بازیگ ــعادت آکس  س
ــر  ــن اث ــران تازه تری ــع بازیگ ــه جم ــی ب ــه، به تازگ ترکی
اصغــر فرهــادی کــه در مادریــد تولیــد می شــود، پیوســته 

اســت.
 انیمیشــن »آخریــن داســتان« بــا برداشــتی آزاد از 
ــه  داســتان »ضحــاک« شــاهنامه، ایــن روزهــا در مرحل
گویندگــی قــرار دارد و بازیگــران مطــرح ســینما و تئاتــر 
ــتند.  ــی آن هس ــای اصل ــگی نقش ه ــال صداپیش در ح
نقــش ضحــاک مــاردوش، یکی از پادشــاهان افســانه ای 

ــد. ــداد صداپیشــگی می کن ــد به شــاهنامه را حام
ــل دو  ــم از فص ــمت پنج ــار قس ــا انتش ــان ب  همزم
ــی  ــن چاوش ــگ محس ــن آهن ــهرزاد، تازه تری ــریال ش س
ــن  ــوان تازه تری ــاره َپســه« عن ــوام دوب منتشــر شــد. »ه
ترانــه محســن چاوشــی بــرای فصــل دوم شــهرزاد 

ــت. اس
ــر  ــم ســینمایی »زی ــر فیل ــری، بازیگ  ابوالفضــل می
ســقف دودی«، تاکیــد کــرد: ســینماگران بایــد بــه 
نیروهــای جــوان و بــا اســتعداد اعتمــاد کننــد و از آن هــا 

در پروژه هایشــان بهــره برنــد.
ــا  ــریال »از یاده ــاخت س ــه س ــن مرحل  در تازه تری
رفتــه«، علیــرام نورایــی بــه عنــوان بازیگــر به این ســریال 
پیوســت و جلــوی دوربیــن رفــت. علیــرام نورایــی در ایــن 
ســریال نقــش شــخصیتی بــه نــام »ابراهیم گوهرشــاد« 
ــد  ــا می کن ــت، ایف ــواده اس ــک خان ــی ی ــه خان دای را ک
کــه انســان عدالت طلبــی اســت کــه علیــه ظلــم مبــارزه 
ــاده  ــدان افت ــه زن ــارزه ب ــه دلیــل همیــن مب ــد و ب می کن
اســت و پــس از آزادی از زنــدان بــرای پیگیــری وضعیت 

ــد. ــران می آی ــه ته خواهــرزاده اش ب
ــان  ــاره زم ــینما، درب ــده س ــی، تهیه کنن ــعود ردای  مس
توزیــع ســریال »عالیجنــاب« بــه کارگردانــی ســام 
ایــن  نمایــش خانگــی گفــت:  قریبیــان در شــبکه 
مجموعــه ابتــدا قــرار بــود همزمــان بــا انتخابــات ریاســت 
ــا  ــا ب ــود؛ ام ــی ش ــش خانگ ــبکه نمای ــوری وارد ش جمه
توجــه بــه موضــوع کــه دربــاره انتخابــات بــود، ســازمان 
ســینمایی بــه مــا توصیــه کــرد کــه پــس از انتخابــات آن 

ــم. ــی کنی ــش خانگ ــبکه نمای را وارد ش

کوتاه اخبار 

عکاسی به روایت همسر شهید 
»اصغر وصالی«

دومیــن کارگاه عکاســی و روایــت در  کیمیای وطن

نگارستان امام خمینی)ره( برگزار می شود. 

ــار امــام  ایــن کارگاه از ســوی موسســه تنظیــم و نشــر آث
خمینــی)ره( و بــا همــکاری کانــون عکــس انجمــن 
ــی  ــابقه مل ــتای مس ــان، در راس ــوان اصفه ــینمای ج س
عکــس روح هللا و بــا حضــور مریــم کاظــم زاده برگــزار 

ــد.  ــد ش خواه
ــر  ــگ و همس ــکاس جن ــگار و ع ــم زاده، خبرن ــم کاظ مری

ــت.  ــی اس ــر وصال ــهید اصغ ش
ــی و  ــن کارگاه عکاس ــور در دومی ــرای حض ــدان ب عالقه من
ــاه ســاعت ۱۶:۳۰  ــد پنجشــنبه ۵ مردادم ــت می توانن روای
تــا ۱۹ بــه نگارســتان امــام خمینــی)ره( واقــع در میــدان 

فیــض مراجعــه کننــد.

اعالم فراخوان جشنواره ادبی 
»رقص سقوط«

فراخــوان ارســال آثــار بــه جشــنواره  کیمیای وطن

ادبــی »رقــص ســقوط« بــا محوریــت اشــعار طنــز از ســوی 
سازمان فرهنگی تفریحی تا ۳۰ مردادماه اعالم شد. 

ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــهری ب ــای ش ــر ویژه برنامه ه ــان، مدی ــهرداری اصفه ش
بیــان ایــن مطلــب گفــت: ایــن فراخــوان به ارســال اشــعار 
ــای  ــم و جریان ه ــعود، تروریس ــو آل س ــوع هج ــا موض ب
مرتجــع منطقــه در قالــب طنــز اختصــاص یافتــه اســت. 
مدیریــت  داشــت:  اظهــار  حســینی  ابراهیــم  ســید 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  شــهری  ویژه برنامه هــای 
ــای  ــز آفرینش ه ــکاری مرک ــا هم ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــص  ــی »رق ــنواره ادب ــزاری جش ــه برگ ــتان ب ــی قلمس ادب

ــت.  ــرده اس ــدام ک ــقوط« اق س
وی افــزود: شــرکت کنندگان می تواننــد حداکثــر ســه اثــر 
بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد کــه هــر یــک از آثــار 
نبایــد در جشــنواره دیگــری برگزیــده یــا در کتابــی منتشــر 
ــا و  ــه نژاده ــن ب ــد از توهی ــن بای ــند و همچنی ــده باش ش
قومیت هــا و باورهــای مذهبــی و اســتفاده از الفــاظ 
ــه طنــز جشــنواره توجــه شــود.  ــه جنب رکیــک پرهیــز و ب
وی تصریــح کــرد: مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره 

»رقــص ســقوط« تــا ۳۰ مــرداد اســت.
ــه  ــنواره ب ــل جش ــق ایمی ــد از طری ــدان می توانن عالقه من
کانــال  یــا   raghsesoghoot@gmail.com نشــانی 
تلگــرام @raghsesoghoot آثــار خــود را ارســال کننــد یا 
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ۰۹۱۹7۳87۹28 

تمــاس بگیرنــد.

موسیقی

بهرام رادان به پروژه »سی« پیوست
ــرای  ــا ب ــه پــروژه »ســی« پیوســت ت بهــرام رادان )بازیگــر ســینما( ب
ــری از  ــه اث ــروژه ک ــن پ ــا ای ــر را ب ــه تئات ــور در عرص ــار حض اولین ب

ــد. ــه کن ــت، تجرب ــری اس ــهراب پورناظ ــجریان و س ــون ش همای
ــر  ــر نظ ــود را زی ــرده خ ــات فش ــل تمرین ــد روز قب ــرام رادان از چن به
ــروژه، آغــاز کــرده و  علی اصغــر دشــتی، کارگــردان بخــش نمایــش پ

ــد.  ــاده می کن ــش »زال« آم ــای نق ــرای ایف ــود را ب خ
ــار هنرمندانــی چــون ســحر دولتشــاهی، مهــدی  او قــرار اســت در کن
ــد.  ــش کن ــای نق ــان ایف ــین صوفی ــومون و حس ــال ش ــدل، بانیپ پاک
ــود را  ــن خ ــای تمری ــن روزه ــر آخری ــال حاض ــی« در ح ــروژه »س پ
پشــت ســر می گــذارد و گــروه از اول مردادمــاه تمرینــات نهایــی 
کــرده                         آغــاز  فرهنگی تاریخــی »ســعدآباد«  در مجموعــه  را  خــود 

ــت.  اس
آهنگســاز  خواننــده،  پورناظــری،  ســهراب  و  شــجریان  همایــون 
و تهیه کننــدگان پــروژه »ســی«، دربــاره رونــد ایــن کار توضیــح 
مختلــف،  بخش هــای  جداگانــه  تمرینــات  از  »پــس  می دهنــد: 
هم اکنــون تمرینــات همزمــان ســه بخــش موســیقی، تکنولوژی هــای 
تصویــری و تئاتــر در حــال انجــام اســت و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــغول  ــه مش ــورت جداگان ــه ص ــته ب ــای گذش ــا در ماه ه ــن بخش ه ای
ــت  ــرار اس ــرا ق ــا اج ــده ت ــان باقی مان ــاال در زم ــد و ح ــن بودن تمری

ــود.  ــام ش ــرده انج ــان و فش ــورت همزم ــه ص ــات ب تمرین
ــه  ــا تکی ــه ب ــت ک ــروژه آن اس ــن پ ــت اندرکاران ای ــالش دس ــام ت تم
ــش و  ــا ابزارهــای موســیقی،  نمای ــی و ب ــگ و اندیشــه ایران ــر فرهن ب
ــت  ــا بخشــی از هوی ــروز را ب ــان ام ــری، مخاطب ــای تصوی تکنولوژی ه

ــد.«  ــنا کنن ــش آش ــده خوی فراموش ش
ــری »دل آواز«  ــی موسســه فرهنگی هن ــه تهیه کنندگ ــروژه »ســی« ب پ
ــعدآباد روی  ــی کاخ س ــه تاریخ ــاه در مجموع ــا« از ۱۵ مردادم و »باران

صحنــه خواهــد رفــت. مهــر

ادبیات

 خالق »بازی تاج و تخت« 
سکوتش را شکست

ــازی  ــای مج ــایعه پراکنی در فض ــی و ش ــا گمانه زن ــس از ماه ه پ
دربــاره آینــده دو کتــاب باقی مانــده از مجموعــه رمان هــای »ترانــه 
 یــخ و آتــش«، »جــورج آر.آر.مارتیــن« در این بــاره شفاف ســازی

کرد. 
آر.آر.مارتیــن«  »جــورج  مشــهور  رمــان  مجموعــه  هــواداران 
مدت هاســت در انتظــار انتشــار »بادهــای زمســتانی«، ششــمین 

ــتند.  ــش«، هس ــخ و آت ــه ی ــمت از »تران قس
و  آمــد  بــازار  بــه   2۰۱۱ ایــن مجموعــه ســال  پنجــم  جلــد 
ــن  ــا روی آنت ــان ب ــال 2۰۱۶ و همزم ــرد س ــالم ک ــن« اع »مارتی
و  تــاج  »بــازی  اقتباســی  ســریال  ششــم  فصــل  رفتــن 
ــاق  ــن اتف ــا ای ــد؛ ام ــر می کن ــر را منتش ــن اث ــه ای ــت«، ادام تخ
رســانه ها  شــده  ســبب  تأخیــر  همیــن  و  نــداده  رخ  هنــوز 
این بــاره  در  متعــددی  گمانه زنی هــای  بــه  او  هــواداران   و 

بپردازند. 
ــه  ــای »تران ــدگان رمان ه ــرده خوانن ــالم ک ــرا اع ــن« اخی »مارتی
یــخ و آتــش« در ســال 2۰۱8 بایــد منتظــر انتشــار یــک یــا حتــی 

ــه باشــند. ــن هفت گان ــدی ای ــد بع دو جل
ــال« منتشــر کــرده، نوشــته  ــو ژورن ــی کــه در »الی  او طــی مطلب
اســت: مــن هنــوز دارم روی رمــان کار می کنــم و هنــوز چندیــن 
مــاه عقــب هســتم. هنــوز هــم روزهــای خــوب و بــد دارم و تنهــا 

دوســت دارم همیــن را بگویــم. 
در ایــن مقطــع اظهارنظــر دربــاره اینکــه »بادهــا« زودتــر بــه بــازار 
ــخت  ــی س ــش«، خیل ــون و آت ــمت »خ ــن قس ــا اولی ــد ی می آی
اســت؛ امــا فکــر می کنــم در ســال 2۰۱8 شــما یــک کتــاب 
وستروســی از مــن خواهیــد دیــد... و کســی چــه می دانــد، 

ــا. ایبنــا ــاید   دو ت ش

تئاتر

»آی قصه، قصه، قصه« روی صحنه می رود
نمایــش شــاد و موزیــکال »آی قصــه، قصــه، قصــه« به نویســندگی 
مصطفــی جعفــری خوزانــی و طراحــی و کارگردانــی احمــد رضایــی 
از 4 تــا ۱۳ مردادمــاه در ســینما فرهنــگ خمینی شــهر روی صحنــه 

می رود. 
کارگــردان ایــن نمایــش دربــاره جزئیــات آن گفــت: ایــن نمایــش 
ــای  ــن دهه ه ــد قصــه  قدیمــی و نام آشــنای متولدی ــی از چن تلفیق
ــزی«  ــول«، »شــنل قرم ــل قصــه  »شــنگول و منگ ــاال مث ــه ب ۳۰ ب
»زاغــک و روبــاه«، »خــروس زری پیرهــن پــری«، »چوپــان 
ــد  ــژن مفی ــاد بی ــه « زنده ی ــهر قص ــادی از »ش ــا ی ــو« و ب دروغگ
ــد  ــه  جدی ــه، قص ــردازش انجام گرفت ــا پ ــوع ب ــه در مجم ــت ک  اس
ــتانی  ــخصیت های داس ــن ش ــه  ای ــک هم ــا کم ــوزی را ب و پندآم

ــت.  ــد آورده اس پدی
احمــد رضایــی تصریــح کــرد: درون مایــه  نمایــش بــه مســئله  مهــم 
دروغگویــی می پــردازد و اینکــه جــواب مکــر را بــا مکــر نبایــد داد. 
وی افــزود: ایــن نمایــش کــه از ســوی گــروه هنــری »صورتــک« 
بهایــی  شــیخ  تــاالر  در  ایــن  از  پیــش  شــده،  اجــرا  آمــاده  

