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دغدغه دنیای امروز
گرفتــاری  گرفتــه اســت و ایــن  ناامنــی دنیــا را فرا
امــروز منطقــه نیــز هســت. آتش افــروزی دشــمن 

اســت؛  کشــانده  بی ثباتــی  و  ناامنــی  بــه  را  منطقــه 
گرچــه در روزهــای اخیــر بــا وجــود تــاش و برنامــه 
ملت هــا  دل  از  کــه  منطقــه  رزمنــدگان  دشــمنان، 
ــه مــدد الهــی سرســپردگان و  برخاســتند، توانســتند ب
ــان را  ــد و آن کنن دســت پروردگان اســتکبار را مایــوس 
کاشــانه خــود بیــرون براننــد،  از بخــش اعظــم خانــه و 
امــا خطــر همچنــان باقــی و ناامنــی تهدیــد اصلــی در 

منطقــه اســت.
 در هــر حــال »صــاح و فســاد« امــور و »ثبــات و امنیــت 
دل مشــغولی  بزرگ تریــن  ناامنــی«،  و  بی ثباتــی  یــا 
دنیــای امــروز و به ویــژه دغدغــه مــردم منطقــه اســت 
کــه در ایــران وجــود  کــه البتــه بــا همــه امنیــت و ثباتــی 

دارد، نمی تــوان ایــن دغدغــه را نداشــت...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 هبه ۴۰ هزار سند به محرومان 
از سوی رهبری

کنون  رئیــس بنیــاد مســتضعفان دربــاره اهــدای اســناد علــوی گفــت: تا
بــه مــردم  بــه ارزش ۶۰۰ میلیــارد تومــان  حــدود ۴۰ هــزار ســند 

گــذار شــده کــه ۹۹ درصــد آن هبه از ســوی  مناطــق محــروم وا
مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت...

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران:

 شیرینی های خامه ای 
آلوده به رنگ های شیمیایی

صفحه  6

 نگاهی به سریال »پنچری« 
ساخته برزو نیک نژاد

دردسرهای شیرین
صفحه 10

نگاهی به »آخرین وضعیت تجرد دختران«

| دور از مدار ازدواج    صفحه 11

در همایش تخصصی تولید محتوای 
الکترونیکی عنوان شد:

| درجا زدن کتاب های درسی 
از پیشرفت تا افول 
دانش آموزان    صفحه 4

| الشباب: ترامپ، یک میلیاردر 
بی مغز است!    صفحه 2

 مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

| پخش مجموعه تلویزیونی 
38 قسمتی »زندگی به شرط 
...« از شبکه دو سیما    صفحه 12

| با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم 
کم نشد    صفحه 3 فقر 

 | برای حل بحران آب 
 فقط 5 سال زمان 

باقی مانده است    صفحه 3

اخبار روز

زنان قالیباف چهارمحالی نذر عشق می کنند

که بر فرش می نشیند  گره هایی 
کند گره گشایی  تا 

صفحه 5

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

)سهامی خاص(

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 96/11/م
کت  پاالیش نفت اصفهان �ش

نوبت دوم

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.

شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- مشخصات مناقصه:
1-1 موضوع: درخصوص زیر سازی، رنگ آمیزی فضاهای آموزشی و اماکن شهرک شهید محمد منتظری

2-1 محل انجام خدمات: شهرک شهید محمد منتظری 

3-1 مبلغ برآورد تخمینی کارفرما: 2.000.000.000 )بحروف: دو میلیارد( ریال

4-1 مدت انجام کار: یکسال شمسی

5-1 سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبی 41.600.000 )بحروف: چهل و یک میلیون و ششصد هزار( ریال و تضمین 

انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی

2- شرایط متقاضی:
1-2 داشتن سوابق کاری معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته. 

2-2 داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

و  ایمنی   OHSAS-18001 و  زیست  محیط   ISO-14001 های  )داشتن گواهینامه   HSE مدیریت  داشتن سیستم   2-3

)HSE بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت

4-2 کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی.

5-2 داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6-2 پیمانکاران دارای طرح طبقه بندی مشاغل در اولویت می باشند.

3- نحوه درخواست شرکت در مناقصه: 
1-3 از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای صالحیت الزم و آمادگی انجام کارهای مذکور می باشند، دعوت به عمل می آید 

حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از نشر آگهی با در دست داشتن تقاضای کتبی برای دریافت پرسشنامه به شرکت پاالیش 

تشخیص صالحیت  218، کمیته  اتاق  دوم،  مرکزی  ساختمان  تهران،   - اصفهان  جاده   5 کیلومتر  در  واقع  اصفهان  نفت 

پیمانکاران مراجعه و یا از طریق دورنگار 33964871-031 و یا آدرس پست الکترونیکی tslp@eorc.ir جهت شرکت در 

مناقصه اعالم آمادگی نموده تا پرسشنامه برای آنان ارسال گردد. 

تبصره: متقاضی موظف است هنگام اعالم آمادگی آدرس و کد پستی خود را جهت مکاتبات بعدی درج نماید.

یا  توانند جهت ارسال رزومه جدید  باشند، می  به ذکر است شرکتهایی که نزد کمیته مذکور دارای پرونده می  2-3 الزم 

بروزرسانی پرونده با شماره تلفن 33964325-031 و در صورت عدم پاسخگویی با شماره تلفن 33964327-031 تماس 

حاصل فرمایند. بدیهی است در صورت عدم بروزرسانی به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتی متوجه این 

کمیته نبوده و صرفا بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد.

3-3 اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد.

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 8 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: 031-36680030-8

)داخلی 335(
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان 

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

)آگهی تجدید مناقصه عمومی(
نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی 
واجد شرایط  به شرکتهای  مناقصه عمومی  از طریق  را  فوالدشهر  سطح شهر 

اسناد  دریافت  و  از شرایط  آگاهی  توانند جهت  متقاضیان می  نماید.  واگذار 

مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/5/14 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

در صفحه سالمت )6( بخوانید

تفاوت ها، شیرینی زندگی مشترک است  

شاه کلیدهای خوشبختی در   زندگی مشترک
کرد: کیمیای وطن بررسی 

رئیس مجلس شورای اسالمی:

وضعیت عمومی اقتصاد کشور 
خوب نیست

صفحه 2

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

ز ر
س ا

عک
||  

 



کوتاه اخبار 

الشباب: ترامپ، یک میلیاردر 
بی مغز است!

ــومالی در  ــتقر در س ــباب« مس ــتی »الش ــروه تروریس گ
ــه  ــکا، را ب ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــی دونال ویدئوی

ســخره گرفــت و وی را »میلیــاردر بی مغــز« نامیــد.
ــو  ــن ویدئ ــاتودی«، ای ــبکه »راش ــزارش ش ــاس گ ــر اس ب
پــس از اعــالم واشــنگتن مبنــی بــر اینکــه تالش هــا 
علیــه گــروه تروریســتی الشــباب افزایــش می یابــد، 
منتشــر شــد. الشــباب در ایــن ویدئــو ترامــپ را »میلیــاردر 
بــرای  را  بی مغــز« خوانــد و رای دهنــدگان آمریکایــی 
ــور  ــک کش ــه ی ــوری ک ــن رئیس جمه ــاب »احمق تری انتخ

ــرد. ــرزنش ک ــد«، س ــته باش ــد داش می توان
ــه  ــت ک ــورهایی اس ــزو کش ــومالی ج ــت س ــی اس گفتن
ــال آن  ــامل ح ــکا ش ــه آمری ــفر ب ــت س ــان ممنوعی فرم

مهر . د می شــو

اردوغان: اسرائیل به سمت انزوا 
می رود

ترکیــه  رئیس جمهــور  اردوغــان«،  طیــب  »رجــب 
روز دوشــنبه بــا اشــاره بــه اقدامــات امنیتــی رژیــم 
صهیونیســتی در مســجداالقصی تاکیــد کــرد: اســرائیل بــه 

ســمت انــزوا پیــش مــی رود.
اردوغــان طــی ســخنرانی در فــرودگاه آنــکارا بــا بیــان اینکه 
رژیــم صهیونیســتی بــه ســمت انــزوا مــی رود، بزرگ تریــن 
ــرای  ــه ب ــلمانانی ک ــتن مس ــان دانس ــل آن را »یکس دلی
ــت ها«  ــا تروریس ــد ب ــجداالقصی می رون ــه مس ــادت ب عب

عنــوان کــرد.
بــه نوشــته وبــگاه روزنامــه »حریــت«، وی تدابیــر امنیتــی 
رژیــم صهیونیســتی از جملــه نصــب ردیاب هــای فلــزی و 
دوربین هــای مداربســته در ورودی هــای مســجداالقصی را 
ــی  ــادت و بی احترام ــرای عب ــلمانان ب ــوق مس ــض حق ناق
بــه تقــدس ایــن مــکان دانســت کــه باعــث بیشــتر شــدن 

تنش هــا می شــود.
رئیس جمهــور ترکیــه تاکیــد کــرد: »اســرائیل بــا بی احترامــی 
ــه تمــام منطقــه  ــه خــود بلکــه ب ــا ب ــون، نه تنه ــه مــّر قان ب
صدمــه می زنــد. اســرائیل گام هایــی را بــه جهــت اشــتباه 
برداشــته و بــه صراحــت می گویــم آن هــا بــه ســمت انــزوا 

می رونــد.«
اردوغــان اظهــارات »بنیامیــن نتانیاهــو«، نخســت وزیر 
ــوق  ــب و حق ــالف آزادی مذه ــتی، را برخ ــم صهیونیس رژی
بشــر دانســت و افــزود: »هیچ گونــه نمی تــوان حرف هــای 

ــت.« فــارس ــو را پذیرف نتانیاه

دو منطقه استان »تعز« یمن بیش از 
۱۵ بار بمباران شد

جنگنده هــای ارتــش عربســتان ســعودی روز گذشــته 
شــمال منطقــه المخــا و منطقــه الهاملــی در مــوزع را 

ــد. ــاران کردن بمب
ــه  ــتان در ادام ــه عربس ــد ک ــن می گوین ــی یم ــع محل مناب
حمــالت خــود در تعــز، روز گذشــته شــمال مخــا و منطقــه 

الهاملــی را بیــش از 15 بــار بمبــاران کردنــد.
ــرض  ــه ح ــز دو منطق ــار نی ــعودی 13 ب ــای س جنگنده ه
ــدف  ــن را ه ــرب یم ــع در غ ــه واق ــتان حج ــدی اس و می

ــد. ــرار دادن ــود ق ــی خ ــالت هوای حم
ــه  ــته منطق ــه روز گذش ــد ک ــزارش دادن ــری گ ــع خب مناب
»الرملــه« در شــرق یختــل و در منطقــه المخــا اســتان تعز 

نیــز دو بــار بمبــاران شــد. شــهر خبــر

سازمان ملل خواستار پایان فوری 
تنش های بیت المقدس شد

ــل در  ــازمان مل ــژه س ــده وی ــوف«، نماین ــکالی مالدین »نی
ــات  ــر اقدام ــر س ــران ب ــه بح ــدار داد ک ــه، هش خاورمیان
ــد هرچــه ســریع تر  ــد در مســجداالقصی بای ــی جدی امنیت

ــع شــود. رف
ــوف در  ــدار مالدین ــزارش داد: هش ــه گ ــزاری فرانس خبرگ
ــالت«، مشــاور  ــه »جیســون گرینب ــی مطــرح شــد ک حال
ارشــد »دونالــد ترامــپ«، رئیس  جمهــور آمریــکا، بــه 
منظــور تــالش بــرای تســهیل تنش هــای بــه وجــود آمــده 

ــد. ــغالی ش ــطین اش ــدس وارد فلس در ق
پــس از آنکــه 3 جــوان فلســطینی در مســجداالقصی اقدام 
بــه انجــام عملیات استشــهادی کردنــد، رژیم صهیونیســتی 
ــای  ــردد در ورودی ه ــای ت ــه کار گذاشــتن گیت ه ــدام ب اق
ایــن مســجد کــرد و فلســطینی ها از آن زمــان در اعتــراض 
ــد؛  ــه تظاهــرات گســترده زدن ــن اقدامــات دســت ب ــه ای ب
تظاهراتــی کــه در جمعــه هفتــه گذشــته »جمعــه خشــم« 

3 شــهید و بیــش از 300 زخمــی داشــت.
مالدینــوف پــس از جلســه شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ــود،  ــرای بررســی تنش هــای قــدس برگــزار شــده ب کــه ب
گفــت: »بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه تــا جمعــه ایــن 

هفتــه، راه حلــی بــرای بحــران کنونــی پیــدا شــود.«
وی ادامــه داد: »اگــر راه حلــی بــرای بحــران کنونــی پیــدا 
ــر  ــه دیگ ــاز جمع ــک نم ــزاری ی ــوی برگ ــه س ــود و ب نش
ــدید  ــدس( تش ــود )در ق ــرات موج ــم، خط ــش بروی پی
ــل هشــدار داد  ــده ســازمان مل ــن نماین خواهــد شــد.« ای
کــه خشــونت ها در منطقــه قــدس ممکــن اســت »فراتــر 

ــرود. فــارس ــه« ب از خاورمیان

 رسانه کره شمالی آمریکا را 
به حمله اتمی تهدید کرد

خبرگــزاری رســمی کــره شــمالی روز گذشــته هشــدار داد اگر 
آمریــکا قصــد تغییــر رژیــم در ایــن کشــور را داشــته باشــد، 

ــه قلــب آمریــکا حملــه اتمــی می کنــد. پیونگ یانــگ ب
بــه نوشــته یونهــاپ، هفتــه گذشــته رئیــس ســازمان 
اطالعــات آمریــکا بــه تغییــر حکومــت در کــره شــمالی 
اشــاره کــرده بــود کــه در واکنــش بــه آن، رســانه کــره 
ــت آن را داشــته باشــد  ــکا جرئ ــر آمری شــمالی نوشــت: اگ
کــه کوچک تریــن تالشــی بــرای کنــار زدن رهبــر کــره 
شــمالی انجــام دهــد، قلــب امریــکا هــدف تســلیحات اتمــی 

پیونگ یانــگ قــرار خواهــد گرفــت. 
در ادامــه مقالــه آمــده: ایــن اظهــارات مقــام آمریکایــی عبــور 
از خــط بــوده و اکنــون واضــح اســت کــه هــدف نهایــی دولت 

ترامــپ چیســت و آن تغییــر رژیــم کــره شــمالی اســت. 
عظمــت کــره  اگــر  شــده:  تصریــح  مقالــه  ادامــه  در 
ــی پیشــگیرانه  ــن کشــور در اقدام ــد شــود، ای شــمالی تهدی
 کشــورهایی را کــه عظمــت آن را هــدف قــرار دادنــد، از بیــن 

می برد. ایرنا

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

دغدغه دنیای امروز
ــد  ــم داده ان ــت ه ــان دست به دس ــه مخالف ــرا هم زی
تــا بی ثباتــی و ناامنــی را بــه ایــران تحمیــل کننــد کــه 

زهــی خیــال باطــل! 
ملــت ایــران باثبات تریــن کشــور را دارد و اجــازه 
نمی دهــد دشــمن بتوانــد حتــی احســاس ناامنــی را 

ــد.  ــن کشــور ایجــاد کن در ای
ــا و  ــه ارتق ــه ب ــت و توج ــات و امنی ــال ثب ــر ح در ه
اعتــال و پیشــرفت کــه محصــول امنیــت اســت، 
نشــان دهنده حیــات بــا عــزت ملــی اســت کــه 
تک تــک آحــاد جامعــه مــا متوجــه آن و سپاســگزار 
ــزرگ الهــی هســتند؛ چــرا کــه آتــش  ایــن نعمــت ب
بی ثباتــی و ناامنــی موجــود در منطقــه نتوانســته 
کمتریــن خللــی بــه امنیــت و ثبــات ایــران وارد کنــد. 
بی تردیــد مــردم مــا روی موضــوع امنیــت حســاس 
ــی  ــد و آنجای ــور کشــور را رصــد می کنن هســتند و ام
 کــه مســئله ای را ببیننــد کــه بــه صــالح نباشــد 
و بتوانــد فرصت هایــی را تبــاه و ایجــاد ناامنــی و 
ــان  ــود نش ــب از خ ــش مناس ــد، واکن ــی کن بی ثبات
ــدار و  ــا اقت ــت ب ــلم مل ــق مس ــن ح ــد و ای می دهن
ــه در  ــت؛ از جمل ــی اس ــه و انقالب ــه در صحن همیش
مفاســد حساســیت زیــادی وجــود دارد کــه ســتودنی 
اســت؛ زیــرا فســاد فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی 
ــه آن  ــر ب ــت و اگ ــاد اس ــم زی ــش ه ــی کم و اخالق
ــود. ــد ب ــده خواه ــدت گزن ــه ش ــیم، ب ــه باش بی توج

اینکــه مــردم مــا اعــم از خــواص و عــوام بــه 
موضوعاتــی بــه ظاهــر کوچــک، واکنــش زیــاد نشــان 
ــت  ــی اس ــزرگ بازدارندگ ــن ب ــک حس ــد، ی می دهن
کــه از مخــدوش کــردن امنیــت پیشــگیری می کنــد.

ــی  ــراز نگران ــه اب ــود ک ــته ب ــای گذش ــن روزه   همی
ــی را در جنایــت وحشــیانه  و واکنــش شــدید همگان
ــود  ــن ب ــم همی ــق ه ــه ح ــم ک ــا« دیدی ــه »آتن  علی
و هســت؛ امــا متاســفانه ایــن ســوال بی پاســخ 
مانــده کــه چــرا جامعــه مــا در قبــال ترویــج فســاد 
انبــوه ماهــواره ای و مجــازی کــه  در شــبکه های 
آتــش جــرم و جنایــت و خیانــت را برمی افــروزد، 

حساســیت خــود را از دســت د اده  اســت؟ 
تمامــی دلســوزان بایــد فکــری کننــد و به ویــژه 
نهادهــای فرهنگــی و رســانه ها مســئولیت دوچنــدان 
ــدا  ــا پی ــا معن ــار اینج ــه اختی ــش ب ــد؛ شــاید آت دارن
ــزم را  ــد ع ــود؛ بای ــد ب ــی نبای ــل کس ــه معط ــد ک کن
ــوس و  ــان اخــالق، نام ــاع از کی ــه دف ــرد و ب جــزم ک

ــت!  ــی برخاس ... مل
ــا مشــکل  ــز ب فســاد نکبــت آور اســت و امنیــت را نی
مواجــه می کنــد. ایــن نقشــه را دشــمن دامــن 
نابســامانی های  و  فســاد  ترویــج  بــا  و  می زنــد 
فرهنگــی و اقتصــادی و... بــه دنبــال بی ثباتــی و 

ــت.  ــی ماس ــدار مل ــف اقت تضعی
یکــی از روش هــای دشــمن خارجــی و سرســپردگان 
ــی  ــت؛ در حال ــد اس ــی مفاس ــی او، بزرگ نمای داخل
کــه فرهنــگ دینــی مــا نشــر فســاد را از فســادکننده 

ــد.  ــر می دان بدت
ــا مســئوالن  ــد ت ــی دشــمن جوســازی می کن از طرف
را در مبــارزه و برخــورد بــه انفعــال بکشــاند و راه 
ــدد. در ایــن شــرایط بســیج  پیشــرفت و اعتــال را ببن
عمومــی و مقابلــه بــا هــر حرکــت فاســد یــک تکلیف 
ــه  ــرد؛ مقابل ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس
قاطــع و مقتدرانــه ملــت و دولــت و بــه معنــای 
درســت ترش حاکمیــت، راه ایجــاد فســاد را کــه 

بی ثباتــی بــه همــراه دارد، ســد می کنــد. 
بی تردیــد اقــدام اول امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر اســت کــه وظیفــه همگانــی اســت و آنجــا کــه 
 الزم شــد، حاکمیــت بایــد وارد شــود. اگــر حاکمیــت 
و ملــت دســت در دســت هــم اقــدام کننــد، بــه طــور 
قطــع مفاســد جمــع خواهــد شــد و برنامه ریــزان آن 

راه بــه جایــی نخواهنــد بــرد. 
ــه کنی آن  ــکان ریش ــه ام ــت ک ــزی نیس ــد چی مفاس
ــق  ــه متخل ــه جامع ــر اینک وجــود داشــته باشــد؛ مگ
ــه اخــالق اســالمی شــده و فرهنــگ دینــی غالــب  ب
ــود  ــورد ش ــمن برخ ــا دش ــان ب ــی چن ــود؛ از طرف ش
ــه او  ــه البت ــود ک ــده ش ــب ران ــه عق ــی ب ــه کل ــه ب ک
ــی  ــود؛ وقت ــاره خواهــد ب مترصــد ورود و تهاجــم دوب
ــره وارد  ــد از پنج ــالش می کن ــود، ت ــرون ش از در بی
ــری الزم و  ــگی ام ــت همیش ــن مراقب ــود؛ بنابرای ش
ــال  ــانه های دیجیت ــه رس ــژه ک ــت؛ به وی ــب اس واج
بی مــرز عمــل می کننــد و عمــده رســانه های صوتــی 
و تصویــری و ماهواره هــا و ... کــه در دســت دشــمن 
اســت، تهاجمــی گســترده برای نشــر فســاد در کشــور 
مــا دارنــد. فســاد از هــر نوعــش اعــم از اخالقــی یــا 
ــن  ــی بنیان ک ــی و فرهنگ ــا سیاس ــی و اداری ی مال
و بنیان برانــداز اســت؛ لــذا بایــد هــم در انتخــاب 
ــد  ــتند و می توانن ــاک هس ــود دل پ ــه خ ــی ک مدیران
فســادها را پــاک کننــد، دقــت شــود و هــم سیســتم 
نظارتــی قــوی و بــه روز باشــد و اجــازه ندهــد فســاد 
ریشــه بدوانــد؛ بلکــه بایــد در نطفــه و اولیــن حرکــت 
فســاد را ریشــه کن کنــد و بــا هــر مدیــر و کارمنــدی 
ــی کوچــک وارد شــد، برخــورد  ــه فســادی حت ــه ب ک
کنــد تــا آرامــش اجتماعــی و امنیــت خاطــر جامعه از 
عملکردهــا هــر روز بیشــتر شــود کــه اعتمــاد عمومــی 

ســرمایه بزرگــی اســت.

علــی الریجانــی، رئیــس مجلس شــورای اســالمی 
امنــای  هیئــت  همایــش  در  ســخنانی  طــی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور 
اظهــار داشــت: وضعیــت تصمیم گیــری در هیئــت 
امنــا بــا آنچــه در قانون آمــده، فاصلــه زیــادی دارد.
وی افــزود: منابعــی کــه مجلــس و دولــت در 
بودجــه تصویــب می کننــد، بــه عنــوان کمــک 
مصوبــه  پشــت  فلســفه ای  می شــود؛  تلقــی 
مجلــس دربــاره هیئــت امنــا وجــود دارد و آن ایــن 
اســت کــه ســطح رشــد و پختگــی در دانشــگاه ها 
بــه حــدی اســت کــه آنــان خودشــان بایــد بــرای 
خودشــان تصمیم گیــری کننــد، نــه اینکــه دیگــران 

ــد. ــم بگیرن ــان تصمی ــرای آن ب
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: 
ــد در کار دانشــگاه ها تحــول ایجــاد  شــما می توانی
ــه  ــگاه ها ب ــه دانش ــرد ک ــن رویک ــه ای ــد؛ زمین کنی

ــد، مهیاســت. ســمت اســتقالل پیــش برون
ــادی  ــی اقتص ــت عموم ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور گفــت: رتبــه ایــران در رشــد ناخالــص 
داخلــی در منطقــه از بیــن 24 کشــور 10 و در جهــان 
84 اســت. اصــل 44 قانــون اساســی درســت 

اجــرا نشــد؛ از اینجــا گرفتنــد و بــه دســتگاه دولتــی 
دیگــری دادنــد؛ در زمــان مــورد نیــاز بــرای شــروع 
کســب و کار در منطقــه از بیــن 20 کشــور دارای رتبــه 
15 هســتیم؛ در رقابــت اقتصــادی از بیــن 20 کشــور 
در منطقــه رتبــه 13 را داریــم و در جهــان دارای رتبــه 

76 هســتیم.
الریجانــی یــادآور شــد: در آزادی اقتصــادی در 
منطقــه از بیــن 22 کشــور دارای رتبــه 22 هســتیم و 
در جهــان رتبــه 174 را داریــم. در نــرخ بیــکاری در 
منطقــه از بیــن 10 کشــور منطقــه، رتبــه 9 را داریــم و 

در جهــان رتبــه 90 را داریــم.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: در نــرخ 
ــه 19  ــه از بیــن 24 کشــور دارای رتب ــورم در منطق ت
هســتیم و در جهــان از بیــن 189 کشــور دارای رتبــه 
ــورم در 4 ســال  ــرخ ت 158 هســتیم؛ در کاهــش ن

گذشــته 30 رتبــه بهتــر شــدیم.
 با این روند به اهداف چشم انداز 

20 ساله نمی رسیم
ــا  ــعه م ــه توس ــای اینک ــه ج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــردم  ــد، م ــتاها بینجام ــدار در روس ــد پای ــه تولی ب
ــرژی  ــرف ان ــد و مص ــوم می آورن ــهرها هج ــه ش ب

وضعیــت  می شــود.  بیشــتر  مــدام  کشــور  در 
اســت؛  تحــول  نیازمنــد  کشــور  اقتصــادی 
هزینه هــای جــاری کشــور زیــاد اســت و خدمــات 
ــن آمــار نشــان می دهــد  ــه می شــود. ای گــران ارائ
ــاله  ــم انداز 20 س ــداف چش ــه اه ــد ب ــن رون ــا ای ب
در حــال  دیگــران هــم  نمی رســیم؛ چــرا کــه 
ــان  ــد، آن ــان منتظــر نمی مانن حرکــت هســتند و آن
ــتند. ــرمایه گذاری هس ــذب س ــال ج ــه دنب ــم ب ه

الریجانــی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه ها در دنیــا بــا 
ــای خودشــان  ــول نفــت اداره نمی شــوند، روی پ پ
می ایســتند؛ امــا تقریبــا هیــچ دانشــگاهی در 
ــن بودجــه ای کــه  ــه نیســت؛ ای ــا این گون کشــور م
ــن  ــده و ای ــته ش ــت بس ــا زحم ــم ب ــال دادی امس

ــرای آینــده کشــور میســر نیســت . ــد ب رون
 به وزیر بهداشت توصیه کردیم در 

دولت بعد هم بماند
وی گفــت: مهم تریــن چالــش امــروز مــا چالــش 
ــه در کشــور  اقتصــادی اســت. ســخت ترین حادث
مــا جنــگ بــود. ســمت گیری هیئــت امنــای 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــمت رس ــه س ــد ب ــگاه ها بای دانش

ــد.  ــداف باش اه
وقتــی بــا چالشــی مواجــه هســتیم، بایــد حواشــی 
را کــم کنیــم. مــا یــک زندگــی سیاســی در کشــور 
داریــم کــه پــر از حواشــی اســت. بایــد از حواشــی 

ــم.  ــا بپرهیزی ــن چالش ه و ای
دیــدم در روزنامه هــا نوشــتند، وزرا بایــد بــرای 

حضــور در دولــت بعــدی دســت بــه دامــن مجلس 
ــا  ــن صحبت ه ــدارد و ای ــت ن ــن واقعی ــوند؛ ای ش
ــه  ــد ک ــد گفتن ــی آمدن ــت؛ برخ ــع اس ــالف واق خ
نمی خواهیــم در دولــت بعــدی باشــیم؛ مثــل 
ــا  ــه م ــت ک ــر بهداش ــمی وزی ــای  هاش ــن آق همی
ــا  ــد. م ــم بمانی ــد ه ــت بع ــم در دول ــه کردی توصی

ــم. ــی نداری ــا کس ــبتی ب ــچ نس هی

الریجانــی تاکیــد کــرد: معاملــه ای صــورت نگرفتــه 
اســت؛ ســطح قــوا آنقــدر نــازل نیســت کــه 
ــا حاشــیه  ــن حرف ه ــرد؛ ای ــه ای صــورت گی معامل
اســت و ذهن هــا را از مســئله اصلــی دور می کنــد. 
ذهــن مســئوالن بایــد درگیــر ایــن باشــد کــه 
ــه  ــد و چگون ــود یاب ــه شــرایط اقتصــادی بهب چگون

هزینه هــا را کاهــش دهیــم. 

ــت و  ــی اس ــور غن ــع کش ــم مناب ــور کنی ــر تص اگ
مجلــس می توانــد 2 برابــر هزینــه کنــد، ایــن 

ــت. ــتباه اس ــور اش تص
 نخبگان وضع اقتصادی کشور را 

دریابند
وی عنــوان داشــت: هزینــه ســالمت را بایــد از 
درآمدهــای پایــدار تامیــن کنیــم تــا دل مســئوالن 

ــرزد.  ــه نل ــن زمین در ای
ــه  ــن اســت ک ــگان ای خواهــش مــن از شــما نخب
وضــع اقتصــادی کشــور را دریابیــد. برخــی از 
ــف  ــطوح مختل ــت در س ــا در وزارت بهداش درآمده
متــوازن نیســت و نگرانی هایــی را ایجــاد می کنــد.

گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
شــرایط  بــا  متناســب  می تواننــد  دانشــگاه ها 
ــت  ــری از وضعی ــا تصوی ــر م ــد. اگ ــم بگیرن تصمی
ــه  ــزان ارائ ــل شــما عزی ــی مث ــه نخبگان کشــور را ب
دهیــم، شــما بــه مســئوالن کمــک خواهیــد کــرد. 
ــر  ــما فک ــای ش ــدار درآمده ــت پای ــا روی امنی م
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــه مل ــک وظیف ــم. ی می کنی

هزینــه ملــی را کاهــش دهیــم.
 اگــر هــر دســتگاهی جزیــره ای عمــل کنــد موفــق 
ــود. الیحــه بودجــه بایــد ســمت گیری  نخواهیــم ب
نبایــد  هــم  بودجــه  منابــع  و  باشــد  داشــته 

ــد. ــی باش ــای نفت درآمده
 شــما نخبــگان بــا این شــرایط کشــور تحولــی را در 

اداره کشــور ایجــاد کنید. فــارس

رئیس مجلس شورای اسالمی:

وضعیت عمومی اقتصاد کشور 
خوب نیست

ادامه از صفحه اول

 وزیــر اطالعــات بــا اشــاره بــه حادثــه تروریســتی مجلــس 
ــل  ــی عوام ــی دو روز، تمام ــت: ط ــام)ره( گف ــرم ام و ح
و  شــدند  دســتگیر  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  همــکار 

ریشــه های ایــن اقــدام بزدالنــه شناســایی شــد.
ــه های  ــی نقش ــرد: تمام ــه ک ــوی اضاف ــود عل ــید محم س
شــوم دشــمنان بــرای اجــرای برنامه هــای تروریســتی در 

ــر آب شــده اســت. کشــور طــی ایــن مــدت نقــش ب
وی بــا اشــاره بــه دســتگیری یــا هالکــت عامــالن ترورهای 
ناموفــق تاکیــد کــرد کــه بــا اقدامــات صورت گرفتــه امــروز 

هیــچ گونــه ناامنــی در هیــچ نقطــه از کشــور وجــود نــدارد.
ــتم  ــی سیس ــریع و تاکتیک ــات س ــات اقدام ــر اطالع وزی
ــازی  ــف و خنثی س ــران را در کش ــی ای ــی و امنیت اطالعات
و  بهــت  موجــب  کشــور  در  تروریســتی  عملیات هــای 

درماندگــی کشــورهای دنیــا دانســت و یــادآور شــد: وزارت 
اطالعــات، افتخــار ایــن را دارد کــه در کنــار نیروهــای 
نظامــی و انتظامــی عــالوه بــر تامیــن آرامــش، امنیــت این 

ــد. ــظ کن ــه نحــو احســن حف ــوم را ب ــرزو ب م
وی اضافــه کــرد: ســربازان گمنــام امــام زمــان امروز چشــم 
بینــا و گــوش شــنوای ملــت هســتند و بــه هیــچ قدرتــی 

اجــازه نفــوذ در کشــور و ایجــاد خرابــکاری را نمی دهنــد.
علــوی حادثــه اخیــر تروریســتی مجلــس و حرم امــام)ره( 
را یــادآور شــد و بیــان داشــت: هــر پنــج عامــل تروریســتی 
بــا اینکــه در ســاعات اولیــه کشــته شــدند، امــا طــی دو روز 
تمامــی عوامــل همــکار مســتقیم و غیرمســتقیم دســتگیر 
شــدند و ریشــه های ایــن اقــدام بزدالنــه شناســایی                   

شــد. ایرنــا

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
ــت  ــی ای از باب ــچ نگران ــا هی ــت: م ــام گف ــت نظ مصلح
حــرکات خصمانــه آمریــکا درخصــوص تحریم هــا نداریــم. 
ــگاه  ــس دانش ــدای رئی ــم اه ــی در مراس ــر والیت  علی اکب
ــگاه  ــزی دانش ــازمان مرک ــگاران در س ــع خبرن آزاد در جم
آزاد در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اقدامــات اخیــر کنگره 
امریــکا درخصــوص تحریم هــا گفــت: مــا هیــچ نگرانــی ای 
 از بابــت ایــن حرکت هــای خصمانــه آمریــکا نداریــم 
و هیــچ گاه طــی 38 ســال گذشــته نبــوده کــه امریکایی هــا 
بــا حســن نیــت بــا مــا برخــورد کــرده باشــند؛ بلکــه اعــالم 

شــده یــا نشــده مــا مــورد تحریــم بوده ایــم.
وی افــزود: خوشــبختانه جمهــوری اســالمی ایــران نشــان 
داده کــه می توانــد بــا اعتمــاد بــه نفــس و اتــکا بــر خــود و 

همــکاری همــه دســتگاه ها و روابــط مثبــت و ســازنده ای 
ــا کشــورهایی ماننــد روســیه، چیــن و تعــداد قابــل  کــه ب
مالحظــه ای از کشــورهای اروپایــی دارد، مســائل اقتصادی 

خــود را بــا قــدرت پیــش ببــرد.
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
ــش  ــا پی ــرد: امریکایی ه ــان ک ــام خاطرنش ــت نظ مصلح
از اینکــه نتیجــه مــادی و فیزیکــی از مصوبــه خــود 
بگیرنــد قصــد دارنــد اســتفاده تبلیغاتــی از ایــن موضــوع 
ــه  ــتکبران منطق ــتی و مس ــم صهیونیس ــت از رژی در حمای

داشــته باشــند.
والیتــی اظهــار کــرد: ان شــاءهللا نظــام جمهــوری اســالمی 
ــد. باشــگاه  ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ــدرت ب ــا ق ــران ب ای

خبرنــگاران

وزیر اطالعات خبر داد:

خنثی سازی ۱۲۰ عملیات تروریستی
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

نگران حرکت های خصمانه آمریکا نیستیم

جانشین وزیر دفاع:
 پرواز پرنده های دشمن 

برای تحلیل قدرت دفاعی ایران 
ــس  ــلح، رئی ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف ــین وزی جانش
ســازمان  معاونــان  از  جمعــی  و  عقیدتی سیاســی  ســازمان 
عقیدتی سیاســی وزارت دفــاع از مرکــز آموزشــی الغدیــر قــم بازدیــد 

ــد. کردن
ــده  ــات انجام ش ــر از اقدام ــا تقدی ــد ب ــن بازدی ــی در ای ــر حاتم امی
ــد  ــان می ده ــا نش ــت: گزارش ه ــار داش ــم اظه ــر ق ــز الغدی در مرک
ــا  ــی ب ــی و کیف ــاظ کم ــان از لح ــه کارکن ــده ب ــای ارائه ش آموزش ه
پیشــرفت چشــمگیری مواجــه بــوده کــه جــای تقدیــر و تشــکر از 

ــت اند رکار ان را دارد. ــان و دس ــه متولی هم
ــه  ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ ــه س ــاع در ادام ــر دف ــین وزی جانش
ــی و  ــازی، اقتدارآفرین ــد توانمندس ــق رون ــور دقی ــه ط ــمنان ب دش
قــدرت بازدارندگــی نیروهــای مســلح را رصــد و پایــش می کننــد، 
افــزود: دشــمنان بــا پروازهــای شناســایی در منطقــه به ویــژه 
ــای  ــد فعالیت ه ــال رص ــه دنب ــان ب ــای عم ــارس و دری ــج ف خلی
ــی  ــدرت دفاع ــل ق ــایی و تحلی ــت شناس ــلح جه ــای مس نیروه
ــذا بخــش بزرگــی از جنــگ  ــران هســتند؛ ل جمهــوری اســالمی ای
ــای شناســایی اســت کــه  ــر مبن ــه نظــام اســالمی ب دشــمنان علی

ــیم. ــمنان باش ــرکات دش ــه تح ــب هم ــد مراق می بای
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران درگیــر جنــگ 
ــت،  ــالمی اس ــالب اس ــمنان انق ــلطه و دش ــام س ــا نظ ــار ب تمام عی

خاطرنشــان کــرد: ابعــاد مختلــف جنــگ بیــن جمهــوری اســالمی 
ایــران و نظــام اســتکبار در حــوزه سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و 
اجتماعــی در ســطح گســترده و بســیار پیچیــده در جریــان اســت 
و دشــمنان از هــر حربــه ای جهــت ضربــه زدن بــه نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی ایــران، به ویــژه کانــون خانــواده و نســل جــوان 

ــد. ــره می برن به
ــوع خورشــید انقــالب اســالمی  ــان اینکــه طل ــا بی ــر حاتمــی ب امی
ایــران بــه رهبــری معمــار کبیــر انقــالب حضــرت امــام خمینــی)ره( 
بــا رویکــرد » انقــالب فرهنگــی و اســالمی« پــا بــه عرصــه حیــات 
طیبــه خــود گذاشــت و بــه پیــروزی رســید، اضافــه کــرد: بــر ایــن 
اســاس پیــام انقــالب اســالمی ایــران بــه دنیــا یــک پیــام کامــال 
فرهنگــی اســت و بــر همیــن مبنــا اســتراتژی غــرب به ویژه شــیطان 

بــزرگ آمریــکا در تقابــل بــا نظــام اســالمی نیــز بــا محتــوا، ابــزار و 
روش هــا ی فرهنگــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری سال هاســت 
ــاد می کننــد و دشــمنان برآننــد  ــرم از آن ی ــوان جنــگ ن تحــت عن
ــه  ــری از مداخل ــدون بهره گی ــی و ب ــای غرب ــوذ ارزش ه ــا نف ــا ب ت
نظامــی بــه اهــداف خــود دســت یابنــد و ســرزمین های هــدف را 
اشــغال کننــد. جانشــین وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
ــرد:  ــد ک ــگ دشــمنان تاکی ــوع جن ــن ن ــه ای ــا هشــدار نســبت ب ب
ــه  ــی در کشــورمان حاکــم شــود، دشــمنان ب اگــر ارزش هــای غرب
هــدف خــود کــه پیــروزی بــر فرهنــگ مقــدس و متعالــی انقــالب 
اســالمی بــود، دســت یافته انــد؛ لــذا بایــد ارزش هــای واالی دینــی 
ــمنان  ــا دش ــد ت ــم باش ــور حاک ــال در کش ــه ح ــه و در هم همیش

نتواننــد بــه اهــداف پلیــد خــود دســت یابنــد. دانشــجو

امنیت
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،،
بــه  مــا  توســعه  اینکــه  جــای  بــه 
تولیــد پایــدار در روســتاها بینجامــد، 
مــردم بــه شــهرها هجــوم می آورنــد 
مــدام  کشــور  در  انــرژی  مصــرف  و 
بیشتر می شــود. وضعیت اقتصادی 

کشــور نیازمنــد تحــول اســت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

حذف صفر از واحد پول تاثیری در وضعیت اقتصادی ندارد 
کارشناس مسائل هسته ای:

برجام، عامل ترغیب آمریکا به »تحریم های سنگین تر«

ــو  ــی، عض ــوی  الرگان ــر موس ــید ناص ــالم س حجت االس
ــا  ــس شــورای اســالمی، ب کمیســیون اقتصــادی مجل
ــی  ــت مبن ــت دول ــه روز گذشــته هیئ ــه مصوب اشــاره ب
بــر تغییــر واحــد پــول کشــور از ریــال بــه تومــان، اظهــار 
داشــت: تغییــر واحــد پولــی ســال گذشــته نیــز مصوبــه 
ــا وجــود اینکــه خبرســاز هــم شــد،  ــه ب ــود ک ــت ب دول

امــا عملیاتــی نشــد.
وی بــا بیــان اینکــه بحــث حــذف 3 صفــر از واحــد پول 
ــی  ــای کارشناس ــوده و بحث ه ــرح ب ــور مط ــی کش مل
ــا  ــزود: ب ــد، اف ــام ش ــوع انج ــن موض ــی روی ای فراوان
ــر  ــا تغیی ــان، قطع ــه توم ــال ب ــول از ری ــر واحــد پ تغیی
محسوســی در وضعیــت اقتصــادی کشــور ایجــاد 

نمی شــود.
ــان اینکــه  ــا بی عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب
ــا هــدف افزایــش  ــی ب ــول مل حــذف صفــر از واحــد پ
ــه  ــا توج ــت: ب ــود، گف ــام می ش ــی انج ــول مل ارزش پ
ــور  ــول کش ــته ارزش پ ــال های گذش ــه در س ــه اینک ب
بــه  شــدت کاهــش پیــدا کــرده، لــذا ایــن تغییــر واحــد 
پــول در افزایــش ارزش پــول ملــی تأثیرگــذار نیســت.