بــود.  رفتــه  صحنــه  روی  شاهین شــهر 
رضایــی در ادامــه اظهــار داشــت: طبــق گفته هــای اســتادانی مثــل 
حســن اکلیلــی و محمــد نریمانــی »آی قصــه، قصــه، قصــه« چنــد 
ــان  ــودک اصفه ــر ک ــال اخی ــد س ــای چن ــر نمایش ه ــه از دیگ رتب
ــی  ــنواره  بین الملل ــم آن را در جش ــم بتوانی ــت و امیدواری ــر اس باالت

تئاتــر کــودک و نوجــوان اجــرا کنیــم. 
ــن شــرح اســت:  ــن نمایــش بدی ــام بازیگــران ای ــی اســت ن گفتن
ابراهیــم حاج حیــدری، مهــدی مانــدگاری، نســا ســلیمانی، حســین 
رفیعــی، فریــد قدیــری، مجیــد مانــدگاری، محمدرســول پریشــانی 
علیرضــا لطفــی، زهــرا  هارونــی، ســعید مانــدگاری، مهســا خلیلــی 

فاطمــه صفیــان، فاطمــه زاهدیــان و محمــد مانــدگاری. ایمنــا
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دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

حمیــد  اثــر  چهارمیــن  خــواب«،  »رگ 
اســت.  عنــوان کارگــردان  بــه  نعمــت هللا 
نعمــت هللا ســابقه ای طوالنــی  در ســینما دارد. 
او فعالیــت ســینمایی خــود را بــا دســتیاری 
ــن  ــرده و در چندی ــاز ک ــی آغ مســعود کیمیای
ــاور  ــنده و مش ــوان نویس ــه عن ــز ب ــم نی فیل

ــردان حضــور داشــته اســت.  کارگ
نعمــت هللا، کارگــردان گزیــده کاری اســت و بــا 
ــا ۵  ــت، تنه ــه و فعالی ــال ها تجرب ــود س وج

فیلــم ســاخته اســت. 
او »بوتیــک« در ســال 82  اولیــن فیلــم 
اکــران شــد و بســیار مــورد توجــه منتقــدان 

ــت.  ــرار گرف ق
در ایــن فیلــم محمدرضــا گلــزار، یکــی از 
ــود  ــای خ ــن نقش ه ــن و متفاوت تری بهتری

را ایفــا کــرد؛ نقشــی کــه او بــا گذشــت بیــش 
از یــک دهــه هیــچ گاه نتوانســته اســت تکــرار 

کنــد. 
نعمــت هللا پــس از وقفــه ای تقریبــا ۵ ســاله 
ــا  ــم ب ــاز ه ــاخت. ب ــی« را س ــم »بی پول فیل
ــظ« را  ــش غلی ــم »آرای ــه فیل ــال وقف ۵ س
ــی  ــم موفق ــود فیل ــان خ ــه در زم ــاخت ک س

ــود.  ب
ــا  ــم ســاختن او تنه ــه فیل ــار وقف ــن ب ــا ای ام
2 ســال طــول کشــید و نعمــت هللا »رگ 
ــت  ــم در نهای ــن فیل خــواب« را ســاخت و ای
امســال بــه جرگــه فیلم هــای اکران شــده 

ــت.  پیوس
فیلــم  بهتریــن  اگرچــه  خــواب«  »رگ 
ــا در  ــت، ام ــال ها نیس ــن س ــت هللا در ای نعم
ــت هللا  ــای نعم ــم فیلم ه ــت ه ــن حال بدتری
حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارنــد.

 داستان
مینــا پــس از جدایــی از همســرش بــه دنبــال 
ــن  ــردد. در ای ــکانی می گ ــل اس ــغل و مح ش
ــه در  ــر رســتورانی ک ــران، مدی ــا کام مســیر ب
آن کار می کنــد، آشــنا می شــود. کامــران 
ســرپناهی بــه او می دهــد. مینــا تحــت تأثیــر 
ــه او دل  ــران ب ــا و محبت هــای کام حمایت ه
ــتاق و  ــا مش ــه مین ــز ب ــران نی ــازد؛ کام می ب

ــت.  ــد اس عالقه من
روزهــا از پــس هــم می گــذرد و از عشــق 
ــه اوج  ــود، بلک ــم نمی ش ــران ک ــه کام ــا ب مین
ــه  ــد ادام ــر قص ــران دیگ ــا کام ــرد؛ ام می گی

دادن نــدارد... .
ــود  ــا وج ــم ب ــالق آن ه ــس از ط ــی پ زندگ
ــن ســال ها  ــرت آور طــالق در ای ــای حی آماره
موضوعــی اســت کــه از بطــن جامعــه نشــأت 

گرفتــه اســت. 
نعمــت هللا بــا انتخاب درســت ســوژه انگشــت 
ــته  ــم گذاش ــدت مه ــه ش ــی ب روی موضوع

اســت. 
ــه  ــخصیت ها اگرچ ــر ش ــه و تغیی ــد قص رون
کنــد اســت و گاه خســته کننده می شــود 
امــا چفــت و بســت های درام بــه خوبــی 
شــکل می گیــرد و بیننــده را بــا خــود تــا 

می کشــاند. انتهــا 
 بازیگران

بهتریــن  از  یکــی  حاتمــی،  لیــال  بــازی 

بازی هــای ایــن بازیگــر در چنــد ســال اخیــر 
ــزه  ــه او جای ــود ک ــم نب ــت ه ــت و بی جه اس
ــن بازیگــر زن جشــنواره ســی وپنجم را  بهتری

ــرد.  ــود ک از آن خ

حاتمــی در این فیلم اضمحالل و فروپاشــیدگی 
ــه  ــی ب ــه زیبای ــا را ب ــک زن تنه ــی ی احساس
بــازی  امــا در مقابــل  تصویــر می کشــد؛ 
ــر  ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــی ب ــوروش تهام ک
ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــال حاتم ــوب لی ــازی خ ب
نقــش او بــا وجــود تــالش فــراوان زیــر ســایه 

ــرار دارد.  ــی ق ــال حاتم ــان لی ــازی درخش ب
ــم از  ــن فیل ــه در ای ــی اگرچ ــوروش تهام ک
بســیاری از نقش هایــی کــه تاکنــون ایفــا 
ــوان رقابــت  کــرده، بهتــر ظاهــر شــده، امــا ت
بــا بــازی لیــال حاتمــی را نــدارد و بــه همیــن 

دلیــل هــم بیشــترین لطمــه از ایــن بابــت بــه 
ــم وارد شــده اســت. فیل

ــوان  ــم می ت ــوب فیل ــای خ ــر بازی ه از دیگ
بــه بــازی خــوب اســتاد خســرو بامــداد 
اشــاره کــرد. ایــن اســتاد کهنــه کار تئاتــر ایــران 
در ایــن فیلــم بــا وجــود کوتاهــی نقــش بــه 

ــده اســت. ــای نقــش برآم ــی از ایف زیبای
 موسیقی

»رگ  فیلــم  برنــده  برگ هــای  از  یکــی 
ــد موســیقی درخشــان  ــدون تردی خــواب« ب
فیلــم اســت. همــکاری دوبــاره همایــون 
شــجریان و ســهراب پورناظــری رنگــی دیگــر 
ــت.  ــیده اس ــواب« بخش ــم »رگ خ ــه فیل ب
ــت  ــل تح ــی قب ــم مدت ــن فیل ــیقی ای موس
ــم  ــیار ه ــد و بس ــر ش ــوان منتش ــن عن همی

ــت.  ــرار گرف ــه ق ــورد توج م
قطعــه »آهــای خبــردار«، یکــی از قطعه هایی 
اســت کــه قطعــا بــه ایــن زودی هــا فرامــوش 

ــد. نخواهد ش
در کل بایــد گفــت فیلــم »رگ خــواب«، 
زنانــه  درون مایــه  بــا  اجتماعــی  فیلمــی 
ــده بســیاری از  ــد بازگوکنن ــه می توان اســت ک

مشــکالت اجتمــاع باشــد. 
و  اجتماعــی  فیلم هــای  انبــوه  میــان  در 
دلزدگــی مخاطبــان از این گونــه فیلم هــا، 
»رگ خــواب« فیلمــی اســت کــه هنــوز حرف 

ــن دارد. ــرای گفت ب

شــهاب حســینی پــس از پایــان مــاه مبــارک رمضــان، نمایشــی 
را بــا بــازی خــودش و علــی نصیریــان در تــاالر اصلــی تئاتــر شــهر 
روی صحنــه بــرد. اســتقبال زیــاد مــردم از ایــن نمایــش باعــث 
ــه  ــد هفت ــراف« از چن ــای »اعت ــدا بلیت ه ــان ابت ــه از هم ــد ک ش
جلوتــر پیش فــروش شــود تــا بســیاری از کســانی کــه خواهــان 
دیــدن ایــن نمایــش و بــه نوعــی شــهاب حســینی و علــی 
نصیریــان روی صحنــه هســتند، بــرای خریــد بلیــت بــه دردســر 
بیفتنــد؛ در حالــی کــه طبــق اطالعــات ســایت فــروش اینترنتــی 
ایــن نمایــش )ایــران نمایــش(، بلیت هــای »اعتــراف« تــا تاریــخ 
ــی  ــده، در یک ــروش ش ــل پیش ف ــور کام ــه ط ــهریورماه ب ۰7 ش
ــدادی از  ــی تع ــروش اینترنت ــد و ف ــرح خری ــایت های مط از س
بلیت هــای نمایــش بــا قیمتــی گــزاف بــه فــروش گذاشــته شــده 
ــی  ــت، فروشــندگان منصف ــود بلی ــه نب ــا توجــه ب ــه ب اســت. البت
ــرای  ــز ب ــاه و نی ــود را در تیرم ــای خ ــه بلیت ه ــد ک ــم بوده ان ه

مردادمــاه بــا همــان قیمــت اصلــی بلیــت یــا در نهایــت بــا قیمــت 
۱۵۰ هــزار تومــان بــرای فــروش ثبــت کرده انــد؛ امــا یکــی از ایــن 
ــف  ــاه را در ردی ــر مردادم ــت اواخ ــدد بلی ــر دو ع ــتداران هن دوس
اول ســالن اصلــی تئاتــر شــهر و بــا ایــن تبلیــغ کــه »صندلی هــا 
درســت روبــه روی جایــگاه بــازی علــی نصیریــان و شــهاب 
ــر  ــرای ه ــان ب ــون توم ــک میلی ــه قیمــت ی حســینی اســت«، ب
بلیــت بــه فــروش گذاشــته اســت. ایــن فروشــنده کــه بــه نظــر 
می رســد نمایــش را یک بــار دیــده یــا دســت کم از جزئیــات 
ــه  ــن ب ــق دارد، همچنی ــالع دقی ــا اط ــماره صندلی ه ــه و ش صحن
ــا را در  ــد بلیت ه ــه می توان ــان داده ک ــی اطمین ــدار احتمال خری
محــل تئاتــر شــهر تحویــل دهــد. البتــه ایــن تنهــا مــورد فــروش 
بلیــت ایــن نمایــش بــا قیمتــی نجومــی بــرای یــک تئاتــر نیســت 
ــان  ــزار توم ــت 8۰۰ ه ــا قیم ــی ب ــری بلیت های ــی دیگ و در آگه

ــده اند. ایســنا ــایت درج ش ــاه در س ــروش در مردادم ــرای ف ب

فیلــم ســینمایی »رفتــن« بــرادران محمــودی کــه مــاه 
گذشــته بــه طــور همزمــان در فســتیوال های بین المللــی 
فیلــم »مونیــخ« آلمــان و »شــانگهای« چیــن حضــور داشــته، 

ــد.  ــد ش ــران خواه ــه اک ــه زودی در ترکی ب
ــران آن  ــرارداد اک ــم، ق ــن فیل ــت اندرکاران ای ــالم دس ــق اع طب
به تازگــی توســط پخش کننــده بین المللــی فیلــم شــرکت 
ــا  ــت نســرین میرشــب ب ــه مدیری ــب« ب ــم ل فرانســوی »دری
طــرف ترکــی بــه امضــا رســیده و بــه زودی متریــال الزم بــرای 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــه ای ق ــدار ترکی ــار خری ــران در اختی اک
دو ســال پیــش هــم همیــن خریــدار تــرک فیلــم ســینمایی 
ــده  ــودی، نماین ــرادران محم ــق« ب ــب عش ــر مکع ــد مت »چن
ســینمای افغانســتان در اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان را 

ــت.  ــرده اس ــران ک ــه اک در ترکی
ــد  ــی نوی ــه کارگردان ــن« ب ــم »رفت ــته فیل ــال گذش ــک س در ی

محمــودی موفــق بــه دریافــت تقدیــر ویــژه کارگردانی جشــنواره 
ــم  ــی فیل ــتیوال بین الملل ــری از فس ــن بازیگ ــان، بهتری بوس
ــی  ــتیوال بین الملل ــم از فس ــن فیل ــزه بهتری ــش و جای مراک

ــی شــده اســت. تریپول
ــک  ــکا و بلژی ــتان آمری ــن« در افغانس ــینمایی »رفت ــم س  فیل
اکــران شــده و تــا امــروز فرصــت نمایــش در ســینماهای ایران 

را پیــدا نکــرده اســت. 
فیلم »رفتن« محصول مشترک ایران و افغانستان است. 

ــن  ــوی، نازنی ــگ عل ــینی، بهرن ــته حس ــدی، فرش ــا احم رض
محفــوظ  ســهیلی،  ســینا  میرطاهــری،  مســعود  بیاتــی، 
شــمس  و  احمــد  بشــیر  اخالقــی،  افشــین  محمــودی، 
لنگــرودی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. 
ــاس  ــر اس ــودی ب ــید محم ــندگی جمش ــه نویس ــن« ب »رفت
طرحــی از نویــد محمــودی ســاخته شــده اســت. ســینما پــرس
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کتاب کوچه پس کوچه های  در 
نامه های ادبی

نامه های جمالزاده
ــنده  ــد، نویس ــک هنرمن ــی ی ــای ادب  نامه ه
در  مؤثــر  منبعــی  می توانــد  شــاعر  و 
شــناخت او و جریان هــای معاصــر بــه 
ــا  ــن نامه ه ــه ای ــن اینک ــمار رود؛ ضم ش
ــان  ــی نویسنده ش ــل توانای ــه دلی ــود ب خ
می تواننــد در ردیــف آثــار ادبــی قــرار 

ــد.  گیرن
بــرای  داریــم  قصــد  ســتون  ایــن  در 
آشــنایی بیشــتر خواننــدگان بــا ایــن نــوع 
ــع  ــن منب ــدن ای ــه خوان ــان ب ــب آن و ترغی
ــندگان  ــای نویس ــدادی از نامه ه ــی تع ادب

ــم.  ــام را بیاوری بن
بــه یــاد ایــرج افشــار عزیــز کــه بنیانگــذار 

ــود و توجــه او  ــران ب ــوع در ای نشــر ایــن ن
ــوان  ــه عن ــا ب ــه نامه ه ــا ب ــد ت ــب ش موج
ــت  ــات اهمی ــت اول در تحقیق ــع دس مناب

ــود. داده ش
ــی  ــه از محمدعل ــه نام ــون 4 مجموع تاکن
ــه  ــت. 3 نام ــده اس ــر ش ــزاده منتش جمال
نوشته شــده در شــماره های آینــده روزنامــه 
کیمیــای وطــن از کتــاب »نامه هــای ژنــو« 
ــامل 355  ــار ش ــرج افش ــش ای ــه کوش ب
نامــه )1373 – 1329( انتخــاب شــده 

ــت.  اس
نامه هــای  بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای 
کتــاب  مقدمــه  از  بخشــی  جمالــزاده 
کتابخانــه  در  جمالــزاده  »نامه هــای 
مرکــزی دانشــگاه تهــران« بــه دلیــل 

ــی  ــا در پ ــع از نامه ه ــری جام ــه تصوی ارائ
می آیــد: »ســید محمدعلــی جمالــزاده، 
ــی از  ــر، بخش ــناس معاص ــنده سرش نویس
کتاب هــای خــود و 13 کارتــن شــامل 
مجموعــه ای از دست نوشــته ها، نامه هــا، 
خاطــرات و بریــده جرایــد خــود را در ســال 
مرکــز  و  مرکــزی  بــه کتابخانــه   1368
اســناد دانشــگاه تهــران اهــدا کرد... شــیوه 
جمالــزاده پــس از تجربه هــای زندگــی 
ــک  ــگارش ی ــگام ن ــه هن ــوده ک ــن ب ــر ای ب
نامــه، یــک بــرگ کپــی هــم زیــر آن قــرار 
ــرای  ــه را ب ــخه از نام ــک نس ــی داده و ی م
خــود نــگاه می داشــته اســت... جمالــزاده 
بــوده  پرنویــس  نامه نــگاری  زمینــه  در 
اســت. او خــود را متعهــد می دانســته اگــر 

کســی برایــش نامــه می نوشــته، پاســخ آن 
را بدهــد. گرچــه ســیاق نــگارش جمالــزاده 
بــه شــیوه قدیمــی و متصل نویســی اســت 
امــا اظهارنظرهــای او دربــاره رســم الخط 
ــب اســت کــه او گاهــی  ــن مطل ــای ای گوی
بــرای  نویــن  شــیوه های  پذیــرش  در 
ــت.  ــته اس ــاف داش ــا انعط ــگارش واژه ه ن
ــه  ــتر جنب ــه بیش ــی ک ــته از نامه های گذش
میــان  در  دارنــد،  اجتماعــی  و  ادبــی 
تاریخــی  اطالعــات  می تــوان  نامه هــا 

آورد.« بــه دســت  ســودمندی 
)جمالــزاده، محمدعلــی، نامه هــای جمالــزاده 
ــه  ــران، ب ــگاه ته ــزی دانش ــه مرک در کتابخان
ــخن،  ــران، س ــی، ته ــن اصیل ــش سوس کوش

)18-16 ص   ،1387

،،
در میــان انبــوه فیلم هــای اجتماعــی 
این گونــه  از  مخاطبــان  دلزدگــی  و 
فیلم ها، »رگ خواب« فیلمی اســت 

کــه هنــوز حــرف بــرای گفتــن دارد

نگاهی به فیلم »رگ خواب« اثر حمید نعمت هللا

کابوس مینا

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

شاهکارهای شرلوک هلمز
نویسنده آدریان کانن دویل

قیمت 16 هزار و 500 تومان
نشر مروارید       

رُژ قرمز
نویسنده سیامک گلشیری

قیمت قیمت 21 هزار تومان
نشر چشمه         

راهنمای مردن با گیاهان دارویی
نویسنده عطیه عطارزاده
قیمت 12 هزار تومان
نشر  چشمه       

اکران فیلم برادران محمودی در ترکیهبلیت یک  میلیون تومانی برای تئاتر شهاب حسینی



11 و حوادثامروز سه شنبه 03 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 484 روزنامه اجتماعی  کوتاه اخبار 
 آغاز اجرای طرح کرامت 

در ۳۲۵ نقطه حاشیه نشین کشور
مراســم آغــاز اجــرای طــرح کرامــت در ۳۲۵ نقطــه 
حاشین نشــین شــهرهای کشــور بــا حضــور ســردار فضلــی 
جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین و مجیــد روســتا 
رئیــس شــرکت مــادر تخصصی بهســازی شــهرها و ســردار 
غالمــی رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی برگــزار شــد. 
ــی،  ــای اجتماع ــن طــرح پروژه ه ــب ای ــرار اســت در قال ق
ــارکت  ــا مش ــور ب ــتان کش ــی در ۳۱ اس ــی و فرهنگ عمران
ســازندگی  بســیج  ســازمان  جواداالئمــه)ع(،  قــرارگاه 
و شــرکت مــادر تخصصــی بهســازی شــهرها و دیگــر 

دســتگاه های دولتــی، اجرایــی شــود. 
ــا  ــی ب ــده ویدئوی ــاط زن ــا ارتب همچنیــن در ایــن مراســم ب
ــز اســتان ها و ۳۲ ســپاه اســتانی در کشــور گــزارش  مراک
ــف  ــاط مختل ــا در نق ــن طرح ه ــازی ای ــرد آماده س عملک
بــه  اســتانی  ســپاه های  فرماندهــان  توســط  کشــور 

ــد.  ــه ش ــران ارائ حاض
ــیج  ــس بس ــی، رئی ــردار غالم ــم س ــن مراس ــه ای در ادام
ســازندگی کشــور، در تشــریح ایــن طــرح گفــت: قــرارگاه 
ــهری در کل  ــین ش ــه حاشیه نش ــه در ۳۲۵ نقط جواداالئم
کشــور ایــن طــرح را مــورد هــدف خــود قــرار داده اســت. 
ــه ظرفیت هــای بســیج در اجــرای چنیــن  ــا اشــاره ب وی ب
طرح هایــی تصریــح کــرد: بســیج ظرفیتــی اســت کــه در 
ــم  ــی را رق ــه وارد شــده، موفقیت هــای بزرگ ــی ک هــر جای

زده اســت. 
ســردار غالمــی بســیج را کمــک کار دســتگاه های اجرایــی 
نظــام جمهــوری اســالمی خوانــد و افــزود: مــا بــرای تحقق 
محرومیت زدایــی در کشــور توافقاتــی را بــا وزارت مســکن 
ــی  ــادر تخصص ــرکت م ــت ش ــا محوری ــازی و ب و شهرس

بهســازی شــهرها انجــام دادیــم. ایمنــا

 رسیدگی به پرونده 
افزایش مرخصی زایمان

زنــان و خانــواده  امــور  معــاون رئیس جمهــور در 
گفــت: پرونــده افزایــش مرخصــی زایمــان در دیــوان 

ــت.  ــیدگی اس ــال رس ــت اداری در ح عدال
ــفانه  ــه متأس ــان اینک ــا بی ــوالوردی ب ــهیندخت م ش
در کشــور مــا خانــه داری هنــوز شــغل محســوب 
ــت  ــان سرپرس ــوع زن ــرد: موض ــه ک ــود، اضاف نمی ش
ــت  ــه معاون ــورد توج ــه م ــان بهبودیافت ــواده و زن خان
قــرار و اقدامــات زیــادی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه 

ــت.  اس
ــن  ــده در ای ــای انجام ش ــاره پیگیری ه ــوالوردی درب م
ــه  ــت: در زمین ــان گف ــی زایم ــرای مرخص ــت ب معاون
ــد فرسایشــی طــی شــده  مرخصــی ۶ و ۹ ماهــه رون
ــه  ــا ب ــه تنه ــن زمین ــتگاه ها در ای ــی از دس ــه بعض ک
مرخصــی ۶ ماهــه اکتفــا می کننــد و مــدت ۹ مــاه را 

در نظــر نمی گیرنــد. 
بــه گفتــه وی، ایــن موضــوع فعــاًل در دیــوان عدالــت 
اداری در حــال رســیدگی اســت و جلســاتی هــم بــرای 
رفــع موانــع اجرایــی و بودجــه ای برگــزار شــده اســت. 

مهر

جامعه
 ۳0 درصد خانه های ایران 

زیر 7۵ متر مساحت دارند
ــوس و  ــی نف ــج سرشــماری عموم ــات نتای بررســی جزئی
ــای  ــم از واحده ــد یک پنج ــان می ده ــکن ۱۳۹۵ نش مس
ــاحت  ــع مس ــر مرب ــا ۷۵ مت ــن ۵۰ ت ــران بی ــکونی ای مس
ــر  ــش از ۵۰۰ مت ــکونی بی ــای مس ــهم واحده ــد. س دارن
ــا ۳۲ هــزار ۸۹۶ واحــد اســت. بخــش مهمــی  ــع تنه مرب
از واحدهــای مســکونی ساخته شــده در ایــران کوچــک 
ــک  ــد نزدی محســوب می شــوند. بررســی ها نشــان می ده
ــر از  ــران کمت ــکونی در ای ــای مس ــد از واحده ــه ۳۰ درص ب
۷۵ متــر مســاحت دارنــد. در ایــن میــان ســهم واحدهــای 
ــکونی  ــای مس ــری از کل واحده ــا ۷۵ مت ــکونی ۵۰ ت مس
۲۱.۷ درصــد و ســهم واحدهــای مســکونی کمتــر از ۵۰ 
ــر اندکــی بیــش از ۹ درصــد اســت. بررســی ها نشــان  مت
می دهــد ۸ میلیــون و ۹۷۵ هــزار و ۱۳۵ واحــد آپارتمانــی 
در کشــور وجــود دارد کــه ســهم آن ۳۹.۹ درصــد از کل 
ــای  ــع واحده ــت. توزی ــور اس ــکونی کش ــای مس واحده
مســکونی معمولــی بــر حســب نــوع اســکلت نیــز نشــان 
می دهــد کــه ۳۰.۹ درصــد ایــن واحدهــای مســکونی دارای 
اســکلت فلــزی، ۲۶.۴ درصــد دارای اســکلت بتون آرمــه و 

ــوده اســت. خبرآنالیــن ۴۲.۵ درصــد ســایر ب

آغاز سنجش سالمت 
پیش دبستانی ها

ــر آمــوزش پیش دبســتانی وزارت آمــوزش  ــر کل دفت مدی
ــتانی ها  ــالمت پیش دبس ــنجش س ــاز س ــرورش از آغ و پ
ــتانی  ــودکان پیش دبس ــا ک ــد حتم ــت: بای ــر داد و گف خب
مشــغول  پیش دبســتانی ها  مجــوزدار  مراکــز  در  کــه 
ــنجش  ــای س ــه پایگاه ه ــتان ها ب ــق دبس ــتند از طری هس
ــرد: ســنجش  ــار ک ــی اظه ــی شــوند. رخســاره فضل معرف
ســالمت پیش دبســتانی ها امســال وارد چهارمیــن ســال 
ــنجش  ــرح س ــا ط ــان ب ــود و همزم ــود می ش ــرای خ اج
ــه اجــرا  ــه صــورت آزمایشــی ب ســالمت کالس اولی هــا ب

درمی آیــد. 
ــت کم  ــه دس ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــالش م ــزود: ت وی اف
ــناد در  ــتم س ــده در سیس ــودکان ثبت نام ش ــد ک ۵۰ درص
ــا  ــد و ب ــرار بگیرن ــنجش ق ــورد س ــتانی م دوره پیش دبس
توجــه بــه برنامــه ای کــه از قبــل داشــتیم، مداخلــه کنیــم 
ــودکان  ــد ک ــع رش ــه مان ــده ای را ک ــانه های آزاردهن ــا نش ت

ــم.  ــذف کنی ــود، ح می ش
ــر آمــوزش پیش دبســتانی وزارت آمــوزش  ــر کل دفت مدی
ــدود ۲۰۰  ــته از ح ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــرورش ب و پ
هــزار کــودک کــه ســنجش شــدند، عــده ای در دو گــروه ۲ 
ــار کــرد: همــه این هــا  ــد، اظه و ۳ برگــه تشــخیص گرفتن
در اســتان های سراســر کشــور در ســه ســطح برنامــه 
مداخلــه دریافــت کردنــد؛ گــروه اول در کالس هــای عــادی 
ــروه  ــا و گ ــط خانواده ه ــروه دوم توس ــتانی، گ پیش دبس
ســوم هــم به مراکــز تخصصــی ارجــاع داده شــدند. ایســنا