ــذف  ــه ح ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــالم الرگان حجت االس
ــری در  ــچ تأثی ــول هی ــد پ ــر واح ــا تغیی ــر ی ــک صف ی

ــراز  ــدارد، اب ــردم ن ــتی م ــادی و معیش ــت اقتص وضعی
ــم  ــه ه ــد ک ــام ده ــی انج ــد اقدامات ــت بای ــرد: دول ک
ــی کشــور  ــول مل ــد مــردم و هــم ارزش پ ــدرت خری ق
ــاخص های  ــه ش ــی ک ــا زمان ــد و ت ــدا کن ــش پی افزای
ــر  ــد، تغیی ــر نکن ــی تغیی ــکل زیربنای ــه  ش ــادی ب اقتص
واحــد پــول در وضعیــت معیشــت مــردم مؤثــر نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نیــز در بازار مــردم از 
واحــد تومــان اســتفاده می کننــد، تصریــح کــرد: شــاید 
اگــر بحــث حــذف 3 صفــر از واحــد پــول کــه ســال ها 
مطــرح بــوده و بحث هــای کارشناســی فراوانــی دربــاره 
آن انجــام شــده، عملیاتــی شــود، تأثیرگذاری بیشــتری 

ــته باشد. داش
ــان اینکــه  ــا بی عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس ب
هزینــه کاغــذ یــک اســکناس 200 تومانــی حــدود 
ــادآور شــد: قطعــا تغییــر  ــا 500 تومــان اســت، ی 400 ت
مســکوکات و اســکناس ها هزینــه بســیار زیــادی را 
ــا کار  ــذا بهتــر اســت ت ــد؛ ل ــرای دولــت ایجــاد می کن ب
کارشناســی بیشــتری انجــام شــود کــه اگــر قــرار اســت 
ــذف  ــان ح ــود، هم ــذف ش ــول ح ــد پ ــری از واح صف
ــده  ــی ش ــای عملیات ــه  روی آن بحث ه ــه ب ــر ک 3 صف

ــرد. تســنیم اســت، صــورت گی

ــا  ــته ای ب ــائل هس ــناس مس ــدی، کارش ــدی محم  مه
ــق  ــن ســالگرد امضــای تواف ــه روزهــای دومی اشــاره ب
ــران از ورود  هســته ای اظهــار داشــت: هــدف اصلــی ای
ــام  ــه ن ــی ب ــرش توافق ــرات هســته ای و پذی ــه مذاک ب
ــرای  ــوان گفــت ب ــوارد می ت ــه در برخــی م »برجــام« ک
ــش  ــت، کاه ــوده اس ــب نب ــق دلچس ــن تواف ــران ای ای
اساســی تحریم هایــی بــود کــه مشــکالت اقتصــادی را 

ــود. ــرای کشــور ایجــاد کــرده ب ب
وی ادامــه داد: درواقــع اگــر اراده ای بــرای کاهــش 
اساســا  نبــود،  کشــور  در  اقتصــادی  تحریم هــای 
ایــران هیــچ انگیــزه دیگــری بــرای ورود بــه مذاکــرات 
ــس  ــال پ ــت دو س ــس از گذش ــروز و پ ــت. ام نداش
ــدف  ــه ه ــرارداد ب ــن ق ــام، ای ــرارداد برج ــای ق از امض
اصلــی خــودش کــه لغــو تحریم هــای هســته ای بــوده ، 
ــواهد  ــه ش ــرده و کلی ــدا نک ــت پی ــه دس ــه هیچ وج ب
بــه صــورت منســجم بــه مــا می گویــد کــه رژیــم 
ــد،  ــام فروبپاش ــر برج ــر اث ــود ب ــرار ب ــه ق ــا ک تحریم ه
نه تنهــا فــرو نپاشــیده، بلکــه تقویــت هــم شــده اســت.

محمــدی بــا بیــان اینکــه امــروز دولــت آمریــکا 
ــام را  ــظ برج ــران، حف ــه ای ــد ک ــر می کن ــور فک این ط
ــر  ــت: ب ــد، گف ــودش می دان ــی خ ــت مل ــت امنی اولوی

حســب ایــن دیــد آن هــا این گونــه فکــر می کننــد 
کــه هــر تحریــم جدیــد دیگــری کــه علیــه ایــران وضــع 
ــران از برجــام  شــود، باعــث ایــن نخواهــد شــد کــه ای
کناره گیــری کنــد و همیــن، عاملــی بــرای ترغیــب 
آن هــا بــه، بــه گــروگان گرفتــن نیــاز ایــران بــه مســئله 
برجــام شــده اســت و آن هــا را بــه ســمت تحریم هــای 
جدیــد ســوق داده کــه از جملــه آن می تــوان بــه تمدیــد 
قانــون آیســا و اخیــرا تصویــب تحریم هــای جدیــد در 
قالــب تحریــم S722 در ســنای آن کشــور و در نهایــت 
امضــای آن توســط رئیس جمهــور آمریــکا اشــاره کــرد. 
هســتند  نشــانه هایی  مجموعــه  این هــا  بنابرایــن 
کــه بــه مــا می گوینــد برجــام نه تنهــا تحریم هــا 
ــرای  ــی ب ــه عامل ــل ب ــود تبدی ــه خ ــرده، بلک ــع نک را رف
ــال  ــه اعم ــبت ب ــی نس ــرف آمریکای ــردن ط ــد ک متقاع

تحریم هــای جدیدتــر و ســنگین تر شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن اگــر کاهــش اساســی 
ــوزه  ــران در ح ــط خارجــی ای ــا و تســهیل رواب تحریم ه
اقتصــادی، بازرگانــی و مالــی، هــدف اصلــی مذاکــرات 
مــا و برجــام بــوده، مــا بــه هیچ وجــه بــه هــدف خــود 
ــن  ــودمندی ای ــد س ــت بای ــن جه ــیده ایم و از ای نرس

ــم. مهــر ــرار دهی ــد جــدی ق ــرارداد را محــل تردی ق



کوتاه اخبار 
 نایب رئیس کمیسیون صنایع 

اتاق بازرگانی اصفهان:
بعضی از قوانین حمایت کننده تولید 

به درستی اجرا نمی شود
صنایــع  کمیســیون  نایب رئیــس  کیمیای وطن
اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: احصــاء قوانیــن مخل 
تولیــد، عارضه یابــی واحدهــای صنعتــی تعطیل شــده 
و بررســی بهــره بانکــی و جرائــم آن در بخــش تولیــد، 
ــیون در  ــن کمیس ــت ای ــی فعالی ــوع اصل ــه موض س

سال جاری است. 
مجتبــی مالاحمــدی در چهارمیــن جلســه کمیســیون 
صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: بعضی 
ــرا  ــتی اج ــه درس ــد ب ــده تولی ــن حمایت کنن از قوانی
نمی شــود و بعضــی از قوانیــن مخــّل تولیــد بــا تمــام 
تــوان از ســوی ســازمان های دولتــی نســبت بــه 

ــود.  ــرا می ش ــادی اج ــای اقتص بنگاه ه
وی تصریــح کــرد: کمیســیون صنایــع در ســال جــاری 
بــا شناســایی و اطالع رســانی ایــن قوانیــن خواســتار 
اصــالح و بازنگــری در ایــن قوانیــن بــا هــدف تســهیل 
فضــای کســب و کار بــرای واحدهــای صنعتــی اســت.
 مالاحمــدی بهــره بانکــی موجــود را عامــل تعطیلــی 
بســیاری از واحدهــای تولیــدی برشــمرد و گفــت: در 
ــن  ــه تأمی ــدی، بیم ــد تولی ــک واح ــت ی ــاز فعالی آغ
اجتماعــی، اداره کل مالیاتــی و بانک هــا خواســتار 
دریافــت اصــل و جرائــم وجــوه هســتند؛ ولــی بــرای 
ســپرده گذاران بانکــی هیــچ ســازمان یــا نهــادی 
ــه  ــه مراجع ــا بیم ــات ی ــرای مالی ــپرده گذار ب ــه س ب

نمی کنــد. 
ــب و کار  ــط کس ــان محی ــر دیده ب ــدازی دفت وی راه ان
ــد  ــر در رص ــدام مؤث ــان را اق ــی اصفه ــاق بازرگان در ات
ــن  ــت: ای فضــای کســب و کار اســتان دانســت و گف
فضــای  از  را  دقیقــی  اطالعــات  می توانــد  دفتــر 
ــری مســئوالن  ــرای تصمیم گی کســب و کار اســتان ب

ــد. ــل کن ــع آوری و تحلی جم

برگزاری پنجمین نمایشگاه خانه 
مبلمان و دکوراسیون در اصفهان

پنجمیــن نمایشــگاه خانــه، مبلمــان  کیمیای وطن
و دکوراســیون مــدرن از ۵ تــا ۸ مردادمــاه بــا حضــور 
نمایشــگاه های  محــل  در  مشــارکت کننده   ۱۲۰
بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان 

برگزار می شود. 
ایــن نمایشــگاه در ۹ هــزار متــر مربــع فضــای 
نماینــدگان  و  شــد  خواهــد  دایــر  نمایشــگاهی 
اســتان های تهــران، اصفهــان، چهارمحــال و بختیــاری 
البــرز، همــدان، خراســان رضــوی و فــارس در آن 

ــد.  ــور دارن حض
 حضــور برندهــای برتــر صنعــت مبلمــان کشــور 
بــه  نســبت  شــرکت کننده  اســتان های  تنــوع  و 
ــگاه  ــن نمایش ــای ای ــه تفاوت ه ــل، از جمل  دوره قب

است. 
ــان  ــد، مبلم ــت، کم ــواع تخ ــگاه ان ــن نمایش  در ای
ــن  ــود و همچنی ــه می ش ــواب عرض ــرویس خ و س
 مجموعه هــای مربــوط بــه دکوراســیون داخلــی 
و آمــوزش معمــاری در ایــن نمایشــگاه حضــور 
و  مبلمــان  خانــه،  نمایشــگاه  پنجمیــن  دارنــد. 
ــای  ــا ۲۳ روزه ــاعت ۱۷ ت ــدرن از س ــیون م دکوراس
بین المللــی  نمایشــگاه های  محــل  در  یادشــده 

ــود. ــد ب ــا خواه ــان برپ ــتان اصفه اس

کوتاه از اقتصاد
 برای حل بحران آب 

فقط 5 سال زمان باقی مانده است
مشــاور عالــی وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تاکیــد بــر 
اینکــه در زمینــه آب ۵۰ ســال غفلــت کرده ایــم، 
ــرای حــل بحــران آب، فقــط یــک فرصــت  گفــت: ب
 ۵ ســاله برنامــه ششــم توســعه باقــی مانــده

است. 
محمدحســین شــریعتمدار اظهــار کــرد: اگــر در 
ــران  ــل بح ــرای ح ــعه ب ــم توس ــه شش ــول برنام ط
آب موفــق نباشــیم، فرصت هــا از دســت خواهــد 
رفــت؛ همچنیــن هرچــه زمــان بگــذرد، هزینــه  ترمیــم 
افزایــش خواهــد یافــت و حتــی غیرممکــن خواهــد 

شــد. 
ــاز،  ــی مــورد نی ــارات مال ــود اعتب وی ادامــه داد: کمب
ــل  ــه ح ــا در زمین ــای م ــر از محدودیت ه ــی دیگ یک

بحــران آب اســت. 
مشــاور عالــی وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: 
اگرچــه بســیاری از افــراد درخصــوص حــل مســئله 
بحــران آب ناامیــد هســتند، امــا معتقدیــم می تــوان 
ایــن مشــکل را حــل کــرد و حــل آن اراده می خواهــد؛ 
تعادل بخشــی منابــع زیرزمینــی، افزایــش بهــره وری، 
آبخیــزداری، اســتفاده از آب بــاران، کاهــش ضایعــات 
و ... از جملــه راه حل هــای حــل بحــران آب اســت. 

شــریعتمدار دیپلماســی آب را یکــی دیگــر از راه هــای 
حــل بحــران آب دانســت و گفــت: مــا بایــد مســائل 
را بــا کشــورهای همســایه حــل کنیــم؛ در حــال 
حاضــر بــه ایــن فکــر افتاده ایــم؛ همچنیــن بایــد بــه 
اقتصــاد آب شــامل بــازار آب، آب مجــازی و ... توجــه 

کنیــم. اقتصادآنالیــن

دبیر انجمن صنایع لبنی اعالم کرد:
 درخواستی برای افزایش 

قیمت لبنیات ندادیم
در حالــی کــه رئیــس ســازمان حمایــت از بررســی 
درخواســت صنایــع لبنــی بــرای افزایــش قیمــت در 
ســال جــاری خبــر داده بــود، دبیــر انجمــن صنفــی 
صنایــع لبنــی اعــالم کــرد کــه درخواســت ارائه شــده 
ــه  ــود؛ بلک ــاری نب ــال ج ــت در س ــش قیم ــرای افزای ب
تشکیل شــده  تعزیراتــی  پرونده هــای  می خواهیــم 
ــتی آزمایی  ــف و راس ــن تکلی ــی، تعیی ــع لبن ــرای صنای  ب

شود. 
ــر  ــاون وزی ــی، مع ــود نواب ــش محم ــه پی حــدود دو هفت
ــت  ــس ســازمان حمای ــدن و تجــارت و رئی ــت، مع صنع
ــت  ــرد: قیم ــالم ک ــدگان اع ــدگان و تولیدکنن از مصرف کنن
هیــچ یــک از محصــوالت و فرآورده هــای لبنــی افزایــش 
نداشــته و ســازمان حمایــت نیــز افزایــش قیمتــی را در 
ایــن زمینــه تصویــب نکــرده اســت؛ بنابرایــن کارخانه هــا 
قیمت هــای مصــوب  بــه  را  موظفنــد محصوالتشــان 

عرضــه کننــد. 
ــر  ــی ب ــود را مبن ــای خ ــدگان تقاض ــزود: تولیدکنن وی اف
ــه  ــن تقاضــا ب ــه ای ــد ک ــا مطــرح کردن ــش قیمت ه افزای
ــد شــیر خــام  ــه مانن ــواد اولی ــت م ــش قیم ــل افزای دلی
ــن محصــول، بلکــه  ــا در ای ــه نه تنه ــوده اســت؛ چــرا ک نب
ــز  ــا نی ــال آن ه ــای دام و امث ــدام از خوراک ه ــچ ک در هی
ــا  ــن تقاض ــه ای ــته؛ بلک ــود نداش ــی وج ــش قیمت افزای
ــد محصــوالت پتروشــیمی در  ــواردی مانن ــر اســاس م ب
ــق  ــی دقی ــه بررس ــاز ب ــه نی ــت ک ــد بسته بندی هاس تولی
ــوالت  ــده محص ــت تمام ش ــهم آن در قیم ــبه س و محاس

ــی دارد. لبن
از  حمایــت  ســازمان  در  هم اکنــون  فرآینــد  ایــن   
پیگیــری  حــال  در  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
ــورد  ــت دو م ــم از ثب ــه ه ــی در ادام ــه نواب ــت. البت اس
ــی و  ــوالت لبن ــازار محص ــت در ب ــش قیم ــف، افزای تخل
پیگیــری پرونده هــای آن هــا خبــر داده بــود. خبــر فارســی

خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
می گویــد: بــرآورد ایــن ســازمان از ســود 
ــی  ــه ســال مال ــوط ب ــت مرب ســهام عدال
۱۳۹۵ بــرای دارنــدگان یــک میلیــون 
ــت؛  ــان اس ــزار توم ــهم، ۱۵۰ ه ــان س توم
ــده، ۱۲۵  ــی ش ــون قطع ــه تاکن ــا آنچ ام

ــت.  ــان اس ــزار توم ه
پوری حســینی  عبــدهللا  علی اشــرف 
ــهام  ــود س ــدار س ــی و مق ــاره چگونگ درب
عدالــت بیــن مشــمولین ایــن ســهام 
شــد  باعــث  عدالــت  ســهام  گفــت: 
سیســتم بانکــی مــا خــود را به روزرســانی 

ــد.  کن
ــه  ــری ک ــون نف ــر از ۲۰ میلی ــار دیگ ــا ب م
وارد  را  خــود  بانکــی  شــبای حســاب 
نکرده انــد  عدالــت  ســهام  سیســتم 
انجــام  را  ایــن کار  می کنیــم  دعــوت 

دهنــد. 
شــرکت   ۴۹ از  افــزود:  پوری حســینی 
بــرای  قبلــی  قیمت گــذاری  دارای 
ــرکت  ــروز، ۳۰ ش ــا ام ــت ت ــهام عدال س
ــع  ــود توزی ــزار و س ــود را برگ ــع خ  مجم

کرده اند. 
ــزار  ــع برگ ــه مجم ــداد شــرکت هایی ک تع
 ۴۶ نکرده انــد،  توزیــع  ســود  و  کــرده 
شــرکت اســت کــه ۳۰ شــرکت از آن 
ــد و ۱۶  ــع کرده ان ــود توزی ــرکت س ۴۶ ش
ــال  ــا فع ــتند ی ــودی نداش ــا س ــرکت ی ش

نگرفته انــد.  این بــاره  در  تصمیمــی 
دربــاره  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
ــان  ــون مجامعش ــه تاکن ــرکت هایی ک ش
برگــزار نشــده، گفــت: تنهــا ســه شــرکت 
باقــی مانــده انتهــای ســال مالــی آن 
شــرکت ها ســی و یکــم تیرمــاه بــوده 

اســت. 
یکــی از آن شــرکت ها کــه بــرای مــا 
شــرکت  دارد،  هــم  ویــژه ای  اهمیــت 
اســت کــه  فــارس  هلدینــگ خلیــج 
ــت دارد  ــاه فرص ــان مهرم ــا پای ــا ت قانون

مجمــع خــود را تشــکیل دهــد. 
ــته  ــال های گذش ــی س ــرکت ط ــن ش ای
ــدد  ــرده و ع ــب ک ــی را تصوی ــود خوب س
جالــب توجهــی از ســود صاحبــان ســهام 
ــد  ــی خواه ــرکت ناش ــن ش ــت از ای عدال

شــد. 

وی توضیــح داد: تــا بــه امــروز ۳ هــزار و 
۳۴۵ میلیــارد تومــان ســود توســط ایــن 
ــده  ــین ش ــب و تحس ــرکت تصوی ۳۰ ش
ــم ســهم مشــمولین ســهام  ــن رق ــه ای ک
عدالــت اســت؛ چــرا کــه مجموعــه ســود 
تقســیمی شــرکت ها از ایــن رقــم بیشــتر 

اســت. 
ــه  ــرد: کســانی ک ــد ک پوری حســینی تاکی
محــل  از  تخصیص یافته شــان  ســهام 
ســود و تخفیــف و آورده نقــدی مجموعــا 
ایــن  و  شــده  تومــان  میلیــون  یــک 

ــان در ســامانه ســهام  ــون توم ــک میلی ی
عدالــت ثبــت شــده، تاکنــون ســودی 
معــادل ۱۲۵ هــزار تومــان بــرای عملکــرد 
ســال مالــی ۱۳۹۵ بــرای آن هــا تصویــب 
شــده اســت. بدیهــی اســت افــرادی 
کــه مقــدار ســهام عدالتشــان ۵۳۰ هــزار 
تومــان بــوده و ۴۷۰ هــزار تومــان بقیــه را 
خــود پــر نکرده انــد ۵۳ درصــد از ۱۲۵ 

ــت. ــد گرف ــان را خواهن ــزار توم ه
 شرکت هلدینگ خلیج فارس

خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
ــج  ــگ خلی ــرکت هلدین ــود ش ــاره س درب
فــارس توضیــح داد: تصــور مــا ایــن 
ــر ۶۰۰  ــغ ب ــرکت بال ــن ش ــه ای ــت ک اس
میلیــارد تومــان ســود داشــته باشــد 
اســاس ســنوات گذشــته  بــر  اگــر  و 
ســود داشــته باشــد، مجمــوع ســود 
شــرکت ها از ۴۰۰۰ میلیــارد تومــان فراتــر 
ــی  ــن اتفاق ــر چنی ــه اگ ــت ک ــد رف خواه
ــون  ــک میلی ــهام ی ــبد س ــر س ــد، ه بیفت
تومــان  هــزار   ۱۵۰ از  بیــش  تومانــی 
ــی ۱۳۹۵ ســود خواهــد  ــرای ســال مال  ب

داشت. 
وی در پاســخ بــه ابهــام افــرادی کــه 
شــرکت ها  ایــن  اگــر  می پرســیدند 
پــس از تقســیم ســود افزایــش ســرمایه 
آن هــا  عدالــت  ســهام داران  دهنــد، 
ــرکتی  ــر ش ــت: اگ ــد، گف ــد بکنن ــه بای چ
بــه همــان  دهــد،  افزایــش ســرمایه 
ــدازه کــه افزایــش ســرمایه داده ســود  ان
از مشــموالن کاهــش یافتــه و آن هــا 
در افزایــش ســرمایه شــرکت خواهنــد 
ــه  ــچ مصوب ــه هی ــی ک ــا از آنجای ــرد؛ ام ک
افزایــش ســرمایه ای موجــود نیســت، در 

نمی کنیــم. صحبتــی  این بــاره 
 زمان پرداخت سود سهام 

عدالت
پوری حســینی دربــاره زمــان پرداخــت 
ســود ســهام عدالــت اظهــار کــرد: شــورای 
ــل ۴۴  ــت های اص ــرای سیاس ــی اج عال
ــود را  ــی س ــه زمان ــرد چ ــم می گی تصمی

ــد.  پرداخــت کن
ــن  ــات ای ــابقا کلی ــورا س ــن ش ــه ای البت
موضــوع را بــه ما دســتور داده و در کلیات 
آن هیــچ ابهامــی وجــود نــدارد؛ امــا یــک 
ــا  ــران ی ــت وزی ــه هیئ ــت ک ــورد هس م
شــورای عالــی اجــرای اصــل ۴۴ قانــون 
ــن  ــه تعیی ــم ک اساســی درخواســت کردی
تکلیــف کننــد و مــا نیازمنــد یــک مصوبــه 
ــه  هســتیم کــه اگــر ان شــاءهللا آن مصوب
ــازی  ــازمان خصوصی س ــود، س ــادر ش ص
ــد.  خواهــد توانســت اجــرای دســتور کن

خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
ــم  ــا بتوانی ــه م ــی ک ــن زمان ــزود: اولی اف
ــم  ــیم کنی ــت را تقس ــهام عدال ــود س س
زمانــی اســت کــه مــا بتوانیــم ایــن ســود 
ــت  ــرمایه پذیر دریاف ــرکت های س را از ش

ــم. کنی
ــب  ــاده، تصوی ــاق افت ــون اتف ــه تاکن  آنچ
ــدد  ــه ع ــت ک ــود اس ــیم س ــود و تقس س
تومــان  میلیــارد   ۳۴۵ و  هــزار   ۳  آن 

است. 
ــت  ــن نیس ــا ای ــای م ــه داد: بن وی ادام
کــه اگــر ســودی را از شــرکت ها دریافــت 
می کنیــم، آن را بلوکــه کنیــم و آن را یــک 
جــا بپردازیــم؛ امــا اگــر ایــن کار را کردیــم 
 از روی ناچــاری بــه ایــن کار متوســل 

شدیم. 
هــدف مــا ایــن اســت کــه بــه مــرور کــه 
ــن  ــم، آن را بی ــت می کنی ــود را دریاف س
مشــمولین تقســیم کنیــم و تــا بــه امــروز 
کــه مــن خدمــت شــما هســتم، ۱۳۰ 
میلیــارد تومــان از ۳ هــزار و ۳۴۵ میلیارد 
حســاب  در  و  شــده  وصــول  تومــان 
دارد  وجــود  ســازمان خصوصی ســازی 
ــن  ــان شــهریورماه ای ــا پای و ان شــاءهللا ت
مقــدار بــه انــدازه ای برســد کــه بــا دســتور 
شــورای عالــی اصــل ۴۴ مــا مجــاز 
باشــیم قســمت اول ســود را بیــن مجمــع 

ــم. ایســنا ــیم کنی ــت تقس ــهام عدال س

رئیس سازمان خصوصی سازی عنوان کرد:

 سود ۱۲۵ هزار تومانی 
برای سهام عدالت

رئیــس بنیــاد مســتضعفان دربــاره اهــدای اســناد علــوی گفــت: 
تاکنــون حــدود ۴۰ هــزار ســند بــه ارزش ۶۰۰ میلیــارد تومــان بــه 
ــه از  مــردم مناطــق محــروم واگــذار شــده کــه ۹۹ درصــد آن هب

ســوی مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت. 
محمــد ســعیدی کیا در جمــع معاونــان، مدیــران و پرســنل 
ســتاد بنیــاد مســتضعفان بیــان کــرد: ایــن نهــاد در بخش هــای 
خدمــات حمایتــی، اجتماعــی، فرهنگــی، ســالمت، توانمندســازی 
و اشــتغال پایــدار بــا همــه تــوان بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد. 
رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا تاکیــد بــر فعالیــت جدی تــر ایــن 
نهــاد اظهــار داشــت: همــه بایــد دست دردســت هــم تــالش کنیــم 
ــرای  ــای واقعــی کلمــه بنیــادی ب ــه معن ــی ب ــا ایــن نهــاد انقالب ت

مســتضعفان باشــد. 
وی کــه بــه مناســبت آغــاز چهارمیــن ســال انتصــاب خود از ســوی 
ــالب  ــتضعفان انق ــاد مس ــت بنی ــه ریاس ــالب ب ــم انق ــر معظ رهب

ــالش  ــال ت ــر س ــه ه ــان اینک ــا بی ــت، ب ــخن می گف ــالمی س اس
ــر  ــاد نزدیک ت ــه بنی ــداف عالی ــه اه ــش ب ــش از پی ــم بی می کنی
شــویم، افــزود: ۴۳ درصــد از ســود شــرکت های تحــت پوشــش 
ــود.  ــی می ش ــرف محرومیت زدای ــاری ص ــال ج ــاد در س ــن نه ای
ــاد  ــط بنی ــوی توس ــناد عل ــدای اس ــه اه ــه ب ــعیدی کیا در ادام س
مســتضعفان اشــاره کــرد و گفــت: تاکنــون حــدود ۴۰ هــزار ســند 
بــه ارزش ۶۰۰ میلیــارد تومــان بــه مــردم مناطــق محــروم واگــذار 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــد آن هب ــه ۹۹ درص ــده ک ش

بــوده اســت. 
ــه  ــرد: هم ــد ک ــال  تاکی ــعار امس ــه ش ــاره ب ــا اش ــعیدی کیا ب س
ــرار دادن  ــا ســرلوحه ق ــاد ب ــی بنی ــات اقتصــادی و اجتماع اقدام
ــروه  ــالش گ ــود و ت ــی می ش ــی عملیات ــرد کل ــعار و راهب ــن ش ای
بنیــاد بایــد تحقــق حداکثــری ایــن شــعار در همــه مؤسســات و 

ــد. مهــر ــاد باش ــه بنی ــرکت های تابع ش

مشــاور ارشــد رئیس جمهــور گفــت: کشــور ترکیــه ۲.۵ برابــر 
ایــران تولیــد ناخالــص داخلــی دارد و ایــن در حالــی اســت 

کــه مصــرف انــرژی در آن کشــور نصــف ایــران اســت. 
ــک در  ــی مکانی ــش مهندس ــس »نق ــرکان در کنفران ــر ت اکب
ساخت وســازهای شــهری« اظهــار کــرد: در طــول ۲۲ ســالی 
ــن ســازمان  ــه کار نظــام مهندســی گذشــته، ای ــاز ب ــه از آغ ک

ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــمگیری ب ــای چش موفقیت ه
ــا  ــد ت ــث ش ــا باع ــور م ــا در کش ــوع زلزله ه ــزود: وق وی اف
مقــررات ملــی ســاختمان جدی تــر پیگیــری شــود. می تــوان 
ــر  ــده زی ــازه های ساخته ش ــه س ــت ک ــت گف ــه جرئ ــروز ب ام
نظــر نظــام مهندســی تــا حــدود زیــادی قابــل اعتمــاد اســت. 
مشــاور ارشــد رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
۳۵ درصــد پــرت حرارتــی ســاختمان های مــا از پنجــره 
ــی  ــردن جداره هــای بیرون ــق ک ــا عای ــرد: ب ــح ک اســت، تصری

ــی را کاهــش  ــرت حرارت ــوان ۱۵ درصــد از پ ســاختمان، می ت
داد. امیدواریــم در بخــش مکانیــک هــم ماننــد پــی و ســازه 

موفــق باشــیم.
 تــرکان تاکیــد کــرد: تولیــد ناخالــص داخلــی ترکیــه ســاالنه 
هــزار میلیــارد دالر اســت؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در کشــور 
ــا دو  ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــارد اس ــا ۴۰۰ میلی م
ــه  ــد ب ــن بای ــم. بنابرای ــرف می کنی ــرژی مص ــه ان ــر ترکی براب
دنبــال بهــره وری بیشــتر درصنعــت ســاختمان بــه عنــوان یک 

ــیم.  ــر باش ــت انرژی ب صنع
ــاختمان  ــرل س ــی و کنت ــام مهندس ــه نظ ــان اینک ــا بی وی ب
ــتورکاری  ــر دس ــت: ه ــتند، گف ــم نیس ــدا از ه ــه ج دو مقول
ــون شــکل  ــر اســاس ایــن قان ــد ب کــه تدویــن می شــود، بای
بگیــرد؛ در غیــر ایــن صــورت نظــام مهندســی تبدیــل بــه یــک 

ــود. ایســنا ــی می ش ــه صنف اتحادی

 ۲۱۸  ۸۵  میلیون دالر، صادرات ایران ۱۶ 
به روسیه

درصد، سهم بنگاه های کوچک 
در اشتغال زایی

 هزار تن، واردات الستیک 
در ۲ ماهه نخست امسال

صــادرات ایــران بــه روســیه در ســال ۱۳۹۵ بــه حــدود ۲۱۸ 
میلیــون دالر رســیده اســت.

ســهم بنگاه هــای کوچــک و متوســط از اشــتغال، ۸۵ درصــد 
اســت.

در ۲ مــاه نخســت ســال جــاری ۱6 هــزار تــن الســتیک خــودرو 
بــه کشــور وارد شــده اســت.
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۱۱,۶۹۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۲,۰۳۲,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید 

۶,۱۸۵,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱,۱۴۹,۴۸۰ ریال 

  گرم طال 

۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

 $ ۱,۲۵۲.۵

 اتحادیه طال   اونس جهانی طال 
جواهر و سکه 

تهران ۳,۵۹۵,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی 

۲,۴۴۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی

،،
بــرآورد ایــن ســازمان از ســود ســهام 
عدالــت مربــوط بــه ســال مالــی ۱۳۹۵ 
بــرای دارنــدگان یــک میلیــون تومــان 
ســهم، ۱۵۰ هــزار تومــان اســت؛ امــا 
آنچه تاکنون قطعی شــده، ۱۲۵ هزار 

تومــان اســت.

شرکت قارچ یکتای سپاهان
ــد و  ــک واحــد تولی ــد ی ــا تولی ــت خــود ب ــدای فعالی ــای ســپاهان از ابت ــارچ یکت شــرکت ق
ــن در  ــد ۴۰۰ ت ــزان تولی ــا می ــه در ســال ۱۳۸۲ ب ــاد جرقوی ــارچ در شــهر محمدآب ــرورش ق پ
ســال بــا هــدف ایجــاد زمینه هــای مســاعد جهــت رشــد اقتصــادی جامعــه و ارتقــای ســطح 

ــه کار کــرد.  اقتصــادی و اجتماعــی منطقــه جرقویــه ســفلی شــروع ب
ــر  ــد ب ــزوم رشــد و توســعه فعالیــت اقتصــادی شــرکت و تاکی ــه دلیــل ل در ســال ۱۳۸۵ ب
ــی نســبت  ــول و رقابت ــل قب ــود کیفیــت و کمیــت محصــول قاب ــا بهب ــدار، ب اشــتغال زایی پای
بــه راه انــدازی واحــد تولیــد کمپوســت مکانیــزه قــارچ پــس از تمــام مجوزهــای الزم اقــدام و 

فعالیــت خــود را در محــل جدیــد آغــاز کــرد.
ــارچ  ــزه، ق ــوک مکانی ــت بل ــده کمپوس ــن تولیدکنن ــرکت بزرگ تری ــن ش ــت ای ــی اس گفتن
خوراکــی، قــارچ فــرآوری، بــذر )اســپان( و خــاک پوششــی در منطقــه مرکــزی ایــران اســت.

قــارچ دکمــه ای در بســته های  یکتــای ســپاهان شــامل  قــارچ  محصــوالت شــرکت 
۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، و ۱۰۰۰ گرمــی، قــارچ اســالیس تــازه در کارتن هــای ۴ کیلویــی، قــارچ 
مختلــف  انــواع  در  فلــه  تــازه  قــارچ  و  ۱۶ کیلویــی  ۴ کیلویــی،  کارتن هــای  در   تــازه 

است.

ــالمی  ــداری اس ــروه بانک ــر گ مدی
ثامــن مجــوز  گفــت: مؤسســه 
ــز از  ــزی نی ــک مرک ــت و بان نداش
مدت هــا پیــش در ایــن خصــوص 
ــفانه  ــا متاس ــود؛ ام ــدار داده ب هش
مــردم بــه اطالعیه هــا و مجوزهــای 
ــد؛  ــی نکردن ــزی توجه ــک مرک بان
ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــود  ــه س ــاتی ک ــه مؤسس ــد ب نبای
می دهنــد،  پیشــنهاد  را  زیــادی 

ــد.  ــاد کنن اعتم
ــت  ــاره وضعی ــدری درب ــران ن کام
ایــن روزهــای بانک هــا و شــایعاتی 
ــا در  ــی از بانک ه ــاره بعض ــه درب ک

مــورد ورشکستگی شــان مطــرح می شــود، اظهــار داشــت: تنهــا مرجــع 
ــک مرکــزی اســت  ــه، بان ــن قضی ــرای اطالع رســانی ای ــاد ب ــل اعتم قاب
ــر  ــا منتش ــتگی بانک ه ــاره ورشکس ــه درب ــری ک ــر خب ــه ه ــد ب و نبای

ــدارد.  ــار ن ــری اعتب ــر خب ــرا ه ــرد؛ زی ــه ک ــود توج می ش
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا بایــد بــه اطالعیه هــا و بخشــنامه ها و اظهــارات 
مســئوالن بانــک مرکــزی توجــه شــود، افــزود: اگــر مــردم بخواهنــد در 
ایــن زمینــه بــه هــر خبــر یــا صحبتــی از ســوی افــراد غیرمســئول توجــه 
ــاک اســت؛ زیــرا ایــن موضــوع مســئله کوچکــی  کننــد، مســلما خطرن

نیســت و اعتمــاد مــردم بــه سیســتم بانکــی از بیــن مــی رود. 
نــدری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه کســی پاســخگوی بــه وجــود 
آمــدن بی اعتمــادی در جامعــه اســت، گفــت: افــرادی کــه شــایعه پراکنی 
و خبرهــای نادرســتی منتشــر می کننــد، مســئول پاســخگویی بــه ایــن 

جامعــه  در  بی اعتمــادی  فضــای 
هســتند. 

مدیــر گــروه بانکــداری اســالمی 
ــک  ــی بان ــی و بانک پژوهشــکده پول
مرکــزی خاطرنشــان کــرد: مؤسســه 
بانــک  و  نداشــت  مجــوز  ثامــن 
ــش در  ــا پی ــز از مدت ه ــزی نی مرک
ــود؛  ــدار داده ب ــوص هش ــن خص ای
امــا متاســفانه مــردم بــه اطالعیه هــا 
و مجوزهــای بانــک مرکــزی توجهــی 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای نکردن
مــردم نبایــد بــه مؤسســاتی کــه 
ســود زیــادی را پیشــنهاد می  دهنــد، 

ــد. ــاد کنن اعتم
ــه را از  ــت: کاســپین، مجــوز اولی ــاره مؤسســه کاســپین گف ــدری درب  ن
بانــک مرکــزی گرفتــه بــود؛ امــا بــه دلیــل اینکــه منابــع الزم را نداشــت 
تخلــف کــرد. البتــه در ایــن خصــوص مســئوالن بانــک مرکــزی 
ــاره ادغــام بانک هــا نیــز افــزود:  توضیحــات الزم را داده بودنــد. وی درب
مشــکالت ایــن روزهــای بانک هــا تعامــل آن هــا بــا بانک هــای خارجــی 
ــس،  ــر فاینان ــی نظی ــارات بین الملل ــم از اعتب ــه نمی توانی ــت و اینک اس
ــام  ــوع ادغ ــا موض ــم؛ ام ــتفاده کنی ــا اس ــط کارگزاری ه ــس و رواب یوزان

ــد.  ــاط کمــک کن ــن ارتب ــراری ای ــه برق ــد ب می توان
ــی  ــتم بانک ــه در سیس ــی ک ــل ضعف های ــه دلی ــرد: ب ــح ک ــدری تصری ن
وجــود دارد، بانک هــا اعتبــارات الزم را ندارنــد و بــرای رفــع ایــن مشــکل 
ــد مشــکالت بانک هــا  ــا بتوانن پیشــنهاد ادغــام بانک هــا مطــرح شــد ت

را حــل کننــد. ایلنــا

وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
گفــت: بیــش از ۲۰۰ هــزار میلیــارد 
تومــان در بخــش رفــاه هزینــه 
کمــی  پــول  ایــن  می کردیــم؛ 
نیســت؛ امــا فقــر کــم نشــد؛ 
کــه  می دهــد  نشــان  بنابرایــن 

نظریــه نداشــتیم. 
ــگاه خبــری ربیــع،  ــه گــزارش پای ب
علــی ربیعــی بــا حضــور در برنامــه 
بــا  خبــری  ویــژه  گفت وگــوی 
تاکیــد بــر اینکــه بایــد از نظــام 
ــت شــود،  ــن اجتماعــی مراقب تأمی
افــزود: ۱۳ میلیــون و ۸۰۰ هــزار 
ــه  ــم ک ــی داری ــر بیمه شــده اصل نف

برخــی از آن هــا حــق بیمــه خــود را خودشــان پرداخــت می کننــد و قــرار 
ــد؛ امــا محقــق  شــد حــق بیمــه برخی هــا را هــم دولــت پرداخــت کن

نشــد. 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: مشــغول اصــالح ســاختاری 

هســتیم و بــه منابــع جدیــد فکــر می کنیــم. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، اصلی ترین 
وزارتخانــه ای اســت کــه سیاســت های اجتماعــی و رفاهــی را در جامعــه 
پیگیــری می کنــد، گفــت: بایــد سیاســت های فقرزدایــی و اشــتغال را 
اجــرا و بــه هــم نزدیــک و امنیــت شــغلی را تأمیــن کنیــم. وی ادامــه 
ــل  ــار خل ــت و دچ ــی داش ــرات اساس ــای کار تغیی ــه و تقاض داد: عرض
 شــد و بنگاه هــای مــا ضعیــف شــدند و نیروهــای آن هــا ریــزش پیــدا  

کرد.

 ربیعــی گفــت: زمانــی کــه تعــادل 
ــه  ــروی کار ب ــای نی ــه و تقاض عرض
ــران  ــم کارگ ــد ه ــورد، بای ــم بخ  ه

و هم بنگاه ها را تقویت کنیم. 
ــه  ــد زمین ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
اســتمرار بنگاه هــا را فراهــم کنیــم تا 
بــه بازارهــای جهانی متصل شــوند، 
افــزود: نیازمنــد بهبــود فضــای 
کســب و کار هســتیم؛ یعنــی بایــد 
ــرد.  ــر بگی ــه را در ب ــا هم ــن فض ای
ربیعــی افــزود: اگــر در مســکن مهر 
ــم،  ــت می کردی ــذاری درس هدف گ
بــدون  نیازمنــدی  هیــچ  اکنــون 

ــود.  ــکن نب مس
ــر در شــهر و  ــاوت خــط فق ــه تف ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــد  ــدرت خری ــای ق ــر مبن ــر را ب ــد فق ــرد: بای ــه ک روســتا اشــاره و اضاف
ســنجید. احســاس فقــر در افــراد متفــاوت اســت و بســتگی بــه نــوع 

ــا دارد.  ــی آن ه ــرش و زندگ نگ
ربیعــی بــا بیــان اینکــه قــدرت خریــد شــاغالن، بازنشســتگان و به ویــژه 
کارگــران مــا پاییــن اســت، گفــت: نســبت مــزد بــه نســبت خریــد بــا 

کرامــت پاییــن اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال ریشــه کن کــردن فقــر مطلــق هســتیم، 
افــزود: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در دولــت دوازدهــم با اجرای 
سیاســت های اشــتغال فراگیــر و اختصــاص یــک و نیــم میلیــارد دالر 
منابعــی کــه قــرار اســت تخصیــص داده و وارد چرخــه شــود، می توانیــم 

فقــر مطلــق را کنتــرل کنیم.

تولید ملی با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم فقر کم نشدبه سودهای زیاد اعتماد نکنید

مصرف انرژی در ترکیه نصف ایران استهبه ۴۰ هزار سند به محرومان از سوی رهبری

امامی 



هشتبهشت

 ازدواج ۱۰۰ زوج ناشنوا 
در مقبره عالمه مجلسی

 
M.Zagheian@eskimia.ir

محمد زاغیانگروه اصفهان

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
جشــن پیونــد آســمانی ۱00 زوج ناشــنوا پنجشــنبه 05 
ــان  ــی)ره( اصفه ــه مجلس ــره عالم ــوار مقب ــاه در ج مردادم

می شــود. برگــزار 

حجت االســالم رضــا صادقــی اظهــار داشــت: همزمــان 
ــالروز  ــن س ــت و همچنی ــت کرام ــر و برک ــر خی ــه پ ــا ده ب
تکریــم و تجلیــل از امامــزادگان جلیل القــدر ۱00 زوج ناشــنوا 
پیونــد آســمانی خــود را در جــوار حــرم مطهــر مقبــره عالمــه 

ــد. ــن می گیرن ــان جش ــی)ره( اصفه مجلس
وی افــزود: ایــن مراســم روز پنجشــنبه 5 مردادماه از ســاعت 
9 صبــح بــا حضــور حجت االســالم احمــد شــرف خانی 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقاف و امــور خیریه، 
ــئوالن  ــی از مس ــان و جمع ــتاندار اصفه ــور اس ــول زرگرپ رس

ــزار می شــود. ــه برگ ــه متبرک ــن بقع اســتانی در جــوار ای
ــور  ــاف و ام ــت: اداره  کل اوق ــان گف ــاف اصفه ــر کل اوق مدی
ــا هــدف ترویــج  ــه اســتان اصفهــان ایــن مراســم را ب خیری
ــهیل ازدواج  ــرد تس ــا رویک ــالمی و ب ــبک اس ــه س ــی ب زندگ

ــد. ــزار می کن ــان برگ ــرای جوان ــان ب آس
وی ادامــه داد:  ایــن جشــن ازدواج در راســتای اجــرای 
ــات  ــل موقوف ــش و از مح ــان نیک اندی ــات واقف ــه نی امینان
ــکاری و  ــا هم ــه ب ــه جهیزی ــت ازدواج و تهی ــا نی ــق ب منطب
ــتی  ــتان و اداره کل بهزیس ــنوایان اس ــون ناش ــارکت کان مش

ــود. ــرا می ش ــال اج ــن س ــرای دومی ــتان ب اس

بزرگداشت برترین شکسته نویس 
جهان در تخت فوالد اصفهان  

مدیــر مجموعــه تاریخــی، فرهنگــی و  کیمیای وطن
ــعر، ادب و  ــی ش ــینی اهال ــوالد از شب نش ــت ف ــی تخ مذهب
هنــر بــرای بزرگداشــت اســتاد عبدالمجیــد طالقانــی در تکیــه 

سیدالعراقین خبر داد.
  ســید علــی معرک نــژاد بــا بیــان اینکــه مراســم بزرگداشــت 
اســتاد عبدالمجیــد طالقانــی در تکیــه ســیدالعراقین بــا 
حضــور اهالــی شــعر و ادب اصفهــان در تخــت فــوالد برگــزار 
ــط و  ــه خ ــام آوران عرص ــی از ن ــت: یک ــار داش ــود، اظه می ش
خوشنویســی کــه نامــش بــر تــارک لــوح زریــن هنــر اســالمی 

ــت. ــی اس ــد طالقان ــتاد عبدالمجی ــد، اس می درخش
وی بــا بیــان اینکــه عبدالمجیــد از نوابــغ مســّلم خوشنویســی 
و از ارکان چهارگانــه خوشنویســان جهــان بــه شــمار می آیــد، 
افــزود: همان گونــه کــه میرعمــاد در نســتعلیق، میــرزا احمــد 
نیریــزى در نســخ و یاقــوت در ثلــث ســرآمد هســتند، اســتاد 
عبدالمجیــد طالقانــی در خــط شکســته همتایــی نداشــته و 
چنــان اعجــاز در نوشــتن شکســته کــرد کــه نامــش بــا نــام 
شکســته نســتعلیق، پیونــدی جدایی ناپذیــر پیــدا کــرد و خــط 

شکســته را بــه حــد کمــال رســاند. 
ــزرگان و  ــره ب ــاد و خاط ــت ی ــر گرامیداش ــد ب ــا تاکی وی  ب
هنرمنــدان مدفــون در ســرزمین مقــدس تخــت فــوالد 
ویژه برنامــه  اولیــن  گذشــته  ســال  در  داشــت:  اظهــار 
ــا  ــی تخــت فــوالد ب ــری و ادب معرفــی مفاخــر فرهنگــی، هن
ــزاری مراســم گرامیداشــت  ــا برگ ــاب« ب ــوان »شــب مهت عن
اســتاد جالل الدیــن همایــی در 25 اســفندماه آغــاز شــد 
ــن برنامــه  ــی دومی ــد طالقان و بزرگداشــت اســتاد عبدالمجی
ــزرگان  اســت کــه در راســتای معرفــی بهتــر و بیشــتر ایــن ب

می شــود.  برگــزار 
اســتاد  بزرگداشــت  مراســم  کــرد:  اضافــه  معرک نــژاد 
ــاعت  ــاه، س ــنبه 5 مردادم ــی روز پنجش ــد طالقان عبدالمجی
20:30 بــا ســخنرانی اســتاد کابلــی از هنرمنــدان بــزرگ 
ــه، تکیــه  ــان فیــض، کوچــه وال عرصــه خوشنویســی در خیاب

می شــود. برگــزار  ســیدالعراقین 
 درویــش عبدالمجیــد طالقانــی خوشــنویس، هنرمنــد، کاتب، 
عــارف و شــاعر ایرانــى از اعضــای انجمــن ادبــی مشــتاق بــه 
 شــمار می رفــت؛ از بیســت ســالگی خوشنویســی را آغــاز و در 
ســی ســالگی آن را بــه اوج کمــال رســاند. وی پیــرو ســبک 
بازگشــت بــود و گاه غزل هــای عاشــقانه می ســرود و رباعــی 
و مــاده تاریــخ می ســاخت. وی در اشــعارش »مجیــد« 
ــت  ــت اس ــزار بی ــعارش دو ه ــوان اش ــرد و دی ــص می ک تخل
ــزرگ در ۱5  ــه چــاپ رســیده. ســرانجام ایــن اســتاد ب کــه ب
محــرم ۱۱85ق در ســی وپنج ســالگى در اصفهــان درگذشــت 
ــزار  ــک م ــر نزدی ــه می ــان تکی ــاى جلوخ ــزار وی در فض و م

میرفندرســکى در تخــت فــوالد اصفهــان قــرار دارد.

 موفقیت یک اصفهانی 
در جشنواره بین المللی طنز کودکان 
مدیــر خانــه کاریکاتــور و طنــز حــوزه هنــری اصفهــان گفــت: 
انیمیشــن و طنــز  بین المللــی  جایــزه ویــژه جشــنواره 
کــودکان لیبــو چیــن توســط یــک کاریکاتوریســت اصفهانــی 
کســب شــد. پیــام پورفــالح بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جایــزه 
توســط مجتبــی حیدرپنــاه کاریکاتوریســت اصفهانــی کســب 
ــه  ــود ک ــودکان ب ــنواره ک ــن جش ــوع ای ــزود: موض ــد اف ش
ــر روی ویلچــر  ــه ب ــی را ک ــر کودک ــاه تصوی ــی حیدرپن مجتب

ــی اســت، کشــیده.  ــی لِ ــازی لِ ــال ب نشســته و در ح
وی  گفــت: کاریکاتــور در اصفهــان در وضعیــت خوبــی 
ــر  ــک کاریکاتوریســت دیگ ــز ی ــش نی ــدی پی ــرار دارد؛ چن ق
ــزه  ــان، جای ــن دوغ ــی آدی ــنواره بین الملل ــی در جش اصفهان
ــه یکــی  ــی اســت ک ــن در حال ــژه را از آن خــود کــرد و ای وی
ــرس  ــر ورلدپ ــنواره معتب ــار جش ــوح افتخ ــوان ل ــر از بان دیگ
کارتــون پرتغــال را بــا موضــوع سانســور در بخــش کاریکاتــور 

ــرد. ــب ک ــی کس ــی مطبوعات موضوع

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــد  »از دولتمــردان انتقــاد دارم کــه چــرا می گذارن
و  آمــوزش  بــه  انتقــادات ســند 2030  همــه 
محیــط  زیســت،  ســازمان  بشــود،  پــرورش 
بهداشــت و دیگــران هــم بایــد در حوزه خودشــان 

ــند.« ــخگو باش پاس
نیــروی  و  برنامه ریــزی  پژوهــش،  معــاون 
گفــت:  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  انســانی 
از  پایــدار ۱7 هــدف دارد کــه یکــی  توســعه 
ــر  ــداف دیگ ــت و در اه ــوزش اس ــداف آن آم اه
موضوعاتــی هســتند کــه بــار مــا را بــرای آمــوزش 
ــاد دارم  ــردان انتق ــد. از دولتم ــنگین تر می کنن س
کــه چــرا می گذارنــد همــه انتقــادات ســند 2030 
بــه آمــوزش و پــرورش بشــود؛ ســازمان محیــط 

 زیســت، بهداشــت و دیگــران هــم بایــد در حــوزه 
ــند. ــخگو باش ــان پاس خودش

ــان  ــرام محمدی ــن به ــالم محی الدی  حجت االس
محتــوای  تولیــد  تخصصــی  همایــش  در 
ــند 2030  ــه  س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب الکترونیک
یــک مســئله مهــم بــود و معتقدیــم بــر حســب 
ــر  ــام ب ــی نظ ــت های کل ــی سیاس ــون اساس قان
عهــده مقــام معظــم رهبــری اســت، افــزود: 
ــوری اســالمی در مقطعــی 2030  مســئوالن جمه
را در چارچــوب قواعــد بین المللــی تحــت عنــوان 
توســعه پایــدار پذیرفتنــد؛ امــا پــس از پذیرفتــن 
ــه  ــالب ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــدند ک ــه ش متوج
ــف  ــند مخال ــن س ــا ای ــی ب ــت کل ــوان سیاس عن

ــتند.   هس
ــن و  ــرد: معتقدی ــد ک ــئله تاکی ــن مس ــر ای وی ب

ــوای  ــان وارد محت ــورت همزم ــه ص ــن ب منتقدی
ســند 2030 شــدند؛ امــا رهبــر معظــم انقــالب در 
ــد:  ــان فرمودن ــا معلم ــدار ب ــت ماه در دی اردیبهش
»بنــده اساســا فــارغ از محتویــات 2030 بــه طــور 
ــدارم و نمی پســندم  ــول ن ــن ســند را قب ــی ای کل
ــوزش و  ــرای آم ــی ب ــه بیرون ــک مجموع ــه ی ک

ــد.« ــن تکلیــف کن ــا تعیی ــرورش م پ
ــه  ــه ب ــه کســانی ک ــه زندگینام ــان اینک ــا بی وی ب
کشــور مــا عــزت دادنــد، بایــد در کتاب هــای 
درســی منعکــس شــود، افــزود: آمــوزش و 
ــد  ــف می دان ــزم و موظ ــودش را مل ــرورش خ پ
ــالمی و  ــالب اس ــت انق ــه هوی ــی را ک آن چیزهای
نظــام جمهــوری اســالمی  اســت، تقویــت کنــد و 
توســعه دهــد.وی بــا اظهــار اینکــه چیــزی بــه نام 
ســند بــه وزارت آمــوزش و پــرورش ابــالغ نشــده، 
افــزود:  بیشــتر تیرهــای منتقــدان ناشــی از ســند 
2030 بــه وزارت آمــوزش و پــرورش اصابــت کــرد؛ 
ــس  ــرورش هیچ ک ــوزش و پ ــا در آم ــا مطمئن ام
ــار،  ــی، ایث ــه ارزش هــای اخالق راضــی نیســت ک
شــهادت و ارزش هــای ملــی و مذهبــی تضعیــف 

شــود.
 عمر مفید یک کتاب درسی، 5 سال 

است
نیــروی  و  برنامه ریــزی  پژوهــش،  معــاون 
انســانی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره 
بــه اینکــه تألیــف کتــب درســی مشــکالت 
ــن کتاب هــا  ــال دارد، چــرا کــه ای ــه دنب خــود را ب
ــت  ــه مطابق ــردم جامع ــوم م ــکار عم ــا اف ــد ب بای

داشــته باشــد، گفــت: بایــد هــر 5 ســال یک بــار 
کتاب هــای درســی بازنگــری شــوند؛ امــا 39 
ســال کتــاب ریاضیــات در کشــورمان عــوض 
نشــد و کســی هــم نپرســید کــه چــرا ایــن 

نمی شــوند. بازنگــری  و  بــه روز  کتاب هــا 
وی بیــان داشــت: یکــی از رویکردهــای مــا تولیــد 
ــرد  ــام رویک ــت و تم ــی اس ــوای الکترونیک محت
نیســت؛ چــرا کــه ســند تحــول بنیادیــن از 
ــد  شــاخه های مختلفــی برخــوردار اســت کــه بای

ــا توجــه شــود. ــام آن ه ــه تم ب

 محمدیــان در ادامــه ابــراز داشــت: در ســند تحول 
بنیادیــن ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــای  ــی و فضاه ــای درس ــا و برنامه ه ــه کتاب ه ک
یادگیــری متنــوع شــوند و محیــط یادگیــری تنهــا 
کالس مدرســه نباشــد؛ پــارک، خیابــان، مســجد، 
... هــم می توانــد محیــط  حیــاط مدرســه و 

ــد. ــوزان باش ــری دانش آم یادگی
 وسایل آموزشی دیروز پاسخگوی نسل 

آینده نیست
 در ادامــه ایــن همایــش مدیــر کل آمــوزش 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــرورش اصفه و پ
توســعه تولیــد محتــوای الکترونیکــی از نیازهــای 
اساســی آمــوزش و پــرورش اســت، گفــت:  
امــروز همــه معــادالت در آمــوزش و پــرورش بــه 
ــیرها  ــیاری از مس ــه در بس ــرا ک ــورده؛ چ ــم خ ه
ــس  ــخگوی تدری ــروز پاس ــی دی ــایل آموزش وس

ــود. ــد ب ــده نخواه ــل آین نس
ــداف  ــروز اه ــزود: ام ــا اف ــن قائدیه   محمدحس
ــد  ــه درســی ایجــاب می کن ســند تحــول و برنام
کــه مــا تولیــد محتواهــای چندرســانه ای داشــته 
باشــیم و معلــم بایــد بتوانــد ایــن محتــوا را ایجاد 
کنــد؛ چــرا کــه کســی از بیــرون ایــن محتواهــا را 
تولیــد نمی کنــد و در غیــر ایــن صــورت معلمــان 
و آمــوزش و پــرورش از علــوم جدیــد بــاز خواهند 

مانــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان اصفهــان  
ــتند  ــت هس ــغول فعالی ــی مش ــزار فرهنگ 58 ه
ــوند  ــک ش ــه الکترونی ــد  وارد عرص ــه می توانن ک
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  بایــد   افــزود: 
 موجــود بتوانیــم تولیــد محتــوای الکترونیکــی در 
آمــوزش و پــرورش را در راســتای پیشــرفت 
ــرای حرکــت  ــم و ب دانش آمــوزان در پیــش گیری
ــوا  ــام محت ــدن تم ــی ش ــمت الکترونیک ــه س ب

ــم. ــت کنی حرک

ــتان  ــتی اس ــگیری بهزیس ــور پیش ــاون ام مع کیمیای وطن
اصفهــان بــا بیــان اینکــه اعتیــاد بــه هروئیــن در صــدر مــواد مخدر 
ــر از  ــش از 300 نف ــال بی ــت امس ــاه نخس ــت: در 3 م ــت، گف اس
بانــوان معتــاد بــا مراجعــه بــه مراکــز بازپــروری و تــرک اعتیــاد 

درمان شدند.
مجتبــی ناجــی دربــاره مراجعــه بانــوان معتــاد بــه مراکــز 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــال اظه ــت امس ــاه نخس ــروری در 3 م بازپ
مدت زمــان ۱85 نفــر از بانــوان معتــاد بــه مراکــز MTN یــا 
ــاد  ــرک اعتی ــای ت ــه کمپ ه ــم ب ــر ه ــی و ۱93 نف ــادون درمان مت

ــد. ــه کردن مراجع
ــر  ــه ه ــداد مراجع ــی تع ــادون درمان ــه در مت ــان اینک ــا بی وی ب
فــرد بســته بــه مرحلــه درمــان او متفــاوت اســت، افــزود: 
در ایــن مراکــز، بیمــاران بــرای دریافــت خدماتــی همچــون 

ــی دیگــر  ــادون و خدمــات درمان درمــان ســرپایی و دریافــت مت
ــت:  ــاد گف ــرک اعتی ــای ت ــاره کمپ ه ــد. وی درب ــه می کنن مراجع
ــه صــورت  ــاد ب ــراد معت ــه بهزیســتی اف ــای وابســته ب در کمپ ه

ــتند. ــان هس ــت درم ــته و تح ــت داش ــبانه روزی اقام ش
ــدر در  ــواد مخ ــرف م ــش و مص ــزان گرای ــوص می ــی درخص ناج
بیمــاران گفــت: مصــرف ایــن افــراد عمومــا بــه صــورت مصــرف 
ــاک و  ــن و تری ــه و هروئی ــرف شیش ــی مص ــوده؛ یعن ــدگاه ب چن
الــکل را تجربــه کردنــد و اگــر از آن هــا دربــاره مصرفشــان پرســیده 

ــد. ــام می برن ــوارد ن ــن م ــی ای شــود، از تمام
ــن  ــه هروئی ــدگان ب ــتر مصرف کنن ــه بیش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اعتیــاد دارنــد، افــزود: ایــن الگــو در بیــن زنــان و مــردان تفــاوت 
چندانــی نــدارد؛ امــا بیشــتر مراجعانــی کــه بــه مراکــز بازپــروری 

آمدنــد، بــه ایــن مــاده مخــدر اعتیــاد شــدیدی داشــتند.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی کاشــان از کشــف 53 شــیء 
محوطــه تاریخــی تدفینــی جوشــقان و اســترک کاشــان بــا 
ــا بیــان اینکــه  قدمــت 3200 ســال خبــر داد. محســن جــاوری ب
40 شــی در جوشــقان و اســترک کاشــان مــورد مرمت و بازســازی 
قــرار گرفــت، اظهــار داشــت: از ســال گذشــته بــر اســاس ارســال 
گزارش هایــی مبنــی بــر حفاری هــای غیرقانونــی در منطقــه 
ــر  ــت و ب ــورت گرف ــه ص ــد از منطق ــترک، بازدی ــقان و اس جوش
اســاس داده هــای ســطحی بــه  دســت آمــده، تصمیــم گرفته شــد 
ــرد. ــات نجات بخــش صــورت گی ــک عملی ــه ی ــن منطق ــا در ای ت

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اینکــه ایــن اشــیاء شــامل ســفال، مفرق، 
صــدف و عقیــق، فنجــان، کــوزه، کاســه و درپــوش  اســت، گفــت: 

در مرحلــه اول 40 قطعــه از ایــن اشــیاء در مــوزه ملــی بــاغ فیــن 
ــن  ــزود: ای ــت. وی اف ــرار گرف ــوم ق ــد عم کاشــان در معــرض دی
محوطــه از منتهی الیــه روســتای جوشــقان کاشــان شــروع شــده 
ــا منتهی الیــه روســتای اســترک ادامــه دارد و در ایــن ابعــاد،  و ت
محوطــه تدفینــی متعلــق بــه دوره آهــن بــا قدمــت 2800 تــا 3200 
ســال مربــوط بــه هــزاره قبــل از میــالد کشــف شــد. وی تصریــح 
کــرد: اهــداف ایــن عملیــات ســاماندهی منطقــه، مستندســازی 
و نقشــه برداری در جهــت ثبــت ملــی و کســب اطالعــات در 
ــت و  ــه اس ــی محوط ــی و باستان شناس ــت تاریخ ــه وضعی زمین
ــه میــزان 40 میلیــون تومــان انجــام شــد و در آن  ــاری ب ــا اعتب ب
ــاوت  ــف و در زمان هــای متف ــه صورت هــای مختل ــی ب تدفین های
همــراه بــا هدایایــی شــامل ظــروف ســفالی، مهره هــای ســنگی 

ــا می شــود. کشــف شــد. از ایــن اکتشــافات نمایشــگاهی برپ

ــگاه  ــان اســالم ISC، پای ــوم جه ــگاه اســتنادی عل ــالم پای ــا اع ب
ــت  ــم آی.اس.آی )ISI-ESI( فهرس ــی عل ــاخص های اساس ش
ــار  ــاه یکب ــر دو م ــر را ه ــی برت دانشــگاه ها و مؤسســات تحقیقات
روزآمــد می کنــد و بــه معرفــی دانشــگاه ها و مؤسســات تحقیقاتــی 
یــک درصــد برتــر دنیــا می پــردازد کــه در آخریــن فهرســت آن، 4 
دانشــگاه صنعتــی، علــوم پزشــکی و جامــع اصفهــان و دانشــگاه 

ــد.  ــرار گرفتن ــا ق کاشــان در جمــع مؤثرترین هــای دنی
ــن دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور،  ــن اســاس در بی ــر ای ب
دانشــگاه   22 پژوهشــگاه،   4 پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه   ۱2
جامــع، ۱0 دانشــگاه صنعتــی و 2 دانشــگاه غیرمتمرکــز در جمــع 
موثرترین هــای دنیــا قــرار گرفتنــد و در بیــن دانشــگاه های علــوم 
ــیراز،  ــتی، ش ــهید بهش ــران، ش ــگاه های ته ــور دانش ــکی کش پزش
اصفهــان، تبریــز، مشــهد، ایــران، کرمــان، بقیةهللا)عــج(، مازندران، 

زاهــدان و کردســتان در جمــع موثرترین هــا بودنــد. در بیــن 
ــدرس،  ــت م ــران، تربی ــگاه های ته ــع، دانش ــگاه های جام دانش
ــان،  ــتی،  اصفه ــهید بهش ــز، ش ــهد، تبری ــی مش ــیراز، فردوس ش
رازی، گیــالن، بوعلــی ســینا، کاشــان، شــهید باهنــر کرمــان، 
ــارس،  ــج ف ــرا)س(، خلی ــوج، الزه ــزد، یاس ــمنان، ی ــه، س ارومی
ــق  ــی)ره( و  محق ــام خمین ــی ام ــدران، بین الملل ــهرکرد، مازن ش

ــد.  ــای گرفتن ــا ج ــای دنی ــن موثرترین ه ــی در بی اردبیل
در بیــن دانشــگاه های صنعتــی کشــور دانشــگاه امیرکبیــر، 
شــریف، علــم و صنعــت ایــران، اصفهــان، دانشــگاه خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی، نوشــیروانی بابــل، شــاهرود، ســهند و شــیراز 
بــا حفــظ جایگاهشــان در مقــام دانشــگاه های یــک درصــد 
ــوع  ــد و دانشــگاه صنعــت نفــت در مجم ــی ماندن ــا باق ــر دنی برت

ــت. ــرار گرف ــر ق ــگاه های برت دانش

سرشــبکه عرفــان حلقــه و 8 عضــو ایــن جریــان در شاهین شــهر 
دســتگیر شــدند. در ادامــه برخــورد قاطــع ســربازان امــام 
زمان)عــج( بــا عرفــان کذایــی، حلقــه و سرشــبکه های ایــن 
جریــان منحــرف در ســطح اســتان، لیــدر اصلــی و یکــی از 
ــه همــراه 8 نفــر از اعضــای ایــن  سرشــبکه های عرفــان حلقــه ب

گــروه در شاهین شــهر دســتگیر شــدند. 
اطالعیــه ای  در  اصفهــان  اســتان  ســپاه صاحب الزمان)عــج( 
از دســتگیری 8 نفــر از اعضــا و طرفــداران شــبکه انحرافــی 
توســط ســربازان گمنــام  در شاهین شــهر  »عرفــان حلقــه« 
ــا  ــت: ب ــده اس ــه آم ــن اطالعی ــر داد. در ای ــج( خب ــام زمان)ع ام
تالش هــای شــبانه روزی ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( 
اســتان اصفهــان، شــبکه منحــرف عرفــان حلقــه شناســایی و بــا 
اســتعانت از خداونــد ســبحان و تالش هــای انجام گرفتــه بــا 

ــی  ــه  کل ــی، ب ــبکه های اصل ــی از سرش ــدرس و یک ــتگیری م دس
ــون و  ــیوه های گوناگ ــه ش ــن اطالعی ــه ای ــد. در ادام ــی ش متالش
ــراد جامعــه در  ــان و اف ــرای جــذب جوان ــان ب ــن عرف ــده ای پیچی
ــد  ــی آن هــا مطــرح و تأکی ــه انحــراف کشــیدن عقیدت راســتای ب
شــده اســت کــه پاســداری از فرهنــگ غنــی ایــران اســالمی جــزو 
ــه  ــبب هرگون ــن س ــه همی ــرار دارد و ب ــپاه ق ــی س ــتورکار ذات دس
ــه مــورد رصــد و اشــراف ســربازان  ــن زمین ایجــاد انحطــاط در ای
گمنــام امــام زمان)عــج( قــرار می گیــرد. یکــی از دستگیرشــدگان 
ــزوات  ــا و ج ــش کتاب ه ــی پخ ــر اصل ــات، عنص ــن عملی در ای
عرفــان حلقــه در ســطح اســتان اصفهــان و از سرشــبکه های 
اصلــی ایــن فرقــه انحرافــی در کشــور بــوده اســت. ایــن عنصــر 
کلیــدی در تجمعــات اعتراضــی ایــن فرقــه حضــور داشــته و مــورد 

ــت. ــوده اس ــی ب ــی و امنیت ــای اطالعات ــد نیروه رص

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

هروئین، صدرنشین جدول مصرف معتادان

 اشراف اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان رونمایی  از40 شیء تاریخی در جوشقان و استرک کاشان 
بر رهبر عرفان کاذب

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اعالم کرد:

دانشگاه های استان اصفهان در جمع مؤثرترین های دنیا

 ساختارشناسی شعر کودک و 
 نوجوان با رویکردی 

تاریخی تحلیلی  
کتــاب »ساختارشناســی تاریخی تحلیلــی شــعر 
کــودک و نوجــوان« اثــر محمــد دهریــزی از ســوی 

ــازار کتــاب شــد. ــه ب انتشــارات مدرســه، روان
ساختارشناســانه  رویکــردی  بــا  کتــاب  ایــن 
ــرده و  ــی ک ــودک را بررس ــعر ک ــی ش ــیر تاریخ س
تقســیم بندی جدیــدی از دوره هــای تاریخــی شــعر 
ــرد  ــن رویک ــای ای ــه اقتض ــرده و ب ــه ک ــودک ارائ ک
در خــالل بررســی تاریخــی، ساختارشناســی شــعر 
ــاعران  ــای ش ــعر و ویژگی ه ــای ش ــودک، گونه ه ک
ــی  ــراه بیوگراف ــه هم ــودک ب ــعر ک ــام ش  صاحب ن
ــش روی  ــز پی ــان را نی ــی از شعرهایش و نمونه های

ــرار داده اســت. ــدگان ق خوانن
نوجــوان«  و  کــودک  شــعر  »ساختارشناســی 
ــعار  ــل اول اش ــه در فص ــت ک ــل اس ــامل ۱۱ فص ش

کودک پســند دوره باســتان و پــس از آن، در فصــل 
دوم اشــعار کودک فهــم دوره اســالمی تــا عصــر 
ــای  ــعار کودکانه نم ــوم اش ــل س ــروطه، در فص مش
عصــر مشــروطه تــا آغــاز حکومــت پهلــوی، در 
فصــل چهــارم نظم هــای کودکانــه دوره پهلــوی 
ــاز انقــالب اســالمی، در فصــل پنجــم شــعر  ــا آغ ت
ــا  ــالب اســالمی ت ــودک و نوجــوان دوره انق ــاب ک ن
ــای  ــاخص ترین گونه ه ــم ش ــل شش ۱390، در فص
ــم  ــودک و نوجــوان، در فصــل هفت شــعر خــاص ک
ساختارشناســی شــعر نــاب کــودک و نوجــوان، 
در فصــل هشــتم گزیــده ای از شــعر و شــاعران 
کودکانــه ســرای عصــر مشــروطه )۱248 ـ ۱304(، 
شــاعران  و  شــعر  از  نهــم گزیــده ای  فصــل  در 
کودکانــه ســرای دوره پهلــوی)۱304 تــا ۱357(، 
از شــعر و شــاعران  در فصــل دهــم گزیــده ای 
کودکانــه ســرای دوره  انقــالب اســالمی )۱357 
ــعر  ــه ای از ش ــم گزین ــل یازده ــا ۱390( و در فص ت
ــا ۱390  ــه ۱380 ت ــرای ده ــودکان س ــاعران ک  و ش

آمده است.
کتــاب »ساختارشناســی تاریخی تحلیلــی شــعر 
ــی  ــرش تحلیل ــل نگ ــه دلی ــوان« ب ــودک و نوج  ک
و ساختارشناســانه بــه دوره تاریخــی شــعر کــودک، 
ــن شــاخه شــعری،  بررســی عناصــر ســاختاری ای
ــرا  ــاعران کودکان س ــعر و ش ــی ش ــی توصیف معرف
درونــی  نگاهــی  بــا  نمونه هــا  و  گونه هــا   ذکــر 
و تخصصــی بــرای عمــوم خواننــدگان فرهنگنامــه ای 
 تاریخــی، توصیفــی از شــعر و شــاعران کــودک 
و بــرای اســتادان و دانشــجویان ادبیــات و ادبیــات 
کــودک ســرفصلی مناســب در ساختارشناســی 
ــون  ــان کان ــرای مربی ــوان و ب ــودک و نوج ــعر ک ش
بــرای  مأخــذی  معلمــان  و  فکــری  پــرورش 

ــت. ــل اس ــد و تحلی ــش، نق پژوه
»ساختارشناســی  کتــاب  مدرســه  انتشــارات 
تاریخی تحلیلــی شــعر کــودک و نوجــوان« را در 
قالــب 232 صفحــه بــا شــمارگان هــزار نســخه بــا 
قیمــت ۱2هــزار و 500 تومــان منتشــر کــرده اســت.

مســئول باستان شناســی میــراث  فرهنگــی 
کاخ   ســایت موزه  ایجــاد  گفــت:  اصفهــان 
ــی  ــت موقت ــع در دروازه دول ــا« واق »جهان نم
ــل از روی  ــکل کام ــه ش ــن کاخ ب ــت و ای اس

می شــود. بازســازی  موجــود  نقشــه های 
علمــدار علیــان اظهــار داشــت: ســایت موزه کاِخ 
جهان نمــا از نــوروز امســال بــه شــکل موقتــی 
در محــل اصلــی ایــن کاخ در دروازه دولــت 

اصفهــان ایجــاد شــده اســت.
ایــن  ایجــاد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ایــن  ســاماندهی  منظــور  بــه  ســایت موزه 

محــدوده در روزهــای عیــد بــوده، افــزود: کاخ 
ــه های  ــا نقش ــق ب ــان مطاب ــای اصفه جهان نم
ــد  ــازی خواه ــل بازس ــکل کام ــه ش ــی ب قدیم
شــد. ایــن طــرح در شــورای بازبینــی میــراث 
فرهنگــی کشــور نیــز بــه تصویــب رســیده؛ امــا 
بحــث اجرایــی آن پیچیدگی هــای خــاص 

خــود را دارد.
مســئول باستان شناســی میــراث  فرهنگــی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه الزم اســت 
کارشناســی های الزم در ایــن ارتبــاط بــا توجــه 
بــه مســائل شــهری انجــام شــود، ابراز داشــت: 

ــد شــهرداری و  ــی مانن ــن راســتا نهادهای در ای
اســتانداری نیــز بایــد بــه جمع بندی هــای 
الزم برســند؛ چــرا کــه یــک فضــای معمــاری 
ــود. ــاد ش ــدوده ایج ــن مح ــد در ای ــل بای کام

جلســات  و  تبــادل  نظــر  داد:  ادامــه  وی 
میــان  ارتبــاط  ایــن  در  الزم  کارشناســی 
ــه  ــا ب ــط برگــزار خواهــد شــد ت نهادهــای مرتب
بهتریــن نتیجــه و طــرح بــرای ایــن بازســازی 

دســت یابیــم.
ــایتی  ــاد س ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب علی
در ایــن محــدوده ایــن شــائبه را ایجــاد کــرده 
کــه هماننــد بخشــی از شــاه دژ، بازســازی 
همیــن  بــه  محــدود  نیــز  جهان نمــا  کاخ 
دیواره هــای کوتــاه خواهــد بــود، ابــراز داشــت: 

مــا در ارتبــاط بــا ســاماندهی ایــن محــدوده دو 
راه پیــش رو داشــتیم کــه یکــی پرکــردن کامل 
ایــن بخــش بــود؛ امــا ترجیــح دادیــم کــه تــا 
زمــان آغــاز بازســازی کاخ، اطالعاتــی در اختیار 
ــرد. ــرار گی ــه شــکل ســایت موزه ق مخاطــب ب

وی بــا بیــان اینکــه در ارتبــاط بــا شــاه دژ 
ــه  ــا س ــک ت ــد ی ــده در ح ــه  باقی مان ــا پای تنه
ــات  ــا تصمیم ــر بازســازی شــده اســت، ام مت
اســت،  متفــاوت  جهان نمــا  بــا  ارتبــاط  در 
ــا  ــاط ب ــم در ارتب ــس از تصمی ــرد: پ ــد ک تاکی
ــایت موزه  ــن س ــا ای ــازی جهان نم ــیوه بازس ش
برچیــده شــده و طــرح مدنظــر اجرایــی و 
کاخ جهان نمــا بــه شــکل کامــل بازســازی 

می شــود.

مســئول باستان شناســی میــراث  فرهنگــی 
اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه رویکــرد 
ــا  ــاط ب ــان در ارتب ــهرداری اصفه ــراث و ش می
و  پیــاده راه  بــه  عباســی  چهاربــاغ  تبدیــل 
ــا  ــازی کاخ جهان نم ــگری بازس ــذرگاه گردش گ
ــردد ایجــاد  ــی در بحث هــای تاریخــی و ت خلل

نمی کنــد.
ــاه  ــان ش ــا در زم ــت کاخ جهان نم ــی اس گفتن
عبــاس صفــوی ســاخته شــد و از فــراز آن 
ــده  ــی دی ــه راحت ــه ب ــوه صف ــا ک ــاغ ت چهارب
ــا  ــل آن را جهان نم ــن دلی ــه همی ــد و ب می ش
توســط  قاجاریــه  زمــان  در  امــا  نامیدنــد؛ 
ــب  ــی تخری ــای واه ــه بهانه ه ــلطان ب ظل الس

ــت. مهــر ــده اس ش
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فرودگاه اصفهان توسعه نیابد 
امیدی به توسعه گردشگری نیست

ــورای  ــگری ش ــادی و گردش ــیون اقتص ــس کمیس رئی
شــهر اصفهــان گفــت: توســعه فــرودگاه اصفهــان منــوط 
بــه تعییــن تکلیــف زمین هــای پایــگاه هشــتم شــکاری 
اســت؛ تــا زمانــی کــه طــرح توســعه فــرودگاه اصفهــان 
اجرایــی نشــود امیــدی بــه توســعه گردشــگری در ایــن 

اســتان نیســت.
ســید کریــم داوودی بــا بیــان اینکــه از یکســال گذشــته 
 بــه دنبــال تعییــن تکلیــف زمین هــای هشــتم شــکاری 
ــم، ادامــه  ــرای توســعه فــرودگاه بودی و تخصیــص آن ب
داد: ایــن مســئله از ســوی مســئوالن کشــوری و در 
جلســه ای بــا وزارت دفــاع و ســازمان هواپیمایــی کشــور 
و فرماندهــی پایــگاه هشــتم شــکاری و نماینــدگان 
مجلــس و بــه همــت اســتانداری اصفهــان قابــل حــل 

ــت. اس
ــرمایه گذار  ــک س ــش ی ــدی پی ــت: چن ــان داش وی بی
خارجــی قبــول کــرد کــه هزینــه احــداث ترمینــال 
بــرای پروازهــای خارجــی را در فــرودگاه اصفهــان تقبــل 
کنــد؛ امــا بــه دلیــل عــدم تخصیــص زمین هــای 
ــعه  ــع توس ــرح جام ــرای ط ــکاری ب ــتم ش ــگاه هش پای
ــر  ــتانی دیگ ــرمایه اش را در اس ــان، س ــرودگاه اصفه ف

کــرد. ســرمایه گذاری 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  توســعه فــرودگاه اصفهــان در 
ــئوالن  ــه مس ــزود: هم ــود، اف ــده ب ــده ش ــاز دی ــد ف چن
ــهید  ــرودگاه ش ــعه ف ــان، توس ــتانی اصفه ــهری و اس ش
ــان  ــرای توســعه گردشــگری اصفه ــی ب بهشــتی را عامل
ــاده  ــن زیرســاخت آم ــه ای ــی ک ــا زمان ــا ت ــد؛ ام می دانن
نباشــد، نمی تــوان بــه توســعه گردشــگری هــم امیــدوار 

ــود. مهــر ب

بی توجهی یک کشاورز، ۲۰۰ اصله 
درخت را به کام آتش کشاند 

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

 
دلیــل  بــه  گفــت:  اردســتان  مرکــزی  بخشــدار 
ســهل انگاری یــک کشــاورز بیــش از 3 هکتــار از درختــان 
روســتای »واریــان« در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان 

ــوخت. ــش س در آت
مهــرداد باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه  حــدود 200 درخــت 
ــش از 70  ــت بی ــا قدم ــون ب ــی و گ ــادام کوه ــردو، ب گ
ســال طعمــه آتــش شــد، افــزود:  در ایــن آتش ســوزی 
ــه  ــه بخــش باغ هــای منطق ــری ب خســارات جبران ناپذی

وارد شــده اســت.

کاهش آتش سوزی در جنگل ها و 
مراتع اصفهان

ــع  ــی اداره کل مناب ــط عموم ــر رواب مدی کیمیای وطن
گفــت:  اصفهــان  اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
ــه  ــتان در4 ماه ــع اس ــا و مرات ــوزی در جنگل ه آتش س
اول ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته، 86 درصــد 

کاهش داشته است. 
ــداد  ــاهد تع ــته ش ــال گذش ــت: در س ــی گف ــا خلیل رض
۱45 مــورد حریــق در ســطح 955 هکتــار از عرصه هــای 
ــان  ــن زم ــا ای ــه ت ــی ک ــم؛ در حال ــی بودی ــع طبیع مناب
ــادل 209  ــورد آتش ســوزی در ســطحی مع ــداد 20 م تع

ــاده اســت. ــار اتفــاق افت هکت
ــمیرم،  ــل س ــتان از قبی ــرب اس ــتان های غ وی شهرس
ــادگان  ــت و چ ــن و میاندش ــدن، بوئی ــهر، فری فریدونش
را کــه از پوشــش گیاهــی بســیار غنــی برخوردارنــد، 
ــردم  ــوم م ــرد و از عم ــالم ک ــوزی اع ــتعد آتش س مس
از  خواســت  گردشــگران  و  بهره بــرداران  به ویــژه 
برپاکــردن آتــش در عرصه هــای طبیعــی خــوداری 
ــا تلفــن شــماره  نمــوده و در صــورت مشــاهده آتــش ب

۱504 تمــاس بگیرنــد.