کوتاه حوادث 
دومین جنایت مردی که از قصاص 

رهایی یافت
ــول از قصــاص  ــواده مقت ــت خان ــب رضای ــا جل ــه ب ــی ک قاتل
گریختــه بــود، مدتــی پــس از آزادی و در جریــان نــزاع 
خونیــن، مــرد جوانــی را بــا چاقــو کشــت. او صبــح یکشــنبه 
در دادگاه کیفــری تهــران پــای میــز محاکمــه ایســتاد. متهــم 
۲۸ ســاله کــه فریبــرز نــام دارد، روز ۱۷ خــرداد ســال گذشــته 
در جنــوب پایتخــت طــی نزاعــی خونیــن مرتکــب قتــل 
ــه  ــرار دســتگیر شــد و ب ــس از ف ــد روز پ ــه چن ــود ک شــده ب
ــان  ــس از بی ــه دادگاه، پ ــاز جلس ــرد. در آغ ــراف ک ــل اعت قت
ــول -  ــادر مقت ــده دادســتان، م کیفرخواســت از ســوی نماین
ــاص  ــتار قص ــات خواس ــی دم - از قض ــا ول ــوان تنه ــه  عن ب
ــا کســی را  ــل تنه ــن قات ــت: »ای ــدش شــد و گف ــل فرزن قات
کــه در زندگــی داشــتم، از مــن گرفــت. مــن بــه جــز پســرم 
کســی را نداشــتم و حــاال تنهــای تنهــا شــده ام.« آنــگاه متهــم 
پــای میــز محاکمــه ایســتاد تــا از خــود دفــاع کنــد. فریبــرز 
کــه پیــش از ایــن هــم در جریــان درگیــری پســر جوانــی را 
ــود، در دفــاع از خــود بــه قضــات گفــت:  ــه قتــل رســانده ب ب
ــب  ــته مرتک ــدان، ناخواس ــس از آزادی از زن ــی پ ــن مدت »م
ــه  ــش دارم.« در ادام ــو و بخش ــای عف ــدم و تقاض ــل ش قت
وقتــی قاضــی عبداللهــی )رئیــس دادگاه( از متهــم پرســید: 
»چگونــه از جنایتــی کــه پیــش از ایــن مرتکــب شــده بــودی 
ــت  ــای دم رضای ــن از اولی ــواب داد: »م ــی«، ج ــی یافت رهای
ــال  ــش س ــه ش ــرم ب ــی ج ــه عموم ــر جنب ــم و از نظ گرفت
حبــس محکــوم شــدم تــا اینکــه از زنــدان آزاد شــدم؛ ولــی 
متأســفانه خیلــی زود مرتکــب قتــل دیگــری شــدم کــه بــه 
شــدت پشــیمانم.« در پایــان جلســه دادگاه قضــات وارد شــور 

ــد. ایرنــا ــا حکمشــان را صــادر کنن شــدند ت

 مرگ ۵ نفر در اثر مصرف متانول 
در سیرجان

ــور  ــس کش ــازمان اورژان ــت س ــد، سرپرس ــین کولیون پیرحس
ــول  ــا متان ــار مســمومیت ب ــر در ســیرجان دچ ــت: ۹۹ نف گف
ــد.  ــر جــان خــود را از دســت داده ان ــون ۵ نف شــده اند و تاکن
ــتان  ــار در بیمارس ــر ۳۵ بیم ــال حاض ــرد: در ح ــار ک وی اظه
بســتری هســتند. بــه گفتــه کولیونــد، متاســفانه ۵ نفــر جــان 
خــود را از دســت دادنــد و ۵۹ نفــر بعــد از درمان از بیمارســتان 

مرخــص شــدند. خبــر فارســی

 جست وجو در چال کندی 
بی نتیجه ماند

ــان  ــا بی ــتان ب ــر خوزس ــالل احم ــت ه ــل جمعی ــر عام مدی
اینکــه هنــوز اثــری از مفقــودان حادثــه چــال کنــدی نیســت، 
گفــت: روز یکشــنبه گروه هــای نجــات ســیالب و کوهســتان 
هــالل احمــر و آتش نشــانی دزفــول وارد عمــل شــدند؛ امــا 
بــه جــز ســه جلیقــه نجــات -کــه احتمــال مــی رود متعلــق 
ــی  ــد. عل ــدا نکردن ــزی پی ــد - چی ــدگان باش ــه مفقودش ب
ــه،  ــدادی رودخان ــروه ام ــان ۲ گ ــزود: همچن ــدادادی اف خ
ســیالب و غواصــی در حــال جســت وجو بــرای یافتــن ســه 

نفــر از مفقــودان ایــن حادثــه هســتند. جــام نیــوز

کنش    وا

قائم مقام وزیر بهداشت   
با اجرای طرح تحول سالمت در کشور، هزینه های 

کمرشکن سالمت در ایران به حدود ۲.۴ درصد کاهش 
یافته است. برای کاهش پرداختی از جیب مردم عالوه 

بر کنترل کل هزینه های سالمت و افزایش سهم بیمه ها 
و دولت در حوزه سالمت، راهکار مهم، مراجعه مردم به 
تیم پزشک خانواده و اجرای نظام ارجاع است و با این 

روش می توان رابطه مالی بیمار با پزشک و مؤسسات ارائه 
خدمات درمانی را حذف کرد یا به حداقل رساند.

سارا گلستانی، کارشناس ارشد مشاوره 
خانواده   

مناسب ترین زمان برای آغاز ارائه آموزش های خودمراقبتی 
سنین ۴ یا ۵ سالگی است و والدین باید در این سنین 
از شیوه های غیرمستقیم و همراه با بازی استفاده کرده 

و از پرداخت مستقیم به این موضوعات خودداری 
کنند. همچنین باید از ۷ سالگی به بعد، که زمان ورود 
رسمی کودکان به اجتماع است، به آن ها آموزش های 

اختصاصی تری درباره مراقبت از بدن ارائه شود تا آن ها 
بدانند که با افرادی که سعی دارند بیش از حد معمول به 

آن ها نزدیک شوند چه برخوردی کنند.

 مدیر کل دفتر امور آسیب های 
وزارت رفاه   

در توزیع دولتی مواد مخدر غیر از اهداف درمانی 
اهدافی دیگر نظیر مصرف کمتر، کاهش جرائم، بهبود 

وضعیت سالمت و اجتماعی و ایجاد پایداری در زندگی 
مصرف کنندگان نیز مد نظر است که باید دید در طرحی 
که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تا چه 

میزان فرآیند و شانس تحقق این اهداف مورد بررسی قرار 
گرفته است.

معاون بهزیستی استان اصفهان   
بروز معلولیت حدود ۳۰ درصد از نوزادان متولدشده استان 

به دلیل اختالالت ژنتیکی است. ازدواج های فامیلی و 
ازدواج افراد زیر ۱۸ سال یا باالی ۳۵ سال بروز نواقص 

ژنتیکی در نوزادان را افزایش می دهد.

سخنگوی ناجا   
متأسفانه ناکارآمدی بعضی دستگاه های مسئول در حوزه 

حجاب، بار را بر دوش پلیس گذاشته و این در حالی است که 
اساسا برخورد با چنین مقوله ای باید در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی اتفاق بیفتد و نه حوزه پلیسی؛ چرا که پلیس باید در 
آخرین بخش از این زنجیره قرار بگیرد و در بین ۲۶ دستگاه 

مسئول در این بخش، پلیس آخرین مسئولیت را دارد.

مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست 
سازمان حفاظت محیط زیست   

بر اساس بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به 
تمامی موسسه های آموزش عالی اجازه داده می شود که 

از سال تحصیلی پیش رو درس شناخت محیط زیست را 
به عنوان یکی از دروس اولویت دار پیشنهادی دستگاه های 

اجرایی با دو واحد درسی اختیاری تدریس کنند.

یوسف گم گشته پیدا شد

پســربچه  بهمن آبــادی«،  »یوســف  یکشنبه شــب 
ــار  ــته اخب ــای گذش ــی روزه ــه ط ــاله ای ک ۳.۵ س
ــود،  ــه شــدت مــورد توجــه ب ــاره گــم شــدنش ب درب

ــت.  ــواده بازگش ــوش خان ــه آغ ــد و ب ــدا ش پی
دایــی یوســف دربــاره جزئیــات گــم شــدن و نحــوه 

پیــدا شــدن او توضیحاتــی را ارائــه کــرد.
رضــا بهمن آبــادی، دایــی یوســف کــه از ابتــدا درگیــر 
ــاره جزئیــات  ــود، درب مســئله پیــدا کــردن یوســف ب
یکشــنبه  روز  بعدازظهــر  او گفــت:  شــدن  پیــدا 
ــت  ــاس گرف ــن تم ــا م ــی ب ــاعت ۷:۳۰( خانم )س
ــان  ــزد اوســت و در هم ــه یوســف ن ــرد ک ــالم ک و اع
ــرار گذاشــت  ــود، ق ــی کــه یوســف گــم شــده ب محل

ــد. ــل ده ــا تحوی ــه م ــا یوســف را ب ت
وی ادامــه داد: زمانــی کــه در محــل گــم شــدن 
یوســف )خیابــان ایرانمهــر( حاضــر شــدیم، آن 
ــه مــا تحویــل داد و مدعــی شــد  خانــم یوســف را ب
ــده و او را  ــان دی ــا در خیاب ــاه یوســف را تنه ۲۷ تیرم

ــد. ــت کن ــا از او مراقب ــرده ت ــود ب ــا خ ب
ــف آن  ــواده یوس ــه خان ــان اینک ــا بی ــادی ب بهمن آب
ــد،  ــه بودن ــل رفت ــن مح ــه ای ــی ب ــرای مهمان روز ب
ــازی  ــغول ب ــگ مش ــف در پارکین ــرد: یوس ــه ک اضاف
ــان  ــه خیاب ــد و ب ــاز می کن ــان در را ب ــه ناگه ــوده ک  ب

می رود.
وی توضیــح داد: چنــد روز قبــل دوربین هــای محــل 
حادثــه را چــک کردیــم و متوجــه شــدیم کــه یوســف 
ــن  ــه همی ــت ک ــرده اس ــود ب ــا خ ــم ب ــک خان را ی
موضــوع بــه عنــوان یــک ســرنخ در دســتورکار 

ــت. ــرار گرف ــس ق پلی
ــا بیــان اینکــه روز گذشــته پــس از  دایــی یوســف ب
تحویــل گرفتــن یوســف در کالنتــری حاضــر شــدیم 
تــا در این بــاره پرونــده را تکمیــل کنیــم، عنــوان 
ــرده ــکایت ک ــم ش ــن خان ــف از ای ــدر یوس ــرد: پ  ک

است. 
ــد روز  ــی چن ــرا ط ــه چ ــدیم ک ــا ش ــی از او جوی وقت
ــف  ــس یوس ــازی عک ــای مج ــه در فض ــته ک گذش
ــدادی،  ــل ن ــد، او را تحوی ــت می ش ــه دس ــت ب دس
مدعــی شــد کــه او اهــل فضــای مجــازی نیســت و 

ــود  ــه می ش ــتانش متوج ــی از دوس ــته یک روز گذش
نــزد اســت کــه  همــان کودکــی  یوســف   کــه 

 اوست.
در  ایــن صحبت هــا  تصریــح کــرد:  بهمن آبــادی 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــم مط ــن خان ــوی ای ــی از س حال
مــا اعالمیــه گــم شــدن یوســف را در تمــام محــل بــه 

ــم.  ــوار چســبانده بودی دی
بــه گفتــه وی یوســف هم اکنــون از لحــاظ وضعیــت 

جســمانی شــرایط مناســبی دارد.
دایــی یوســف ایــن شــایعه کــه فــردی کــه یوســف 
را بــا خــود بــرده از اقــوام آن هاســت، تکذیــب کــرد.

بهمن آبــادی دربــاره نقــش فضــای مجــازی در 
پیــدا شــدن یوســف گفــت: اگــر فضــای مجــازی و 
فشــارهای آن نبــود، شــاید ما نمی توانســتیم یوســف 
ــه  ــم ک ــکر می کنی ــم تش ــردم ه ــم. از م ــدا کنی را پی

ــد. ــا همــدردی کردن ــا م ــن مــدت ب طــی ای

ــی  ــام کودک ربای ــا رد اته ــن زن ب ــت ای ــی اس گفتن
مدعــی شــده اســت: روز ۲۷ تیــر دیــدم کــه یوســف 

ــان تنهاســت و گــم شــده اســت.  در خیاب
ــد، او را  ــا نیفت ــت بچه دزده ــه دس ــه او ب ــرای اینک ب
بــه خانــه ام بــردم و در ایــن مــدت بــرای یافتــن پــدر 
و مــادرش تــالش کــردم. وقتــی بــه جایــی نرســیدم، 

او را بــه کالنتــری آوردم و تحویــل دادم. 
ــه دادســرا منتقــل  ــرای تحقیقــات بیشــتر ب متهــم ب

شــده اســت.