مانور امداد و نجات سانحه فرضی 
هواپیمای مسافربری در اصفهان  

ــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل  احمــر اســتان   مع
ــداد و  ــور دوســاالنه ام ــزاری مان ــان، در حاشــیه برگ اصفه
نجــات ســانحه فرضــی هواپیمــای مســافربری در اصفهان 
ــور دوســاالنه امــداد و نجــات ســقوط  ــار داشــت: مان اظه
فرضــی هواپیمایــی فوکــر در فــرودگاه شــهید بهشــتی بــا 
حضــور فعــال تیم هــای امــداد و نجــات جمعیــت هــالل 

 احمــر اصفهــان برگــزار شــد.

داریــوش کریمــی بــا بیــان اینکــه ایــن مانــور بــر اســاس 
تقویــم دوســاالنه ســازمان هواپیمایــی کشــوری و مطابــق 
ــزود:   ــد، اف ــزار ش ــو برگ ــازمان ایکائ ــتانداردهای س ــا اس ب
مــاه گذشــته دو مــورد حضــور بــه موقــع نجاتگــران 
جمعیــت هــالل  احمــر اســتان اصفهــان در عملیــات نقص 
فنــی هواپیمــای مســافربری در فــرودگاه شــهید بهشــتی 
ــی  ــرودگاه بین الملل ــتیبان ف ــه پش ــتیم ک ــان داش اصفه
امــام خمینــی و مهرآبــاد تهــران بــوده و بســیاری از 
پروازهــای کشــور بــا ایــن فــرودگاه مرتبــط بــوده و 

خدمــات دریافــت می کننــد.
وی تصریــح کــرد: در ایــن مانــور 58 نفــر از عوامــل 
ــات،  ــداد و نج ــی ام ــم عملیات ــب ۱3 تی ــدادی در قال ام
بالگــرد و ۱3  و  روانــی  آنســت، حمایــت  رهاســازی، 
ــگاه ســیار  ــس و درمان دســتگاه خــودرو نجــات و آمبوالن

مشــارکت داشــتند.
ــار اکیپ هــای جمعیــت  کریمــی خاطرنشــان کــرد: در کن
ــز فوریت هــای  هــالل  احمــر، ســازمان آتش نشــانی، مرک
آتش نشــانی  فــرودگاه،  کل  اداره  اصفهــان،  پزشــکی 
ــش مشــارکت  ــروز ارت ــگان حفاظــت و هوانی ــرودگاه، ی ف

داشــتند.

بازسازی کامل کاخ »جهان نما«  

سایت موزه دروازه  دولت موقتی است

،،
امــروز همــه معــادالت در آمــوزش و 
پــرورش بــه هــم خــورده؛ چــرا کــه در 
بسیاری از مسیرها وسایل آموزشی 
نســل  تدریــس  پاســخگوی  دیــروز 

آینــده نخواهــد بــود

در همایش تخصصی تولید محتوای الکترونیکی عنوان شد:

درجا زدن کتاب های درسی، از پیشرفت تا افول دانش آموزان  
کسی در آموزش و پرورش راضی به تضعیف ارزش ها نیست
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رخداد
بی سرپرستی 8 درصد کودکان کار 

در چهارمحال و بختیاری  
معــاون اجتماعــی بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری 
ــال  ــر 18 س ــی زی ــودکان کار و خیابان ــد ک ــت: 8 درص گف

هســتند. بی سرپرســت  اســتان،  در  شناسایی شــده 

ــزود: طــی یکســال گذشــته 110 کــودک  ــی اف  جــواد نجف
ــن  ــد ای ــا 8 درص ــه تنه ــده ک ــایی ش ــتان شناس کار در اس
کــودکان در مراکــز نگهــداری کــودکان بی سرپرســت و 

بدسرپرســت نگهــداری می شــوند.
وی بــا اشــاره بــه فعــال بــودن یــک مرکــز کــودک 
ایــن مرکــز،  در  کــرد:  اظهــار  و خانــواده در شــهرکرد 
ــق اورژانــس  ــی شناسایی شــده از طری کــودکان کار و خیابان
از خدمــات  انتظامــی  نیــروی  و  بهزیســتی  اجتماعــی 
تخصصــی مــددکاری، روان شناســی و روان پزشــکی بهره منــد 

می شــوند.
نجفــی گفــت: بیشــتر کــودکان کار شناسایی شــده بــه 
ــتی،  ــتی و بی سرپرس ــواده، بدسرپرس ــاد خان ــل اعتی دلی
ــردن  ــرای پرک ــواده ب ــاد خان ــطح اقتص ــودن س ــن ب پایی
اوقــات فراغــت کــودکان، فقــر اقتصــادی و فرهنگــی 

ــتند. ــه کار هس ــور ب ــواده مجب خان
و  شناسایی شــده  بــه کــودکان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــواده  ــودک و خان ــز ک ــا در مراک ــن آن ه ــن والدی همچنی
اجتماعــی  آســیب های  زمینــه  در  الزم  آموزش هــای 
ــا 5  ــه تنه ــی اســت ک ــن در حال ــزود: ای داده می شــود، اف
ــغول کار  ــا مش ــاره در خیابان ه ــودکان دوب ــن ک ــد ای درص

می شــوند.
معــاون اجتماعــی بهزیســتی چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
ــه  ــت ک ــده اس ــودکان شناسایی ش ــامل ک ــداد ش ــن تع ای
ــار  ــتند و از آم ــه کار هس ــغول ب ــر مش ــا و معاب در چهارراه ه
کــودکان کار کــه در کارگاه هــا و دیگــر محیط  هــای کاری 

مشــغول فعالیــت هســتند، آمــاری در دســت نیســت.

کاهش برداشت گردو در استان یزد
مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ــان  ــرمازدگی و طغی ــالی، س ــی از خشکس ــارات ناش خس
آفــت پروانــه چوب خــوار گــردو بــه باغ هــای گــردوی 
ــتان را  ــردو در اس ــول گ ــت محص ــش برداش ــتان، کاه اس

ــرد. ــی ک ــال پیش بین ــرای امس ب
یــدهللا جوادپــور محصــول گــردو  را یکــی از میوه هــای 
ســردرختی پــر اهمیــت در اســتان خوانــد و گفــت: اســتان 
ــردو،  ــای گ ــار باغ ه ــزار و 277 هکت ــطح یک ه ــا س ــزد ب ی
ــردو  ــول گ ــن محص ــار ت ــزار و چه ــدود یک ه ــالیانه ح س

ــد. ــد می کن تولی
ــتان را  ــردوی اس ــول گ ــش محص ــال کاه ــرای امس وی ب
پیش بینــی کــرد و گفــت: متاســفانه بــه دلیــل مشــکالت 
و خســارات ناشــی از ســرمازدگی و خشکســالی در ســال 

ــا کاهــش محصــول گــردو روبــه رو هســتیم. جــاری ب
ــوار  ــه چوب خ ــت پروان ــان آف ــا طغی ــه ب ــور در رابط جوادپ
گــردو نیــز تصریــح کــرد: متاســفانه خشکســالی بــه 
هجــوم پروانــه چوبخــوار گــردو منجــر شــده و بســیاری از 
ــژه در مناطــق کوهســتانی  باغ هــای باســابقه اســتان به وی

ــرده اســت. ــد ک را تهدی
ــم و  ــز، خات ــت، مهری ــتان های تف ــه از شهرس وی در ادام
بهابــاد بــه عنــوان شهرســتان های پیشــرو اســتان در 
ــد: برداشــت گــردو از  ــد و می گوی ــاد می کن ــد گــردو ی تولی

ــود. ــاز می ش ــهریورماه آغ ــزد از ش ــتان ی ــای اس باغ ه

اجرای عملیات گازرسانی به امامزاده 
عبدهللا )ع( شهرکرد

ــه شهرســتان شــهرکرد  ــور خیری ــاف و ام رئیــس اداره اوق
گفــت: همزمــان بــا آغــاز دهــه کرامــت عملیــات گازرســانی 
بــه بقعــه متبرکــه امامــزاده عبــدهللا)ع( ایــن شهرســتان بــا 

اعتبــار 540 میلیــون ریــال صــورت پذیرفــت.
ــه  ــه بقع ــانی ب ــرح گاز رس ــرد: ط ــار ک ــی اظه ــکر زمان عس
متبرکــه امامــزاده عبــدهللا)ع( ســورک بــا همکاری شــرکت 
ــا آســتان  ــت  امن ــری هیئ گاز شهرســتان شــهرکرد و پیگی

ــه اســت. ــن امامــزاده صــورت گرفت مقــدس ای
وی افــزود: امامــزاده عبــدهللا)ع( ســورک در صورتی کــه در 
مســیر توســعه فرهنگــی قــرار گیــرد، می توانــد بــه عنــوان 
قطــب فرهنگــی در شــرق شهرســتان شــهرکرد مــورد توجــه 

گردشــگران قــرار گیــرد.

صنعتگران، ایثارگران عرصه 
اقتصادی هستند

M.Rahmati@eskimia.ir
محمدرضارحمتیگروهاستانها

ــدن و  ــت، مع ــس وزارت صنع ــور مجل ــی و ام ــاون حقوق مع
تجــارت گفــت: صنعتگــران، ایثارگــران عرصــه اقتصــاد کشــور 
هســتند کــه در ســخت ترین شــرایط در کنــار مــردم و نظــام 
بوده انــد. شــهریار طاهرپــور در جلســه بررســی مســائل 
و معضــالت شــهرک ها و نواحــی صنعتــی دو شهرســتان 
در  صنعتگرانــی کــه  عنــوان کــرد:  دهاقــان،  و  شــهرضا 
ــد،  ــت می کنن ــور فعالی ــدی کش ــف تولی ــای مختل بخش ه
در حقیقــت ایثارگــران عرصــه اقتصــاد ملــی هســتند کــه در 

ســخت ترین شــرایط در کنــار مــردم و نظــام بوده انــد.
ــه  ــانی ب ــه خدمت رس ــف ب ــئوالن موظ ــرد: مس ــار ک وی اظه
ــتند و  ــا هس ــه آن ه ــوط ب ــور مرب ــهیل ام ــران و تس صنعتگ
هرگــز نبایــد در راه انجــام ایــن رســالت خطیــر کوتاهــی کننــد.

ــزوم  ــود اقتصــادی، ل ــرد: مســائلی همچــون رک ــان ک وی بی
توســعه صــادرات و اصــالح نظــام بانکــی، از مهم تریــن 
ــد در ســطح کالن و  ــه بای معضــالت حــوزه صنعــت اســت ک

ــود. ــالح ش ــور اص ــی کش ــاالن صنعت ــه فع ــرای هم ب
طاهرپــور تصریــح کــرد: حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور تنها 
وظیفــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نبــوده و الزم اســت 
ــه وارد  ــن زمین ــی در ای ــی و خصوص ــای دولت ــه بخش ه هم

عمــل شــوند. 

بــا رشــد بســزایی روبــه رو  زعفــران کرمانی هــا 
ــبو و  ــاه خوش ــوع گی ــن ن ــد ای ــت. تولی ــده اس ش
ــم  ــان را ه ــری کرم ــار کوی ــون دی ــم اکن خوش طع
جلــوه ای زیباتــر بخشــیده اســت و اکنــون نزدیــک 
ــر  ــد زی ــار از زمین هــای کشــاورزی زرن ــه 25 هکت ب

ــرار دارد. ــران ق ــت زغف ــطح کش س
ایــن  در  زعفــران  فعلــی  کشــت  زیــر  ســطح 
شهرســتان 57 هکتــار اســت کــه 25 هکتــار آن 
بــارور و 32 هکتــار آن غیربــارور اســت؛ ســطح زیــر 
ــار و در ســه ســال  ــاری 5 هکت کشــت در ســال ج

ــت. ــوده اس ــار ب ــز 15 هکت ــته نی گذش
زعفــران  تولیــد  میــزان  می شــود  پیش بینــی 
در ســال جــاری بــه 100 کیلوگــرم برســد کــه در 
آن  در  تغییــری  قبــل  ســال های  بــا  مقایســه 
مشــاهده نمی شــود؛ از مهم تریــن عوامــل رشــد 
ــی و  ــانات دمای ــه  نوس ــوان ب ــد می ت ــردن تولی نک
خســارات ناشــی از جونــدگان اشــاره کــرد؛ بــه طــور 
ــد در واحــد ســطح در حــدود  ــزان تولی متوســط می
2/5 کیلوگــرم در هکتــار و بیشــترین میــزان تولیــد 
در واحــد ســطح در ایــن شهرســتان 4 کیلوگــرم در 

ــت. ــار اس هکت
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مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان زرنــد گفــت: در 
ــت  ــر کش ــطح زی ــه س ــار ب ــاری 25 هکت ــال ج س
ــد افــزوده می شــود  مــزارع زعفــران شهرســتان زرن
ــران و  ــول زعف ــته بندی محص ــات بس ــود امکان کمب
ــران کاران  ــکالت زعف ــه مش ــازار از جمل ــانات ب نوس
شهرســتان زرنــد اســت و بــه متقاضیــان زعفــران کار 
بــه ازای هــر هکتــار، 25 میلیــون تومــان تســهیالت 

پرداخــت می شــود.
ــران  ــت زعف ــر کش ــطح زی ــزود: س ــی اف ــی زارع عل
ایــن شهرســتان 290 هکتــار اســت کــه ســطح 
ــارور اســت و  ــار و بقیــه غیرب ــارور 160 هکت مــزارع ب
در ســال گذشــته از هــر هکتــار بــه طــور متوســط 4 

ــد. ــت ش ــول برداش ــرم محص کیلوگ
در  می شــود  پیش بینــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــر کشــت ای ــار ســطح زی ســال جــاری 25 هکت
ــد،  ــش یاب ــتانی افزای ــق کوهس ــول در مناط محص
گفــت: بیشــترین میــزان پیــاز مــورد نیــاز از مــزارع 
ــرای کاشــت  خــود شهرســتان تامیــن می شــود و ب
هــر هکتــار، حــدود 2500 کیلوگــرم پیــاز مــورد نیــاز 

اســت.

زارعــی افــزود: از جملــه مســائل و مشــکالت فعلــی 
کشــاورزان زعفــران کار، بســته بندی محصــول فــوق 
ــال  ــود آب در س ــن کمب ــازار و همچنی ــانات ب و نوس
جــاری و علف هــای هــرز مــزارع اســت و بــه 

متقاضیــان بــا توجــه بــه ابــالغ ســازمان بــه ازای هر 
ــه بانــک  ــا معرفــی ب ــون تومــان ب ــار، 25 میلی هکت

ــود. ــت می ش ــهیالت پرداخ ــاورزی، تس کش
 تبدیل »خنامان« به قطب تولید زعفران

ــه  ــان ب ــت: خنام ــان گف ــی کرم ــاق بازرگان ــو ات عض
دلیــل دارا بــودن آب و هوای مناســب و کوهســتانی، 
زیرســاخت مناســبی بــرای تولیــد زعفــران اســت که 
بــه قطــب تولیــد ایــن محصــول تبدیــل می شــود.

حمیــد مالنــوری در جلســه بررســی مشــکالت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــنجان ب ــی رفس ــاق بازرگان ــای ات اعض
ــه  ــن منطق ــن در ای ــار زمی اینکــه امســال از دو هکت
600 میلیــون ریــال زعفــران برداشــت شــده، گفــت: 
ــاغ پســته  ــار ب ــی اســت کــه از دو هکت ــن در حال ای

ــود. ــت نمی ش ــول برداش ــزان محص ــن می ای
ــت  ــر کش ــالوه ب ــار ع ــن دو هکت ــزود: در ای وی اف
زعفــران، بــادام و درختــان بــه نیــز کاشــته شــده  کــه 

ــود. ــاری می ش ــره ای آبی ــورت قط ــه ص ب
 کشت زعفران در بافت  

ــاد کشــاورزی شهرســتان  ــت جه سرپرســت مدیری
بافــت گفــت: افزایــش 30 درصــدی مــزارع زعفــران 
ــق  ــت محق ــی کش ــا جایگزین ــت ب ــتان باف شهرس

شــده اســت.
کریمــی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر مــزارع 
زعفــران جدیداالحــداث هســتند، فعــال عملکــرد 
ــزان دو  ــران می ــه زعف ــار مزرع ــک هکت ــد از ی تولی
ســطح  واحــد  در  تولیــد  باالتریــن  و  کیلوگــرم 

7کیلوگــرم در هکتــار اســت.
وی بیــان داشــت: کشــت زعفــران در این شهرســتان 
ــت  ــورت درخواس ــده و در ص ــاز ش ــهریورماه آغ از ش

کشــاورزان پــس از طــی مراحــل قانونــی بــه بانــک 
ــه الزم  ــوند ک ــی می ش ــتان معرف ــاورزی شهرس کش
ــان  ــا کارشناس ــورت ب ــا مش ــون ب ــت از هم اکن اس

ایــن مدیریــت رونــد تقاضــای وام را آغــاز کننــد.
 سیاست های اقتصاد مقاومتی

ــرد و  ــاره ک ــش رو اش ــای پی ــه برنامه ه ــی ب کریم
گفــت: از سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی کاشــت 
ــت؛ از  ــم اس ــی ک ــاز آب ــا نی ــازده ب ــوالت پرب محص
افزایــش  رو جهــت  پیــش  برنامه هــای  جملــه 
کاشــت زعفــران، تســهیالت کم بهــره، تشــویق و 
بازدیــد کشــاورزان از اراضــی کاشت شــده، نحــوه 

ــت. ــران و... اس ــاز زعف ــع پی توزی
وی بیــان داشــت: ارائــه تســهیالت بــا بهــره کــم بــا 
توافقــی کــه بیــن وزارت جهــاد کشــاورزی و صنــدوق 
ــا بهــره  کارآفریــن امیــد انجــام شــده، تســهیالت ب
ــش  ــت افزای ــاله جه ــک س ــس ی ــد و تنف 4 درص
ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول در اختیــار 
کشــاورزان قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه محدودیــت 
منابــع آبــی در شهرســتان ریــگان، بــا تغییــر الگــوی 
کشــت، محصــول زعفــران عــالوه بــر ایجــاد درآمــد، 

مناســبی  جایگزیــن  صــادرات،  و  اشــتغال زایی 
ــن رو  ــود و از ای ــرآب خواهــد ب ــرای محصــوالت پ ب
کشــاورزان کویــر از ایــن مهــم بــه خوبــی اســتقبال 

کرده انــد.
ــت: در  ــم گف ــتان ب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
شهرســتان بــم، 8 هکتــار مزرعــه زعفران وجــود دارد 
ــم 4  ــتان ب ــران در شهرس ــول زعف ــرد محص و عملک

کیلوگــرم اســت. 
رضــا قهــری گفــت: از ســال 88 کشــت زعفــران در 
ایــن شهرســتان آغــاز شــده کــه تــا 50 هکتــار قابــل 
ــن  ــی ای ــر کشــت فعل افزایــش اســت و ســطح زی

محصــول در شهرســتان هشــت هکتــار اســت. 
قهــری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا برگــزاری کالس هــای 
آموزشــی وترویجــی، ارائــه تســهیالت بــه مبلــغ 250 
ــن  ــت ای ــار و...کش ــال در هکت ــون ری ــا 300 میلی ت
ــج شــده اســت، گفــت: در راســتای  محصــول تروی
حمایــت از کشــاورزان بــا هماهنگــی مدیریــت 
از شهرســتان  زعفــران  پیــاز  باغبانــی ســازمان، 
ــرار  ــار کشــاورزان ق ــه می شــود و در اختی ــد تهی زرن

کرمــان آرمــان  می گیــرد. 

کشت طالی سرخ در پهناورترین استان کویری ایران
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فرمانــده ســپاه حضــرت قمــر بنی هاشــم)ع( چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: بیمارســتان ســپاه در زمینــی بــه مســاحت 4/1 
هکتــار در منطقــه غــرب شــهرکرد روبــه روی دانشــگاه شــهرکرد 
احــداث می شــود. ســردار علی محمــد اکبــری در نشســت 
ــاز جهــت ســاخت بیمارســتان  تعییــن تکلیــف زمیــن مــورد نی
ــپاه  ــت س ــدی و ظرفی ــه توانمن ــاره ب ــا اش ــتان ب ــپاه در اس س
به ویــژه قــرارگاه خاتم االنبیــا در سراســر کشــور اظهــار کــرد: مــا 
ــای  ــا در پروژه ه ــم االنبی ــرارگاه خات ــت ق ــم از ظرفی ــد بتوانی بای

ــویم. ــد ش ــتان بهره من ــن اس ــتانی در ای ــی و اس مل
ــی در چهارمحــال  ــا و کمبودهای ــه وجــود خأله ــا اشــاره ب  وی ب
و بختیــاری ادامــه داد: نبــود بیمارســتانی بــرای خدمت رســانی 
بــه نیروهــای مســلح و عمــوم مــردم از جملــه ایــن خألهاســت 

کــه امیدواریــم بــه زودی ایــن مشــکل حــل شــود.

ســردار اکبــری ســاخت بیمارســتان در مرکــز این اســتان توســط 
ســپاه را از اهــداف و برنامه هایــی دانســت کــه در دســتورکار قــرار 
گرفتــه و خاطرنشــان کــرد: کلیــه مجوزهــای الزم بــرای احــداث 
بیمارســتان اخــذ و سلسســله مراتب در ســپاه پاســداران و 

دانشــگاه علــوم پزشــکی طــی شــده اســت.
ــت:  ــان داش ــم)ع( بی ــر بنی هاش ــرت قم ــپاه حض ــده س فرمان
زمینــی بــه مســاحت 4/1 هکتــار بــرای احــداث بیمارســتان در 

ــه اســت. ــار ســپاه قــرار گرفت منطقــه غــرب شــهرکرد در اختی
ــد  ــات پدافن ــه مالحظ ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــری ادام ــردار اکب س
غیرعامــل ســاخت بیمارســتان در منطقــه ای از شــهر کــه 
بیمارســتان در آن منطقــه وجــود دارد، امــکان نــدارد و بــه همیــن 
ــرب شــهرکرد و در اراضــی  ــم بیمارســتان ســپاه در غ لحــاظ ه
واقــع در روبــه روی دانشــگاه شــهرکرد ســاخته می شــود. راه دانــا 

ــوم  ــاوری دانشــگاه عل ــات و فن ــاون تحقیق مع
ــی  ــی شــهید صدوق ــات درمان پزشــکی و خدم
یــزد گفــت: ســالمتکده طــب  ســنتی در اســتان 

ــود. ــاد می ش ــزد ایج ی
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــرور ب   امیرهوشــنگ مهرپ
ایــران در زمینــه طــب از ســابقه بســیار طوالنــی 
برخــوردار اســت، اظهــار داشــت: در چنــد ســال 
اخیــر رویکــرد وزارت بهداشــت متفــاوت شــد و 

بــه طــب ســنتی توجــه علمــی کــرد.
ــرد: در حــال حاضــر رشــته  ــوان ک ــرور عن مهرپ

طــب ســنتی در ســطح تخصــص در حــال 
فعالیــت اســت و افــرادی کــه دکتــرای عمومــی 
ــن  ــد در ای ــد، می توانن ــت می کنن خــود را دریاف
رشــته شــرکت کــرده و متخصــص طــب ســنتی 

شــوند.
ــت در  ــکان دخال ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
طــب ســنتی بســیار زیــاد اســت، خاطرنشــان 
کــرد: بســیاری از مــواردی کــه مــردم االن 
بــه عنــوان طــب ســنتی مطــرح می کننــد، 
مــواردی اســت کــه از پــدران و اجــداد خــود بــه 

یــادگار دارنــد.وی تصریــح کــرد: رویکــرد وزارت 
بهداشــت ایــن اســت کــه مــوارد صحیــح ایــن 
آگاهی هــا و داشــته های مــردم جمــع آوری 
شــود و نســبت بــه اصــالح مــوارد نادرســت در 
بیــن مــردم هــم اقدامــات الزم صــورت پذیــرد.

ــنتی  ــب  س ــالمتکده ط ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــزود: ب ــود، اف ــاد می ش ــزد ایج ــتان ی در اس
 وســیله راه انــدازی ایــن طــرح مــردم می تواننــد 
هماننــد مراجعــه بــه یــک مرکــز درمانــی، اقدام 
ــنتی  ــب س ــی ط ــز درمان ــه مرک ــه ب ــه مراجع ب

ــد. کــرده و خدمــات دریافــت کنن
ــوم  ــاوری دانشــگاه عل ــات و فن ــاون تحقیق مع
ــی  ــی شــهید صدوق ــات درمان پزشــکی و خدم
یــزد بــا بیــان اینکــه در برابــر فرصت هــای 
بســیاری کــه طــب ســنتی دارد، تهدید اتــی 
ــه در  ــکالتی ک ــت: از مش ــود دارد، گف ــم وج ه
ایــن زمینــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه مــردم  
فکــر می کننــد چــون ایــن داروهــا گیاهــی 
ــاد از حــد هــم مصــرف شــود،  ــر زی اســت، اگ
مشــکلی ایجــاد نمی کنــد؛ در حالــی کــه برخــی 
ــش  ــرف بی ــورت مص ــی در ص ــای گیاه داروه
از حــد مجــاز مشــکالت زیــادی بــه وجــود 

ــی آورد. م
مهرپــرور گفــت: در کشــورهایی از جملــه چیــن، 
طــب ســنتی بــه کمــک طــب علمــی و مــدرن 
آمــده و بــه صــورت مشــترک اقــدام بــه درمــان 
ــیله  ــن وس ــه ای ــد و ب ــاران می کنن ــل بیم کام
عــوارض را هــم تــا حــد بســیار زیــادی پاییــن 

مــی آورد.
ــرای  ــه الزم ب ــزود: در حــال حاضــر زمین وی اف
ــورت  ــه ص ــه ب ــنتی در جامع ــب س ــج ط تروی
کامــل وجــود دارد و تحقیقــات متعــددی هم در 
ارتبــاط بــا تاییــد یــا رد خــواص دارویــی گیاهان 

ــف در حــال انجــام اســت. تســنیم  مختل

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: نزدیــک بــه 50 درصــد 
پروژه هــای تصویب شــده در 4 ســال گذشــته چهارمحــال 
ــی  ــادی و حت ــه  اقتص ــا توجی ــرا ی ــت  اج ــا قابلی ــاری ی و بختی

ــد. ــی ندارن اجتماع
ــر  ــاون وزی ــازاده، مع ــی آق ــا عل ــدار ب ــلیمانی در دی ــم  س قاس
ــار داشــت: در 4 ســال گذشــته نزدیــک   ــان،  اظه ورزش و جوان
ــه 50  ــک ب ــه نزدی ــب شــد ک ــروژه در اســتان تصوی ــه 1400  پ ب
درصــد پروژه هــا یــا قابلیــت  اجــرا یــا توجیــه  اقتصــادی و حتــی 

اجتماعــی نداشــتند.
 20 مقــرر شــد  انجام  شــده  پیگیری هــای  بــا  افــزود:  وی 
ــی  ــای  ورزش ــن پروژ ه ه ــه ای ــان ب ــون توم ــارد و 500 میلی میلی
ــارد  ــالغ شــد و 7 میلی ــارد اب تخصیــص داده شــود کــه 10 میلی
تومــان  تخصیــص  یافــت  کــه تنهــا 4 میلیــارد تومــان آن  تاکنــون  

جــذب شــده اســت.
وی بیــان  کــرد: در ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان مقــرر شــد 
84 پــروژه تــا پایــان ســال 94 اجــرا شــود کــه نزدیــک بــه 25 
پــروژه مربــوط بــه ورزش و جوانــان  بــود؛ تمامــی طرح هــا اجــرا 
شــد و تنهــا چنــد پــروژه ورزشــی باقــی مانــد کــه پیگیری هــای  

الزم  در ایــن خصــوص انجــام  شــد.
ــارات  ــود اعتب ــه کمب ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی ــلیمانی ب س
ــا پیــش از هفتــه  ــد ت ــم، افــزود: بای پروژه هــا را تعطیــل نکردی
ــوند و  ــف ش ــن  تکلی ــتان تعیی ــی اس ــای ورزش ــت پروژه  ه دول
اولویــت بــا پروژه هــای بــا 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت .

ــون  ــارد و 900 میلی ــد 5 میلی ــا 15 شــهریورماه  بای ــت: ت وی گف
تومــان اعتبــار تخصیص یافتــه بــه پروژه هــای ورزش و جوانــان 

ــخص شود.تســنیم مش

استانها

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری:

بیمارستان سپاه در غرب شهرکرد احداث می شود
 ۵۰ درصد پروژه های چهارمحال و بختیاری 

قابلیت اجرا ندارد

سالمتکده طب سنتی در استان یزد ایجاد می شود

جریان زندگی در رگ های 
بافت تاریخی یزد

عنــوان  بــه  آن  از  یــزد کــه  تاریخــی  بافــت 
نخســتین شــهر خشــت خــام جهــان و دومیــن 
ــر  ــاد می شــود، در 18 تی ــان ی شــهر قدیمــی جه
امســال بــا اجمــاع آرا، در یونســکو بــه ثبــت 

ــید. ــی رس جهان
یونســکو  کارشناســان  همــه  کــه   نکتــه ای 
ــور در  ــا حض ــی ب ــی و خارج ــگران داخل و گردش
ــاری  ــد، معم ــاد می کنن ــی ی ــه نیک ــزد از آن ب ی
ــار تاریخــی و  بســیار باشــکوهی اســت کــه در آث

ــود دارد. ــزد وج ــتانی ی باس
سختکوشــی  و  تــالش  نتیجــه  کــه  آثــاری 
پیشــینیان مــا بــا اســتفاده از پیچیده تریــن 
ــت؛  ــازل اس ــن من ــاری ای ــا در معم تکنولوژی ه
متخصصــان  کــه  تکنیک هایــی  و  روش هــا 
امــروزی در برابــر برخــی از آن هــا تنهــا می تواننــد 

انگشــت حیــرت بــر دهــان بگیرنــد و بــه نظــاره 
آن بپردازنــد.

ــوس و  ــان ایکوم ــام کارشناس ــه تم ــی ک موضوع
ــد  ــد کردن ــه آن اذعــان داشــته و تاکی یونســکو ب
وجــود زندگــی و پویایــی در بافــت تاریخــی یــزد 
اســت؛ ارزشــی کــه در دیگــر شــهرهای ثبت شــده 

جهانــی اثــری از آن وجــود نــدارد.
هیــچ کســی نمی توانــد ادعــا کنــد کــه یــزد 
بــدون ارزش هــای دینــی کــه دارد، توانســته 
ــود؛  ــل ش ــی تبدی ــهر تاریخ ــان ش ــک جه ــه ی ب
ویژگــی ای کــه غیرمســلمانان نیــز بــرای آن 
ــن  ــود ای ــتند و نم ــل هس ــژه ای قائ ــرام وی احت
ــزاداری  ــم  ع ــوان در مراس ــژه را می ت ــرام وی احت
ــور  ــر و حض ــرم و صف ــین)ع( در مح ــام حس ام
ــت. ــم  دانس ــن مراس ــی در ای ــگران خارج گردش

ثبــت  در  دینــی  ارزش هــای  نقــش  بحــث 
ــود  ــی ب ــزد، موضوع ــی ی ــت تاریخ ــی باف جهان
کــه بــه صــورت ویــژه در نشســت هیئــت امنــای 

ــاره  ــه آن اش ــران ب ــینیه ای ــزد حس ــه ی دبیرخان
ــد. ش

ــل و  ــی از عل ــه برخ ــم ب ــه بخواهی ــی ک در صورت
ارزش هــای بافــت تاریخــی یــزد کــه ســبب ثبــت 
جهانــی آن شــد بــه صــورت گــذرا اشــاره کنیــم، 
قطعــا یکــی از اصلی تریــن دالیــل، بحــث بافــت 
ــن بافــت اســت. ــودن ای تاریخــی و یکپارچــه ب

عظمــت  اوج  در  و کوچه هایــی کــه  خانه هــا 
و زیبایــی قرن هــای متمــادی را پشــت ســر 
ــاران  ــاد و ب ــر ب ــه در براب ــدون اینک گذاشــتند و ب
ــد، امــروز  ــرو آورن ــه اب ــای طبیعــی خــم ب و بالی
بــه افتخــاری بــرای مــردم یــزد، ایــران و جهــان 

تبدیــل می شــوند.
یونســکو هــم بــا بررســی دقیــق موضــوع و 
شــرایط شــهر یــزد، اقــدام بــه تصویــب محــدوده 
200 هکتــاری ارزشــمند بــه عنــوان یــک میــراث 
گرانبهــای جهانــی کــرد و در حــال حاضــر یــزد بــه 
ــود. ــناخته می ش ــی ش ــهر جهان ــک ش ــوان ی عن
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روزنه

35 روستای چهارمحال و بختیاری 
مقاوم سازی می شود

ــال و  ــه چهارمح ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
مقاوم ســازی  طــرح  امســال   بختیــاری گفــت: 
ایمن ســازی ســکونتگاه های روســتایی در 35  و 

ــود. ــی می ش ــتان اجرای ــن اس ــتای ای روس
  حبیــب هللا وفایــی تاکیــد کــرد: طــرح مقاوم ســازی 
و ایمن ســازی ســکونتگاه های روســتایی در طــول 
ــن  ــتا ای ــن راس ــی و در همی ــم  اجرای ــه شش برنام
اســتان  روســتای   35 در  بایــد  امســال  طــرح 
ــرای  ــزی ب ــه برنامه ری ــا اشــاره ب اجــرا شــود. وی ب
ــرخ   ــه منظــور کاهــش ن ــی ب اجــرا شــدن طرح های
ــر اســاس همیــن  بیــکاری در ســال 1400 افــزود: ب
پیش  بینی هــا نــرخ  مطلــوب بیــکاری روســتاها 
در ســال 1400 برابــر 6.6 و در کل چهارمحــال و 

بختیــاری برابــر 8.8 می شــود.
ــعه  ــم توس ــه شش ــرد: در برنام ــح ک ــی تصری وفای
ــزار  ــی شــده 24 ه ــق اشــتغال پیش بین ــرای تحق ب
میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات تملــک  دارایی هــای 

ــود.  ــه می ش ــتا ها هزین ــرمایه ای در روس س
علیرضــا شــجاعی اظهــار کــرد: هر ســاله 73 روســتا 
ــوان روســتای هــدف توســعه و اشــتغال در  ــه عن ب
ــاخص های  ــاس  ش ــر اس ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــاب می شــود.  ــده انتخ اعالم ش

 برگزاری 90 برنامه فرهنگی 
ویژه دهه کرامت در یزد

معــاون فرهنگــی ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری 
یــزد از برگــزاری 90 برنامــه فرهنگــی در دهــه کرامــت 

توســط ایــن ســازمان خبــر داد.
  علیرضــا ثواچــه بــا اشــاره بــه ویژه برنامه هــای 
ایــن ســازمان در دهــه کرامــت گفــت: خادمــان حــرم 
ــزد  ــتان ی ــور در اس ــا حض ــه)س( ب ــرت معصوم حض
در قالــب ویژه برنامه هــای »ســفیران کریمــه اهــل 
بیــت)س(«  در حــدود 90 برنامــه فرهنگــی و مذهبــی 

ــرد.  ــد ک شــرکت خواهن
ــزادگان  ــی امام ــارت و غبارروب ــت: زی ــار داش وی اظه
یــزد، دیــدار بــا علمــا و بــزرگان شــهر، شــرکت 
در مراســم »10 جشــن، 10 مســجد« و همچنیــن 
ــادت از بیمــاران، محــور  ــد از بیمارســتان ها و عی بازدی
برنامه هــای خادمــان حــرم کریمــه اهــل بیــت را 

می دهــد. تشــکیل 
جلســات  و  همایش هــا  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــجو و  ــران دانش ــوان و دخت ــور بان ــا حض ــددی ب متع
دانش آمــوز بــرای انــس و الفــت بیشــتر ایــن عزیــزان 
بــا حضــرت معصومــه)س( پیش بینــی شــده اســت.

اصلــی  و  شــاخص  تاکیــد کــرد: جشــن  ثواچــه 
ســفیران کریمــه اهــل بیــت)س( امشــب بــا حضــور 
قشــرهای مختلــف مــردم در امامــزاده جعفــر)ع( یــزد 

ــد.  ــد ش ــزار خواه برگ
وی همچنیــن گفــت: خادمــان حضــرت معصومه)س( 
عــالوه بــر یــزد بــه تعــدادی از روســتاهای شهرســتان 
مهریــز، همچنیــن شــهر تفــت و تعــدادی از روســتاهای 

آن سرکشــی خواهنــد کــرد. راه دانــا 

 آغاز طرح »سه شنبه های 
بدون خودرو« در شهرکرد  

»سه شــنبه های  طــرح  اجــرای  کیمیایوطن
بــدون خــودرو« پیــش از ظهــر سه شــنبه طــی 

مراسمی در شهرکرد آغاز شد.
ــه سیاســتگذاری ســالمت اســتان  ــس دبیرخان رئی
ــرح  ــرای ط ــم اج ــاری در مراس ــال و بختی چهارمح
سه شــنبه های بــدون خــودرو اظهــار داشــت: طــرح 
ــج  ــتای تروی ــودرو در راس ــدون خ ــنبه های ب سه ش
فرهنــگ اســتفاده کمتــر از خــودرو در شــهرکرد اجــرا 

می شــود.
فرهــاد محمــودی عنــوان کــرد: طــرح سه شــنبه های 
بــدون خــودرو در راســتای ارتقــای ســالمت جســمی 
و افزایــش نشــاط و شــادابی در بیــن افــراد جامعــه، 
و  توســعه  و  بدنــی  تحــرکان  میــزان  افزایــش 
ــگ  ــعه فرهن ــی، توس ــای ورزش ــش فعالیت ه افزای
شــهرکرد  در   ... و  دوچرخه ســواری  و  پیــاده روی 

اجــرا می شــود.

300 متکدی در رفسنجان 
جمع آوری شدند

ــر متکــدی  ــت: حــدود 300 نف ــدار رفســنجان گف فرمان
کــه 90 درصــد آن هــا غیربومــی و 98 درصدشــان معتاد 

بودنــد، در رفســنجان جمــع آوری شــدند.

حمیــد مالنــوری بــا اشــاره بــه اجــرای طرح جمــع آوری 
متکدیــان، معتــادان و کــودکان خیابانــی در رفســنجان، 
ــا گذشــت ســه هفتــه از اجــرای ایــن  تصریــح کــرد: ب
ــر متکــدی کــه 90 درصــد آن هــا  طــرح حــدود 300 نف
غیربومــی و 98 درصدشــان معتــاد بودنــد، جمــع آوری 

شــدند.
وی ادامــه داد: از تعــداد متکدیــان دستگیرشــده حتــی 
یــک نفــر محتــاج و نیازمنــد واقعــی نبــود و حتــی در 
بیــن آن هــا فــردی پیشــنهاد 15 میلیــون  تومانی رشــوه 
داد. همچنیــن فــردی بــود کــه بــه دروغ عنــوان کــرده 
بــود فرزنــد ســرطانی دارد و روزانــه 2 میلیــون  تومــان 
از مــردم جمــع آوری می کــرد کــه پــس از بررســی، او 

حتــی فرزنــد هــم نداشــت.
ایــن معضــالت نشــان می دهــد مــا  افــزود:  وی 
ــه  ــه متوج ــیب هایی ک ــراد را از آس ــتیم اف ــوز نتوانس هن
آن هاســت و مســائلی کــه بــه آن هــا آســیب می رســاند، 

آگاه کنیــم و در این بــاره موفــق نبوده ایــم.
ــا تأکیــد بــر لــزوم ورود خیــران  فرمانــدار رفســنجان ب
در کارهــای فرهنگــی اظهــار داشــت: ایــن کار بایــد الگــو 
باشــد و خیــران بداننــد در چــه زمینــه ای کار کننــد. مهــر

ــه  ــک ب ــرای کم ــاری ب ــال و بختی ــان چهارمح  زن
ــد. ــرش می بافن ــق ف ــا عش ــات ب ــات عالی عتب

ــیار  ــاد بس ــاری اعتق ــال و بختی ــردم چهارمح   م
ــه  ــک ب ــرای کم ــد و ب ــار دارن ــه اطه ــه ائم ــوی ب ق
عتبــات عالیــات از هیــچ تالشــی دریــغ نمی کننــد.

ــن  ــای ای ــی از زن ه ــه برخ ــی ک ــیار جالب کار بس
فرش هــای  بافــت  می دهنــد،  انجــام  اســتان 
دســتبافی اســت کــه بــا عشــق و عالقــه و خوانــدن 
ــن  ــت ای ــره از باف ــر گ ــر روی ه ــارت ب ــا و زی دع

می دهنــد. انجــام  قالی هــا 
مــردم نذرهــای خــود را بــه عتبــات عالیــات 
می ســپارند و آن هــا مصالــح الزم بــرای بافــت 
ــی  ــای قالیباف ــار کارگاه ه ــرش را در اختی ــک ف ی
ــرای  ــه ب ــه صــورت داوطلبان ــا ب ــد و زن ه می گذارن

می کننــد. ثبت نــام  فرش هــا  ایــن  بافــت 

ــات  ــه عتب ــرش ب ــل، ف ــدن کام ــه ش ــد از بافت بع
عالیــات داده خواهــد شــد و آن هــا نیــز ایــن 
ــات  ــازی عتب ــرای بازس ــه و ب ــا را فروخت فرش ه

ــرد. ــد ک ــه خواهن ــات هزین عالی
 فرش هایی که برای بازسازی عتبات 

عالیات بافته می شود  
مســئول بخــش روحانیــت ســتاد عتبــات عالیــات 
چهارمحــال و بختیــاری  بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــده  ــه ش ــود فروخت ــه می ش ــه بافت ــی ک فرش های
ــار  ــه می شــود اظه ــات هزین ــات عالی ــرای عتب و ب
کــرد:  کمــک بــه بازســازی عتبــات عالیــات 

ــدارد. ــت ن ــه دول ــی ب ــت و ربط ــی اس مردم
کــرد:  تصریــح  رئیســی  حجت الســالم 
ــذورات  صندوق هــای کوچــک جهــت جمــع آوری ن
و کمک هــای مردمــی بــرای عتبــات عالیــات  

گذاشــته خواهــد شــد تــا مــردم بتواننــد بــه راحتی 
نــذورات خــود را بــه داخــل ایــن صندوق هــا 
بیندازنــد.وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از خانم هــا 
بــه صــورت داوطلبانــه بــرای راه انــدازی کارگاه هــای 
ــر  ــت: ه ــان داش ــد، اذع ــالش می کنن ــی ت قالیباف
ــه  ــه ک ــی راه انداخت ــک کارگاه قالیباف ــه ای ی محل
ــر  ــاط دیگ ــی نق ــر و برخ ــه نف ــا س ــی جاه برخ
120 نفــر جمــع می شــوند و نــذر خــود را بــا 
زدن گره هــای قالــی بــرای عتبــات عالیــات ادا 
ــای  ــه کمک ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــد. رئیس می کنن
ــت،  ــوده اس ــاوت ب ــای متف ــه صورت ه ــی ب مردم
ــر،  ــال و جواه ــا دادن ط ــی  ب ــت: برخ ــان داش اذع
برخــی  کمک هــای نقــدی و برخــی  بــا بافتــن 
ــت  ــی در نهای ــد؛ ول ــذر خــود را ادا می کنن فــرش ن
ــران  ــح از ای ــده و مصال ــه ش ــا فروخت ــه این ه هم

خریــداری و بــرای بازســازی عتبــات عالیــات بــرده 
ــد. ــد ش خواه

وی یــادآور شــد: تاکنــون 15 کارگاه در اســتان 
ــرش  ــت 32 ف ــت باف ــاری جه چهارمحــال و بختی

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
 9 ماه با عشق به ائمه اطهار فرش 

می بافیم
در  فــرش  راه انــدازی کارگاه  خیریــن  از  یکــی 
شــهرکرد گفــت: 9 نفــر در کارگاه قالیبافــی ثبت نــام 
ــا  ــر از آن ه ــا دو نف ــد؛ ام ــت می کنن ــرده و فعالی ک
ــالش  ــرش ت ــت ف ــبانه روزی روی باف ــور ش ــه ط ب
می کننــد. وی اظهــار کــرد: مــواد اولیــه بــرای 
بافــت ایــن فرش هــا از ســوی عتبــات عالیــات در 
اختیــار مــا قــرار می گیــرد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرد، اذعــان  بافــت یــک فــرش 9 مــاه زمــان می ب
داشــت: چنانچــه دو نفــر بــه طــور شــبانه روزی بــر 
روی ایــن فــرش کار کننــد می شــود تــا 9 مــاه آن 

ــه اتمــام رســاند. را ب

زنان قالیباف چهارمحالی نذر عشق می کنند 

 گره هایی که بر فرش می نشیند تا گره گشایی کند

،،
از جملــه مســائل و مشــکالت فعلــی 
کشــاورزان زعفــران کار، بســته بندی 
محصــول فــوق و نوســانات بــازار و 
همچنیــن کمبــود آب در ســال جاری 

و علف هــای هــرز مــزارع اســت
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مغز افراد مبتال به آلزایمر 
باکتری های بیشتری دارد

مطالعــه ای جدیــد نشــان می دهــد افــراد مبتــا بــه 
آلزایمــر در مقایســه بــا افــراد ســالم دارای تعــداد بیشــتری 

ــتند. ــان هس ــری در مغزش باکت
 بــه گفتــه محققــان کلینیــک مایــو آمریــکا، اگرچــه 
ــود  ــا وج ــن یافته ه ــد ای ــرای تایی ــتری ب ــات بیش تحقیق
ــاع  ــه دف ــن فرضی ــد از ای ــه می توان ــن مطالع ــا ای دارد، ام
کنــد کــه التهــاب، از جملــه التهــاب ناشــی از عفونت هــای 

ــد. ــش دارن ــر نق ــاری آلزایم ــی، در بیم باکتریای
آلزایمــر، یــک بیمــاری مغــزی پیش رونــده اســت کــه در 
ــد  ــا می میرن ــد ی ــیب می بینن ــزی آس ــلول های مغ آن س
و منجــر بــه چروک خوردگــی مغــز می شــود. علــت دقیــق 
مــرگ ســلول های مغــزی مشــخص نیســت؛ امــا تصــور 
می شــود تشــکیل غیرعــادی پروتئینــی موســوم بــه 

ــاری نقــش دارد. ــن بیم ــد در ای بتاآمیلوئی
برخــی از محققــان معتقدنــد التهــاب در مغــز نیــز ممکــن 

اســت در بــروز بیمــاری آلزایمــر نقــش داشــته باشــد.
ــد ناشــی از واکنــش  ــه گفتــه محققــان، التهــاب می توان ب
بــه باکتری هــای مغــز باشــد. اگرچــه معمــوال مانــع 
خون-مغــز بــدن از ورود میکروارگانیزم هــا و بعضــی مــواد 
شــیمیایی بــه مغــز جلوگیــری می کنــد، امــا ممکــن اســت 
ایــن مانــع در افــراد در معــرض ابتــا بــه آلزایمــر بــه خوبــی 

ــز شــوند. ــا وارد مغ ــت باکتری ه ــد و در حقیق ــل نکن عم
ــز ۸  ــت مغ ــه باف ــان نمون ــد، محقق ــه جدی ــن مطالع در ای
ــه بیمــاری آلزایمــر و ۶ فــرد ســالم را پــس  فــرد مبتــا ب
 DNA از مرگشــان بررســی کردنــد. محققــان از رشــته های

بــرای تشــخیص ژن هــای باکتریایــی اســتفاده کردنــد.
محققــان دریافتنــد مغــز بیمــاران آلزایمــری هفــت برابــر 
ــی  ــی ژنتیک ــاری دارای توال ــن بیم ــدون ای ــراد ب ــز اف مغ
ــراد  ــن اف ــد ای ــخص ش ــن مش ــود. همچنی ــی ب باکتریای
ــه  ــق ب ــای متعل ــتری باکتری ه ــداد بیش ــا دارای تع عمدت

ــد. مهــر ــوم بودن ــه اکتینوباکتری ــوم ب ــواده ای موس خان

 خطر خشکی چشم 
در کمین کودکان

از  حــد  از  بیــش  اســتفاده  کردنــد:  اظهــار  محققــان 
ــه مشــکل خشــکی چشــم  دســتگاه های دیجیتــال منجــر ب

می شــود. کــودکان  در 
نتایــج مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد اســتفاده بیــش از 
حــد از دســتگاه های دیجیتــال عائــم خشــکی چشــم را در 

ــد. ــش می ده ــن افزای ــودکان کم س ــان ک می
متخصصــان در دانشــگاه هوســتون اظهــار کردنــد: کــودکان بــا 
خیــره شــدن بــه صفحــه نمایــش، کمتــر پلــک می زننــد کــه 
ایــن موضــوع باعــث شــیوع خشــکی چشــم در میــان آن هــا 
می شــود؛ چــرا کــه پلــک زدن غده هــای مــورد اســتفاده 
می کنــد.  تحریــک  را  چشــم  رطوبــت  افزایــش  بــرای 
ــرای کاهــش فشــار دســتگاه  محققــان روش 20-20-20 را ب

ــد. ــه کردن ــر روی چشــم توصی ــال ب دیجیت
بــه ایــن صــورت کــه بــرای هــر 20 دقیقــه تماشــای دســتگاه 
دیجیتــال، 20 ثانیــه بــه چشــم اســتراحت دهنــد و بــه مکانــی 

در 20 فــوت )حــدود ۶ متــر( دورتــر نــگاه کننــد. ایســنا

تغذیه

مواد غذایی دوست فشار خون 
ــر  ــاال، یکــى از بیمارى هــاى شــایع قــرن اخی فشــار خــون ب
بــه دنبــال زندگــى مــدرن و ماشــینى اســت کــه خطــر 
ــى و  ــزى و قلب ــکته مغ ــى و س ــى، عروق ــاى قلب بیمارى ه
مــرگ را بــه دنبــال دارد. افــرادى کــه از بیمــارى فشــار خــون 
رنــج مى برنــد، بایــد رژیــم غذایــی ســالم و مناســب مصــرف 
ــى، ســکته ها و  ــه بیمارى هــاى قلب ــا ب ــا از خطــر ابت ــد ت کنن

ــد. مــرگ پیشــگیرى کنن
 نمک را از سر سفره تان بردارید

غذاهــای کم ســدیم یــا بــه عبارتــى کم نمــک، یکــى از 
ــون  ــار خ ــه فش ــا ب ــراد مبت ــى در اف ــم غذای ــاى رژی الزمه ه
باالســت و کســانى کــه از ایــن بیمــارى رنــج مى برنــد، نبایــد 
ــد؛  ــرم نمــک مصــرف کنن ــش از 1500-2000 میلی گ در روز بی
ــش  ــدار نمــک خطــر افزای ــن مق ــش از ای ــرا اســتفاده بی زی

ــال دارد. ــه دنب فشــار خــون را ب
 غذاهاى کنسروى فشار خونتان را باال مى برد

کســانى کــه از فشــار خــون بــاال رنــج مى برنــد، بایــد برخــى 
ــواد  ــى م ــد؛ برخ ــذف کنن ــود ح ــم خ ــی را از رژی ــواد غذای م
ــان  ــراى مبتای ــاد ب ــى و نمــک زی ــل افزودن ــه دلی ــى ب غذای
بــه فشــار خــون ماننــد ســم و بــراى آن هــا خطرنــاک اســت.

 چاى و قهوه با فشارتان بازى مى کند
کافئیــن، مــاده ای اســت کــه مصــرف بیــش از حــد آن 
ــد باعــث افزایــش فشــار خــون شــود. برخــى افــراد  می توان
اعتیــاد بــه مصــرف قهــوه و چــاى بــه میــزان زیــاد دارنــد و 
ایــن عــادت بــراى ســامتى بســیار مضــر و خطرنــاک اســت.

 سمى که مرگ را خبر مى کند
الــکل، یکــى از مــواد بســیار مضــر اســت کــه حرکــت خــون 
ــون را  ــار خ ــد فش ــد و می توان ــل می کن ــریان ها را مخت در ش
افزایــش دهــد و تهدیدکننــده بــزرگ بــراى ســامت بــدن و 

ــراد محســوب مى شــود. جــان اف
  این گوشت ها را نخورید

چربی هــای ترانــس و چربی هــای امــگا ۶ در افزایــش فشــار 
خــون موثــر هســتند؛ بــه همیــن دلیــل از مصــرف غذاهــای 
بسته بندی شــده و گوشــت های آمــاده در ســوپر مارکــت 
ــگاه  ــد. باش ــاب کنی ــاندویچ ها اجتن ــا و س ــد همبرگره مانن

ــگاران خبرن

زیبایی
خانم ها بخوانند

 دانستنی هایی درباره 
لیزر مو های زائد 

ــاز اســت  ــد، گاهــی نی ــی دارن افــرادی کــه اختــاالت هورمون
شــش مــاه، یــک یــا دو ســال لیــزر را تکــرار کننــد تــا 

مو هــای زائــد بــه حالــت اول بازنگــردد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــو، ب ــت و م ــص پوس ــری، متخص ــی امی مجتب
رشــد بیــش از حــد مــو در برخــی از بانــوان گفــت: مشــکلی 
ــش  ــا شــیوع بســیار دارد، روی ــه م ــه نســبت در جامع ــه ب ک
بیــش از حــد مــو در بــدن بانــوان اســت؛ ایــن عارضــه، ناشــی 

از بیمــاری هیســتوتیزم اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن بیمــاری بــه معنــای رویــش موهــای 
مردانــه در بخش هایــی از بــدن خانم هاســت کــه بــه صــورت 
ــا 70 درصــد  طبیعــی فاقــد موســت، ادامــه داد: حــدود ۶0 ت
مــوارد، ایــن موهــا ایدیوپادیــک هســتند؛ یعنــی هیــچ اختال 
هورمونــی و زمینــه ای برایشــان نمی بینیــم؛ امــا حــدود 10 تــا 

20 درصــد مــوارد، ایــن موهــا اختــاالت هورمونــی دارنــد.
امیــری در ادامــه تاکیــد کــرد: در هــر دو حالــت، درمــان اصلی 
این هــا اســتفاده از لیــزر بــرای از بیــن بــردن موهاســت؛ ولــی 
در مــواردی هــم کــه بررســی های آزمایش هــا اختــاالت 
هورمونــی را نشــان بدهــد، اســتفاده از داروهــای خــاص هــم 

ــد. ــک   می کن کم
وی اضافــه کــرد: نکاتــی کــه دربــاره لیــزر موهــای زائــد بایــد 
بدانیــم ایــن اســت کــه موهــای زائــد ســفید بــه کمک لیــزر از 
ــه  ــر باشــد، ب ــد؛ هرچــه مــو ســیاه تر و ضخیم ت بیــن نمی رون
ــر  ــر و کم رنگ ت ــد و هرچــه کرکی ت ــر جــواب می ده ــزر بهت لی

ــد. ــری می ده باشــد، پاســخ ضعیف ت
امیــری در ادامــه گفــت: نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه حتمــا 
ــار  ــه یــک ب ــا ۶ هفت ــزر 4 ت ــه جلســات لی ــاز اســت فاصل نی
تکــرار شــود و معمــوال بــه دنبــال تکــرار و اســتفاده از لیزرهــای 
ــا 3 جلســه موهــا از  ــد و خــوب اســت کــه بعــد از 2 ت جدی
بیــن می رونــد؛ ولــی توصیــه مــا بــه بانــوان ایــن اســت کــه 

بــه صــورت منظــم 4 تــا ۶ جلســه لیــزر را انجــام بدهنــد.
ــرد: در  ــار ک ــان اظه ــو در پای ــت و م ــص پوس ــن متخص ای
ــد  ــزر کرده ان ــان را لی ــه موهایش ــانی ک ــع کس ــیاری مواق بس

ــو دکتــر ــد. ال ــاره ندارن ــوی دوب ــد م رش

اصول تربیت
اصول اساسی تربیت فرزند

اصل هشتم: انتظار در حد توانايى 
منظــور کاری را بــر عهــده فرزنــد گذاشــتن اســت در 
حــد توانايــى او. در اينجــا مســئله مهــم ايــن اســت 
ــد، توانايــى  ــا نپذيرفتــن كار، فرزن كــه در پذيــرش ي
ــا  ــادا م ــرد؛ مب ــرار گي ــورد توجــه ق و اســتعدادش م
از دو بــرادر يــک انتظــار داشــته باشــيم؛ نــه در درس 
خوانــدن، نــه در امــور ديگــر؛ ممكــن اســت فرزنــدى 
از اســتعداد اجتماعــى بيشــتر برخــوردار باشــد، 
توانايــى ارتباطــى بيشــترى داشــته باشــد و ديگــرى 
ــری داشــته باشــد.   ــى كمت ــا تواناي ــن زمینه ه در ای

ممكــن اســت يكــى نمــرات درســى باالتــرى كســب 
کنــد و ديگــرى نمــرات پايين تــر؛ در حالــى كــه 
شــرايط مــادى، خانوادگــى و... يكســان داشــته 
ــرا  ــود؛ زي ــد ب ــى خواه ــرى طبيع ــن ام ــند و اي باش
يكــى از اســتعداد بيشــترى در ایــن زمینــه برخــوردار 
در  يكــى  اســتعداد كمتــر؛  از  ديگــرى  و  اســت 
شــرايطى بــوده كــه اســتعدادش شــكوفا شــده 
ــه  ــتعدادش ب ــه اس ــوده ك ــرايطى ب ــرى در ش و ديگ
ــن  شــكوفايى نرســيده اســت كــه بخــش عمــده اي

ــت.  ــن اس ــا والدي ــاط ب ــر در ارتب ام
ــه  ــا بى تجرب ــه ی ــن، باتجرب ــى والدي ــرايط اخاق ش
بــودن آن هــا در امــر تربيــت فرزنــد، دانايــى و 
نادانــى آن هــا نســبت بــه نيازهــاى كــودک، فرصــت 
و اختصــاص زمــان مناســب بــه ارتبــاط بــا فرزنــد يــا 
كمبــود فرصــت و زمــان مناســب بــراى ارتبــاط و ... 
مى توانــد در بــروز توانايــى فرزنــد مؤثــر واقــع شــود.

 در هــر حــال اگــر مناســب بــا توانايــى و اســتعداد و 
ــد  ــا انجــام داد، باي ــد م ــوه و قــدرت، كارى را فرزن ق
از او پذيرفــت و اگــر كمتــر از توانايــى كار كــرد، بايــد 
ــتفاده  ــی اش اس ــرا از تواناي ــه چ ــرد ك ــى ک علت ياب
نكــرده، چــه مانعــى بــر ســر راه او بــوده و در ادامــه 
ــكان  ــردن آن، ام ــرف ك ــع و برط ــايى مان ــا شناس ب
ــم آورد. ــراى او فراه ــى را ب ــل از تواناي اســتفاده كام

اصل نهم: كار طاقت فرسا از او نخواستن 
ــود  ــث مى ش ــتن باع ــودک خواس ــنگين از ك كار س
او از خــود و توانايــى اش مأيــوس شــود؛ زيــرا فكــر 
ــده  ــته ش ــه را از او خواس ــد آنچ ــد بتوان ــد باي مى كن
ــاد  ــر و ایج ــب تحقي ــی موج ــد و ناکام ــام ده انج
ــر زمينه ســاز   ــن تحقي احســاس شكســت در او و اي

ــد. ــد ش ــتعدادهای او خواه ــدن اس ــکوفا نش ش
 والديــن بايــد مراقــب باشــند كارهايــى را بــه 
فرزندشــان محــول كننــد كــه در حــد توانايــى آن هــا 
ــارى  ــا را ي ــز آن ه ــام كار ني ــان انج ــد و در جري باش
ــود را  ــد خ ــت كار فرزن ــام درس ــراى انج ــرده و ب ک
ــكان رشــد  ــا، ام ــت آن ه ــا موفقي ــد ت ــى کنن راهنماي
 و بــروز اســتعدادها و توانايی هایشــان را فراهــم 
همــای  انتشــارات  تربیــت  اصــول  ازکتــاب  ســازد. 

حمــت ر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب 
ــی آن  ــه  اعیان ــای ثمین ــتثنای  به ــه اس ــه ) ب خان
ــاک  ــده از پ ــزی ش ــماره 27/2213 مج ــاک ش پ
ثبــت   14 بخــش  در  واقــع  3۶و35و27/34 
ــه  ــی   ب ــده ثبت ــق ســوابق و پرون ــه طب ــان ک اصفه
ــی   ــد عل ــاهدانی  فرزن ــی ش ــم  بابائ ــام ابوالقاس ن
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
ــا  ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون
ــت  ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــه دســتور قســمت اخی ب
ــاک  ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض و طب
ــورخ 9۶/5/2۶ ســاعت  ــوم در روز پنجشــنبه م مرق
9 صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 

ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
ــا مجاوریــن مطابــق  یابنــد و اعتراضــات مالکیــن ی
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
 مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد 

شد. 
تاریخ انتشار : 9۶/5/4 

م الف 13520 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

حیــدری   – اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدید حــدود ششــدانگ ســاختمان 
پــاک شــماره 193 فرعــی از 30/20 واقــع در بخــش 
ــام  ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان  ک ــت اصفه 14 ثب
نقــی زارع چاوشــی گــود رودخانــه فرزنــد ابوالقاســم 

مفــروز و در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک 
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
ــاک  ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض و طب
ــاعت  ــورخ 9۶/5/2۶ س ــنبه م ــوم در روز پنجش مرق
9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ل
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ای
مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبت 
از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 

روز پذیرفتــه خواهــد شــد.
تاریخ انتشار : 9۶/5/4 

ــناد و  ــت اس ــه  ثب ــس منطق ــف 13475 رئی م ال
ــدری  ــان – حی ــرب اصفه ــاک غ ام

مزایده
اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم در نظــر دارد 
ــزان  ــده کاســه 95034۸ می ــا پرون ــاط ب در ارتب
یــک حبــه  از 72 حبــه ششــدانگ مزرعــه 
ــق  ــی متعل ــماره 1297 اصل ــاک ش ــاد پ کاکا آب
ــزان مــوازی   ــره ای  کــه می ــی  ن ــم طوب ــه خان ب
 3430۸0000 میــزان  بــه  مربــع   1143۶متــر 
ــذارد  ــده بگ ــه مزای ــده را ب ــی گردی ــال ارزیاب ری
لــذا مزایــده از مبلــغ کارشناســی شــروع و 
ــروش  ــه ف ــنهادی ب ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ب
خواهــد رســید ضمنــا مبلــغ ده درصــد از قیمــت 
مزایــده بــه صــورت وجــه نقــدی فــی المجلــس 
بــه عنــوان ســپرده دریافــت و بــه صنــدوق 
دادگســتری ســپرده مــی شــود و مابقــی وجه از 
برنــده مزایــده بــا نظــر اجــرای احــکام حداکثــر 

ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ خواهــد شــد . در 
صورتــی کــه برنــده مزایــده مابقــی وجــه مزایــده 
را ظــرف مهلــت مقــرر نپــردازد  ســپرده او پــس 
از کســر هزینــه اجرایــی بــه نفــع دولــت ضبــط 
خواهــد شــد  از کســانیکه مایــل بــه شــرکت در 
ــده مــی باشــند دعــوت مــی شــود در روز  مزای
ــح  ــورخ 9۶/۶/2 ســاعت 10/00 صب پنجشــنبه م
در محــل اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم 
حضــور بــه هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد 
ــد اجــرای احــکام  ــوق در واح ــخ ف ــل از تاری قب
ــخصات  ــات و مش ــه و از خصوصی ــور یافت حض
مــال مذکــور در نظریــه کارشــناس مطلــع شــوند 

ــف 1133 م ال
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 

م سمیر

فقدان سند مالکیت 
آقــای روح الــه اوقانــی آرانــی بــه اســتناد 
دوبــرگ استشــهادیه محلــی کــه هویــت و 
ــی  ــده مدع ــی ش ــما گواه ــهود رس ــاء ش امض
ــه  ــدانگ قطع ــت شش ــند مالکی ــه س ــده ک ش
بــه  مترمربــع   1۶1.5 مســاحت  بــه  زمیــن 
شــماره 1003 فرعــی از 252 اصلــی واقــع در 
ــل شــماره ۸002 و  ــه ذی ــی قمصــر ک حــوزه ثبت
صفحــه 401 دفتــر 54 بــه نــام روح الــه اوقانــی 
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم نامبــرده 
گردیــده کــه در اثــر جابــه جایــی مفقــود شــده 
اســت چــون درخواســت المثنــی ســند مالکیــت 
نمــوده و طبــق تبصــره یــک مــاده 120 اصاحــی 
آییــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی مــی شــود کــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج ــس مدع هرک

ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ی ــک مذک مل
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 

ــه  ــن اداره مراجع ــه ای ــا ده روز ب ــی ت ــن آگه ای
ــل  ــه اص ــن ارائ ــا ضم ــود راکتب ــراض خ و اعت
ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
ــه  ــند ب ــل س ــس و اص ــب صورتمجل ــا مرات ت
ــه کننــده مســترد گــردد اگــر ظــرف مهلــت  ارائ
مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض 
اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد   مرقــوم صــادر و ب

شد .
 رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک قمصــر – 

رضــا طویلــی
 تاریخ انتشار 9۶/5/4 

77۶/ م الف

محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایران، 
ــه ای  ــیرینی های خام ــده در ش ــه استفاده ش ــرد: خام ــار ک اظه
ــه  ــت ک ــوردار اس ــده برخ ــد و اشباع ش ــش از ح ــی بی از چرب
ــراد  ــددی در اف ــکات متع ــروز مش ــث ب ــئله باع ــن مس همی
ــال  ــه دنب ــادی را ب ــردار زی ــای غیرواگی ــود و بیماری ه می ش

دارد. 
ــژه  ــیرینی ها و به وی ــواع ش ــه ان ــر در خام ــرد: اگ ــان ک وی بی
شــیرینی خامــه ای از مــواد شــیمیایی غیرمجــاز اســتفاده 
ــی  ــی و حت ــف گوارش ــای مختل ــروز بیماری ه ــث ب ــود، باع ش
ــای  ــر کارگاه ه ــا ب ــر نظارت ه ــود و اگ ــراد می ش ــرطان در اف س
ــیوع  ــود، ش ــام نش ــی انج ــور دقیق ــه ط ــیرینی ب ــاخت ش س
بیماری هــای غیرواگیــردار در بیــن مــردم کشــورمان افزایــش 

می یابــد.

کــرد:  عنــوان  ایــران  غذایــی  صنایــع  انجمــن  رئیــس 
شــیرینی  های خامــه ای رنگــی کــه به تازگــی در بعضــی از 
قنادی هــا بــه فــروش می رســد، اگــر از مــواد رنگــی غیرمجــاز 
ــروز  ــث ب ــود، باع ــتفاده ش ــه آن اس ــو در تهی ــر لیم ــا جوه ی
مشــکات گوارشــی و انــواع ســرطان در افــراد می شــود.

ــر روغــن استفاده شــده در شــیرینی های  ــرد: اگ ــد ک  وی تأکی
بــروز  باعــث  باشــد،  مصــرف  چندبــار  رنگــی  خامــه ای 
بیماری هــای  افــراد می شــود و  ســرطان های مختلــف در 

ــد. ــدا می کن ــیوع پی ــردم ش ــن م ــت در بی ــی و دیاب قلب
 عزیــزی یــادآور شــد: افزودنی هــای رنگــی غیرمجــاز و 
ــروز  ــد باعــث ب ــده بیــش از حــد می توان ــواد نگهدارن ــی م حت
مشــکات متعــددی در بیــن افــراد مصرف کننــده شــود و فعــل 

ــد. ســامتی ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــدن را تح ــاالت ب و انفع

مریــم محلوجــی راد، فــوق تخصص آســم، آلــرژی و ایمونولوژی 
اظهــار کــرد: آلرژی هــای درمان نشــده و درمان هــای خودســرانه 
زمینه ســاز بــروز آســم در میــان افــراد جامعــه و افــت کیفیــت 

زندگــی در میــان مبتایــان اســت.
وی بیــان کــرد: شــیوع آلــرژی رو بــه افزایــش اســت و حــدود 
ــانه های  ــا نش ــط ب ــور متوس ــه ط ــه ب ــراد جامع ــد اف 20 درص
آلــرژی در بینــی، گلــو، گــوش و گرفتگــی بینــی دســت و پنجــه 

ــد. ــرم می کنن ن
 وی افــزود: درمــان خودســرانه و تشــخیص نادرســت آلــرژی 
زمینه ســاز ابتــا بــه آســم اســت و بــه ایــن دلیــل حساســیت 
تشــخیص آلــرژی و درمــان بهنــگام آن در نظــام ســامت حائز 

اهمیــت اســت.
ــت:  ــوژی گف ــرژی و ایمونول ــم، آل ــص آس ــوق تخص ــن ف ای

ــیار دارد؛  ــباهت بس ــرماخوردگی ش ــا س ــرژی ب ــانه های آل نش
یعنــی شــروع ســرماخوردگی بــه صــورت عطســه، آب ریــزش 
بینــی و گرفتگــی بینــی اســت و ایــن نشــانه ها مشــابه اســت 
کــه در خیلــی از مــوارد پزشــکان و بیمــاران تشــخیص درســتی 

ــد. ــد درمــان ندارن از بیمــاری و رون
نشــانه های  بــا  ســرماخوردگی  بیــان کــرد:  محلوجــی راد 
ــود  ــپس بهب ــد و س ــول می کش ــه ط ــک هفت ــر ی آن حداکث
ــاه و  ــد م ــا چن ــانه ها ت ــداوم نش ــرژی ت ــی در آل ــد؛ ول می یاب
ــواده  ــراد خان ــایر اف ــرماخوردگی س ــت. در س ــه اس ــد هفت چن
ــت ســومین راه  ــه و درنهای ــرژی ن ــا در آل ــا می شــوند، ام مبت
تشــخیصی، تــب اســت کــه معمــوال مــا در آلــرژی تــب نداریم؛ 
ــل بیماری هــا  ــی در ســرماخوردگی ها ممکــن اســت در اوای ول

ــف وجــود داشــته باشــد. بهداشــت نیــوز ــب خفی ــک ت ی
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مشــترک  پیچیده تریــن  زندگــی  و  ازدواج 
ــن  ــن و اجتماعی تری ــن، طبیعی تری عمیق تری
ــده ای  ــا پدی ــی ب ــط انســانی اســت. وقت رواب
بــه ایــن پیچیدگــی کــه پیامدهایــش تــا آخــر 
عمــر بــر زندگــی انســان تأثیــر می گــذارد 
ــی و  ــچ آگاه ــدون هی ــته و ب ــم بس ــا چش ب
ــه  ــت ک ــوم اس ــود، معل ــورد ش ــنایی برخ آش
آخــر و عاقبــت چنــدان خوشــی نخواهــد 

ــت.  داش
بــا  هنگامــی  زناشــویی  زندگــی  و  ازدواج 
خوشــی و ســعادت همــراه می شــود کــه بــر 
پایــه عشــق و محبــت دوجانبــه شــکل بگیــرد 
و بــا احتــرام، تفاهــم، همدلــی، هماهنگــی و 
توافــق مــادی، معنــوی، اخاقــی، جســمانی، 

ــد. ــراه باش ــی هم ــری و باطن ظاه
حجت االســام حســینی، کارشــناس امــور 
خانــواده، در گفت وگــو بــا خبرنــگا مــا گفــت: 
ــا الگو گیــری  زوج هــای دانشــجو می تواننــد ب
از ســیره اهــل بیــت علیهم الســام بنــای 
ــود  ــترک خ ــی مش ــرای زندگ ــی را ب محکم

ــد. ــان کنن بنی
 راهکارهای موفقیت زوج های جوان 

در زندگی مشترک
 وی افــزود: ازدواج تکامــل و رشــد انســان را 
بــه دنبــال دارد و رفــع نیازهــای مــادی بخــش 
کوچکــی از نتایــج آن محســوب می شــود؛ 
ــا  ــد ت ــوهر را آفری ــد زن و ش ــه خداون ــرا ک چ

ــرای بهشــتی  ــد و ب ــی کنن ــم زندگ ــار ه در کن
شــدن بــا هــم همــگام باشــند.

کــرد:  تصریــح  حســینی  حجت االســام 
ــات،  ــش توقع ــرورزی، کاه ــری و مه مهرپذی
فدایــی بــودن زن و شــوهر بــه جــای طلبــکار 
از  پرهیــز  و  ساده زیســتی  هــم،  از  بــودن 
ــت  ــای موفقی ــن راهکاره ــات، مهم تری تجم
زوج هــای جــوان در زندگــی مشــترک اســت.

ایــن کارشــناس امــور خانــواده  بــا بیــان 
ــت  ــه محب ــد در زمین ــوهر بای ــه زن و ش اینک
ــت:  ــد، گف ــی بگیرن ــر پیش ــردن از همدیگ ک
محبــت، شــاه کلید خوشــبختی در زندگــی 

ــت. ــن اس ــترک زوجی مش
 محورهای مهم در زندگی مشترک

حجت االســام حســینی بــا بیــان اینکــه 
روزمرگــی  از حالــت  را  انســان  مهــرورزی 
خــارج می کنــد و بــه زندگــی روح و آرامــش 
گفت و گــو  صداقــت،  افــزود:  می بخشــد، 
زیبابیــن و چشــم  کــردن مؤثــر، چشــم 
خطا پــوش و دنبــال گذشــته هــم نبــودن 
ــه  ــترک ب ــی مش ــم در زندگ ــای مه از محوره
ــا پیــاده کــردن  ــان ب شــمار مــی رود کــه جوان
ایــن محور هــا در زندگــی می تواننــد یــک 

زندگــی مســتحکم داشــته باشــند.
ــت  ــردن و دوس ــه آرزو ک ــان اینک ــا بی  وی ب
داشــتن بــه تنهایــی بــرای پیــش بــردن یــک 
زندگــی کافــی نیســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــد ت ــی کنن همســران بایــد یکدیگــر را باغبان

ــود. ــارور ش ــان ب ــت در وجودش ــذر بهش ب

گفــت:  تربیتــی  امــور  کارشــناس  ایــن 
و  مــادی  نیازهــای  زندگــی  در  انســان ها 
ــک  ــای کوچ ــن نیازه ــه ای ــد ک ــوی دارن دنی
ــل اهــداف بزرگــی کــه خــدای  ــد در مقاب نبای
متعــال بــرای مــا در نظــر گرفتــه، قــرار گیــرد؛ 
چــرا کــه عمــل بــه دســتورات دینــی زندگــی 

انســان را نورانــی می کنــد.
 شاد بودن در زندگی را فراموش 

نکنید
ــواده در  ــناس خان ــیرازی، روان ش ــه ش فاطم
ــن  ــی از مهم تری ــرد: یک ــار ک ــه اظه ــن زمین ای
زندگــی  در  موفــق  زوج هــای  ویژگی هــای 
مشــترک، شــاد بــودن اســت کــه زوجیــن بــا 
ــت در  ــر و گذش ــه صب ــی از جمل ــت نکات رعای
زمــان اختــاف می تواننــد لحظــات زیباتــری 

ــد. ــر بگذرانن ــار یکدیگ را کن
وی در ادامــه گفــت: از دیگــر نشــانه های یــک 
زوج موفــق، مطــرح کردن و پذیرفتــن انتقادات 
ــز،  ــه و محبت آمی ــی محترمان ــا بیان ســازنده ب
احســــاس تعهـــد و مســـئولیت پذیـــری، 
و کم رنگ تــر  قــوت  نقــاط  برجسته ســازی 

کــردن نقــاط ضعــف یکدیگــر اســت.
شــیرازی افــزود: بــرای شــاد زیســتن و 
بهانه هــای  بــودن می تــوان  هــم  کنــار  در 
مختلفــی را ایجــاد کــرد کــه از جملــه آن  
کمــک در امــور منــزل یــا نگهــداری فرزنــدان، 
تهیــه یــک وعــده غــذای دو نفــره، رفتــن بــه 
گــردش و ســفر، گپ وگفت هــای دوســتانه و 

ــت. ــه اس ــه دور از گای ب
 قوانین دستیابی همسران به 

زندگی خوب و خوشبختی
محمــد امینــی، کارشــناس ارشــد روان شناســی 
بالینــی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا بــا 
ــد نگاهشــان  ــه همســران بای ــر اینک ــد ب تاکی
ــت،  ــد، گفــت: محب ــر دهن ــه زندگــی تغیی را ب
از جملــه   اخــاق خــوب  و  رازداری، صبــر 
قوانیــن دســتیابی همســران بــه زندگــی 

ــت. ــبختی اس ــوب و خوش خ
ــکات  ــع مش ــرای رف ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــترک، ه ــی مش ــران در زندگ ــان همس می
ــه  ــگاه خــود را ب ــار و ن ــد رفت ــان بای یــک از آن
یکدیگــر تغییــر دهنــد، اظهــار کــرد: بــه عنــوان 
ــان  ــد همسرش ــان می خواهن ــر زن ــه اگ نمون
ــد   ــد، می بای ــتری کن ــت بیش ــا محب ــه آن ه ب

ــرور همســر خــود باشــند. ــب غ مراق
ایــن پژوهشــگر حــوزه خانــواده بــا اشــاره بــه 
ــد زندگــی باعــث  ــادآوری روزهــای ب اینکــه ی
ــه  ــه زدن ب ــای خــوب و لطم فراموشــی روزه
ــوان،  ــزود: بان ــود، اف ــواده می ش ــون خان کان
رازدار مســائل شــخصی زندگــی مشترکشــان 
ــی  ــکات خانوادگ ــی مش ــرا بعض ــند؛ زی باش
میــان همســران توســط خودشــان بهتــر حــل 
ــل  ــد ح ــران بخواهن ــه دیگ ــا اینک ــود ت می ش

کننــد.