هنــگام  مهــم  مســائل  از  یکــی 
تصمیم گیــری بــرای ازدواج، ســن طرفیــن 
و میــزان تفــاوت ســنی دو نفــر اســت. 
از دیربــاز ســن ازدواج در جوامــع گوناگــون 
ــاالی  ــا ســن ب ــوده و عموم ــورد بحــث ب م
امــر مناســب  ایــن  بــرای  را  ۱۸ ســال 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــد. ب می دانن
بهتریــن زمــان ازدواج هــم بــرای پســران و 
ــی  ــران، دهــه ســوم زندگ ــرای دخت هــم ب

ــا ۳۰ ســالگی اســت.  ــن ۲۰ ت ــی بی یعن
دربــاره تفــاوت ســنی زوجیــن هنــگام 
ــه  ــود دارد ک ــاد وج ــن اعتق ــز ای ازدواج نی
بهتــر اســت آقــا چنــد ســال بزرگ تــر 
از خانــم باشــد کــه علــت ایــن امــر، 
شــوهر  و  زن  متقابــل  رضایتمنــدی 
)به ویــژه رضایتمنــدی جنســی( عنــوان 

شــده اســت. 
ــران  ــه دخت ــن موضــوع ک ــه ای ــا توجــه ب ب
ــد  ــود چن ــن خ ــران همس ــه پس ــبت ب نس
ــوغ جســمی، جنســی  ــه بل ــر ب ســال زودت
و بــه تبــع آن بلــوغ فکــری می رســند، 
بزرگ تــر بــودن مــرد می توانــد منطقــی 

ــد.  باش
بیشــتر منابــع موجــود در روان شناســی 
ــب  ــال را مناس ــا ۵ س ــنی ۴ ت ــاوت س تف
دانســته اند و در بعضــی منابــع ۵ تــا ۷ 
ســال نیــز مناســب شــمرده شــده اســت. 
ــر ایــن، عامــل مهــم دیگــری کــه  عــالوه ب
در کنــار ســن و تفــاوت ســنی زوجیــن 
مطــرح می شــود، بلــوغ فکــری و پختگــی 
ــن اســت.  ــدام از زوجی ــر ک ــی ه اجتماع

بــه طــور کلــی می تــوان گفــت یــک ازدواج 
اســت کــه  ازدواجــی  عمومــا  مناســب 
ــورت  ــخص ص ــی ش ــوم زندگ ــه س در ده
بگیــرد و آقــا از لحــاظ ســنی بزرگ تــر 
ــا  ــنی آن ه ــالف س ــد و اخت ــم باش از خان
ــر  ــن ه ــد. همچنی ــال نباش ــش از ۷ س بی
دو نفــر بــه بلــوغ جســمی و فکــری رســیده 
و از ســالمت الزم برخــوردار باشــند؛ امــا 
ــن اســت کــه  واقعیتــی کــه وجــود دارد ای
ممکــن اســت همــه اشــخاص نتواننــد 
چنیــن ازدواجــی داشــته باشــند و به ویــژه 
ممکــن اســت در روابطــی قــرار بگیرنــد کــه 
ــا از  ــالف ســنی آن ه شــرایط ازدواج و اخت

ــد.  ــارج باش ــی خ ــت طبیع حال
ــویی  ــه زناش ــد رابط ــان معتقدن روان شناس
رابطــه بســیار حساســی اســت و می توانــد 

ــرد.  ــر بپذی ــف بســیار تأثی از مســائل مختل
یکــی از ایــن مســائل اختــالف ســنی زیــاد 
ــن  ــی پایی ــری و پختگ ــوغ فک ــار بل در کن
ــه  ــث ب ــد باع ــه می توان ــت ک ــن اس زوجی
وجــود آمــدن مشــکالت جــدی و مهــم در 
ــه رابطــه زناشــویی آســیب  رابطــه شــود، ب
ــود  ــی خ ــیر اصل ــرده و آن را از مس وارد ک

ــد.  دور کن
از جملــه مشــکالت مهمــی کــه ممکــن 
اســت در اثــر اختــالف ســنی زیــاد زوجیــن 
ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد، می ت ــه وجــود آی ب

اشــاره کــرد:
۱. تغییر نقش 

و  آسیب رســان ترین  موذیانه تریــن، 
صــورت  بــه  کــه  مشــکلی  مهم تریــن 
تدریجــی و ناآگاهانــه ممکــن اســت در 
ــه  ــاد ب ــنی زی ــالف س ــا اخت ــای ب ازدواج ه
وجــود بیایــد، تغییــر نقــش اســت کــه بــه 

می دهــد: نشــان  را  خــود  صــورت  دو 
ــه نقــش  ــر نقــش همســری ب ــف. تغیی ال
معلم شــاگردی: ایــن تغییــر نقــش زمانــی 
ــول مشــکالت  ــه در ط ــرد ک صــورت می گی
دلیــل  بــه  مســن تر  همســر  زندگــی، 
خامــی و بی تجربگــی همســر جوان تــر، 
از  و  آمــوزش وی می کنــد  بــه  شــروع 
روی عشــق و محبــت ایــن کار را ادامــه 

می دهــد. 

البتــه الزم بــه ذکــر اســت در زندگــی، 
آمــوزش فــردی توســط همســر هیــچ 
اشــکالی نــدارد و مشــکل زمانــی بــه وجــود 
ــرار  ــا تک ــوع باره ــن موض ــه ای ــد ک می آی
ــر  ــل ه ــرای ح ــر ب ــر جوان ت ــود و همس ش
مســئله ای بــه همســر خــود وابســته شــود. 
ــن  ــر و مشــاهده ای ــن ام ــادت شــدن ای ع
موضــوع کــه همســر جوان تــر در حــال 

ــا مشــکالت  ــرم کــردن ب دســت و پنجــه ن
و مســائلی اســت کــه همســر مســن تر 
ــه  ــد ب ــرده، می توان ــی ک ــا را ط ــال آن ه قب
خســتگی، بی حوصلگــی، عصبانیــت و کــم 
طاقــت شــدن همســر مســن تر بینجامــد.

ب. تغییــر نقــش همســری بــه نقــش 
ــی  ــش زمان ــر نق ــن تغیی ــدی: ای والدفرزن
صــورت می گیــرد کــه همســر مســن تر 
ــه متوجــه باشــد  ــدون اینک ناخــودآگاه و ب
ــد.  ــازی می کن ــادر را ب ــا م ــدر ی ــش پ نق
جوان تــر  همســر  اشــتباهات  مشــاهده 
کــردن  ســرزنش  کــردن،  گوشــزد  و 
از  بســیاری  و  وی  کــردن  نصیحــت  و 
رفتارهــای والــدی دیگــر ممکــن اســت بــه 
طــور اتوماتیــک وار در زندگــی پیــش بیایــد. 
تغییــر  موجــب  رفتارهــا  ایــن  ادامــه 
ــدی  ــه نقــش والدفرزن نقــش از همســر ب
مســن تر  همســر  آن  در  کــه  می شــود 
ناخــودآگاه نقــش والــد و همســر جوان تــر 

نقــش فرزنــد را ایفــا می کنــد. 
حــال اگــر ایــن فرزنــد )همســر جوان تــر( 
خودبــاوری  دارای  و  وابســته  فــردی 
پاییــن باشــد، ایــن رابطــه )والدفرزنــدی( 
تحکیــم خواهــد شــد و وی از رشــد و 
بلــوغ بازخواهــد مانــد؛ امــا اگــر بالعکــس 
ــته  ــته نداش ــخصیت وابس ــد ش ــن فرزن ای
باشــد و بــرای خــود حــق اســتقالل را 
مســلم بدانــد، باالخــره روزی در برابــر 
ــد  ــان خواه ــود عصی ــن تر خ ــر مس  همس

کرد. 
ــد  ــیب خواه ــه آس ــورت رابط ــر دو ص در ه
دیــد و هــر دو نفــر رضایتمنــدی زناشــویی 
خــود را بــه تدریــج از دســت خواهنــد 
داد و ممکــن اســت رابطــه نامتعــادل و 

بی ثباتــی را تجربــه کننــد.
۲. همسر مسن تر زن بوده و از نظر 

اقتصادی موفق تر از همسر خود 
باشد

افزایــش ســن، حرفــه ای شــدن در شــغل 
ثبــات  و  زیــاد  درآمــد  آن  تبــع  بــه  و 
ــه زن نســبت  ــی ک ــژه زمان اقتصــادی به وی
بــه مــرد تــوان اقتصــادی بیشــتری داشــته 
و مســئولیت های بیشــتری از ایــن حیــث 
بــر دوش وی باشــد، می توانــد موجــب 

ــود.  ــه ش ــش در رابط ــاد تن ایج
ــه تدریــج موجــب  ــد ب همیــن امــر می توان
ناراحتــی و عصبانیــت زن شــود و بــر رابطــه 

تأثیــر منفــی بگــذارد.
۳. ممکن است همسر مسن تر 
وسوسه شود تا بر همسر خود 

تسلط یابد 
ــب در  ــه اغل ــدرت رابط ــه ق ــل اینک ــه دلی ب
ــن  ــت، ممک ــن تر اس ــر مس ــت همس دس
یــا  آگاهانــه  صــورت  بــه  وی  اســت 
ناآگاهانــه بــر همســر خــود تســلط یابــد و 
ــا  ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــود را ب ــدرت خ ق

غیرمســتقیم بــه رخ وی بکشــد.
۴. ممکن است یکی از همسران 
)یا هر دو نفر( مجبور شود خود را 

بسیار تغییر دهد تا بتواند با دیگری 
برای ایجاد تفاهم هماهنگ شود

ممکــن اســت یــک یــا هــر دو زوج بــرای 
اینکــه بــا یکدیگــر تفاهــم داشــته باشــند و 
تفاوت هــا را بــه حداقــل برســانند، تصمیــم 
ــتان،  ــق، دوس ــیاری از عالی ــد از بس بگیرن
فعالیت هــای جانبــی و حتــی گاه از شــغل 
خــود بگذرنــد و ایــن یعنــی دور شــدن 
ــب  ــج موج ــه تدری ــه ب ــی ک ــود واقع از خ
احســاس پوچــی شــده و رضایــت از خــود 

ــد. ــش می ده ــی را کاه و زندگ
اختــالف  هرچــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــن  ــن بیشــتر باشــد، ای ــن زوجی ســنی بی
ــود را  ــتری خ ــدت بیش ــا ش ــکالت ب مش

ــکالت  ــی اوج مش ــد و زمان ــان می دهن نش
را خواهیــم داشــت کــه عــالوه بــر اختــالف 
ســنی زیــاد، دلیــل ازدواج دو نفــر چیــزی 
غیــر از محبــت و عشــق )مثــال پــول و 
ــد.  ــت و…( باش ــی و جذابی ــروت، زیبای ث
از ســویی دیگــر خــود ایــن مشــکالت 
دیگــر  مشــکالت  زمینه ســاز  می توانــد 
و  عشــق  نکــردن  تجربــه  جملــه  از 
محبــت دلخــواه، افتــادن در دام روابــط 
خــروج  بــرای  ناتوانــی  و  خســته کننده 
روابــط  و  زناشــویی  خیانت هــای  آن،  از 

باشــد. و…  بی ســرانجام  و  پیچیــده 
ــن  ــه تمامــی ای ــاد داشــته باشــیم ک ــه ی ب
مشــکالت بــه تدریــج و ناخــودآگاه شــکل 
می گیرنــد و کامــال روشــن اســت کــه 
هیــچ کــدام از زوجیــن بــه صــورت ارادی و 
ــن مشــکالت  ــد کــه ای ــه نمی خواهن آگاهان

ــد.  ــاق بیفت ــا اتف در زندگــی آن ه
ــت  ــبختی اس ــه از ازدواج خوش ــدف هم ه
و هیــچ کــس بــرای مواجــه شــدن بــا 
مشــکالت و ناکامی هــا ازدواج نمی کنــد؛ 
ــه  ــا تکی ــا ب ــدون آگاهــی و صرف ــر ب ــا اگ ام
بــر دانســته های ناکافــی و احساســات و 
هیجانــات خــود ازدواج و در برابــر تغییــرات 
مشــکالت  کنیــم،  مقاومــت  ضــروری 

اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود. افــکار نیــوز

،،
یــک  گفــت  می تــوان  کلــی  طــور  بــه 
ازدواج مناســب عموما ازدواجی اســت 
شــخص  زندگــی  ســوم  دهــه  در  کــه 
لحــاظ ســنی  از  آقــا  و  صــورت بگیــرد 
اختــاف  و  باشــد  خانــم  از  بزرگ تــر 
ســنی آن هــا بیــش از ۷ ســال نباشــد

»ســه هفتــه پیــش در ســایت »دیــوار« یــک آگهــی اســتخدام 
ــب  ــیفت ش ــرای ش ــاص ب ــخصات خ ــا مش ــم را ب ــی خان منش
دیــدم. هنگامــی کــه از قصــد صاحــب آگهــی مطلــع شــدم، بــه 
ســرم زد مــن هــم دســت بــه ایــن کار بزنــم و بــا انتشــار آگهــی 
مشــابه، خانم هــای جــوان را بــه ســمت خــودم بکشــانم. برخــی 
از آن هــا حاضــر بودنــد بــرای پــول هــر کاری انجــام بدهنــد. مــن 
هــم غــرق در افــکار پلیــدم شــده بــودم تــا اینکــه در وعــده  آخــر 

بــه دام قانــون افتــادم.« 
این هــا گوشــه ای از اظهــارات پســری جــوان اســت کــه با انتشــار 
آگهــی اســتخدام منشــی در ســایت »دیــوار« زنــان و دختــران 
جــوان را اغفــال و از آنــان سوءاســتفاده  جنســی می کــرد. 
ــده از آنجــا شــروع شــد  ماجــرای دســتگیری متهــم ایــن پرون
کــه طبــق اعــالم گزارش هــای مردمــی و رصدهــای شــبانه روزی 
کارشناســان مرکــز واکنــش ســریع دادســرای عمومــی و انقــالب 
ناحیــه  ۲ مشــهد، اطالعاتــی بــه دســت آمــد کــه نشــان مــی داد 
ــی اســتخدام منشــی،  ــا درج آگه ــرادی ناشــناس ب ــا اف ــرد ی ف
ــای  ــا وعده یحقــوق و مزای ــان جــوان را اغفــال و ب دختــران و زن

ــد. ــان سوءاســتفاده  جنســی می کنن ــاد، از آن زی
 بــا بــه دســت آمــدن ایــن اطالعــات تحقیقــات شناســایی متهم 
ــده  ــن پرون ــات ای ــاز شــد. تحقیق ــده آغ ــن پرون ــا متهمــان ای ی
ادامــه داشــت تــا اینکــه مأمــوران رد متهــم را کــه پســری جــوان 
بــود، در مشــهد زدنــد و بــا هماهنگــی قضایــی، وارد عمــل شــدند 