 تفاوت ها، شیرینی زندگی مشترک 
است

ــبختی  ــن خوش ــه قوانی ــاره ب ــا اش ــی ب امین
ــکیل دهنده  ــر تش ــن عناص ــرد: زوجی ــراز ک اب
ــار یکدیگــر  ــد در کن ــواده هســتند کــه بای خان

ــند. ــک باش ــه کوچ ــن جامع ــب ای مراق
وی بــا اشــاره بــه تفاوت هــای زن و مــرد 
اظهــار کــرد: خداونــد بــه زنــان طاقــت و صبــر 
ــی تاثیرگــذار در زندگــی  عطــا کــرده کــه عامل

مشــترک اســت. 
ــای زندگــی همســران  ــه معن ــودن« ب »زوج ب
بــه صورتــی يكــدل و يكرنــگ اســت و ده هــا و 
شــايد صدهــا تفــاوت میــان زن و مــرد وجــود 
دارد كــه اتفاقــا ســبب شــيرينی زندگــی 

می شــود. 
 آفتی بزرگ برای زندگی مشترک

زندگــی  در  بــه همســر  مشــکوک شــدن 
بــزرگ محســوب  آفــت  یــک  مشــترک، 

 . د می شــو
ــواده،  ســید رضــا احمــدی، روان شــناس خان
بــا بیــان اینکــه در شــرایطی کــه به همســرتان 
شــک داریــد، از چــک کــردن گوشــی همــراه 

و وســایل شــخصی او بپرهیزیــد، گفــت: ایــن 
کار باعــث تشــدید ایــن رفتــار او خواهــد 
ــود  ــای خ ــفره دل و رازه ــچ گاه س ــد؛ هی ش
را در مقابــل دیگــران از جملــه دوســتان، 
خانــواده همســر و حتــی خانــواده خــود بازگــو                 

ــد. نکنی
ــه  ــد توج ــرد: ســعی کنی ــح ک ــدی تصری احم
بیشــتری بــه ظاهــر و آراســتگی خــود داشــته 
باشــید و بــه همســرتان بیشــتر توجــه و 
ــد؛  ــود کنی ــذب خ ــا او را ج ــد ت ــی کنی مهربان
ــه  همچنیــن افزایــش توجــه شــما نســبت ب
خانواده تــان موجــب گرمــی زندگــی مشــترک 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــاد اعتم و ایج
ــه  ــزود: مراجع ــواده اف ــن روان شــناس خان ای
بــه مشــاور، بســیار مهــم اســت و اگــر در رفتار 
ــت  ــانه ای از خیان ــوع نش ــچ ن ــرتان هی همس
پیــدا نکردیــد، بایــد مســئله را بــه عنــوان یــک 
حساســیت ذهنــی در خــود بپذیریــد و بــرای 
ــد؛  درمــان از یــک روان شــناس کمــک بگیری
زیــرا شــک، عامــل ویرانگــر رابطــه زناشــویی 

اســت.
 محبت کردن بی قید و شرط به 

یکدیگر
وی گفــت: اگــر نســبت بــه همســر خود شــک 
داشــتید و پــس از مدتــی متوجــه شــدید کــه 
شــک  شــما اشــتباه بــوده  اســت، بایــد ســعی 
کنیــد کامــا شــکتان را برطــرف کنیــد؛ حــال 
تنهــا عاملــی کــه باعــث از بیــن رفتــن شــک  و 
ناآرامی هــای بیــن زوجیــن می شــود، محبــت 
ــر اســت؛  ــه یکدیگ ــد و شــرط ب ــردن بی قی ک
زیــرا در ایــن صــورت رابطــه زوجیــن دلپذیرتــر 
می شــود و دوبــاره اعتمــاد و آرامــش بــه 

ــردد. ــا بازمی گ ــی آن ه زندگ
احمــدی خاطرنشــان کــرد: هنگامــی کــه 
می ورزنــد  عشــق  یکدیگــر  بــه  زوجیــن 
آن هــا  بیــن  دارنــد، صمیمــت  اعتمــاد  و 
ــک  ــه ش ــه ای ک ــا از لحظ ــت؛ ام ــم اس حاک
و بی اعتمــاد در رابطــه زوجیــن بــه وجــود 
محبــت  و  صمیمیــت  میــزان  از  می آیــد، 
بیــن آن هــا کاســته می شــود و طرفیــن 
بــه تدریــج از یکدیگــر دور می شــوند؛ امــا 
زمانــی کــه آن هــا دســت از شــک بــه یکدیگــر 
ــر  ــه یکدیگ ــد ب ــاره می توانن ــد، دوب برمی دارن

ــد.  ــق بورزن عش

،،
ازدواج و زندگــی زناشــویی هنگامــی بــا 
خوشــی و ســعادت همــراه می شــود کــه 
بــر پایــه عشــق و محبــت دوجانبــه شــکل 
بگیــرد و بــا احتــرام،، تفاهــم، همدلــی، 
معنــوی،  مــادی،  توافــق  و  هماهنگــی 
اخالقــی، جســمانی، ظاهــری و باطنــی 

همــراه باشــد

کیمیای وطن بررسی کرد:

شاه کلیدهای خوشبختی در زندگی مشترک
تفاوت ها، شیرینی زندگی مشترک است  

زمانی كه از بیماری قلبی صحبت می شود، تصور 
ادامه  در  را  ما  نتواند  حیاتی  عضو  این  اینکــه 
خواهد  آزاردهنده  بسیار  كند،  همراهی  زندگی 

بود.
دکتــر محمود هــادی زاده، فــوق تخصــص قلــب 
و عــروق، گفــت: بیماران قلبی باید بدانند كه 
با  و  نیست  دنیا  پایان  معنای  به  بیماری  بروز 
استفاده از روشها و دستورات نوین علمی كه 
در سراسر دنیا برای بیماران قلبی ارائه می شود 
اصول  پایه  بر  را  خود  جدید  زندگی  میتوانند 

ــد. ــد و از ادامه آن لذت ببرن ــتی بنا نهن درس
قدم  در  افــزود:  محمود هــادی زاده  دکتــر 
فاكتورهای  افــراد  میشود  توصیه  نخست 
را  قلبی  بیماریهای  بروز  برای  خطرساز 
بشناســند؛ زیــرا آگاهی از آنها برای پیشگیری 

است. ال زم 

بــروز  در  خطرســاز  عوامــل  ادامــه  در  وی 
بیماری هــای قلبــی را برشــمرد و گفــت: برخی 
از این عوامل مانند ارث، جنس و سن در اختیار 
برای  اما  نیستند؛  تغییر  قابل  و  نبوده  افــراد 
جلوگیری از بروز بیماریهای قلبی، باید دیگر 
درآوریم.  خود  تحت كنترل  را  خطرساز  عوامل 
قلــب  نارســایی  و  آنژیوپاســتی  فلوشــیپ 
ــد کــرد: با حذف دخانیات، متناسب كردن  تاکی
چاقی  استرس،  خون،  چربی  و  قند  فشار، 
)به ویــژه چاقی شكمی( و كم تحركی میتوان 

برداشت.  را  گامها  نخستین 
از  میتوان  را  عوامل  این  بیشتر  افــزود:  وی 
دوران كودكی و نوجوانی كنترل كرد تا احتمال 
بزرگسالی  دوران  در  قلبی  بیماریهای  بروز 
كاهش یابد. بعضی از این فاكتورهای خطرساز 
ارثی هستند و در خانواده از والدین به فرزندان 

منتقل می شــوند یا ناشی از یــک بیماری دیگر 
میتوان كنترل  حدی  تا  نیز  را  اینها  هستند. 
ــن  ــکا و انجم ــب امری ــن قل ــو انجم كرد.عض
ــه داد: بیماریهای  ــا ادام ــب اروپ ــایی قل نارس
مادرزادی قلب، گروه جداگانهای هستند كه با 
میزان  به  درمان  و  تشخیص  امر  در  پیشرفت 

جالــب توجهی كنترل میشوند. 
ایــن فــوق تخصص قلــب و عروق خاطرنشــان 
کــرد: تصمیم به عمل جراحی قلبی، برای یــک 
و  مختلف  بررسیهای  به  بیشتری  نیاز  بیمار 
مشورت میان جراح قلب و متخصص داخلی 

قلب دارد. 
جراحی  عمل  به  توصیه  زمانی  هم  پزشكان 
میكنند كه روشهای دیگر مانند درمان دارویی 
بیماران  )برای  استنتگذاری  و  آنژیوپا ستی  و 
عروق كرونر( یا والولدپا ستی )از راه شریان یا 
ورید برای بیماران دریچهای( برای بیمار مناسب 

نباشد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توانبخشــی راه درمــان 

بیمــاران قلبــی اســت، افــزود: توانبخشی قلب 
نیز برنامهای است كه به طور اختصاصی برای 
نیازهای طبی وی طراحی میشود  و  بیمار  هر 
كه شامل ورزش، تغییر در روش زندگی، تغذیه 
از بیماران قلبی  درســت و حمایتهای روانی 

است.
وی بیــان کــرد: پاسخ هر بیمار به بیماری قلبی 
متفاوت  دیگر  بیمار  با  قلب،  جراحی  عمل  یا 
عمل  روش خودش  به  بیمار  هر  بدن  و  است 
برای  نقاهت  دوران  همچنین  كرد.  خواهد 
عملهای جراحی مختلف متفاوت خواهد بود.

قلــب  نارســایی  و  آنژیوپاســتی  فلوشــیپ 
گفت: برنامههای توانبخشی قلب، فعالیتهای 
خطر  آنكه  بدون  را  روانی  سا مت  و  بدنی 
عوارض مهم را افزایش دهند، بهبود میبخشند.

اهداف  مهمترین  افــزود:  همچنیــن  وی 
توانبخشی بیماران قلبی شــامل كاهش آثــار 
كاهش  قلبی،  بیماریهای  روحی  و  فیزیكی 
ناگهانی،  مرگ  یا  دوبــاره  انفاكتوس  خطر 

كاهش نشــانه های بیماری، به تأخیر انداختن 
روند »آترواسكلروز« با ارائه برنامههای ورزشی 

مشاورههاســت. و  آموزش  و 
نارسایی  قلبی،  سكته  علت  به  كه  بیمارانــی 
به یکبــاره متوجه  یا عمل جراحی قلب  قلبی 
بر  افزون  دارنــد،  بیماری  قلب  میشونــد كه 
ناتوانیهای جسمی كه به دنبال این بیماریها 
فراوانی  صدمه  نیز  روحی  نظر  از  میدهد،  رخ 
می بیننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه گاهی 
قلبی،  یــک حادثه  بروز  از  روز قبل  تا  بیماران 
همه  و  نداشته اند  مشكلی  هیچ گونه  ظاهر  به 
افتاده  اتفاق  غافلگیرانه  و  ناگهانی  طور  به  چیز 
است. چه بسا فرد تا مدتها نتواند بپذیرد كه 
مدتی قادر به انجام بخشی از فعالیتهای قبلی 
خود نخواهد بود. در چنین مواقعی بیمار همه 
چیز را پایان یافته و بقیه زندگی خود را تاریــک 
می بیند. چنین احساسی نه تنها زندگی شخصی 
او را مختل می كند، بلكه عرصه را بر خانواده و 

بستگان او نیز تنگ خواهد كرد. ایمنــا

فوق تخصص قلب و عروق: 

بیماری قلبی پایان راه نیست
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ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی  «
برابــر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم و ســوم و 

چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

ــد ســند رســمی مســتقر  اراضــی و ســاختمان های فاق

ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات  در واحــد 

مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 

ــا  ــورد تقاض ــالک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش . ل

ــت  ــوم در دو نوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــه شــرح زی ب

ــه  ــی ک ــود درصورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب

ــان  ــت متقاضی ــه صدورســند مالکی اشــخاص نســبت ب

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

ــه  ــراض خــود را ب ــه مــدت دو مــاه اعت اولیــن آگهــی ب

ــس از  ــلیم و پ ــل تس ــالک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب

اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 

ــد. ــم نماین تقدی

1.رای شــماره 12535-1395/05/25 هیــأت اول اقــای 

ــماره 19   ــنامه ش ــه شناس ــور  ب ــی پ ــین خاک محمدحس

کدملــی 1290224587  صــادره اصفهــان  فرزنــد مهــدی  

نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  

بــه مســاحت 173/05  مترمربــع از پــالک شــماره 

ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق 3225  فرعــی از 18  اصل

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازموردثبــت 

ــالک ــر 958 ام ــه 563 دفت صفح

2.رای شــماره 12536-1395/05/25 هیــأت اول  خانــم 

زهــره اکبــری  بــه شناســنامه شــماره 72665  کدملــی 

1281825840  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمدحســین  

نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  

بــه مســاحت 173/05  مترمربــع از پــالک شــماره 

ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق 3225  فرعــی از 18  اصل

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازموردثبــت 

ــالک ــر 958 ام ــه 560 دفت صفح

ســوم   هیــأت   1395/06/31-17564 شــماره  3.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی   ب آقــای فرهــاد نظــری گلگون

1388    کدملــی  1289490880  صــادره اصفهــان  فرزند 

ــه مســاحت  ــه   ب ــاب خان ــک ب ــه   ششــدانگ ی خیرال

ــی  ــی از  64   اصل ــماره فرع ــالک ش ــع از پ 90  مترمرب

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــان عاشــق  ــم ابراهیمی ــک رســمی   رحی ــان ازمال اصفه

ــالک ــر 892  ام ــه  44 دفت ــت صفح ــادی ازموردثب آب

ســوم  هیــأت   1395/08/12-21720 شــماره  4.رای 

آقــای اکبــر مانیــان  بــه شناســنامه شــماره 44 کدملــی 

1290291160 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد علــی  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  114.90 

مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 34  اصلــی ردیــف 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 77 فرع

ــی  ــه عل ــمی صدیق ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

ــی آقای

ســوم  هیــأت   1395/09/13-24124 شــماره  5.رای 

خانــم طیبــه قهرمانــی شــهرکی  بــه شناســنامه شــماره 

267 کدملــی 1290320500 صــادره اصفهــان  فرزنــد 

حســینعلی          ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــالک شــماره  3667   ــع از پ مســاحت  192.48 مترمرب

فرعــی از18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

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

ازموردثبــت صفحــه  543 دفتــر 767   امــالک

ــای  ــأت دوم آق ــماره 26291-1395/10/04 هی 6.رای ش

اکبــر باباشــاهی بــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی 

1290105685 صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم در  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 158.50متــر 

مربــع پــالک شــماره 487 فرعــی از14اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 40 ام ــه 502 دفت ــت صفح ــورد ثب م

دوم  هیــأت   1395/10/04-26286 شــماره  7.رای 

خانــم طاهــره ماهرانــی بــه شناســنامه شــماره 27 

ــح  ــد فت ــان  فرزن ــی 1290398593 صــادره اصفه کدمل

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

180.18 متــر مربــع پــالک شــماره 170 فرعــی از 16 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از ســند شــماره 19396 مــورخ 95/6/15 

دفترخانــه 160 اصفهــان

8.رای شــماره 27298-1395/10/13 هیــأت دوم  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 134  ــی ب ــه حیــدری رنان فتــح ال

کدملــی 1289983542 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی 

در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه اســتثناء بهــاء 

ــالک  ــع پ ــه مســاحت  111.05 مترمرب ــی ب ــه اعیان ثمنی

شــماره  773/4 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــر 660 امــالک ــت صفحــه 452 و 458 دفت ثب

ــم  ــأت اول خان ــماره 29871-1395/11/13 هی 9.رای ش

فریبــا محمــدی بــه شناســنامه شــماره 1271544342 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1271544342 کدملــی 

محمدجــواد در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت    250  مترمربــع پــالک شــماره   276   فرعی 

از  15  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ــات 366 و  ــت   صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 551 امــالک 369 دفت

اول  هیــأت   1395/12/22-33528 شــماره  10.رای 

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

ــان  ــادره فارس ــی 4679259310 ص ــماره 1665 کدمل ش

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

اصلــی   68 شــماره  پــالک  مترمربــع   50 مســاحت 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

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

اول  هیــأت   1395/12/16-33058 شــماره  11.رای 

خانــم ســیما نیکنــام بــه شناســنامه شــماره 1973 

ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285804139 ص کدمل

در  30 و شــش، چهــل و یکــم حبــه مشــاع از 72 حبــه 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 285.30 

مترمربــع پــالک شــماره 72 فرعــی از 16اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــام  ــی و ســیما نیکن از مالکیــت زهــرا بیگــم ســید برزان

و محمدجــواد ماهرانــی مــورد ثبــت صفحــه 130 دفتــر 

ــالک ــر 955 ام ــه 508 دفت 569 و صفح

اول  هیــأت   1395/12/16-33057 شــماره  12.رای 

آقــای محمدجــواد ماهرانــی بــه شناســنامه شــماره 38 

کدملــی 1290173516 صــادره  اصفهــان فرزنــد علــی در 

5 و ســی و پنــج، چهــل و یکــم حبــه مشــاع از 72 حبــه 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 285.30 

مترمربــع پــالک شــماره 72 فرعــی از 16اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــام  ــی و ســیما نیکن از مالکیــت زهــرا بیگــم ســید برزان

و محمدجــواد ماهرانــی مــورد ثبــت صفحــه 130 دفتــر 

ــر 955 امــالک 569 و صفحــه 508 دفت

13.رای شــماره 33056-1395/12/16 هیــأت اول آقــای 

محمدرضــا ماهرانــی بــه شناســنامه شــماره 129 کدملــی 

1290399611 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی ســه دانــگ 

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

285.30 مترمربــع پــالک شــماره 72 فرعــی از 16اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت زهــرا بیگــم ســید برزانــی و ســیما 

نیکنــام و محمدجــواد ماهرانــی مــورد ثبــت صفحــه 130 

دفتــر 569 و صفحــه 508 دفتــر 955 امــالک

14.رای شــماره 33801-1395/12/25 هیــأت اول آقــای 

محســن صباغــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 11446 

ــد  ــی شــهر فرزن ــی 1283222396 صــادره  خمین کدمل

محمــود در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 

ــالک شــماره   ــع پ ــه مســاحت  276.20 مترمرب ــه ب خان

ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق ــی از 19 اصل 294 فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت ســلطان 

صبــاغ رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 463 دفتــر 78 

امــالک

اول  هیــأت   1395/12/25-33800 شــماره  15.رای 

ــماره 1269  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه صباغ ــم حبیب خان

ــد  ــی شــهر فرزن ــی 1290833559 صــادره  خمین کدمل

محمدحســن در  ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 

ــالک  ــع پ ــاحت  276.20 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب

شــماره  294 فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ســلطان صبــاغ رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 463 دفتــر 

ــالک 78 ام

16.رای شــماره 33210-1395/12/18 هیــأت اول آقــای 

مصطفــی نورانیــان بــه شناســنامه شــماره 48687 

کدملــی 1282409328 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

در 1/5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 135.20 مترمربــع پــالک شــماره   68 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــادی اصفهــان از مالکیــت حســین زارع بهــرام آب

اول  هیــأت   1395/12/18-33214 شــماره  17.رای 

خانــم الهــام منصــوری گندمانــی بــه شناســنامه شــماره 

2372 کدملــی 1289746788 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــی در   1/5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک  همــت عل

بــاب خانــه بــه مســاحت 135.20 مترمربــع پــالک 

شــماره   68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــین زارع  ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــادی ــرام آب به

18.رای شــماره 33211-1395/12/18 هیــأت اول  آقــای 

علــی ســلیمی بنــی بــه شناســنامه شــماره 57 کدملــی 

4623005682 صــادره شــهرکرد فرزنــد جهانگیــر در   

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش 1/5 دان

مســاحت 135.20 مترمربــع پــالک شــماره   68 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــادی ــرام آب ــان از مالکیــت حســین زارع به اصفه

19.رای شــماره 33213-1395/12/18 هیــأت اول آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 570 کدمل ــوری ب محمدرضــا ن

ــد عزیزقلــی در    6339394868 صــادره  شــهرکرد فرزن

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش 1/5 دان

مســاحت 135.20 مترمربــع پــالک شــماره   68 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــادی اصفهــان از مالکیــت حســین زارع بهــرام آب

20.رای شــماره 33114-1395/12/17 هیــأت اول آقــای 

ــنامه  ــه شناس ــوری ب ــنی دره ش ــی حس ــین حاج حس

شــماره 404 کدملــی 4689568804 صــادره اردل فرزند 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب آقاجــان در ششــدانگ ی

ــع در  ــی واق ــماره  34 اصل ــالک ش ــع پ 116.54مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــان ســودانی از مالکیــت عصمــت مانی

ــارم  ــأت چه ــماره 33551-1395/12/23 هی 21.رای ش

آقــای مهــدی بــارورز کوچــه قلعــه بــه شناســنامه 

صــادره    1280780861 کدملــی    35523 شــماره 

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

مغــازه بــه مســاحت  33.11 مترمربــع از پــالک شــماره    

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 3 اصل 1196  فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق 

ــالک ــر 388 ام ــه 298 دفت ــت صفح ثب

دوم  هیــأت   1395/12/23-33580 شــماره  22.رای 

آقــای ســید باقــر مســجدی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان فرزن ــی 1283195992 صــادره  اصفه 8670 کدمل

ــه  ــاب ســاختمان ب ســید حســن در  ششــدانگ یــک ب

مســاحت  119.65 مترمربــع پــالک شــماره  3392 

فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــه 176  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــالک ــر 686 ام دفت

دوم  هیــأت   1395/12/23-33622 شــماره  23.رای 

بــه شناســنامه  نیــازی جونقانــی  قربانعلــی  آقــای 

شــماره 115 کدملــی 4679609931 صــادره  فارســان 

فرزنــد عباســعلی در  4.5 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 

ــع  ــه مســاحت 136.31 مترمرب ــاب ســاختمان ب یــک ب

پــالک شــماره 361فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــالک ــر 774 ام ــه 168 دفت ــت صفح ثب

دوم  هیــأت   1395/12/23-33621 شــماره  24.رای 

خانــم کبــری نعمتــی زاده جونقانــی بــه شناســنامه 

شــماره 31 کدملــی 4679620501 صــادره  فارســان 

فرزنــد خدارحــم در     1.5 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 

ــع  ــه مســاحت 136.31 مترمرب ــاب ســاختمان ب یــک ب

پــالک شــماره 361فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــالک ــر 774 ام ــه 168 دفت ــت صفح ثب

دوم   هیــأت   1395/12/24-33725 شــماره  25.رای 

خانــم معصومــه شــکری بــه شناســنامه شــماره 2033 

فرزنــد  صــادره کبودرآهنــگ   4030429130 کدملــی 

ــاختمان بــه  اصغرعلــی در  ششــدانگ یــک بــاب س

ــی  ــماره 67 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 58.20 مترمرب مس

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــراط ــدی خ ــت مه ــان از مالکی اصفه

دوم  هیــأت   1395/12/24-33719 شــماره  26.رای 

خانــم مهــری حیدریــان بــه شناســنامه شــماره 8353 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1283192802 کدملــی 

مصطفــی در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

ــاحت 166.10  ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثناء به اس

اصلــی   17 از  183فرعــی  شــماره  پــالک  مترمربــع 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــالک ــر 1119 ام ــه 509 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

27.رای شــماره 32437-1395/12/12 هیــأت ســوم  

ــماره 22736   ــنامه ش ــه شناس ــنائی  ب ــام س ــم اله خان

کدملــی 1292380527  صــادره اصفهــان  فرزنــد ناصــر  

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی دو دان

94.35 مترمربــع از پــالک شــماره 3342 فرعــی از 18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه  65 

دفتــر 625 امــالک

28.رای شــماره 32438-1395/12/12 هیــأت ســوم 

آقــای احمــد کامــران کوهانســتانی  بــه شناســنامه 

شــماره 24  کدملــی 1290839174  صــادره خمینــی 

شــهر  فرزنــد علــی  چهــار دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 94.35 مترمربــع از پــالک شــماره 

3342 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  

ــر 1062  امــالک ــت صفحــه 113  دفت ثب

ســوم  هیــأت   1396/01/05-0097 شــماره  29.رای 

آقــای علــی محمدیــان پــور بــه شناســنامه شــماره 

ــد  671  کدملــی 1287528996  صــادره اصفهــان  فرزن

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان اســمعیل  ازششــدانگ یــک ب

223.83 مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 67 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــات ــد بی ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ســوم   هیــأت   1396/01/05-0058 شــماره  30.رای 

آقــای نعمــت الــه مناجاتــی بــه شناســنامه شــماره 51  

کدملــی 1289891265  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن  

ــاحت 107.70  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش

مترمربــع از پــالک شــماره   فرعــی از 28 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت  ــی ســبدانی ثب ــی مزروع ــک رســمی حــاج عل ازمال

ــالک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح

31.رای شــماره 0054-1396/01/05 هیــأت ســوم آقــای 

ــی  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــعلی صادق عباس

شــکراله   فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1290234833

ــاحت 135.67  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

مترمربــع از پــالک شــماره 719 فرعــی از 16 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 273 دفتر 

ــالک 845 ام

32.رای شــماره 32441-1395/12/12 هیــأت ســوم 

آقــای حســین قهقرائــی رنانــی   بــه شناســنامه شــماره 

1224 کدملــی 1290833109  صــادره خمینــی شــهر  

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــد محمدرضــا  ازششــدانگ ی فرزن

مســاحت 190.09 مترمربــع از پــالک شــماره 3434   

بخــش14  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   18 از  فرعــی 

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

فخرالســادات شــیخ مرنــدی  ثبــت صفحــه 423 دفتــر  

ــالک 78 ام

ســوم   هیــأت   1396/01/21-1554 شــماره  33.رای 

شناســنامه  بــه  فروشــان  دســت  مرتضــی  آقــای 

ــان  ــی 1285335848 صــادره اصفه شــماره 608 کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان فرزنــد غالمحســین  ازششــدانگ یــک ب

مســاحت 238.37مترمربــع از پــالک شــماره  282 

ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از 11 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  فــوق ثبــت 

ــالک ــر 528 ام ــی 409 دفت ــات 367 ال صفح

34.رای شــماره 1650-1396/01/21 هیــأت ســوم خانــم 

زهــرا عنایتــی کوهانســتانی  بــه شناســنامه شــماره 

1  کدملــی 1289945683  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

قاســم علــی ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت 183 مترمربــع از پــالک شــماره 792 

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــالک ــر 412 ام ــه 130 و 133 دفت صفح

35.رای شــماره 1652-1396/01/21 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــودانی  ب ــان س ــعلی مانی عباس

اصفهــان   صــادره    1283427575 کدملــی    1245

فرزنــد علــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 

ــماره    792  ــالک ش ــع از پ ــاحت 183 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــالک ــر 412 ام ــه 130 و 133 دفت صفح

چهــارم  هیــأت   1396/01/21-1581 شــماره  36.رای 

آقــای عبدالرحمــن حامــدی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــول  فرزن ــادره دزف ــی 2000250963  ص 25096کدمل

غالمرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  

139.30 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 28 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــندی ــد خرس ــاج احم ــمی ح ــک رس ــان ازمال اصفه

ــم  ــأت اول خان 37.رای شــماره 2218-1396/01/30 هی

ــی  ــماره 48 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه ابراهیم فاطم

1290123977 صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 167.75 

مترمربــع پــالک شــماره 559 فرعــی از 36 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــریفی ولدان ــی ش ــت رجبعل ــان از مالکی اصفه

دوم  هیــأت   1396/01/28-1958 شــماره  38.رای 

آقــای تقــی رحیمــی بــه شناســنامه شــماره 10907 

کدملــی 1283217783 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضان 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   225   

مترمربــع پــالک شــماره   712 و 801   فرعــی از 18  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از کل مالکیــت خانــم صغــری رحیمــی 

ثبــت در صفحــه 404 دفتــر 458 امــالک  و مقــدار 5.5 

متــر مربــع از مالکیــت عبــاس پشــت مســجدی ثبــت 

ــالک ــر 958 ام ــه 189 دفت در صفح

39.رای شــماره 2234-1396/01/30 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 1773  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاس کاظم ــید عب س

فرزنــد  کوهپایــه  صــادره   5658954568 کدملــی 

ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــیدرضا در  شش س

ــی  ــماره 68 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 161.59 مترمرب مس

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان تأئیــد از مالکیــت  مهــدی کریمــی بهــرام 

ــادی آب

ــای  ــأت اول آق ــماره 2186-1396/01/30 هی 40.رای ش

رضــا کریمــی خویگانــی بــه شناســنامه شــماره 40 

فرزنــد  فریــدن  صــادره    1159957444 کدملــی 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان جمشــید در ششــدانگ یــک ب

ــع پــالک شــماره 68 اصلــی واقــع در  186.57  مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت نــاد علــی کریمــی بهــرام آبــادی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 300 ام ــه 540 دفت صفح

41.رای شــماره 2448-1396/02/03 هیــأت اول آقــای 

ــماره 239  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی علویج ــعود امین مس

کدملــی 1091949311 صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد حیــدر 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 40.65 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره 68 اصل ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

علیرضــا اســدی

42. رای شــماره 2447-1396/02/03 هیــأت اول آقــای 

ــماره 239  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی علویج ــعود امین مس

کدملــی 1091949311 صــادره  نجــف آبــاد فرزنــد حیــدر 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 152.80 

ــی واقــع در اصفهــان  ــع پــالک شــماره  68 اصل مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

صدیقــه نهاونــدی

اول  هیــأت   1396/01/31-2294 شــماره  43.رای 

ــه شناســنامه شــماره 31  ــی ب ــی جون ــم زهــرا جوان خان

ــد  ــد احم ــان فرزن ــی 1290367965 صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه بــه مســاحت 85.42 

مترمربــع پــالک شــماره 904 فرعــی از 25 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــورخ  ــوق بشــماره ســند 4113 م ــت ف ــان از مالکی اصفه

ــورخ  ــان و ســند 3575 م ــه 29 اصفه 92/8/9 دفترخان

1392/2/31 دفترخانــه 290 اصفهــان

ــای  ــأت اول آق ــماره 2190-1396/01/30 هی 44.رای ش

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان بهارانچ ــن مکتوبی محس

ــد  572 کدملــی 3256982913 صــادره کرمانشــاه فرزن

حســین ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112 

مترمربــع پــالک شــماره 124فرعــی از 9 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت خانــم عشــرت حســنی مــورد ثبــت صفحــه 

ــر 290 امــالک 498 دفت
اول  هیــأت   1396/01/30-2187 شــماره  45.رای 
خانــم فاطمــه دلیــل گــو بــه شناســنامه شــماره 45600 
کدملــی 1280881585 صــادره  اصفهــان فرزنــد جعفــر 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 54.74  
مترمربــع پــالک شــماره 380/1 فرعــی از 5 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی مالکیــت تقــی نصــر اصفهان
46.رای شــماره 4617-1396/02/27 هیــأت دوم  آقــای 
رســول حیــدری بــه شناســنامه شــماره 2564 کدملــی 
1282996487 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   220/48   مترمربــع 
پــالک شــماره    28   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی کریــم 

ــر 54 امــالک ــی 271 دفت ــری صفحــه 268 ال باباصف

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

ــالک ــر 56 ام 271  دفت

48.رای شــماره 4705-1396/02/30 هیــأت دوم خانــم 
ــماره 88  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــانی فردوان ــه خراس صدیق
ــد رضــا در  4  ــان فرزن ــی 1291014373 صــادره اصفه کدمل
دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   199/11  مترمربــع پــالک شــماره    28  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت علــی ماهرانــی  مــورد ثبــت    268 الــی 

ــالک ــر 56 ام 271  دفت
49.رای شــماره 4310-1396/02/24 هیــأت دوم خانــم 
240 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  فتحــی  رضــوان 
1290513767 صــادره اصفهــان فرزند ابوالقاســم ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  146/75    مترمربــع 
پــالک شــماره   1438   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

ــالک ــر 467 ام ــه   595 دفت ــت    صفح ــورد ثب م
آقــای  دوم  هیــأت  شــماره 1396/02/27-4605  50.رای 
مصطفــی اکبــری بــه شناســنامه شــماره 319 کدملــی 
1289816077 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت  44    مترمرب ــازه   ب ــاب   ســاختمان مغ ب
پــالک شــماره  3394    فرعــی از 18   اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

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

51.رای شــماره 4627-1396/02/27 هیــأت دوم آقــای 
حســین زهرانــی بــه شناســنامه شــماره 1574 کدملــی 
ــگ  ــن دو دان ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1284694801 ص
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
218    مترمربــع پــالک شــماره   209      فرعــی از 15   
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 131 و 

538 دفاتــر 916 و 809
52.رای شــماره 4626-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 
اعظــم رفیعــی یگانــه بــه شناســنامه شــماره 47931 کدملــی 
ــک    ــه ی ــل ال ــد فض ــان فرزن ــادره اصفه 1280367709 ص
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  218    مترمربــع پــالک شــماره   209      فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 15   اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 

131 و 538 دفاتــر 916 و 809  
53.رای شــماره 4625-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 
نفیســه کاروان بــه شناســنامه شــماره 48699 کدملــی 
1282409204 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد یــک دانــگ 
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
218    مترمربــع پــالک شــماره   209      فرعــی از 15   
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 131 و 

538 دفاتــر 916 و 809
54.رای شــماره 4624-1396/02/27 هیــأت دوم آقــای 
کدملــی   328 شــماره  شناســنامه  بــه  زهرانــی  اکبــر 
ــگ  ــن دو دان ــد حس ــان  فرزن ــادره اصفه 1284616002 ص
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
218    مترمربــع پــالک شــماره   209      فرعــی از 15   

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــات 134 و 128 و 131 و 

538 دفاتــر 916 و 809
55.رای شــماره 4823-1396/02/31 هیــأت دوم  آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 28599 کدمل ــی ب رضــا خشــکه ئ
1282213512 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم ســه دانــگ 
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
از  203.50   مترمربــع پــالک شــماره  656    فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25   اصل
ــان  از ســند 62611 مــورخ 1383/10/12  ملــک غــرب اصفه

ــان ــه 25 اصفه دفترخان
56.رای شــماره 4822-1396/02/31 هیــأت دوم خانــم 
زهــرا برشــان بــه شناســنامه شــماره 57293 کدملــی 
1281671711 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمدعلــی ســه 
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   203.50   مترمربــع پــالک شــماره  656    فرعــی 
ــت  ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 25   اصل
ــان  از ســند 62611 مــورخ 1383/10/12  ملــک غــرب اصفه

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

اصفهــان از مالکیــت عزیــز جعفــری ولدانــی

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

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

ــالک ام
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/03-5193 شــماره  60.رای 
 1438 شــماره  شناســنامه  بــه  الدانــی  تــرک  رســول 
کدملــی 1283453568 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در  
ــاحت 14161.75  ــه مس ــد گاوداری ب ــک واح ــدانگ ی شش
مترمربــع پــالک شــماره 134 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 20 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

78012 مــورخ 93/12/27 دفترخانــه 129 اصفهــان
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/03-5184 شــماره  61.رای 
ــماره 849  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران ــاه س ــرم ش اک
کدملــی 1283412063 صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلــی در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 143.80مترمربــع 
پــالک شــماره 30فرعــی از 23اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــن ــی پیرنجــم الدی غالمعل
62.رای شــماره 4684-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 
امیــر مختــاری کرچگانــی بــه شناســنامه شــماره 894 
کدملــی 6209542336 صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلی در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 171.20مترمربــع 
پــالک شــماره 11فرعــی از 68اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
ــر 379  ــادی  صفحــه 207 دفت ا محمــد رئیســی عاشــق آب

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

ــالک ــر 115 ام ــه 450 دفت ــی صفح ــدی خوی عاب
64.رای شــماره 4638-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 
علــی اصغــر مظفــری وانانــی بــه شناســنامه شــماره 
2335 کدملــی 4620454729 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــی در  ششــدانگ ی محمدتق
ــع  ــی واق ــالک شــماره فرعــی از 67 اصل ــع پ 100.90 مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

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

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

ــد . تشــریفات ثبتــی  اقــدام نمای
اول خانــم  67.رای شــماره 4629-1396/02/27 هیــأت 
ــی  ــماره 1209 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر آزادان ــرا نص زه
ــگ  ــاس دو دان ــد عب ــان فرزن 1282927213 صــادره  اصفه
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
234.30   مترمربــع پــالک شــماره  149   فرعــی از  14  
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــق ســامانه امــالک ــان  طب ــرب اصفه غ
خانــم  دوم  هیــأت  68.رای شــماره 1396/02/20-4075 
زهــرا نصــری نصرابــادی بــه شناســنامه شــماره 1436 
کدملــی 1283483696 صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم در  
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   176/85   
ــی  ــی از   5 اصل ــماره    348/1   فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــر 637 ــه 412 دفت ــت   صفح ــورد ثب ــان م اصفه
ــای  ــارم  آق ــأت چه ــماره 3014-1396/02/11 هی 69.رای ش
ــماره 975  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــی ج عل
فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1283449021 کدملــی 
حســین در ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 304.75 
ــع در  ــی واق ــی از 3 اصل ــالک شــماره 179 فرع ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ثبــت ص 205و285 دفاتــر 348و655

70.رای شــماره 3021-1396/02/11 هیــأت چهــارم آقــای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوری جروکان ــر تیم ــد باق محم
1271713918 کدملــی 1271713918 صــادره اصفهــان فرزند 
ــاحت 382.79  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــول شش رس
ــع  ــی واق ــی از 44 اصل ــماره 93 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه

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

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

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

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

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

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

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

70 و 251  دفتــر 599 و 101 و 599  امــالک
78.رای شــماره 4311-1396/02/24 هیــأت دوم خانــم 
بــه شناســنامه شــماره 261 کدملــی  زینــت محمــدی 
ــه ششــدانگ  ــد عبدال ــان فرزن 1290338469 صــادره اصفه
ــع  ــاحت    158  مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
پــالک شــماره  1438    فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

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

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

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

ــادی ــق آب ــین عاش ــیدحاجی حس ــمی س ــک رس مال
ســوم  هیــأت   1396/02/26-4432 شــماره  82.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 504 کدمل ــم زهــرا رخشــان  ب خان
1289767637  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین دو دانــگ 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 228 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 67 اصل ــماره  فرع ــالک ش از پ
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

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

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

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

ــی ــیدی آفاران ــه جمش عبدال

86.رای شــماره 5432-1396/03/06 هیــأت دوم  آقــای 
سیدحســن حســینی بــه شناســنامه شــماره 1459 کدملــی 
1128903857 صــادره فریدونشــهر  فرزنــد ســید کمــال 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   162.37   
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره   67    اصل ــع پ مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

حســینعلی ابوطالبــی
دوم   هیــأت   1396/03/06-5430 شــماره  87.رای 
ــی  ــماره 11 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــم مه ــای قاس آق
6219845986 صــادره فریــدن فرزنــد اســماعیل ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  121.20    مترمربــع 
ــش   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره   67    اصل ــالک ش پ
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن 

ــی ابراهیم
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6209-1396/03/16 هی 88.رای ش
ــی  ــماره 478 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی   ب ــر کیقب اصغ
علــی   غــالم  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1283462648
 165.50 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــالک شــماره 245   فرعــی از 40  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــری ــادی لمجی ــت کیقب ــمی عف ــک رس مال
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6208-1396/03/16 هی 89.رای ش
مهــدی جمشــیدی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 23 
فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290815283 کدملــی 
رســول  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 112.40 
مترمربــع از پــالک شــماره 585  فرعــی از 27 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ــت  ــی ثب ــیدی آفاران ــد جمش ــی محم ــمی عل ــک رس از مال

ــالک ــر 162 ام ــه 280 دفت صفح
90.رای شــماره 6207-1396/03/16 هیــأت ســوم آقــای 
صــادق هاشــمی  بــه شناســنامه شــماره 941 کدملــی 
6219620526  صــادره فریــدن فرزنــد حســین  ششــدانگ 
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 60.94 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 67 اصل ــماره  فرع ش
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حــاج 

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

ثبــت صفحــه 145 و 361  دفتــر 336 و 74  امــالک
92.رای شــماره 5011-1396/03/01 هیــأت ســوم خانــم 
ــماره 1295  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــریفی ولدان ــکینه ش س
کدملــی 1283510057  صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح 
ــه مســاحت 224.14  ــه ب ــاب خان ــک ب ــه  ازششــدانگ ی ال
مترمربــع از پــالک شــماره 533   فرعــی از  25 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

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

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6655-1396/03/21 هی 94.رای ش
صدیقــه شــریعتی جونــی بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 
1290174261 صــادره اصفهــان فرزنــد شــکراله  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  146.55 مترمربــع از پــالک 
شــماره 875   فرعــی از  12 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
رســمی فــوق  از ســند شــماره 26220 مــورخ 89/2/25 

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

ــالک ــالک 5/138 ام ــر 843 پ 56 دفت
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6630-1396/03/21 هی 96.رای ش
عفــت رضایــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 37 کدملــی 
1290173036 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی  ســه 
ــی  ــه فوقان ــا طبق ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دان
بــه مســاحت 22  مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 28  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی محمدعلــی رضایــی آفارانــی ثبــت 

ــالک ــر 54  ام ــی 271 دفت صفحــه 268 ال
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6629-1396/03/21 هی 97.رای ش
عبــاس رضایــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 969 کدملــی 
ــه  ــی  س ــد محمدعل ــان فرزن ــادره اصفه 1283604159 ص
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــا طبقــه فوقانــی بــه 
ــی از 28   ــماره   فرع ــالک ش ــع از پ ــاحت 22  مترمرب مس
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی محمدعلــی رضایــی آفارانــی ثبــت 

صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54  امــالک
98.رای شــماره 4888-1396/02/31 هیــأت ســوم  آقــای 
قدیرعلــی تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 2 
کدملــی 1290098654 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 195.01 مترمربع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 44 اصل ــماره فرع ــالک ش از پ
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

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

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

اصفهــان از مالــک رســمی اســداله ســی منــی
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6236-1396/03/16 هی 101.رای ش
بــه شناســنامه شــماره 23 کدملــی  رضــا جنترانــی   
ــدانگ  ــدل  شش ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه 1290020086  ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  258.75 مترمربــع از 
پــالک شــماره 289  فرعــی از 21 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــنایی ــاه س ــین ش ــمی حس رس
ادامه در صفحه 8   
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ســوم  هیــأت   1396/02/31-4874 شــماره  102.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر ریاح ــب تاجمی ــای حبی آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288767481  ص 662 کدمل
قاســم  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه و دو بــاب مغــازه 
ــماره 73   ــاک ش ــع از پ ــاحت  287.91 مترمرب ــه مس ب
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از 5  اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  ثبــت 

ــاک ــر  262 ام صفحــه 8 دفت
ســوم  هیــأت   1396/02/31-4890 شــماره  103.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــرک الدان ــن ت ــای حس آق
13 کدملــی 1290417806  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
باقــر  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 40.04  
ــی  ــی از 13 اصل ــماره 775  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 71 دفتــر  

709 امــاک
ســوم  هیــأت   1396/02/31-4893 شــماره  104.رای 
خانــم زهــره جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1280295155 ص 40607 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش محم
292.66 مترمربــع از پــاک شــماره 610/1  فرعــی از 25  
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فاطمــه صادقــی برزانــی 

ــی ــدی جون ــرا عاب و زه
ســوم  هیــأت   1396/02/31-4872 شــماره  105.رای 
خانــم زهــرا شــکرآراء  بــه شناســنامه شــماره 409 
کدملــی 1284535770  صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 88 مترمربــع 
از پــاک شــماره 490   فرعــی از 40 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــت صفحــه  ــی زاده ثب ــک رســمی سیدحســن مارنان مال

ــاک ــر 176  ام 43 دفت
106.رای شــماره 5005-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
صدیقــه ماهرانــی   بــه شناســنامه شــماره 2970  کدملــی 
رمضــان   فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1282987674
ــاحت 217.85   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــی  ــی از 16 اصل ــماره 797   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره  ثبــت  اصفه

ــاک ــر  469 ام ــه 145 دفت صفح
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6880 شــماره  107.رای 
ــه  ــی ب ــگری رنان ــی عس ــماعیلی عل ــه اس ــم فاطم خان
  1283216698 کدملــی   10516 شــماره  شناســنامه 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدر  شش ــد حی ــان فرزن ــادره اصفه ص
مغــازه بــه مســاحت 143.80 مترمربــع از پــاک شــماره 
3041 فرعــی از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ایــران موجــودی ثبــت صفحــه 176 دفتــر 655  امــاک

ســوم  هیــأت   1396/03/22-6879 شــماره  108.رای 
خانــم فاطمــه خلیلیــان گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290079341 کدملــی   12
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــی  ازششــدانگ ی غامعل
ــی از 15  ــاک شــماره 391   فرع ــع از پ 195.46 مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
ــه  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

564 دفتــر 415  امــاک
ســوم   هیــأت   1396/03/22-6881 شــماره  109.رای 
آقــای حســین خرمــی   بــه شناســنامه شــماره 7 
کدملــی 6219847601  صــادره فریــدن فرزنــد جعفرقلی  
ــه مســاحت  ــاب مســکونی-تجاری ب ــک ب ششــدانگ ی
125.40 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 68  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق

ــدری ــی ب ــه زمان ــک رســمی ملیح ــان از مال اصفه
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6886 شــماره  110.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران ــاه س ــود ش ــای محم آق
شــماره 26 کدملــی 1290051151 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  ازشش حس
140مترمربــع از پــاک شــماره 296   فرعــی از 21  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالــک رســمی حســین شــاه ســنائی گنیرانــی
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6878 شــماره  111.رای 
خانــم فاطمــه رحمانــی الرکــی چــی بــه شناســنامه 
صــادره    1282237349 کدملــی   30979 شــماره 
ــه  ــاب خان ــک ب ــد  ناصــر ازششــدانگ ی ــان  فرزن اصفه
بــه مســاحت 190.57  مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 68 اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی غامرضــا محبــی 

ــی ــی هرچگان ــی ترک ــه قل ــادی و ال ــق آب عاش
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6781 شــماره  112.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاری  ب ــان نث ــا ج ــای غامرض آق
4 کدملــی 1290079919 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  
ــاحت  ــه مس ــاری ب ــازه تج ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ازشش
10.40 مترمربــع از پــاک شــماره 2671  فرعــی از 3 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
ــه  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

ــاک ــر 209 ام 303 دفت
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6759 شــماره  113.رای 
آقــای ســلمان انصــاری  بــه شناســنامه شــماره 27 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290821135  ص کدمل
اکبــر  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 173.60 
ــی  ــی از 19  اصل ــماره 455  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــت  ــی ثب ــک رســمی رضــا شــهبازی رنان ــان از مال اصفه

ــاک ــر 468 ام ــه 236 دفت صفح
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6764 شــماره  114.رای 
آقــای رســول جوانــی جونــی  بــه شناســنامه شــماره 13 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290434328  ص کدمل
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان ــه  س یدال
مســاحت 178.10مترمربــع از پــاک شــماره 473 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 25 اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی منوچهــر جیهانــی 
و عصمــت حاتمــی ثبــت صفحــه 550 و 553 دفتــر 

ــاک 357 ام
ســوم  هیــأت  شــماره 1396/03/22-6775  115.رای 
خانــم مریــم حســینی دســتگردی  بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1285091345 ص ــماره 1304 کدمل ش
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان ــیدرضا  س ــد س فرزن

خانــه بــه مســاحت  178.10 مترمربــع از پــاک شــماره 

473  فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
منوچهــر جیهانــی و عصمــت حاتمــی ثبــت صفحــه 550 

و 553 دفتــر  357 امــاک
116.رای شــماره 5000-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 

ــی  ــماره 47 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــب  ب ــن حبی محس
1290432953  صــادره اصفهــان فرزنــد علــی  دو دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از 16  ــماره 1195   فرع ــاک ش ــع از پ 166.10 مترمرب

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــوق از ســند شــماره  ــک رســمی ف ــان از مال غــرب اصفه
ــان ــه 160 اصفه ــورخ 92/2/28 دفترخان 11295 م

ســوم  هیــأت   1396/03/01-4997 شــماره  117.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی برزان ــول صادق ــم بت خان
58 کدملــی 1289828296 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاب خان رضــا  چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
ــاک شــماره 1195   ــع از پ ــه مســاحت 166.10  مترمرب ب
فرعــی از 16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــوق  از  ــک رســمی ف ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب
ســند شــماره 11295 مــورخ 92/2/28 دفترخانــه 160 

ــان اصفه
ســوم   هیــأت   1396/03/22-6882 شــماره  118.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی ککنان ــی زارع چاوش ــای مرتض آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1283360217  ص ــماره 1461 کدمل ش
فرزنــد حســین  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 206.05 مترمربــع از پــاک شــماره 767/1   
فرعــی از  14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی قربانعلــی 

ــه ــب اظهارنام ــتانی بموج ــمی کوهانس قاس
ســوم  هیــأت   1396/03/17-6245 شــماره  119.رای 
آقــای مهــدی جبــار زارع  بــه شناســنامه شــماره 2382 
ــا  ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285899814 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 86 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از  40 اصل ــماره 682   فرع ــاک ش از پ
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــار زارع ــک رســمی رضــا جب مال
ســوم  هیــأت   1396/03/24-7132 شــماره  120.رای 
ــه شناســنامه شــماره 30  ــم فاطمــه زارع چاوشــی ب خان
کدملــی 1290091080 صــادره  اصفهــان فرزنــد حســینعلی 
ــاحت 387.20  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ  یکب در شش
مترمربــع پــاک شــماره25 فرعــی از37 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــک رســمی اســتاد حســینعلی زارع چاوشــی مال
ســوم  هیــأت   1396/03/22-6760 شــماره  121.رای 
ــماره 3239  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــن کربای ــای رحم آق
کدملــی 1283326620  صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 277 مترمربــع 
از پــاک شــماره  فرعــی از  66 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــادی رســمی احمــد ذوالفقــاری عاشــق آب
ســوم  هیــأت   1396/03/18-6472 شــماره  122.رای 
آقــای مصطفــی شــیرانی بیدآبــادی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1285907663 ص ــماره 335 کدمل ش
فرزنــد مرتضــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 37.77 مترمربــع از پــاک شــماره 1362  
ــوزه  ــان بخــش14 ح ــع در اصفه ــی واق ــی از 11 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی صفرعلــی 
و فاطمــه و ســلطنت شــیرانی  ثبــت صفحــه490 دفتــر 

85  امــاک
123.رای شــماره 6478-1396/03/18 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی   ب آقــای احمــد رضائــی کوجان
958 کدملــی 1283381141 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاس  ازشش عب
193.25 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 28 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق

ــی ــی رضائ ــوروز عل ــک رســمی ن ــان از مال اصفه
ســوم  هیــأت   1396/03/18-6502 شــماره  124.رای 
خانــم مــاه منیــر نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 
12 کدملــی 1289829985  صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش محم
136.85مترمربــع از پــاک شــماره 354 فرعــی از 7  
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 29 

ــاک ــر  1045 ام دفت
125.رای شــماره 4887-1396/02/31 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی   ب آقــای احمــد رضائــی کوجان
958 کدملــی 1283381141 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاس  ازشش عب
126.00 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 28 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق

ــی ــاس رضائ ــمی عب ــک رس ــان از مال اصفه
ســوم  هیــأت  شــماره 1396/03/18-6485  126.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــژاد  ب ــح ن ــای محمدرضــا صال آق
394 کدملــی 0042883288  صــادره تهــران فرزنــد 
ــا  ــک واحــد تجــاری ب ــگ ششــدانگ ی ــدر  2.5 دان حی
ــاک  ــع از پ ــاحت  143.89 مترمرب ــه مس ــن ب زیرزمی
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18  اصل ــماره 3158  فرع ش
ــک  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
ــاک ــر 903  ام ــه 352 دفت ــت صفح ــوق  ثب ــمی ف رس

ســوم  هیــأت   1396/03/18-6492 شــماره  127.رای 
ــماره 501  ــنامه ش ــه شناس ــاورزیان ب ــرج کش ــای ای آق
کدملــی 1289324042 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی  
3.5 دانــگ ششــدانگ یــک واحــد تجــاری بــا زیرزمیــن 
بــه مســاحت 143.89 مترمربــع از پــاک شــماره 3158   
فرعــی از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت 

صفحــه 352 دفتــر  903 امــاک
ســوم  هیــأت   1396/03/18-6479 شــماره  128.رای 
شــماره  شناســنامه  بــه  تــرازی    عبداالمیــر  آقــای 
ــد  ــا فرزن ــادره کرب ــی 4722275963  ص 10638 کدمل
عبدالجلیــل  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
162.62 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 28 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــد  ــی فرزن ــماعیل رضای ــمی اس ــک رس ــان از مال اصفه

ــی عل
ســوم  هیــأت   1396/02/31-4899 شــماره  129.رای 
خانــم مهنــاز وکیلــی ســهرفروزانی   بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1284610292  ص ــماره 1225 کدمل ش
فرزنــد صــادق  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره   فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 112.20 مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 28 اصل
ــک رســمی رضــا ســلطانی ــان از مال ــک غــرب اصفه مل
ســوم   هیــأت   1396/02/31-4898 شــماره  130.رای 
آقــای جبــار احمــدی   بــه شناســنامه شــماره 780 
ــر   ــد جهانگی ــی فرزن ــادره پل ــی 1971022438  ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 191.80 
ــی  ــی از 24  اصل ــماره 117   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 12963 

مــورخ 91/9/29 دفترخانــه 248 اصفهــان
ســوم  هیــأت   1396/01/05-0069 شــماره  131.رای 
شــرکت گاز اســتان اصفهــان  ششــدانگ یــک بــاب 
 10.60 مســاحت   بــه  کاتــدی   حفاظــت  ایســتگاه 
ــی  ــی از 36 اصل ــماره   298 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــه 2  ــی گاز منطق ــرکت مل ــمی ش ــک رس ــان ازمال اصفه

اصفهــان
ــوم   ــأت س ــماره 33550-1395/12/23 هی 132.رای ش
خانــم آمنــه حاتمــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 28  

ــم   ــد کری ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290003289  ص کدمل
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دو دان
ــع از پــاک شــماره   109 فرعــی از 28  493.25 مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
ــات  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــاک ــر 484 ام 352 و 355  دفت
ــأت ســوم  133.رای شــماره 33549-1395/12/23 هی
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی کوجان ــای حســن رضائ آق
ــد رضــا  ــان  فرزن ــی 1289900401 صــادره اصفه 20 کدمل
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان چهاردانــگ ازششــدانگ یــک ب
ــی از 28  ــماره  109 فرع ــاک ش ــع از پ 493.25 مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
ــت صفحــات  ــوق ثب ــک رســمی  ف ــان ازمال غــرب اصفه

ــاک ــر 484 ام 352 و 355  دفت
134.رای شــماره 30227-1395/11/18 هیــأت ســوم 
خانــم صفــورا صابــری جمالوئــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290479526  ص 1417 کدمل
صفرعلــی ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  177 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 32 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی علــی رجبــی ســبدانی
135.رای شــماره 30228-1395/11/18 هیــأت ســوم  
ــنامه  ــه شناس ــی   ب ــری جمالوئ ــی صاب ــای صفرعل آق
شــماره 16  کدملــی 4622904136  صــادره شــهرکرد  
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــی  ســه دان ــد روزعل فرزن
بــاب خانــه  بــه مســاحت 177 مترمربــع از پــاک 
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   32 از  فرعــی  شــماره   
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــبدانی ــی س ــی رجب ــمی عل رس
136.رای شــماره 7226-1396/03/25 هیــأت چهــارم  
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــا داود مارنان ــم آق ــید کری ــای س آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1288808933  ص ــماره 422 کدمل ش
فرزنــد ســیدرضا ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
   410 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   190.97 مســاحت 
فرعــی از  25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه درثبــت صفحــات 329 
و 444  دفاتــر 369 و 756 اماک،مالــک دو دانــگ 

ــد ــی باش ــاع م مش
137.رای شــماره 7229-1396/03/25 هیــأت چهــارم  
شناســنامه  بــه  ورپشــتی   رحیمــی  طاهــره  آقــای 
ــران و  ــادره تی ــی 5499524246  ص ــماره 83 کدمل ش
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  ازشش ــد ابراهی ــرون فرزن ک
بــه مســاحت 95.68 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 67 اصل
ــن  ــمی وراث حس ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــی ابراهیم
ــارم  ــأت چه ــماره 7294-1396/03/27 هی 138.رای ش
خانــم صغــری مزینــی بــه شناســنامه شــماره 726 
ــد حســن  ــی 1198876565 صــادره شــهرضا فرزن کدمل
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 89.95 مترمربــع 
پــاک شــماره 749فرعــی از40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــه م ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش 14ح
ــیان  ــن کوش ــن العابدی ــمی زی ــک رس ــطه از مال الواس

ــده ــر 182 خری ــت ص 84 دفت ــورد ثب م
139.رای شــماره 6186-1396/03/16 هیــأت چهــارم 
ــماره 1774  ــنامه ش ــه شناس ــاهین  ب ــای کاوش ش آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1284798976 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  شش مرتض
136.58 مترمربــع از پــاک شــماره 170  فرعــی از 3  
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
ــر 572   ــه 417 دفت ــت صفح ــه در  ثب ــان ک ــرب اصفه غ

ــد ــک میباش ــاک مال ام
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6171 شــماره  140.رای 
ــه شناســنامه  ــی  ب ــدی قهدریجان ــای غامرضــا محم آق
شــماره 25 کدملــی 1110989733 صــادره فاورجــان 
فرزنــد رجبعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
  108 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   119.48 مســاحت 
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 9 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر 43 ام ــه 5 دفت صفح
چهــارم   هیــأت  141.رای شــماره 1396/03/01-4982 
ــه شناســنامه شــماره  آقــای ابراهیــم هاشــمی دهقــی ب
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی 1091890552 ص 39 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  ازشش براتعل
243.46  مترمربــع از پــاک شــماره 665  فرعــی از 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 36  اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فاطمــه امامــی 

ــانی فروش
142.رای شــماره 4966-1396/03/01 هیــأت چهــارم 
خانــم مهــری مکتوبیــان بهارانچــی  بــه شناســنامه 
ــان  ــی 1283015285  صــادره اصفه شــماره 1756 کدمل
فرزنــد رمضــان  دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت  253.65 مترمربــع از پــاک شــماره 
1478   فرعــی از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
محمــود صلحــی  ثبــت صفحــه 62 دفتــر 493  امــاک
143.رای شــماره 4963-1396/03/01 هیــأت چهــارم 
آقــای محمــود مصلحــی بهارانچــی بــه شناســنامه 
شــماره 34 کدملــی 1290397732 صــادره اصفهــان 
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک  ــد غامرضــا  چهاردان فرزن
ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 253.65 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
شــماره 1478 فرعــی از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــاک ــر 493  ام ــه 62 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف رس
144.رای شــماره 7215-1396/03/25 هیــأت چهــارم 
خانــم عفــت هاشــمی دهچــی بــه شناســنامه شــماره 4 
کدملــی 1289995680  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  
ــاب ســاختمان  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان
بــه مســاحت  236 مترمربــع از پــاک شــماره 312  
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از 12 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ســند شــماره  32958 
ــه  ــورخ 95/12/25 دفترخان ــورخ 93/4/1 و 40936 م م

137 اصفهــان مالــک مــی باشــد
145.رای شــماره 7216-1396/03/25 هیــأت چهــارم 
آقــای احمــد هاشــمی ده چــی بــه شناســنامه شــماره 10 
کدملــی 1289870209  صــادره اصفهــان فرزنــد عزیزالــه 
ــاب ســاختمان  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان
بــه مســاحت 236 مترمربــع از پــاک شــماره 312   
فرعــی از  12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ســند شــماره 32958 
ــه  ــورخ 95/12/25 دفترخان ــورخ 93/4/1 و 40936 م م

137 اصفهــان مالــک مــی باشــد
146.رای شــماره 7217-1396/03/25 هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــجانی ب ــی هفش ــا کیوان ــای محمدرض آق
شــماره 6453 کدملــی 4620754961  صــادره شــهرکرد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــد ولــی محمــد  ازششــدانگ یــک ب فرزن
ــع از پــاک شــماره   فرعــی  مســاحت 123.62  مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت  ــی واقــع در اصفه از 67  اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــان ــه میرابی خیری

147.رای شــماره 5670-1396/03/08 هیــأت چهــارم  
خانــم حدیثــه شــرافت دارکانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289712115 ص 2773 کدمل
اکبــر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 101.80 
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 2614  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــه  ــه و جمیل اصفهــان از مالــک رســمی غامعلــی و یدال
و اقــدس همگــی ترکــی رنانــی ثبــت صفحــه 529 الــی 

ــاک ــر 374  ام 538 دفت
148.رای شــماره 4995-1396/03/01 هیــأت چهــارم 
شناســنامه  بــه  بهارانچــی   عباســی  فاطمــه  خانــم 
شــماره17 کدملــی 1290097496 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــی  ازششــدانگ یــک ب قدیرعل
ــی از 14  ــماره 426  فرع ــاک ش ــع از پ 197.36 مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از  شــماره 

امــاک 139520302025087780دفتــر  الکترونیکــی 
149.رای شــماره 4936-1396/03/01 هیــأت چهــارم 
آقــای ســید محمــود حســینی بهارانچــی  بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1283007398  ص ــماره 627 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن  ازشش ــد سیدحس فرزن
 230 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   255.60 مســاحت 
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 6 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر 736 ام ــه 185 دفت صفح
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6157 شــماره  150.رای 
خانــم خدیجــه صادقــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــی 1282987879  صــادره اصفه 2950 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــج دان ــد  پن محم
خانــه بــه مســاحت 175.10  مترمربــع از پــاک شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  16 اصل 86   فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در  ثبــت صفحــه 

ــد ــک میباش ــاک  مال ــر 805  ام 564 دفت
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6160 شــماره  151.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی  ب ــه صادقــی برزان ــم جمیل خان
242 کدملــی 1293110477 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
احمــد  یــک دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــماره 86    ــاک ش ــع از پ ــاحت  175.10 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از  16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  کــه در ثبــت صفحــه 564 

ــک میباشــد ــر 805  امــاک  مال دفت
152.رای شــماره 7303-1396/03/27 هیــأت چهــارم 
آقــای مهــدی جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 48 
ــد نعمــت  ــان فرزن ــی 1290434670 صــادره اصفه کدمل
ــاحت  ــه مس ــاختمان. ب ــاب س ــدانگ یکب ــه در شش ال
از 25  پــاک شــماره 412 فرعــی  251.20 مترمربــع 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان کــه در ص 253 دفتــر 192 مالــک مــی 

باشــد
153.رای شــماره 7302-1396/03/27 هیــأت چهــارم 
خانــم فرزانــه زینلــی بــه شناســنامه شــماره 473 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290340587 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ  یکب ــی در شش مصطف
ــی  ــی از34 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ 150.07 مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش 14ح ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی مهــدی شــیرانی 

کــه در ص 395 دفتــر 193 مالــک میباشــد
154.رای شــماره 7214-1396/03/25 هیــأت چهــارم 
آقــای قاســم عبدالهــی نیــا بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290210543 41 کدملــی 
عبدالعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 233.56 مترمربــع از پــاک شــماره 1192  
ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 18 اصل
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــی از  ــق گواه ــه طب ــی  ک ــزاد رنان ــه خاک ــمی فاطم رس

مســتدعیان ثبــت میباشــد
155.رای شــماره 5152-1396/03/02 هیــأت چهــارم  
آقــای رســول تــرکان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
52407 کدملــی 1280412887  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی ــه  ازشش عزیزال
ــی از 36  ــماره 747  فرع ــاک ش ــع از پ 73.90 مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــی ــل نجف ــمی ابوالفض ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6166 شــماره  156.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب آقــای علیرضــا عباســی ولدان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1287839878 ص 763 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش محم
ــی از 16  ــماره 234  فرع ــاک ش ــع از پ 230.14 مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان از  ثبــت صفحــات 35 و 38 دفتــر 937  

ــک میباشــد            ــه مال امــاک ک
ــارم  ــأت چه ــماره 5695-1396/03/09  هی 157.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی دزک ــای احمدرضــا مال آق
1270134337 کدملــی 1270134337  صــادره اصفهــان 
فرزنــد عبدالرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 244 مترمربــع از پــاک شــماره 745  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 40 اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
حســین  وراث  -عباس-علی-افســانه-پروانه  محمــد 

قاســمی
158.رای شــماره 6153-1396/03/16 هیــأت چهــارم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی الدان ــول پناه ــای رس آق
1282 کدملــی 1283452162  صــادره  فرزند هاشــم  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 172.24 
مترمربــع از پــاک شــماره 191   فرعــی از13 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــع الواســطه  از مالــک رســمی قاســمعلی جــان نثــاری 

ــاک ــر 425  ام ــت صفحــه 376 دفت ــی ثب الدان
هیــأت   1396/03/16-6184 شــماره  159.رای 
شناســنامه  بــه  زمانــی    حلیمــه  خانــم  چهــارم 
فریــدن    شــماره 13 کدملــی6219797132   صــادره 
فرزندعبدالحســین ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک 
ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 280/32  مترمرب ــه ب ــاب خان ب
شــماره   67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

رســمی حســین وحســنعلی نجــاران
چهــارم  هیــأت   1396/03/16-6185 شــماره  160.رای 
ــه شناســنامه شــماره 548  ــی  ب ــی زمان آقــای محمدعل
ــد حســن   ــدن فرزن ــی 6219607694  صــادره فری کدمل
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
مســاحت 280/32 مترمربــع از پــاک شــماره 67 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین و 

ــاران ــنعلی نج حس
هیــأت چهــارم  161.رای شــماره 1396/03/16-6239 
آقــای بهــروز جهانگیــری  بــه شناســنامه شــماره 4 
کدملــی 4911083603  صــادره شــهریار فرزنــد خداکــرم  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  82.80 
ــی  ــی از 40 اصل ــماره 391   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق

ــد  ــی محم ــک رســمی عل ــع الواســطه از مال ــان م اصفه
ــری ــینی لمجی حس

162.رای شــماره 4988-1396/03/01 هیــأت چهــارم 
آقــای بهــزاد اســدی آقباغــی  بــه شناســنامه شــماره 4 
کدملــی 4622048655  صــادره شــهرکرد فرزنــد بهمــن  
ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 97.65  
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 2516 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــد  ــعود و محم ــد مس ــمی محم ــک رس ــان از مال اصفه

ــی پورطائ
163.رای شــماره 4953-1396/03/01 هیــأت چهــارم  
آقــای حســین ذوالفقــاری  بــه شناســنامه شــماره 
4134 کدملــی 1283336995  صــادره اصفهــان فرزنــد 
رضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  160.10 
مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 66  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــه و ابوالفضــل حســینی مالــک رســمی ســید فضــل ال

164.رای شــماره 4955-1396/03/01 هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــام رنان ــد االس ــول جدی ــای رس آق
ــی  ــادره خمین ــی 1290745838  ص ــماره 791 کدمل ش
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  ازشش ــد قاس ــهر  فرزن ش
ــاک شــماره 3106  ــع از پ ــه مســاحت 109.82 مترمرب ب
ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 18 اصل
ــوق از  ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــه 112  ــورخ 91/12/23 دفترخان ســند شــماره 65532 م

ــان اصفه
165.رای شــماره 6155-1396/03/16 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای ســید محســن محبوب آق
فرزنــد  اصفهــان  1290254011  صــادره  165 کدملــی 
ســیدمحمدعلی  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــاک شــماره 3281    ــع از پ ــه مســاحت 112.70 مترمرب ب
فرعــی از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند شــماره 61580 
مــورخ 85/8/15 دفترخانــه 91 اصفهــان کــه مالــک 

ــد میباش
166.رای شــماره 7193-1396/03/25 هیــأت چهــارم 
آقــای علــی قلــی مــرادی فرادنبــه بــه شناســنامه شــماره 
بروجــن فرزنــد  179 کدملــی 4650581915 صــادره 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــی  ازششــدانگ ی ناصرقل
ــی  ــی از 68 اصل ــماره  فرع ــاک ش ــع از پ 154  مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا زارع بهــرام 

ــاک ــر 48  ام ــت صفحــه 87 و 96 دفت ــادی  ثب آب
167.رای شــماره 7197-1396/03/25 هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــتانی ب ــزی کوهانس ــی عزی ــای مجتب آق
شــماره 752 کدملــی 1141888920  صــادره خمینــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر  ازشش ــد اکب ــهر فرزن ش
مســاحت 155.72 مترمربــع از پــاک شــماره 452 
ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 14 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ثبــت صفحــات 283 
ــی  ــک م ــر 427 و 936  اماک،مال ــی 110 دفات و 104 ال

باشــد
168.رای شــماره 5683-1396/03/08 هیــأت چهــارم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــزی  ب ــرادی ری ــه م ــم فاطم خان
لنجــان فرزنــد  372 کدملــی 1170403735 صــادره 
ــه مســاحت 105  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدر  ششــدانگ ی حی
ــی  ــی از 68 اصل ــماره 45   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق

ــوی ــم دهن ــن کری ــمی حس ــک رس ــان از مال اصفه
169.رای شــماره 5679-1396/03/08 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــم افســانه کرمــی ســبدانی  ب خان
فرزنــد  ســبدان  صــادره    1290411964 30 کدملــی 
ــاب  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی اســماعیل  ســه دان
خانــه بــه مســاحت  186.50 مترمربــع از پــاک شــماره 
فرعــی از 32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــم  ــمی کری ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــبدانی ــی س مزروع
170.رای شــماره 5678-1396/03/08 هیــأت چهــارم  
ــنامه  ــه شناس ــبدانی  ب ــی س ــی مزروع ــای محمدعل آق
شــماره 87 کدملــی 1290171122  صــادره ماربیــن فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــین س حس
ــع از پــاک شــماره   ــه مســاحت 186.50 مترمرب ــه ب خان
فرعــی از  32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــم  ــمی کری ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــبدانی ــی س مزروع
171.رای شــماره 5674-1396/03/08 هیــأت چهــارم 
ــماره 2285  ــنامه ش ــه شناس ــلطانی  ب ــر س ــای اکب آق
کدملــی 1288007183  صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 124.83 
مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 28  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی عبــاس محمــدی کوجانــی ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 54  ام ــی 271 دفت 268 ال
172.رای شــماره 5673-1396/03/08 هیــأت چهــارم 
آقــای براتعلــی رســاپناه  بــه شناســنامه شــماره 3 
ــا  ــد رض ــتان فرزن ــادره اردس ــی 1189717141  ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  25.71 
مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 68  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــلیمانی ــی س ــمی تق ــک رس مال
173.رای شــماره 5671-1396/03/08 هیــأت چهــارم 
آقــای براتعلــی رســاپناه  بــه شناســنامه شــماره 3 
ــا   ــد رض ــتان فرزن ــادره اردس ــی 1189717141  ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 24.65  
مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از  68 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــوی ــلیمانی دهن ــی س ــمی تق ــک رس مال
174.رای شــماره 5667-1396/03/08 هیــأت چهــارم  
آقــای بهــزاد رزاز زاده  بــه شناســنامه شــماره 1428 
ــر   ــد باق ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1286583810  ص کدمل
بــه مســاحت 71.98  بــاب خانــه  ششــدانگ یــک 
مترمربــع از پــاک شــماره 2514   فرعــی از 18  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالــک رســمی احمدرضــا علــی جانــی رنانــی
175.رای شــماره 5661-1396/03/08 هیــأت چهــارم  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــاری رنان ــم انص ــای کری آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1270520377 ص 1270520377 کدمل
فرزنــد علیرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
پــاک شــماره 3033   از  مســاحت 32.59مترمربــع 
ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 18 اصل
ــن  ــمی حس ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــاک ــر 481  ام ــه 113 دفت ــت صفح ــی ثب گرگون
176.رای شــماره 5650-1396/03/08 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه  ــی شــاهیوردی   ب ــه اجاق ــن ال ــای امی آق
شــماره 2 کدملــی 6219764961  صــادره فریــدن فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش احم
203.95 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 68 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــفیدانی ــان س ــی قانی ــمی رجبعل ــک رس ــان از مال اصفه

177.رای شــماره 5817-1396/03/10 هیــأت چهــارم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی رنان ــر احم ــای غضنف آق
360 کدملــی 1290133050 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت      ــه ب ــاب   خان ــک ب ــه در  ششــدانگ ی یدال
173.52 مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره  501    
فرعــی از   18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حوزه 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــان  م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــی ــدی رنان ــی احم ــمی غامعل رس
178.رای شــماره 5689-1396/03/09 هیــأت چهــارم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــریفی رنان ــد ش ــای مجی آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290256888  ص 452 کدمل
نــوروز  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
221.41  مترمربــع از پــاک شــماره 574  فرعــی از  18 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
ــه  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

ــاک ــر  655 ام 439 دفت
179.رای شــماره 4976-1396/03/01 هیــأت چهــارم 
آقــای یوســف نصــری نصرآبــادی   بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1285486293  ص ــماره 48 کدمل ش
ســهم   451 از  مشــاع  ســهم   263 فرزنــد کریــم  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  227.80 
ــی  ــی از 5 اصل ــماره 865   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــادی  ــه نصــری نصرآب ــک رســمی صدیق ــان از مال اصفه

ثبــت صفحــه 399 دفتــر 601  امــاک
180.رای شــماره 4979- 1396/03/01 هیــأت چهــارم 
خانــم صدیقــه نصــری نصرآبــادی  بــه شناســنامه 
شــماره 109 کدملــی 1290094942  صــادره اصفهــان 
فرزنــد  188 ســهم مشــاع از 451 ســهم ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع از پ ــاحت 227.80 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
شــماره 865  فرعــی از  5 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــاک ــر 601  ام ــه 399 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف رس
ســوم  هیــأت   1393/09/30-22811 شــماره  181.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــم مرضیــه عســکری مقــدم ب خان
آبــاد   نجــف  صــادره   1090253540 25563 کدملــی 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل فرزن
ــماره  67  ــاک ش ــع از پ ــاحت 205/50 مترمرب ــه مس ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــینعلی جال ــمی حس ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

ــادی ــق آب عاش
دوم   هیــأت   1396/03/08-5662 شــماره  182.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی گورتان ــاس عنایت ــای عب آق
34649 کدملــی 1282273906 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــد ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
329.80   مترمربــع پــاک شــماره   258   فرعــی از  15  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از ســند 13814 مــورخ 1376/11/8 

ــان ــه 7 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   1396/03/08-5649 شــماره  183.رای 
ــماره 76  ــنامه ش ــه شناس ــولی ب ــه رس ــت ال ــای نعم آق
کدملــی 4650306418 صــادره بروجــن فرزند ابولقاســم 
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه   بــه مســاحت   194.40   
ــی  ــی از  7  اصل ــماره  315    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  از ســهم االرث ابراهیــم تاجمیــر ریاحــی فرزنــد 

ــر 19 امــاک ــدر صفحــه 41 دفت مرحــوم حی
دوم  هیــأت   1396/03/07-5531 شــماره  184.رای 
آقــای علــی چراغیــان بــه شناســنامه شــماره 78 کدملــی 
ــود  ــد محم ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1290330522 ص
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــی از   ــماره   636   فرع ــاک ش ــع پ 195.44    مترمرب
27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ــور  ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین عافــی پ

ــاک ــر 470 ام ــه 257 دفت ــت صفح ــورد ثب م
دوم  هیــأت   1396/03/07-5517 شــماره  185.رای 
ــماره 1595  ــنامه ش ــه شناس ــدری ب ــا حی ــای علیرض آق
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1283041472 ص کدمل
شــکراله در 4/5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  219.53    مترمربــع پــاک 
شــماره   679   فرعــی از   25 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 
ــان و  ــه 103 اصفه ــورخ 1376/4/2 دفترخان 119437 م
ســند 93791 مــورخ 1365/2/8 دفترخانــه 77 اصفهــان

186.رای شــماره 5516-1396/03/07 هیــأت دوم خانــم 
پــوران حســین پــوی مقــدم پــور بــه شناســنامه شــماره 
40392 کدملــی 1280292318 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
عبدالحســین در 1/5 دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  219.53    مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از   25 اصل ــماره   679   فرع ــاک ش پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
 103 دفترخانــه   1376/4/2 مــورخ   119437 ســند  از 
ــه  ــورخ 1365/2/8 دفترخان ــند 93791 م ــان و س اصفه

ــان 77 اصفه
دوم  هیــأت   1396/03/08-5677 شــماره  187.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــانی گنیران ــاه س ــعید ش ــای س آق
شــماره 1964 کدملــی 1283401207 صــادره اصفهــان 
ــاب   ســاختمان    ــک ب ــی در  ششــدانگ ی ــد براتعل فرزن
بــه مســاحت   423.75   مترمربــع پــاک شــماره   
ــان بخــش   ــع در اصفه ــی واق ــی از 14   اصل 238   فرع
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســند 68580 
86/2/11 و  مــورخ 86/5/18 و ســند 67718 مــورخ 
ســند 68713 مــورخ 86/6/6 و ســند 69069 مــورخ 

86/8/17 دفترخانــه 25 اصفهــان
اول  هیــأت   1396/03/24-7128 شــماره  188.رای 
آقــای اکبــر رضائــی بــه شناســنامه شــماره 1705 کدملــی 
حســین  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1286695856
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه   بــه مســاحت    51.92   
مترمربــع پــاک شــماره    67   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــش ــی طاک ــید مرتض ــت س مالکی
اول   هیــأت   1396/03/24-7181 شــماره  189.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرکان رنان ــعبان ت ــای ش آق
11890 کدملــی 1283228238 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ابوالقاســم در     ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ 
یــک بــاب   خانــه   بــه مســاحت  157.60    مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک شــماره   1247   فرعــی از  19  اصل پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــت   صفحــه  ــورد ثب ــی   م ــرکان رنان ــا ت ــت لی از مالکی

ــاک ــر 457 ام 343 دفت
اول   هیــأت   1396/03/24-7182 شــماره  190.رای 
آقــای قدیــر علــی تــرکان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
413 کدملــی 1290272018 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ابوالقاســم در    ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ 
یــک بــاب   خانــه   بــه مســاحت  157.60    مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک شــماره   1247   فرعــی از  19  اصل پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــت   صفحــه  ــورد ثب ــی   م ــرکان رنان ــا ت ــت لی از مالکی

ــاک ــر 457 ام 343 دفت
191.رای شــماره 7092-1396/03/23 هیــأت اول  خانــم 
کبــری ســلمانی پــور بــه شناســنامه شــماره 91 کدملــی 

ــی در  ــد محمدعل 5759618253 صــادره چــادگان فرزن
ــاط  ــاب   حی ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی ســه دان
ــع  ــاحت  97.41    مترمرب ــه مس ــه  ب ــه خان ــل ب متص
پــاک شــماره   447   فرعــی از  40   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از مالکیــت احمــد عســگری زاده   ثبــت صفحــه 1 دفتــر 

184 امــاک
اول  هیــأت   1396/03/23-7093 شــماره  192.رای 
خانــم رویــا انصــاری کیــش بــه شناســنامه شــماره 
1270547488 کدملــی 1270547488 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ذوالفقــار در   ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــه خان ــل ب ــاط متص ــاب   حی ــک ب ی
97.41    مترمربــع پــاک شــماره   447   فرعــی از  40   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت احمــد عســگری زاده   ثبــت 

ــاک ــر 184 ام صفحــه 1 دفت
اول  هیــأت   1396/03/29-7505 شــماره  193.رای 
آقــای مجیــد تحویلــی بــه شناســنامه شــماره 1096 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1284566579 کدملــی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــاس ششــدانگ ی غامعب
ــی  ــی از 30اصل ــماره 24فرع ــاک ش ــع پ 48.40مترمرب
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه
ــاک ــر 484 ام ــت صفحــه 295 دفت ــورد ثب ــان م اصفه
اول   هیــأت   1396/03/28-7435 شــماره  194.رای 
آقــای علــی محمــد رضائــی برزانــی بــه شناســنامه 
شــماره 28 کدملــی 1290281645 صــادره  اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در   شش ــد بمانعل فرزن
مســاحت 110.5 مترمربــع پــاک شــماره 28 اصلــی 
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

اصفهــان از مالکیــت بمانعلــی رضائــی برزانــی
اول  هیــأت   1396/03/28-7424 شــماره  195.رای 
خانــم مریــم الســادات موســوی بابوکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1270576046 کدملــی 1270576046 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــول شش ــید رس ــد س ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت 245.32مترمربــع پــاک شــماره 31 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــم زاده ــب کری ــت ابوطال ــان از مالکی ــرب اصفه غ
اول   هیــأت   1396/03/29-7527 شــماره  196.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب آقــای رســول عابدینــی گورتان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283428466 ص 1288 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر در  شش اکب
از 15  فرعــی   216 پــاک شــماره  مترمربــع   114.85
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت اکبــر عابدینــی گورتانــی مــورد 

ــاک ــر  51  ام ــه 62 دفت ــت صفح ثب
ــأت اول آقــای  197.رای شــماره 7610-1396/03/29 هی
ــماره 958  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی کوجان ــد رضائ احم
ــد عبــاس  کدملــی 1283381141 صــادره اصفهــان فرزن
ــه  ــه  ب ــازه متصل ــاب کارگاه و مغ ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــی  ــاک شــماره 28 اصل ــع پ مســاحت 328.60 مترمرب
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

ــی ــی کوجان ــاس رضائ ــت عب ــان از مالکی اصفه
198.رای شــماره 7310-1396/03/27 هیــأت اول  آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 960  ــور ب ســید امیررضــا اخــوت پ
کدملــی 1290361010 صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه در   شش عبدال
ــع در  ــی واق ــماره  68 اصل ــاک ش ــع پ 138.90 مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی( ــی )مان ــن ثان ــت ابوالحس مالکی
199.رای شــماره 8266-1396/04/04 هیــأت ســوم خانــم 
ــی  ــماره 1588 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــیران ب ــهناز ش ش
1290624135  صــادره اصفهــان فرزنــد کاظــم  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 188.92 مترمربــع از 
پــاک شــماره 209   فرعــی از  11 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش14 ح

رســمی فــوق ثبــت صفحــه 264 دفتــر 723 امــاک
200.رای شــماره 8135-1396/03/31 هیــأت ســوم خانم 
ــماره 24  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوری جروکان ــه تیم طیب
کدملــی 1290223408 صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــی 
ــع  ــاحت 262 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از44 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخش14ح
ــی 258  ــات 243 ال ــی در صفح ــاس کاظم ــمی عب رس

ــاک ــر 238 ام دفت
201.رای شــماره 8488-1396/04/11 هیــأت ســوم خانــم 
افســانه بقائــی زاده رنانــی بــه شناســنامه شــماره 1463 
ــی در  ــد عل ــران فرزن ــادره ته ــی 0055094325 ص کدمل
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 145.75 مترمربع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از32 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش 14ح

رســمی حســن بیــات
202.رای شــماره 8579-1396/04/12 هیــأت ســوم خانم 
منیــره نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 54875 
کدملــی 1280438304 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 
ــاب  ــی آن یکب ــه اعیان ــای ثمنی ششــدانگ باســتثنای به
خانــه بــه مســاحت 194.90 مترمربــع پــاک شــماره 98 
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از22 اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 23143 