و او را دســتگیر کردنــد.
 آگهی استخدام برای فریب دختران

متهــم کــه پســری ۲۲ ســاله و ســاکن مشــهد اســت، در اولیــن 
جلســه  بازجویــی اش گفــت: »فشــارهای جنســی مایــه  عذابــم 
شــده بــود و نمی توانســتم خــودم را کنتــرل کنــم تــا اینکــه یــک 
روز در ســایت »دیــوار« بــا یــک آگهــی اســتخدام منشــی خانــم 
بــا مشــخصات خــاص بــرای شــیفت شــب مواجــه شــدم. بــا 
ــه  ــی در نظــر گرفت ــه صاحــب آگه ــی ک ــه آیتم های ــگاه ب ــک ن ی
ــرای  ــدید. ب ــی می ش ــتخدام منش ــد او از اس ــه قص ــود، متوج ب
همیــن بــه ســرم زد مــن هــم یــک آگهــی بــا ایــن مضمــون در 

ایــن ســایت منتشــر کنــم.« 
ــی را  ــه آگه ــض اینک ــه مح ــه داد: »ب ــوان ادام ــر ج ــن پس ای
ــب از  ــه اغل ــا ک ــه تماس ه ــید ک ــی نکش ــردم، طول ــر ک منتش
ــان  ــی از آن ــد. برخ ــروع ش ــود، ش ــوان ب ــای ج ــرف خانم ه ط
کــه متوجــه قصــدم می شــدند یــا بــد و بیــراه می گفتنــد 
ــم شــرایطم را  ــدادی ه ــد. تع ــع می کردن ــن خــود را قط ــا تلف ی
قبــول می کردنــد. از آن هــا می خواســتم عکــس خــود را در 
ــرم،  ــودن نظ ــت ب ــورت مثب ــا در ص ــتند ت ــم بفرس ــرام برای تلگ
ــاله  ــی ۲۰ س ــا خانم ــان، ب ــن می ــم. در ای ــان را اســتخدام کن آن
ــی  ــه  تنهای ــه و ب ــالق گرفت ــوهرش ط ــرد از ش ــوان می ک ــه عن ک
زندگــی می کنــد، آشــنا شــدم. او تمــام شــرایطم را قبــول کــرد و 
قــرار بــود ســر مســائلی دیگــر بــا هــم صحبــت کنیــم کــه پلیــس 
دســتگیرم کــرد.« متهــم در پاســخ بــه ســؤال قاضــی حقــدادی 
ــه منشــی  ــازی ب ــر اینکــه شــغلش چیســت و چــه نی ــی  ب مبن
ــه  پــدرم  ــون بیــکار هســتم و در خان ــوان کــرد: »اکن داشــت، عن
ــه  ــا ب ــه منشــی نداشــتم و تنه ــازی ب ــم. مــن نی زندگــی می کن
ــد از  ــه دو روز بع ــودم. البت ــه ب ــرای صیغ ــی ب ــال خانم های دنب
ــی ام را  ــم آگه ــم گرفت ــدم و تصمی ــیمان ش ــی پش ــار آگه انتش
حــذف کنــم؛ ولــی تماس هــای مکــرر خانم هــای جــوان و 

ــد.« ــن ش ــدام م ــن اق ــع ای ــان مان ــای آن پیگیری ه
 شکایت از سایت »دیوار«

در حالــی کــه بررســی های اولیــه  ایــن پرونــده بــه اتمــام رســیده 
ــب  ــرار مناس ــا ق ــدادی و ب ــی حق ــتور قاض ــا دس ــم ب ــود، مته ب
قضایــی، راهــی زنــدان شــد. در ایــن میــان، دختــری جــوان کــه 
ــای  ــام وعده ه ــود و خ ــی ب ــن آگه ــوردگان ای ــی از فریب خ یک
ــالع  ــس از اط ــود، پ ــده ب ــده ش ــن پرون ــی ای ــم اصل ــوچ مته پ
ــه و از او  ــرا مراجع ــه دادس ــوان، ب ــر ج ــن پس ــتگیری ای از دس
ــار  ــه دادی ــر ۲۰ ســاله در اظهاراتــش ب ــن دخت شــکایت کــرد. ای
شــعبه  ویــژه  جرائــم رایانــه ای دادســرای مشــهد گفــت: »ســال 
ــبی  ــی مناس ــاع مال ــم. اوض ــالق گرفت ــوهرم ط ــته از ش گذش
نداشــتم. دنبــال شــغلی می گشــتم کــه بتوانــم اوضاعــم را کمــی 
ــای  ــت روی پ ــم می خواس ــی دل ــم. از طرف ــامان ده ــر و س س
خــودم بایســتم. از طریــق روزنامــه بــه نشــانی چنــد آگهــی ســر 
زدم، امــا حقــوق و مزایــای مناســبی نداشــت تــا اینکه در ســایت 
»دیــوار« بــا آگهــی ایــن مــرد شــیاد مواجــه شــدم. او در آگهــی 
نوشــته بــود بــه دنبــال یــک منشــی زیبــارو بــرای شــیفت شــب 
ــه او  ــود. ب اســت. تنهــا راه ارتباطــی اش نیــز از طریــق تلگــرام ب
پیــام دادم امــا متوجــه شــدم کــه بــا شــخصی دیگــر در مذاکــره 
ــد،  ــد روز بع ــرم. چن ــر بگی ــد روز بعــد خب ــرار شــد چن اســت. ق
موضــوع را پیگیــری کــردم. او گفــت هنــوز منشــی نگرفتــه. لــذا 
ــود کــه متوجــه شــدم  ــا او صحبــت کــردم. آنجــا ب ــاره  کار ب درب
ایــن فــرد بــه دنبــال فــردی بــرای صیغــه اســت و در قبــال آن، 
حاضــر اســت حقــوق و مزایــای مناســبی پرداخــت کنــد. بــه او 
گفتــم بایــد روی پیشــنهادش فکــر کنــم. بعــد از دو روز، بــه او 
گفتــم حاضــر بــه همــکاری هســتم. بــا متهــم در خیابــان خیــام 
ــتگیری او  ــوران، از دس ــور مأم ــا حض ــه ب ــتم ک ــده گذاش ۴۶ وع
ــد از ســایت  ــه می خواه ــان اینک ــا بی ــع شــدم.« شــاکیه ب مطل
ــد  ــه قص ــه متوج ــاال ک ــرد: »ح ــوان ک ــد، عن ــکایت کن ــوار ش دی
شــوم ایــن مــرد شــیاد شــده ام، می خواهــم از او شــکایت 

کنــم.«
 انکار واقعیت برای رهایی از بند

دادیــار شــعبه  ۲۳۳ ویــژه  جرائــم رایانــه ای دادســرای عمومــی و 
انقــالب ناحیــه  ۲ مشــهد، در تشــریح دیگــر ابعــاد ایــن پرونــده 
بــه خبرنــگار مــا گفــت: »متهــم ایــن پرونــده بــه هویــت »م.ر« 
در جلســه  بازجویــی بــه بــزه انتســابی اش اعتــراف کــرد و طبــق 
ــه  ــراد ب ــام تحریــک و ترغیــب اف ــه اته ــی، ب بررســی های قضای
ارتــکاب جرائــم منافــی عفــت، بــا قــرار متناســب قضایــی راهــی 

زنــدان شــد.«
 قاضــی مهــدی حقــدادی افــزود: »در حالــی کــه متهــم 
ــرف و  ــی منص ــد از درج آگه ــرده بع ــا ک ــود ادع ــارات خ در اظه
ــت از آن دارد  ــود حکای ــن موج ــواهد و قرائ ــده، ش ــیمان ش پش
کــه ایــن پســر جــوان نه تنهــا از ایــن اقدامــش پشــیمان 
ــاط  ــه ارتب ــن زمین ــی در ای ــا خانم های ــرام ب ــه در تلگ ــوده، بلک نب
می گرفتــه و پــس از دریافــت عکس هــای خصوصی شــان 
ــن،  ــر ای ــام ۴۶ قــرار می گذاشــته اســت. عالوه ب ــان در خی ــا آن ب
ــه  ــا توجــه ب ــا، ب ــوق و مزای ــاره  پرداخــت حق ــم درب ادعــای مته
شــرایط اقتصــادی، بیــکاری وی و ناتوانــی اش در پرداخــت 
حقــوق، کــذب اســت و ایــن اقــدام او از فریــب دادن دختــران 
و خانم هــای جــوان بــرای مقاصــد شــوم خــود حکایــت دارد.« 

رکنــا

استخدام منشی برای شیفت شب

چه میزان تفاوت سنی در ازدواج معقول است؟

،،
بعدازظهر روز یکشــنبه )ســاعت ۷:30( 
خانمــی بــا مــن تمــاس گرفــت و اعــام 

کــرد کــه یوســف نــزد اوســت
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در مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت 
ــر  ــط مدی ــه توس ــان آنچ ــت اصفه ــش نف پاالی
ــد  ــژه ش ــاره وی ــه آن اش ــرکت ب ــن ش ــل ای عام
ایــن بــود کــه پاالیشــگاه نفــت اصفهــان در 
صنعــت فرآورده هــای نفتــی، کک و ســوخت 
هســته ای، جــزو 9 شــرکت پاالیشــی در کشــور 
بــه شــمار مــی رود کــه بــر اســاس گزارش هــای 
عملکــرد شــرکت های پاالیشــی در ســال 95، از 
ــگاه  ــت خــام در جای ــت خــوراک نف نظــر دریاف
اول قــرار دارد و از نظــر تولیــد محصــوالت نفــت 
گاز مقــام نخســت، نفــت ســفید و بنزیــن مقــام 
دوم و گاز مایــع و نفــت کــوره مقــام ســوم را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.
شــرکت  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
پاالیــش نفــت اصفهــان منتهــی بــه 30 اســفند 
95، در آخریــن روز تیرمــاه 96 و بــا حضــور 

85/62 درصــد از ســهامداران برگــزار شــد. 
اعضــای  تعییــن  از  پــس  مجمــع،  ایــن  در 
هیئت رئیســه مجمــع و اعــام رســمیت جلســه، 
ــتقل و  ــابرس مس ــره، حس ــزارش هیئت مدی گ
ــی شــرکت در خصــوص عملکــرد  ــازرس قانون ب
ــه  ــفند 95 ارائ ــه 30 اس ــی ب ــی منته ــال مال س

شــد.
همچنیــن در ایــن مجمــع بــرای تقســیم ســود، 
انتخــاب بــازرس قانونــی و حســابرس شــرکت 
بــرای ســال مالــی 96، تعییــن پــاداش اعضــای 
ــار  ــه کثیراالنتش ــن روزنام ــره و تعیی هیئت مدی
شــرکت  رســمی  آگهی هــای  درج  جهــت 

ــد. ــری ش تصمیم گی
 از بردن اسم پاالیشگاه اصفهان در 

لیست صنایع آالینده گالیه مندیم
اصفهــان  پاالیشــگاه  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اشــاره  بــا  خــود  صحبت هــای  ابتــدای  در 
برنامــه اســتراتژیک و تعریــف  بــه تدویــن 
ــال  ــد س ــس از چن ــرکت پ ــن ش ــم انداز ای چش
ــاس  ــر اس ــت: ب ــی گف ــی و کار کارشناس بررس
ایــن چشــم انداز، اهــداف کانــی در شــرکت 
تعریــف شــد و اســتراتژی هایی بــرای ایــن 
ــد  ــن ش ــی تدوی ــف و برنامه های ــداف تعری اه
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــه پروژه های ــه از جمل ک
ــده  راســتا پیش بینــی شــده و امیدواریــم درآین
حــول محــور ایــن هــدف بــرای حــل مشــکات 

و ســودآوری شــرکت گام برداریــم. 
ــه  ــام اینک ــا اع ــی ب ــی چاوش ــدس لطفعل مهن
بــه  دســتیابی  تعریف شــده  چشــم انداز  در 
ــی فرآورده هــا و حفــظ محیــط  اســتاندارد جهان
ــرد:  ــح ک ــه، تصری ــرار گرفت ــر ق ــد نظ زیســت م
ابعــاد اقدامــات زیســت محیطی بســیار گســترده 

اســت؛ در حالــی کــه در ایــن زمینــه یــک ســری 
الزامــات زیســت محیطی داریــم و یــک ســری 
مســئولیت های اجتماعــی کــه بایــد بــه آن 

ــیم. ــته باش ــه داش توج
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت پاالیــش نفــت 
ــد اداره کل  ــا تایی ــا 94 ب ــان از ســال 91 ت اصفه
محیــط زیســت اســتان اصفهــان از لیســت 
ــا وجــود  ــده حــذف شــد، گفــت: ب ــع آالین صنای
اینکــه پاالیشــگاه اصفهــان از ســال 91 از لیســت 
ــای  ــده و فعالیت ه ــذف ش ــده ح ــع آالین صنای
ــت محیطی  ــه زیس ــترده ای در زمین ــیار گس بس
انجــام داده بــود، امــا بــاز هــم محیــط زیســت  
ــرار داد. ــا ق ــت آالینده ه ــگاه را  در لیس پاالیش

 چاوشــی اضافــه کــرد: مــا قبــول داریــم کــه باید 
ــت محیطی  ــای زیس ــگاه را ارتق ــرد پاالیش عملک
ــن  ــه ای ــد ب ــان معتق ــون خودم ــا چ ــم؛ ام دهی
مســئله هســتیم و از آن اســتقبال می کنیــم، 
ــت  ــان در لیس ــگاه اصفه ــم پاالیش ــردن اس از ب

صنایــع آالینــده گایــه داریــم. 
شــرکت   95 ســال  در  داشــت:  بیــان  وی 
پاالیــش نفــت اصفهــان در مجمــوع 96 میلیــارد 
ــه  ــی در 4 دوره 3 ماه ــوارض آالیندگ ــان ع توم
ــای  ــال هزینه ه ــن ح ــرد و در همی ــت ک پرداخ
ــی را  ــئولیت های اجتماع ــت محیطی و مس زیس

ــا کــرد. هــم ایف
 مدیریت منابع آب، چالش 
پیش روی پاالیشگاه اصفهان

ــان  ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی ــر عام مدی
ــن  ــش روی ای ــای پی ــر از چالش ه ــی دیگ یک
شــرکت را مدیریــت منابــع آب و انــرژی عنــوان 
کــرد و گفــت: حــدود 30 ســال اســت پاالیشــگاه 
اصفهــان از رودخانــه زاینــده رود ســاعتی 900 تــا 
ــدد  ــه ع ــرف آب دارد ک ــب مص ــر مکع 1000 مت
ــم  ــد از حج ــک درص ــر ی ــت و زی ــی نیس بزرگ

ــود. ــامل می ش ــده رود را ش ــه زاین رودخان
 وی بــا اشــاره بــه تشــکیل جلســه اخیــر 
اصفهــان  پاالیشــگاه  در  بحــران  مدیریــت 
ــودن مخــازن  ــی ب ــه  دلیــل خال توضیــح داد: ب
آب،  پاالیشــگاه در حــال تعطیلــی بــود و در 
ــود کــه مســئوالن اســتان عمــق  ایــن شــرایط ب
فاجعــه را متوجــه شــدند و دســتور اختصــاص 
آب بــه پاالیشــگاه را دادنــد تــا االن در وضعیــت 
ــازن  ــر مخ ــی ازنظ ــیم؛ ول ــی باش ــبتا خوب نس

همچنــان در وضعیــت بحرانــی هســتیم. 
ــه  ــت ک ــال اس ــن س ــه چندی ــان اینک ــا بی  او ب
ــده رود   ــان آب در زاین ــع جری ــای قط در زمان ه
پاالیشــگاه اصفهــان در تامیــن آب دچار مشــکل 
ــق چــاه  ــاز خــود را از طری ــورد نی شــده و آب م
افــزود:  تامیــن می کنــد،  و شــبکه شــهری 
ــتن آب  ــل نداش ــه دلی ــرا ب ــرکت  اخی ــن ش ای
ــی  ــای نفت ــد فرآورده ه ــرای تولی ــاز ب ــورد نی م

خالــی  و  آتش نشــانی  و  ایمنــی  مباحــث  و 
شــدن مخــازن آب، در مــرز تعطیــل شــدن 
ــت  ــا درخواس ــه ب ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــرار گرف ق
ــاره  ــن ب ــتان در ای ــران اس ــت کل بح از مدیری
و  بحرانــی  وضعیــت  و  تشــکیل  جلســه ای 

اضطــراری پاالیشــگاه تشــریح شــد. 
ــان  ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی ــر عام مدی
وضعیــت  جلســه،  آن  از  پــس  داد:  ادامــه 
ــوز  ــی هن ــر شــد؛ ول ــگاه بهت ــن آب پاالیش تامی
اســتاندارد  حــد  در  را  مخــازن  نتوانســته ایم 
ــن آب مخــازن  ــم و از لحــاظ تامی ــری کنی آبگی

در وضعیــت بحرانــی هســتیم.
شــرکت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  چاوشــی   
تامیــن آب  بــرای  اصفهــان  نفــت  پاالیــش 
ــاب  ــال پس ــد و انتق ــود در خری ــاز خ ــورد نی م
اســت،  کــرده  ســرمایه گذاری  فاضــاب 
ثانیــه  بــر  لیتــر   220 ایــن شــرکت  گفــت: 
پســاب از تصفیه خانــه شاهین شــهر خریــده 
ــروژه  ــل پ ــرا و تکمی ــال، اج ــط انتق ــرای خ و ب
تومــان  میلیــارد   60 حــدود  آن  تصفیه خانــه 

اعتبــار مــورد نیــاز اســت.
 تصمیمات تاثیرگذار در آینده 

پاالیشگاه های کشور
ــان  ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی ــر عام مدی
ــن  ــت ای ــن گزارشــی از وضعی ــه همچنی در ادام
دســت  در  پروژه هــای  و  برنامه هــا  شــرکت، 

ــرد.  ــه ک ــهامداران ارائ ــرای س ــرای آن ب اج
ــش از  ــا پی ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب   چاوش
ــور  ــگاه های کش ــه پاالیش ــازی، هم خصوصی س
دولتــی بودنــد، گفــت: در تمــام کشــورهای دنیــا 
صنایــع پاالیشــی جــزو صنایــع اســتراتژیک 
در  نمی تواننــد  دولت هــا  بنابرایــن  هســتند؛ 
ایــن صنایــع نقشــی نداشــته باشــند و حاکمیت 

ــود دارد.  ــواره وج ــع هم ــن صنای ــت در ای دول
وی اظهــار داشــت: بــا خصوصی ســازی در یکــی 
از حســاس ترین و پیچیده تریــن بخش هــای 
صنعتــی در کشــور، پاالیشــگاه ها دچــار افــت و 
خیــز شــدند و قوانیــن و مقــررات تغییــر کــرد و 

هنــوز هــم در حــال تغییــر اســت. 
شــروع  زمــان  در  داد:  ادامــه  چاوشــی 
ــود کــه  ــر ســر ایــن ب خصوصی ســازی، بحــث ب
ــت  ــم حاکمی ــیار مه ــش بس ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــد  ــگاه 20 درص ــر پاالیش ــگاه ها، در ه در پاالیش
ــک  ــد و ی ــی بمان ــت باق ــار دول ــهام در اختی س
داشــته  مجمــع  و  هیئت مدیــره  در  نماینــده 
باشــد تــا مســائل حاکمیتــی را در پاالیشــگاه ها 
ــاز  ــن ب ــس از ای ــم پ ــن تصمی ــد. ای ــال کن دنب
ــد گفــت ایــن تصمیمــات  ــر کــرد؛ بای هــم تغیی
ــیار  ــت بس ــش نف ــرکت های پاالی ــده ش در آین

ــت.  ــذار اس تاثیرگ
ــان  ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی ــر عام مدی
ــق  ــای عمی ــی از چالش ه ــه یک ــان اینک ــا بی ب
و جــدی درخصــوص الیحــه مالیــات بــر ارزش 
ــح داد:  ــزوده بحــث پاالیشگاه هاســت، توضی اف
در طــول چنــد ســال گذشــته مشــکات مربــوط 
بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده و شــفاف نبــودن 
ــا  ــه مدت ه ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ــون ت قان
ــن در  ــود و ای ــدود ب ــگاه ها مس ــاب پاالیش حس
ــن  ــم ای ــوز ه ــفانه هن ــه متاس ــت ک ــی اس حال

ــود دارد. ــکل وج مش
 تالش برای دستیابی به جایگاه اصلی 

پاالیشگاه ها در کشور
ــان  ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی ــر عام مدی
ــال  ــگاه ها در 10 س ــه پاالیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــوخت  ــبد س ــده ای در س ــگاه عم ــته جای گذش
ــه  ــه ب ــت: گرچ ــار داش ــته اند، اظه ــور داش کش
ــده  ــت عم ــگاه پاالیشــگاه ها از حال ــج جای تدری
درآمــد و سیاســتگذاری ها هــم بــه همیــن 
ســمت و ســو مــی رود، امــا بــا ایــن حــال ســبد 
ــگاه  ــه جای ــت ک ــزرگ اس ــدری ب ــه ق ــرژی ب ان

پاالیشــگاه ها همچنــان مهــم اســت؛ بــه طــوری 
کــه حتــی یــک روز نبــود تولیــد در پاالیشــگاه ها 

ــر وضعیــت کشــور تاثیرگــذار اســت.  ب
ــذر از  ــتیم گ ــار داش ــه انتظ ــان اینک ــا بی وی ب
ــت 10 ســال طــول بکشــد  ــن مراحــل در نهای ای
و پاالیشــگاه های کشــور در جایگاهــی قــرار 
بنگاه هــای  بــه عنــوان  بتواننــد  گیرنــد کــه 
افــزود:  اداره کننــد،  را  خصوصــی خودشــان 
گرچــه هنــوز چالش هــای عمــده ای وجــود 
ــوارد  ــن م ــرای اداره پاالیشــگاه ای ــد ب دارد و بای
بــا آن  را مدنظــر داشــته باشــیم و مطابــق 
برنامه ریــزی کنیــم، امــا امیدواریــم پــس از 
گــذر از ایــن مراحــل بتوانیــم بــه جایــگاه اصلــی 

پاالیشــگاه ها در کشــور دســت یابیــم.
ــی کــه پاالیشــگاه ها  وی درخصــوص چالش های
بــا آن مواجــه هســتند، توضیــح داد: پاالیشــگاه 
ــور  ــا و در کش ــه در دنی ــی ک ــاظ تغییرات ــه لح ب
در  و حتــی وضعیتــی کــه  اتفــاق می افتــد 
ــا چالش هایــی  منطقــه و اســتان وجــود دارد، ب
ــر  ــات پاالیشــگاه را زی ــه ادامــه حی ــد ک مواجهن
ســوال می بــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بایــد 
و  میان مــدت  کوتاه مــدت،  برنامه ریــزی  بــا 
ــا  بلندمــدت بتوانیــم تولیــد را ادامــه دهیــم و ب
چالش هــای بین المللــی، ملــی، منطقــه ای و 
اســتانی مقابلــه کنیــم؛ چــرا کــه اگــر از االن بــه 
ــا  ــم ب ــده نمی توانی ــا در آین ــیم، قطع ــر نباش فک

ــم. ــه کنی ــا مقابل چالش ه

 پاالیشگاه اصفهان رتبه اول دریافت 
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نفــت  پاالیــش  شــرکت  فعالیــت  بــه  وی 
ــی، کک  ــای نفت ــت فرآورده ه ــان در صنع اصفه
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــته ای اش ــوخت هس و س
در حــال حاضــر 9 شــرکت پاالیشــی کشــور در 
ــر اســاس  ــد کــه ب ــن حــوزه فعالیــت می کنن ای
گزارش هــای عملکــرد شــرکت های پاالیشــی 
ــان  ــت اصفه ــش نف در ســال 95، شــرکت پاالی
از نظــر دریافــت خــوراک نفــت خــام در جایــگاه 
اول قــرار دارد و از نظــر تولیــد محصــوالت نفــت 
گاز مقــام نخســت، نفــت ســفید و بنزیــن مقــام 
ــوم را  ــام س ــوره مق ــت ک ــع و نف دوم و گاز مای

دارد.
 شناسایی  تمام چالش های پیش 

روی پاالیشگاه اصفهان 
تمــام  خوشــبختانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
چالش هــای پیــش روی پاالیشــگاه اصفهــان 
شناســایی شــده، گفــت: البتــه ســند چشــم انداز 
را بازبینــی می کنیــم؛ امــا بــرای تمــام مشــکات 
ــای  ــم ضمــن ارتق ــا بتوانی ــزی شــده ت برنامه ری
ــم و  ــر بگذاری ــت س ــا را پش ــرکت، چالش ه ش

ــویم.  ــل ش ــودآوری تبدی ــگاه س ــه پاالیش ب
وی بــا بیــان اینکــه در مســائل و مشــکاتی کــه 
وجــود دارد، مدیریــت اســتان نهایــت همــکاری 
ــت  ــل، مدیری ــت: در مقاب ــد، گف ــا می کن ــا م را ب
مســئولیت های  دارد  انتظــار  مــا  از  اســتان 
اجتماعــی خــود را ایفــا کنیــم و مــا هــم وظیفــه 
ایــن  بــه  نســبت  می دانیــم کــه  خودمــان 

نباشــیم.  بی تفــاوت  مســئولیت ها 
ــرژی و  ــت ان ــم از وضعی ــی ه ــی گزارش چاوش
تمهیــدات انجام شــده در زمینــه صرفه جویــی 
منظــور  بــه  گفــت:  و  کــرد  ارائــه  انــرژی 
الزم  اقدامــات  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی 
احتــراق  تنظیــم  ابزارهــای  تکمیــل  جهــت 
در  اکســیژن  آناالیــزر  جملــه  از  کوره هــا  در 
ــات  ــه اقدام ــده و درنتیج ــام ش ــال 95 انج س
انجام شــده مقــدار هــوای اضافــی کوره هــا و 
ــه،  ــش یافت ــا کاه ــای دودکش ه ــا و دم بویلره
ــای  ــده و آالینده ه ــه ش ــوخت بهین ــرف س مص
زیســت محیطی بــه میــزان جالــب توجهــی 

کاهــش یافتــه اســت.
 جذب نیرو در پاالیشگاه اصفهان

ــان  ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی ــر عام مدی
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت از شــهریور94 

در حــال پیاده ســازی اســتاندارد ایــزو 50001 بــه 
کمــک مشــاور اســت، گفــت: همچنیــن کارگــروه 
ادارات  کارشناســان  از  متشــکل  انــرژی کــه 
ــان  ــت، همزم ــرژی اس ــرف ان ــا مص ــط ب مرتب

فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. 
چاوشــی در ادامــه بــه مدیریــت و توســعه 
و  اشــاره  شــرکت  در  انســانی  ســرمایه 
اظهــار کــرد: پاالیشــگاه اصفهــان بــه دلیــل 
ــی  ــروی دولت ــر جــذب نی خصوصی ســازی دیگ
برگــزاری  طریــق  از  خودمــان  بلکــه  نــدارد؛ 
آزمــون فرآینــد جــذب نیــرو را دنبــال می کنیــم 
ــم  ــذب کرده ای ــرو ج ــه نی ــه مرحل ــا االن س  و ت
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــرو داری ــم جــذب نی ــرا ه و اخی
ــا  ــد و توان ــای کارآم ــده نیروه ــال های آین در س
داشــته  بــزرگ  مجموعــه  ایــن  اداره  بــرای 

ــیم.  باش
ــان  ــت اصفه ــش نف ــل شــرکت پاالی ــر عام مدی
بــا بیــان اینکــه در ســال 95 نه تنهــا بــه برنامــه 
تکلیفــی خــود عمــل کرده ایــم، بلکــه مافــوق آن 
عمــل کــرده و تولیــد موثــری داشــته ایم، گفــت: 
ایــن مرهــون تــاش شــبانه روزی نیروهــای 

شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان اســت. 
وی در ادامــه تامیــن خــوراک و اســتمرار تولیــد، 
تــوان  ارتقــای  دارایی هــا،  بهینــه  مدیریــت 
ــوان اقتصــادی و  ــود ت ــروش، بهب ــی و ف بازاریاب
افزایــش ســودآوری، پیشــگیری از بــروز شــرایط 
اضطــراری و بحــران را از دیگــر چالش هــای 
نفــت  پاالیــش  شــرکت  در  تعریف شــده 

ــمرد. ــان برش اصفه
 کسب رتبه اول ایمنی و بهداشت در 

سه سال متوالی
وی بــا بیــان اینکــه در طــول ایــن ســال ها 
ــی  ــور ارزیاب ــگاه های کش ــه پاالیش ــه مجموع ک
شــدند، پاالیشــگاه اصفهــان ســه ســال پیاپــی 
در ســال های 91، 92 و 93، رتبــه اول ایمنــی 
ــزود:  ــرد، اف ــود ک ــت HSE را از آن خ و بهداش
در ســال 95 هــم وضعیــت پاالیشــگاه را بســیار 
ــن  ــبختانه در ای ــد و خوش ــی کردن ــوب ارزیاب خ
زمینــه اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت. 
حقوقــی  پرونده هــای  درخصــوص  چاوشــی 
ــای  ــتر پرونده ه ــت: بیش ــم گف ــرکت ه ــن ش ای
حقوقــی شــرکت بــه نتایــج خوبــی رســیده؛ بــه 
جــز یــک مــورد و آن طلــب بــزرگ پتروشــیمی 
ــی نرســیده  ــه جای ــوز ب ــه هن ــان اســت ک اصفه
و در حــال پیگیــری حقوقــی ایــن مســئله 

ــتیم. هس
ــه اینکــه در ســال 92 شــرکت  ــا اشــاره ب  وی ب
ــی داشــت،  پاالیــش نفــت اصفهــان ســود خوب
گفــت: در ســال 93 دولــت طرحــی داد کــه 
تمــام محصــوالت پاالیشــگاه ها بایــد اســتاندارد 
ــام شــرکت های  ــال آن تم ــه دنب روز باشــند و ب
ــرای  ــت ب ــا دول ــدند؛ ام ــان ده ش ــش زی پاالی
اجــرای ایــن طــرح مصوبــه ای گذاشــت تــا 
ــند  ــته باش ــت داش ــال فرص ــگاه ها 5 س پاالیش
ــن  ــد و در ای محصــوالت خــود را اســتاندارد کنن
بــه قیمــت  را  زمــان دولــت محصوالتشــان 
بــه شــرطی کــه 30  بخــرد؛  استانداردشــده 
ــرای اجــرای طرح هــای  درصــد ســود خــود را ب
گــزارش  و  کننــد  اعمــال  استانداردســازی 
ــام  ــت اع ــه دول ــب ب ــا را مرت ــرای پروژه ه  اج

کنند.
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه ایــن شــرکت در حــال حاضــر ســه 
گــروه محصــول دارد، گفــت: محصوالتــی کــه در 
پاالیشــگاه تولیــد می شــود چنــدان قابــل تبدیــل 
نیســت؛ فقــط می تــوان میــزان و کیفیــت آن را 

افزایــش داد. 
ــد  ــوی تولی ــه الگ ــه آنچ ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
تغییــر  بــه صــورت عمــده  پاالیشــگاه  در  را 
می دهــد، پروژه هایــی اســت کــه اجــرا می شــود، 
ــدازی  ــا راه ان ــا در ســال 94، ب ــح داد: مث توضی
ــگاه  ــورو 4 در پاالیش ــن ی ــد بنزی ــع تولی مجتم
ــاال بردیــم  اصفهــان، ظرفیــت تولیــد بنزیــن را ب
ــرای شــرکت داشــت.  ــی ب ــه ســودآوری خوب ک

 اتکاء جدی بر توان داخلی در 
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چاوشــی در همیــن زمینــه اضافــه کــرد: در 
ــارد  ــان، 21 میلی ــگاه اصفه ــال 94 در پاالیش س
ــه ازای یــک  ــم و ب ــد کرده ای ــرآورده تولی ــر ف لیت
بشــکه نفــت خــام حــدود 3 هــزار و 800 تومــان 
فــرآورده فروختیــم؛ امــا در ســال 95 ایــن رقــم 
ــر  ــا 3 براب ــی تقریب ــان، یعن ــزار و 700 توم 10 ه
شــده اســت. بــر ایــن اســاس بخشــی از ایــن 
ســودآوری بــه دلیــل بهینه ســازی تولیــد اســت 
کــه در ســال 95 تولیــد بنزیــن یــورو بــود؛ ولــی 

عمــده آن بــه دلیــل تغییــر قیمــت اســت. 
چاوشــی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
تغییــر  را  بین المللــی  قیمــت  نمی توانیــم 
ــوان  ــه پاالیشــگاه ت ــم ک ــد کاری کنی ــم، بای دهی

ــای خــودش را  ــرای ایســتادن روی پ ــی ب داخل
داشــته باشــد تــا ســودآور بــوده و حرفــی بــرای 

ــد. ــته باش ــن داش گفت
 26 پروژه فعال در پاالیشگاه اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان در 
ادامــه ســخنان خــود بــه  مجمــوع پروژه هایــی 
ــون در پاالیشــگاه فعــال اســت، اشــاره  کــه اکن
کــرد و تعــداد ایــن پروژه هــا را  26 پــروژه 
ــا از  ــا عمدت ــن طرح ه ــت: ای ــرد و گف ــام ک اع
ــزار و 100  ــال شــده و حــدود 4 ه ســال 93 فع

ــه آن هاســت. ــرآورد هزین ــان ب ــارد توم میلی
 پروژه های در دست اجرای پاالیشگاه 

اصفهان 
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون حــدود 1000 میلیــارد 
ــده،  ــه ش ــا هزین ــرای پروژه ه ــرای اج ــان ب توم
پروژه هــا  ایــن  تکمیــل  بــرای  اعــام کــرد: 
ــول  ــان پ ــارد توم ــزار میلی ــه 3 ه ــت کم ب دس
ــا  ــهامداران ب ــم س ــار داری ــه انتظ ــم ک ــاز داری نی
توجــه بــه ایــن مســئله بخــش جالــب توجهــی 
از ســود را بــه پروژه هــا اختصــاص دهنــد؛ 
ضمــن اینکــه تــاش می کنیــم بخشــی از ایــن 

ــم.  ــن کنی ــهیات تامی ــق تس ــم را از طری رق
تقطیــر  گازوئیــل،  تصفیــه  چاوشــی 
ــر 227  ســوم)URP(، احــداث 2 دســتگاه بویل
ــد و احــداث  ــی و آب DM، مهندســی و خری تن
بهینه ســازی  پاالیشــگاه،   جدیــد  فلرهــای 
ــل سیســتم Ro، خــط  ــت و تکمی واحــد بازیاف
شاهین شــهر،  تصفیه خانــه  پســاب  انتقــال 
تصفیه خانــه،   و  پمپــاژ  ایســتگاه  احــداث 
ــداث  ــن، و اح ــداث راه آه ــی اح ــرح مطالعات ط
ســکوهای بارگیــری را پروژه هــای در دســت 
اصفهــان  نفــت  پاالیــش  شــرکت  اجــرای 

برشــمرد.
 وی درخصــوص برنامه هــای آینــده شــرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان هــم گفــت: هیئت مدیــره 
شــرکت مصمــم اســت در راه خدمــت بــه جامعــه 
و توســعه و پیشــرفت روزافــزون، بــا رهنمودهــا و 
حمایت هــای ســهامداران، ضمــن حفــظ و ارتقــای 
ــه اســتراتژی های  ارزش هــای بنیــادی شــرکت ب

ــد. ــت یاب ــده دس هدف گذاری ش
وی گفــت: ســند چشــم انداز پاالیشــگاه اصفهــان 
در افــق 1400 بــا تکیــه بــر ارزش هــای ســازمانی، 
ســرمایه های انســانی و اســتفاده از فناوری هــای 
اســتانداردهای  بــه  دســتیابی  و  نویــن 
ــن  ــت محیطی تدوی ــی و زیس ــای نفت فرآورده ه

ــت.  ــده اس ش
نفــت  پاالیــش  شــرکت  عامــل  مدیــر   
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ایــن 
ســند چشــم انداز، اهــداف کان و همچنیــن 
ــده  ــف ش ــرکت تعری ــردی ش ــای راهب برنامه ه
زیســت محیطی،  عملکــرد  ارتقــای  اســت، 

ایمنــی و بهداشــت و مســئولیت های اجتماعــی، 
انســانی،  ســرمایه های  توســعه  و  مدیریــت 
مدیریــت منابــع آب و انــرژی، تامیــن خــوراک 
بازاریابــی  تــوان  ارتقــای  تولیــد،  اســتمرار  و 
بــروز  از  پیشــگیری  و همچنیــن  فــروش  و 
پیامدهــای  مدیریــت  و  اضطــراری  شــرایط 
ناشــی از شــرایط اضطــراری بحــران را از جملــه 
ــند  ــاس س ــر اس ــرکت ب ــن ش ــداف کان ای اه

برشــمرد.  چشــم انداز 
 باید به آب های آزاد وصل شویم

 مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
ــه اینکــه دولــت در حــال حاضــر 5  ــا اشــاره ب ب
فــرآورده اصلــی و ســوخت هوایــی تولیــدی 
ــه  ــت ب ــزود: دول ــد، اف ــگاه  را می فروش پاالیش
تدریــج از ایــن کار کناره گیــری خواهــد کــرد و ما 
موظــف خواهیــم بــود خودمــان محصوالتمــان را 
ــرای  بفروشــیم کــه بایــد زیرســاخت های الزم ب
مهیــا  را  محصوالتمــان  فــروش  و  بازاریابــی 

ــم.  کنی
ــی  ــاط ریل ــان اینکــه ایجــاد ارتب ــا بی چاوشــی ب
ــی از  ــای آزاد یک ــه آب ه ــان ب ــگاه اصفه پاالیش
اقدامــات الزم در ایجــاد زیرســاخت ها بــرای 
بازاریابــی و فــروش محصــوالت پاالیشــگاه 
اصفهــان اســت، گفــت: ناچاریــم پاالیشــگاه 
ــه  ــرار دارد، ب ــور ق ــز کش ــه در مرک ــان را ک اصفه
ــه   ــن رابط ــه در ای ــم ک ــل کنی ــای آزاد وص آب ه

ــت.  ــده اس ــام ش ــز انج ــات نی مطالع
 مطالبات پاالیشگاه اصفهان از 

پتروشیمی 
مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه در 2-3 ســال گذشــته حــدود یــک 
ــرای اجــرای طرح هــای  ــارد تومــان ب هــزار میلی
ــه شــده و دســت کم  ــان هزین پاالیشــگاه اصفه
ــز  ــه ج ــر - ب ــار دیگ ــان اعتب ــارد توم 3000 میلی
بخــش تبدیــل نفــت کــوره - مــورد نیــاز اســت 
کــه قســمی از اعتبــارات آن از محــل اختصــاص 
ســود ســهامداران و قســمت دیگــر از محــل 
تســهیات بانکــی تامیــن خواهــد شــد، افــزود: 
تمــام پروژه هــای  تعریف شــده فــوق بــرای 
ــودآور  ــان س ــگاه اصفه ــه پاالیش ــت ک ــن اس ای
باشــد و بتوانــد در مقیاس هــای بین المللــی 
داشــته  رقابــت  تــوان  و  مطلــوب   عملکــرد 

باشد.
چاوشــی در ادامــه میــزان اصلــی مطالبــات 
ــان  ــیمی اصفه ــان را از پتروش ــگاه اصفه پاالیش
234 میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: ایــن 
ــال 92  ــل از س ــه قب ــوط ب ــه مرب ــزان مطالب می
اســت و بــه رغــم پیگیری هــای انجام شــده، 
اقــدام  کوچک تریــن  پتروشــیمی  تاکنــون 
موثــری در جهــت پرداخــت ایــن بدهــی و تادیــه 

ــت. ــداده اس ــام ن ــر انج ــارت تاخی خس
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مدیر عامل پاالیشگاه اصفهان در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت اعالم کرد:

اجرای 26 طرح با اعتبار 4100 میلیارد تومان در پاالیشگاه اصفهان
پرداخت 96 میلیارد تومان عوارض آالیندگی از سوی پاالیشگاه نفت اصفهان در سال گذشته  

،،
پاالیشــگاه بــه لحــاظ تغییراتــی کــه 
در دنیــا و در کشــور اتفــاق می افتــد 
و حتــی وضعیتــی کــه در منطقــه و 
اســتان وجــود دارد بــا چالش هایــی 
حیــات  ادامــه  کــه  اســت  مواجــه 
پاالیشــگاه را زیــر ســوال می بــرد، ایــن 
درحالــی اســت کــه بایــد بــا برنامــه 
ریــزی کوتــاه مــدت، میــان مــدت و 
بلندمدت بتوانیم تولید را ادامه داده 
و بــا چالش هــای بیــن المللــی، ملــی، 
منطقــه ای و اســتانی مقابلــه کنیــم.
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