ــک مــی باشــد ــر 337 مال مــورخ 95/8/4 دفت
203.رای شــماره 7589-1396/03/29 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــم مرضیــه جعفــری ولدان خان
234 کدملــی 1293220728 صــادره اصفهــان فرزنــد 
مجیــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 262.9 
مترمربــع پــاک شــماره352 فرعــی از12 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخش14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 
ــر 96  ــورخ 96/3/8 دفت بموجــب ســند شــماره 5646 م

اصفهــان مالــک مــی باشــد
ــای  ــأت اول آق ــماره 4900-1396/02/31 هی 204.رای ش
محمــد عابــدی درچــه بــه شناســنامه شــماره 3860 
کدملــی 1142426564 صــادره  اصفهــان فرزنــد صفرعلی 
ششــدانگ یــک بــاب    انبــار چــوب  بــه مســاحت    
176.70  مترمربــع پــاک شــماره    217  فرعــی از   37  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت عــزت فنائــی مــورد    ثبــت 

ــاک ــر 278 ام ــه 558 دفت صفح
آرای اصاحی

1. رای شــماره 2582-1396/02/04 هیــأت چهــارم بــا 
توجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت بــه اینکه 
رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادر بــه 
شــرح زیــر اصــاح مــی گــردد: مســاحت 182 مترمربــع 

میباشــد.
2.رای شــماره 2580-1396/02/04 هیــأت چهــارم بــا 
توجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت بــه اینکه 
رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادر بــه 
 شــرح زیــر اصــاح مــی گــردد: مســاحت 182 مترمربــع
اصاحــات  رعایــت  بــا  قبلــی  میباشــد.آراء صــادره   
فــوق قابــل اجــرا میباشــند.بدیهی اســت درصــورت 
اعتــراض  وصــول  وعــدم  مذکــور  مــدت  انقضــای 
صادرخواهــد مالکیــت  ســند  مقــررات   طبــق 

شد .
م الف 11840

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/05/04

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان
  علیرضا حیدری
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9 اطالعرسانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض ــادره هی ــر آراء ص براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــات  ــان تصرف ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی ــه و بامع مالکان
ــه  ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا  مش . ل
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصلــه 
ــه  15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت ب
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه 
ــلیم و  ــان تس ــناد کاش ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ اعت
پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 

نماینــد0
ــأت دوم. اعظــم  1( رای شــماره 139660302034002391 هی
ــد عبدالرحیــم  بشــماره شناســنامه 38665  رحیمیــان فرزن
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260376664- ششــدانگ 
ــع بشــماره 14 فرعــی  ــه بمســاحت 141/26 مترمرب یکبابخان
از  از مشــاعات کًا  و قســمتی  فرعــی  از 7و13  مجــزی 
پــاک 1008  - اصلــی واقــع در اراضــی شــهر  بخــش 1 

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

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

ــاس بشــماره شناســنامه  ــد عب ــان فرزن ــه وری ــی پیل مصطف
4491 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263357431- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 106/40 مترمربــع 
بشــماره 1 فرعــی از پــاک 6234- اصلــی واقــع در بخــش 1 

ــمی( ــان)مالک رس کاش
اول.  139560302034030432هیــأت  شــماره  4(رای 
فروزنــده صفاکیــش کاشــانی فردفرزندحســین بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   491 شناســنامه 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان 1261653815- س
بمســاحت 21 متــر مربــع بشــماره 2 فرعــی از پــاک 6763- 

اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان )مالــک رســمی (
اول.  هیــأت   139560302034030433 شــماره  رای   )5
نرگــس صفاکیــش فــرد فرزند حســین  بشــماره شناســنامه 
ــی 1261634659- ســه  124 صــادره از کاشــان بشــماره مل
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 21 متــر مربــع 
بشــماره 2 فرعــی از پــاک 6763- اصلــی واقــع در بخــش 1 

کاشــان )مالــک رســمی(
اول.  هیــأت   139560302034030420 شــماره  رای   )6
حســین   فرزنــد  فــرد   صفاکیــش کاشــانی  فروزنــده 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 491 ص ــماره شناس بش
1261653815-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بمســاحت 22 متــر مربــع بشــماره 3 فرعــی از پــاک 
6763- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان )مالــک رســمی (
اول.  هیــأت   139560302034030421 شــماره  رای   )7
نرگــس صفاکیــش فــرد فرزند حســین  بشــماره شناســنامه 
ــی 1261634659- ســه  124 صــادره از کاشــان بشــماره مل
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 22 متــر مربــع 
بشــماره 3 فرعــی از پــاک 6763- اصلــی واقــع در بخــش 

1 کاشــان )مالــک رســمی(
اول.  139660302034000399هیــأت  شــماره  رای   )8
ابوالفضــل مقــدم فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 2374 
ــی 1262052106- ششــدانگ  صــادره از کاشــان بشــماره مل
ــی  ــماره 3 فرع ــع بش ــاحت 118/70 مترمرب ــه بمس یکبابخان
در  واقــع  اصلــی   -7230 پــاک  از  فرعــی  از1  مجــزی 
اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان )خریــداری از ورثــه ماشــاهللا 

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

محمــد علــی خاموشــی و ابــو الفضــل غامپــور ( 
10( رای شــماره 139660302034005047هیــأت اول. رمضــان 
ــنامه 4527  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــادی فرزن ــم آب قاس
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260560651 – ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 139/86 مترمربــع بشــماره 21 فرعــی 
مجــزی از 1 و 11 و17  فرعــی و قســمتی از مشــاعات کًا  
ــی واقــع در بخــش 1 کاشــان.)مالک  از پــاک 7826- اصل

رســمی( 
دوم.  هیــأت   139560302034023064 شــماره  رای   )11
مهــدی عباســی کاشــانی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 
15033 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263462812- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 120/29 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک 2- اصل 11312 فرعــی مجــزی از 8312 فرعــی از پ
واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از حســن 

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

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

صفرعلــی رمضانــی(
اول.  139660302034002363هیــأت  شــماره  رای   )14
علیرضایونســی فرزنــد احمــد  بشــماره شناســنامه 133 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261877802 – ششــدانگ 
نمایشــگاه اتومبیــل  بمســاحت 342 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک 2- اصل ــی  از پ ــزی از 318 فرع ــی مج 11405 فرع
واقــع  در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از فاطمــه 

ــل( کام
15( رای شــماره 139560302034030435 هیــأت اول. علــی 
اکبــر قدیــری فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 855 
صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1261830210- ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 147/08 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــاک  3و18- اصل ــی از پ ــه شــماره 645 فرع ب

غیــاث آبــاد بخــش 2 کاشــان
اول.  139560302034030434هیــأت  شــماره  رای   )16
ــنامه  ــماره شناس ــدی بش ــد محمدمه ــدی فرزن ــمیه احم س
ــه  ــی 1262051584- س ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش 2322 ص
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 147/08 
مترمربــع بــه شــماره 645 فرعــی از پــاک  3و18- اصلــی 

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

در غیــاث آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 
ــن مشــاعی( مالکی

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

ــان( ــه حدادی ــان)خریداری از فاطم 2 کاش
ــأت دوم. زهــرا  19( رای شــماره 139560302034026240هی
میــرزازاده فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 0 صــادره 
از کاشــان بشــماره ملــی 1250157171-  ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 136/30 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک11- اصل ــی  از پ ــزی از 408 فرع ــی مج 9316  فرع

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــدی  بخ ــع در زی واق
دوم.  139560302034026237هیــأت  شــماره  رای   )20
ــنامه 0  ــماره شناس ــاس بش ــد عب ــرزازاده فرزن ــا می علیرض
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263458424-  ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 136/30 مترمربــع 
بشــماره 9316  فرعــی مجــزی از 408 فرعــی  از پــاک11- 
ــدی  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ــع در زی ــی واق اصل

21( رای شــماره 139660302034000403هیــأت اول. مهــدی 
ــد محمدرضــا بشــماره شناســنامه 1 صــادره از  ــی فرزن خدائ
کاشــان بشــماره ملــی 1263311202- ششــدانگ یکبابخانــه 
ــع بشــماره 9399 فرعــی مجــزی از  بمســاحت 195 مترمرب
8331فرعــی از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  بخــش 2 

کاشــان)مالک رســمی(
دوم.  139660302034002347هیــأت  شــماره  رای   )22
احســان تابــش فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 0 صــادره 
از کاشــان بشــماره ملــی 1250167671- ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت 77/37 مترمربــع بشــماره 9405  
فرعــی مجــزی از 7895 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در 
زیــدی  بخــش 2 کاشــان)خریداری  مــع الواســطه از علــی 

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

ــان ( ــدس عناصری اق
24( رای شــماره 139660302034001569هیــأت اول. فاطمه 
افــرازه فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه 1370 صــادره 
ــگ از  ــه دان ــی 1263326242- س ــماره مل ــان بش از کاش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 104/73 مترمربــع بشــماره 
9409 فرعــی مجــزی از 7855 فرعــی  از پــاک11- اصلــی 
واقــع در زیــدی  بخــش 2 کاشــان)خریداری از اقــدس 

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

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

ــی( ــر قیاس ــطه از اصغ ــع الواس ــان)خریداری م کاش
نــگار  اول.  139660302000421هیــأت  شــماره  رای   )27
ــادره از  ــنامه 53 ص ــماره شناس ــین بش ــد حس ــی فرزن ارباب
کاشــان بشــماره ملــی 1262810493- ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 317/10 مترمربــع بشــماره 4172  فرعــی مجــزی 
ــاد   ــال اب ــع در جم ــی واق ــاک 12- اصل ــی از پ از 144 فرع
تبریــزی  عبــاس  ورثــه  از  2 کاشــان)خریداری  بخــش 

ــی( رفیع
28( رای شــماره 139660302002371هیــأت اول. زینــب 
نــادری نیــا فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 545 صــادره 
ششــدانگ   -1262033829 ملــی  بشــماره  کاشــان   از 
یکبابخانــه بمســاحت 106 مترمربــع بشــماره 5644  فرعــی 
مجــزی از 378 فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در دشــت 
حکیــم  بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه اصغــر بــاال آور(

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

بخــش 2 کاشــان)خریداری از انیــس مــروج(
30( رای شــماره139560302034025724  هیــأت دوم. رضا 
ربیعــی فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 97 صــادره 
از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262967351 – ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 124/25 مترمربــع بشــماره 
ــاد  ــی آب ــع درناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ 22120 فرع

بخــش2 کاشــان)خریداری از اکبــر بخشــی(
دوم.  هیــأت   139560302034025721 شــماره  رای   )31
فرزانــه حاجــی ابراهیمی فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 
ــی 1261968883 –  ــه شــماره مل 2180 صــادره از کاشــان ب
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 124/25 
مترمربــع بشــماره 22120 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از اکبــر بخشــی(

اول.  هیــأت   139560302034025977 شــماره  رای   )32
ــماره  ــن بش ــید عبدالرحم ــد س ــری فرزن ــان هژب ــید پیم س
ــی  ــماره مل ــه ش ــاد ب ــروز اب ــادره از فی ــنامه 152 ص شناس
 150 بمســاحت  یکبابخانــه  –ششــدانگ   2451520248
مترمربــع بشــماره 22127  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از  درناجــی آب

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

کهریــزی(
34( رای شــماره 139560302034023247 هیــأت دوم. 
فرزانــه بیدگلــی فرزنــد اســدهللا بشــماره شناســنامه 94 
ــه  ــی 0421594081 – س ــماره مل ــه ش ــن ب ــادره از ورامی ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 99 مترمربــع 
ــاک  ــی از پ ــزی از 3007 فرع ــی مج ــماره 22156  فرع بش
15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــزی( ــه کهری ــطه از پروان ــع الواس م
اول.  هیــأت   139560302034030390 شــماره  رای   )35
محمــود  مقامــی راد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
ــی 1262388090 –  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 1381 ص
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 76/65 مترمربــع 
بشــماره 22219  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

ــی راد( ــا مقام ــان)خریداری از رض ــش2 کاش ــاد بخ آب

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

ــران( بادپ
اول.  هیــأت  رای شــماره 139560302034030414    )37
ــد حســن بشــماره شناســنامه 142  ــی فرزن حمیدرضــا اقبال
ــگ  ــه دان ــی 1261989147- س ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ص
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت100 مترمربــع بــه 
ــاک  ــی از پ ــزی از 5936 فرع ــی مج ــماره 22233 فرع ش
ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق 15- اصل

رســمی(
اول.  هیــأت  رای شــماره 139560302034030414    )38
ــد اســداله بشــماره  ــادی فرزن ــوش آب ــی ن ــه انتخاب معصوم
بــه کدملــی  بیــدگل  و  اران  از  صــادره   107 شناســنامه 
619997693- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بمســاحت100 مترمربــع بــه شــماره 22233 فرعــی مجــزی 
ــاد  ــع در ناجــی اب ــی واق ــاک 15- اصل از 5936 فرعــی از پ

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

رســمی(
40( رای شــماره 139560302034031430هیــأت اول. زهــرا 
ــنامه 3  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــری فرزن ــمی طاه هاش
ــه کدملــی 1263319955- ســه دانــگ  صــادره از کاشــان ب
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع بــه شــماره 
22240 فرعــی مجــزی از 7498 فرعــی از  پــاک 15- اصلی 

واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان) مالــک رســمی(
دوم.  139560302034030324هیــأت  شــماره  رای   )41
ــنامه 3  ــماره شناس ــر  بش ــد اکب ــی فرزن ــه صادق ــب ال حبی
صــادره از دلیجــان بــه کدملــی 0579825221- ســه دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 257 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  ــع در ناجــی اب ــی واق ــاک 15- اصل ــی از  پ 22279 فرع
بخــش 2 کاشــان) خریــداری مــع الواســطه از مالکیــن 

ــاعی( مش
دوم.  139560302034030325هیــأت  شــماره  رای   )42
طاهــره قربانــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 2 صــادره 
از دلیجــان بــه کدملــی 0579862577- ســه دانــگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 257 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  ــع در ناجــی اب ــی واق ــاک 15- اصل ــی از  پ 22279 فرع
بخــش 2 کاشــان) خریــداری مــع الواســطه از مالکیــن 

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

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

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

ــاعی( ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م
ــأت اول. فضــه  46( رای شــماره 139660302034000401 هی
بشــماره شناســنامه 2999  عبدالخالــق  فرزنــد  ســامی 
ــدانگ  ــی 1229352910- شش ــه کدمل ــار ب ــادره از خوانس ص
یکبابخانــه بمســاحت 104/65 مترمربــع بــه شــماره 22286 
ــاد بخــش 2  فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی اب

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

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

ــه رضــا بخشــی( بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورث
49( رای شــماره 139560302034001193  هیــأت اول. امیــر 
راحتــی فرزنــد احمــد  بشــماره شناســنامه 3883 صــادره از 
کاشــان  بــه کدملــی 1263351352- دو دانگ از ششــدانگ 
یکبــاب دامــداری بمســاحت 567/21 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ 22295 فرع

بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(
50( رای شــماره 139560302034001191  هیــأت اول. احمــد 
راحتــی فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 696 صــادره از 
کاشــان  بــه کدملــی 1261540484- دو دانــگ از ششــدانگ 
یکبــاب دامــداری بمســاحت 567/21 مترمربــع بــه شــماره 
ــاد  ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ 22295 فرع

بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(
اول.  هیــأت    139660302034000417 شــماره  رای   )51
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد محمدعل ــنی فرزن ــن حس محس
 -1263527698 بــه کدملــی  کاشــان   از  صــادره   227
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 148/35 مترمربــع بــه 
شــماره 22296 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی 
ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ســید مجتبــی حســینی(

اول.  هیــأت    139660302034001151 شــماره  رای   )52
حســن شــاپوری فرزنــد محمــد  بشــماره شناســنامه 5 
ــی 1263067336- ششــدانگ  ــه کدمل صــادره از کاشــان ب
یکبابخانــه بمســاحت 132 مترمربــع بــه شــماره 22297 
فرعــی مجــزی از 7028 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج
دوم.  هیــأت  رای شــماره 139660302034002430    )53
ــد رمضــان  بشــماره شناســنامه  نجمــی شــایگان مهــر فرزن
 -1260923975 کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   2760
بــه  مترمربــع   112/5 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــاک  ــی از پ ــزی  از 3865 فرع ــی مج ــماره 22299 فرع ش
ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق 15- اصل

ــمی( رس
دوم0  هیــأت   139660302034002424 شــماره  رای   )54

ــر  ــید جعف ــد س ــری فرزن ــت قمص ــادات قناع ــه س فاطم
بشــماره شناســنامه 324 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
ــاحت 80/30  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1262121388 -  شش
مترمربــع بشــماره 22301 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از  درناجــی آب

ــه احمــد دســتمالچی( ورث
55( رای شــماره 139660302034001700 هیــأت اول0 احمــد 
راحتــی فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 696 صــادره از 
کاشــان بــه شــماره ملــی 1261540484 - ششــدانگ قطعــه 
زمیــن محصــور بــه ســاختمان بمســاحت 692/12 مترمربــع 
بشــماره 22321  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از ورثــه رضــا بخشــی(
دوم0  هیــأت   13966030203400548 شــماره  رای   )56
ســیدمهدی ســیدی فرزنــد ســید نظــام بشــماره شناســنامه 
32 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262951895 - ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/50 مترمربــع 
بشــماره 22328 فرعــی مجــزی  از 7998 فرعــی از پــاک 
ــان)مالک  ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق 15- اصل

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

از ســید مهــدی ســیدی(
دوم.  هیــأت   139660302034002317 شــماره  رای   )58
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد مندعل ــارنیا فرزن ــا افش محمدرض
214 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261615840 - 
ــاحت 3760/20  ــارت بمس ــا عم ــاغ ب ــدرب ب ــدانگ یک شش
ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 22332  فرع ــع بش مترمرب
ــاج   ــان)خریداری از ح ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

ــده( ــمت کنن ــی قس ــده عل مان
59( رای شــماره 139660302034003517 هیــأت اول. ســید 
محمــد ناظــری صباغ فرزند سیدحســن بشــماره شناســنامه 
872 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261532242 
ــاب ســاختمان بمســاحت  ــگ از ششــدانگ یکب - ســه دان
240/04 مترمربــع بشــماره 22336 فرعــی مجــزی  از 8991 
ــاد بخــش2  ــع درناجــی آب ــی واق ــاک 15- اصل فرعــی از پ

کاشــان)خریداری  از علــی محمــد اســامی(
اول.  هیــأت   139660302034003515 شــماره  رای   )60
اشــرف ســینائی کاشــانی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
ــی 1261633997 -  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 58 ص
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان س
240/04 مترمربــع بشــماره 22336 فرعــی مجــزی  از 8991 
ــاد بخــش2  ــع درناجــی آب ــی واق ــاک 15- اصل فرعــی از پ

ــامی( ــد اس ــی محم ــان)خریداری  از عل کاش
61( رای شــماره 139660302034004988 هیــأت اول. کبری 
کرمانــی حســکوئی فرزنــد صفرعلــی بشــماره شناســنامه 28 
صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1263161510 - ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 22392 فرعــی 
مجــزی  از 6416  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجی 

آبــاد بخش2 کاشــان)مالک رســمی(
ــی  62(رای شــماره 139560302034028411 هیــأت اول. عل
کاشــی کار فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 772 صــادره 
ــگ از  ــی 1261908546 – ســه دان ــه شــماره مل از کاشــان ب
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/35 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک 23- اصل ــی از پ ــزی از 77 فرع ــی مج 6507  فرع

واقــع دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
63(رای شــماره 139560302034028412 هیــأت اول. اعظم 
بخشــی مفــرد کاشــانی فرزنــد اکبر بشــماره شناســنامه 451 
ــه  ــی 1261934849 – س ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/35 مترمربــع 
بشــماره 6507  فرعــی مجــزی از 77 فرعــی از پــاک 23- 
اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  هیــأت   139660302034000395 شــماره  64(رای 
ابراهیــم خاشــعی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 
ــی 1261486803 – ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 800 ص
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 158/85 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک 23- اصل ــی از پ ــی مجــزی  از 89 فرع 6519  فرع
ــدی  ــان)خریداری از مه ــش2 کاش ــن بخ ــع دردرب فی واق

ــره( ــاب و غی ارب
65(رای شــماره 139660302034000405 هیــأت اول. محمــد 
شــهبازیان فرزنــد اســمعیل بشــماره شناســنامه 536 صــادره 
از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261605160 – ششــدانگ زمیــن 
ــع  ــاحت 261/6 مترمرب ــاری بمس ــر انب ــتمل ب ــور مش محص
بشــماره 6520  فرعــی مجــزی  از 238 فرعــی از پــاک 
23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری 

از محمــد اقــا بلبــل(
اول.  هیــأت   139660302034001558 شــماره  66(رای 
بشــماره شناســنامه  عبــاس  فرزنــد  نصیــری  حســین 
ــی 1261944550 -   ــه شــماره مل 1422 صــادره از کاشــان ب
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/95 مترمربــع بشــماره 
6525  فرعــی مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 
واقــع دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از وراث ســید 

ــوی( ــدی رض مه
ــاذر  67(رای شــماره 139660302034004590 هیــأت اول. اب
بــاالور فرزنــد علــی اقــا بشــماره شناســنامه 50982 صــادره 
از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260499839 - ششــدانگ 
ــه  ــاختمان وباغچ ــتمل برس ــور مش ــن محص ــه زمی یکقطع
 361 از   6532 بشــماره  مترمربــع   2116/40 بمســاحت 
ــش2  ــن بخ ــع دردرب فی ــی واق ــاک 23- اصل ــی از پ فرع

ــوی( ــدی رض ــید مه ــان)خریداری ازوراث س کاش
دوم.  هیــأت   139560302034029223 شــماره  68(رای 
ابوالفضــل زمــردی فرزنــد احســان بشــماره شناســنامه 
14475 صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1263457231 – 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 107/66 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 89 فرع ــی مج 1409  فرع
واقــع در دیزچــه  بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  

ــتقامت( ــم اس از اعظ
اول.  هیــأت   139560302034029151 شــماره  69(رای   
فاطمــه چشــمه ئــی کاشــی ســهی فرزند عباســعلی بشــماره 

شناســنامه 7416
 –  1260580504 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان   از  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 157/60 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 146 فرع ــی مج 1410  فرع
ــعلی  ــان)خریداری از عباس ــش2 کاش ــه  بخ ــع در دیزچ واق

ــمه( چش
70(رای شــماره 139660302034000371 هیــأت اول. فخــری 
خاکــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 206 صــادره از 
کاشــان بــه شــماره ملــی 1261459873 – ششــدانگ 
بشــماره 1416   بمســاحت 172/86 مترمربــع  یکبابخانــه 
ــع  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 170 فرع ــی مج فرع
ــزد  ــم ی ــه خان در دیزچــه  بخــش2 کاشــان)خریداری از ورث

ــادی(  اب
اول.  هیــأت   139660302034001587 شــماره  71(رای 
ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــی فرزن ــر فین ــه کارگ فاطم
3691 صــادره ازکاشــان  بــه شــماره ملــی 1261013190 –

چهــار و نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر 
ــع بشــماره 1417  فرعــی  اطــاق بمســاحت 2506/4 مترمرب

مجــزی از 141 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه  
ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ

اول.  هیــأت   139660302034001589 شــماره  72(رای 
احمــد یزدابــادی فرزنــد ســیف هللا بشــماره شناســنامه 
ــی 1260965961 – ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 259 ص

یــک و نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر 
ــع بشــماره 1417  فرعــی  اطــاق بمســاحت 2506/4 مترمرب
مجــزی از 141 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه  

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ
دوم.  هیــأت   139560302034031153 شــماره  رای   )73
ســید ابوالفضــل فینــی دخــت شــبانی فرزنــد سیدحســین 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره ازکاش ــنامه 444 ص ــماره شناس بش
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب 1261804813- شش
199/83 مترمربــع بشــماره 9799 از 1160 فرعــی از پاک 33 
- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش 2 کاشــان)خریداری 

از ورثــه ســید مرتضــی باغبانیــان(
اول0  هیــأت   139660302034000412 شــماره  رای   )74
بشــماره  حســین   فرزنــد  شــهرابی  صالحــی  اعظمــه 
ملــی  شــماره  بــه  اردســتان  از  صــادره   18 شناســنامه 
1189440611- ششــدانگ خانــه مســکونی و باغچــه متصلــه  
شــماره  از   9800 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 676/98 
694 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 
ــک  ــااله نی ــه و ماش ــرج ال بخــش2 کاشــان.)خریداری از ف

ــت( بخ
75( رای شــماره 139560302034032110 هیــأت دوم. ســید 
محمــد ســادات فرزنــد اقــا ســیف الــه بشــماره شناســنامه 
ــی 1261014847-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 3851 ص
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 315/29 
مترمربــع بشــماره 9801  فرعــی مجــزا از شــماره 713 فرعــی  
از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 

ــه ســادات ( کاشــان.)خریداری از ســیف ال
دوم.  هیــأت   139560302034032109 شــماره  رای   )76
محبــوب ســادات ســیدیان مقــدم فرزنــد ســیدمحمد 
بشــماره شناســنامه 44 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ــی 1262979961- س مل
بمســاحت 315/29 مترمربــع بشــماره 9801  از شــماره 
713 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 
ــه  ــیف ال ــطه  از س ــع الواس ــان.)خریداری م ــش2 کاش بخ

ســادات (
اول0  هیــأت   139560302034027132 شــماره  رای   )77
جعفــر اصیلــی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه 
31 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262162734- 
ــاحت 236/76  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
ــماره 3430  ــزا از ش ــی مج ــماره 10767  فرع ــع بش مترمرب
فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک 

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی (
اول0  هیــأت   139560302034027134 شــماره  رای   )78
زهــره تافتــه فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 56 صــادره 
ــگ از  ــه دان ــی 1262190630- س ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 236/76 مترمربع بشــماره 
10767  فرعــی مجــزا از شــماره 3430 فرعــی  از پــاک 
33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی (
اول.  هیــأت   139560302034030442 شــماره  رای   )79
ســید هــادی ســادات فرزنــد ســیدرضا بشــماره شناســنامه 
2238 صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1262500463- دو 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 216/54 مترمربــع 
بشــماره 10814  از شــماره 730 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی 
واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از ســیف 

الــه ســادات(
اول.  هیــأت   139560302034030443 شــماره  رای   )80
ــنامه 1463  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــری فرزن ــم بامی مری
ــار  ــی 1262836441- چه ــه شــماره مل صــادره از کاشــان ب
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 216/54 مترمربــع 
بشــماره 10814  از شــماره 730 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی 
واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از ســیف 

الــه ســادات(
81( رای شــماره 139560302034028515 هیــأت اول. زهــرا 
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد غامعل ــی فرزن ــیحی بیدگل مس
ــه  ــی 0010233733- س ــماره مل ــه ش ــران ب ــادره از ته 0 ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 204/50 مترمربــع 
بشــماره 10816  فرعــی مجــزا از شــماره 695 فرعــی  از 
پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.

)خریــداری مــع الواســطه از جــواد احمدیــان(
اول.  هیــأت   139560302034028513 شــماره  رای   )82
ــنامه  ــماره شناس ــدی بش ــد مه ــاه فرزن ــد پن ــی جاوی مرتض
913 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261956214- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 204/50 مترمربــع 
بشــماره 10816  فرعــی مجــزا از شــماره 695 فرعــی  از 
پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.

)خریــداری مــع الواســطه از جــواد احمدیــان(
اول0  هیــأت   139560302034028392 شــماره  رای   )83
ــد حبیــب بشــماره شناســنامه  حســن حاتمــی نســب فرزن
109 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262966094- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 158/5 مترمربــع بشــماره 
10819  از شــماره 1189 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع 
در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.) خریــداری از حبیــب الــه 

ــراش( ســنگ ت
دوم.  هیــأت  شــماره 139660302034000585  رای   )84  
بشــماره  اقــا  محمــد  فرزنــد  فینــی  توکلیــان  عبــاس 
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   37 شناســنامه 
ــر  ــتمل ب ــور مش ــن محص ــدانگ زمی 1262861748- شش
اطــاق  بمســاحت 272/94 مترمربــع بشــماره 10824  فرعــی 
ــع  ــی واق ــاک 33- اصل مجــزا از شــماره 364 فرعــی  از پ
در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از وراث احتــرام 

ــری( ناص
دوم0  هیــأت  شــماره 139660302034000565  رای   )85  
فاطمــه چهــار باغــی فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 14 
ــدانگ  ــماره 1262796520- شش ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص
ــاحت 141/30  ــان  بمس ــر اعی ــتمل ب ــور مش ــن محص زمی
مترمربــع بشــماره 6793 فرعــی مجــزی از 492 فرعــی 
ازپــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان.

ــی ( ــار باغ ــود چه ــداری از وراث محم ) خری
دوم0  هیــأت   139660302034000567 شــماره  رای   )86
معصومــه چهــار باغــی  فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 
ــی 1261020278-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 4392 ص
ــاحت 140  ــان بمس ــر اعی ــتمل ب ــوره مش ــدانگ محص شش
ــاک  ــی از پ ــماره 492 فرع ــماره 6795 از ش ــع بش مترمرب
34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان.

ــار  ــه مرحــوم محمــود چه ــداری مــع الواســطه از ورث ) خری
ــی( باغ

دوم.  هیــأت   139660302034001352 شــماره  رای   )87
هلــن محمــودی فینــی  فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
ــه  ــی 1251093191- س ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 0 ص
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 304/14 
مترمربــع بشــماره 6796  فرعــی مجــزا از شــماره 452 
فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 

ــودی( ــواد محم ــطه از ج ــع الواس ــداری م ــان.0) خری کاش
دوم.  هیــأت  رای شــماره 139660302034001353   )88  
شــهرزاد احمدیــان فینی  فرزند حســین بشــماره شناســنامه 

10 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262392594- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 304/14 
ــاک  ــی  از پ ــع بشــماره 6796  از شــماره 452 فرع مترمرب
34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان.0) 

ــداری مــع الواســطه از جــواد محمــودی( خری
اول0  هیــأت   139660302034001583 شــماره  رای   )89
ــم بشــماره شناســنامه  ــد ابراهی ــذران فرزن ــم خــوش گ مری
ــی 1261856465-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 373 ص
ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 216/30 
مترمربــع بشــماره 6876  فرعــی مجــزا از شــماره 303 
فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 

ــمی( ــک رس ــان. )مال کاش
اول0  هیــأت   139660302034001585 شــماره  رای   )90  
ــد ســید عبــاس  بشــماره  میرســید علــی ســیدی نیــا فرزن

شناســنامه 3929
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261015630- ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 216/30 مترمربــع 
بشــماره 6876  فرعــی مجــزا از شــماره 303 فرعــی  از پاک 
34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان. )مالــک 

رســمی(
91( رای شــماره 139660302034003573 هیــأت اول. زهــرا 
ــادره از  ــنامه 203 ص ــماره شناس ــواد بش ــد ج ــی فرزن نجابت
ــگ از  ــه دان ــی 1263560369- س ــماره مل ــه ش ــان ب کاش
ششــدانگ یکبابخانــه و باغچــه بمســاحت 276/1 مترمربــع 
ــی  از  ــماره 2636 فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 6878  فرع بش
پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان. 

ــر غفــاری( ــی اکب ــه عل ــداری از ورث )خری
اول.  هیــأت   139660302034003574 شــماره  رای   )92
محمــد توتســتانی فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه 
ــی 1262017068-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 2934 ص
ــاحت  ــه بمس ــه و باغچ ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
276/1 مترمربــع بشــماره 6878  از شــماره 2636 فرعــی  از 
پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان. 

ــاری( ــر غف ــی اکب ــه عل ــداری از ورث )خری
دوم.  هیــأت   139660302034005163 شــماره  رای   )93
وهــاب روائــی فرزنــد هاشــم بشــماره شناســنامه 0 صــادره 
ــگ  ــه دان ــی 1250389259- س ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش
ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 119/07 مترمربــع بشــماره 
1460 از شــماره 97 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی واقــع 
ــری  ــداری از فخ ــان. )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب در حس

علیجــان زاده(
94( رای شــماره 139660302034005164 هیــأت دوم. کوثــر 
روائــی فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان 
بــه شــماره ملــی 1250365325- ســه دانــگ ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 119/07 مترمربــع بشــماره 1460 از 
ــن  ــع در حس ــی واق ــاک 40- اصل ــی  از پ ــماره 97 فرع ش
آبــاد بخــش2 کاشــان. )خریــداری از فخــری علیجــان زاده(

هیــأت   139560302034031667 شــماره  رای   )95  
آمــا  فرزنــد  قیــس  امــام  اســکندری  علیرضــا  دوم. 
بشــماره شناســنامه 892 صــادره از نطنــز بشــماره ملــی 
1239952635- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 155/55 
مترمربــع بشــماره 1481  فرعــی مجــزا از شــماره 247 فرعــی  
از پــاک 40- اصلــی واقــع در حســن آبــاد بخــش2 کاشــان. 
ــری( ــت ب ــت خلع ــطه از اذر میدخ ــع الواس ــداری م )خری

96( رای شــماره 139560302034007821 هیــأت اول0 علــی 
ــا ماشــااله بشــماره شناســنامه  ــد اق ــی لتحــری  فرزن عبدل
ــی 1261046579- ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 3009  ص

 173 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 
مترمربــع بشــماره 6745  فرعــی مجــزا از شــماره 447 
فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 

ــمیان( ــری هاش ــداری از کب ــان. ) خری کاش
اول0  هیــأت   139560302034007822 شــماره  رای   )97
فاطمــه حمامــی لتحــری  فرزنــد عباس بشــماره شناســنامه 
316  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261840771-ســه 
ــع  ــاحت 173 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش دان
بشــماره 6745  فرعــی مجــزا از شــماره 447 فرعــی  از 
پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان. ) 

ــمیان( ــری هاش ــداری از کب خری
اول0  هیــأت   1395603020340029014 شــماره  رای   )98
مرتضــی غائبــی کاشــان  فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
47350 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260463605- 
ــاحت 141/40  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــار دان چه
مترمربــع بشــماره 6841  فرعــی مجــزا از شــماره 372 فرعی  
از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.

)خریــداری از آقــای عبــاس غائبــی(
اول0  هیــأت   1395603020340029012 شــماره  رای   )99
فاطمــه جاویــد فــر فرزنــد عزیزاله بشــماره شناســنامه 1794 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261044525- دو دانــگ 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 141/40 مترمربع بشــماره 
6841  فرعــی مجــزا از شــماره 372 فرعــی  از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری از آقــای 

عبــاس غائبــی(
دوم0  هیــأت  شــماره 139560302034030353  رای   )100
غامرضــا نــوروزی درب عملــه فرزنــد حبیــب بشــماره 
بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 834 صــادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1261622049
بمســاحت 232/45 مترمربــع بشــماره 6859 از شــماره 
3227 فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 

کاشــان) مالــک رســمی(
دوم0  هیــأت  شــماره 139560302034030354  رای   )101
ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــرزاده زارع فرزن ــم جعف اعظ
62 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262206324- 
ــاحت 232/45  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
ــاک  ــی ازپ ــماره 3227 فرع ــماره 6859 از ش ــع بش مترمرب
45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان) مالــک 

ــمی( رس
رای شــماره 139560302034031384 هیــأت دوم0   )102
ابوالفضــل رزاق زاده لتحــری فرزنــد محمدرضــا بشــماره 
شناســنامه 52050 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1260510506- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 175/23 
مترمربــع بشــماره 6862 فرعــی مجــزی  از 5076 فرعــی از 
پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحربخــش2 کاشــان.) مالــک 

ــمی( رس
دوم0  هیــأت   139660302034002259 شــماره  رای   )103
دولــت جمهــوری اســامی ایــران بنمایندگــی وزارت امــوزش 
ــه شناســه  و پــرورش بوســیله امــوزش وپــرورش کاشــان ب
ملــی 1400293364- ششــدانگ یکبــاب مدرســه بمســاحت 
2258/74 مترمربــع بشــماره 6867 فرعــی از 1331 فرعی از 
پــاک 45- اصلــی واقــع درلتحربخــش2 کاشــان)خریداری 

از شــکراله و حســن زعیــم(
دوم0  هیــأت  رای شــماره 139660302034002333   )104
ــی بشــماره شناســنامه 1357  ــد عل ــد فرزن محمــد حاجتمن
صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1261040155- ششــدانگ 
ــع بشــماره 6869   ــاب مغــازه بمســاحت 42/25 مترمرب یکب
فرعــی مجــزا از شــماره 1369 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی 
واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از 

آقــای مهــدی کاظمینــی مقــدم(
دوم.  هیــأت   139660302034001086 شــماره  رای   )105
احمــد باقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 38 صــادره 
از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262855810- ششــدانگ 

حصــار و طویلــه بمســاحت 124/65 مترمربع بشــماره 6871 
فرعــی مجــزا از شــماره 228 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی 
واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از 

ــه نقــوی( خانــم رباب
دوم.  هیــأت   139660302034001181 شــماره  رای   )106
مهــدی ترکــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 119 
 -1262346959 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 
ــع  ــاب ســاختمان بمســاحت 42/20 مترمرب ششــدانگ یکب
فرعــی  از شــماره 3698  فرعــی مجــزا  بشــماره 6872 
از پــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان.

ــد( ــور هنرمن ــطه از زی ــع الواس ــداری م )خری
107( رای شــماره 139560302034026962  هیــأت دوم. 
ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد احم ــرد فرزن ــی مف ــی ترنج قدس

85 صــادره از
ششــدانگ   –  1262141966 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان 
ــع بشــماره 14288  ــه بمســاحت 386/65  مترمرب یکبابخان
ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1611 فرع فرع
درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان  )خریــداری از ورثــه حســن 

ــن( ــمیعلیان خارک اس
هیــأت    139660302034003489 شــماره  رای   )  )108
ــد  ــید محم ــد س ــم فرزن ــی هاش ــه بن ــل ال ــید فض اول0 س
بشــماره شناســنامه 257 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 
1262235384 – ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
150 مترمربــع بشــماره 14362 فرعــی مجــزی از 5788 
ــاد بخــش2   فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آب

ــره( ــک رســمی و غی کاشــان  )مال
 109( رای شــماره 139660302034002367  هیــأت اول0 
ــد عبــاس  بشــماره شناســنامه  محمــد ابراهیــم بلــوچ فرزن

ــادره از 1021 ص
کاشــان بشــماره  ملــی 1263322751 – ســه دانــگ از 
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 101/9  مترمرب ششــدانگ یکبابخان
14363 فرعــی مجــزی از 2835 فرعــی از پــاک 49- 
اصلــی واقــع درصفــی آباد بخــش2  کاشــان)مالک رســمی(
اول0  هیــأت    139660302034002368 شــماره  رای   )110
عالیــه غفــوری فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 5763 
صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی 1263370144 – ســه 
ــه بمســاحت 101/9  مترمربــع  دانــگ از ششــدانگ یکبابخان
ــاک  ــی از پ بشــماره 14363 فرعــی مجــزی از 2835 فرع
ــان)مالک  ــش2  کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف ــی واق 49- اصل

رســمی(
دوم.  هیــات   139560302034028808 شــماره  رای   )111
اشــرف عامــری شــهرابی فرزنــد مهــدی بشــماره شناســنامه 
ــی 1262052262-  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 2390 ص
یکبابخانــه بمســاحت 75/20  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 
مترمربــع بشــماره 2963 فرعــی مجــزی از 33 فرعــی 
ازپــاک53 – اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد بخــش 2 کاشــان 

ــتانئی( ــا گلس ــطه از حمیدرض ــع الواس ــداری م )خری
دوم.  هیــات  شــماره 139560302034028813  رای   )112
ــنامه 2151  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــاح فرزن ــل فت ابوالفض
ــه  ــی 1262009235- س ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 75/20 مترمربــع 
بشــماره 2963 فرعــی مجــزی از 33 فرعــی ازپــاک53 – 
ــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری  اصلــی واقــع در یحیــی آب

ــع الواســطه از حمیدرضــا گلســتانئی( م
دوم.  هیــات   139660302034001310 شــماره  رای   )113
مرتضــی عطوفــی فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 
86 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261947940- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و زمیــن متصــل بــه ان 
 370 از   2972 بشــماره  مترمربــع   294/34 بمســاحت 
ــش  ــاد بخ ــی آب ــع دریحی ــی واق ــاک53– اصل ــی ازپ فرع
2 کاشــان)خریداری از رضــا بوســتانه و طاهــره مزدیــان 

کاشــانی(
هیــات   139660302034002704 شــماره  رای   )114
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  راونــدی  علــی کرمعلــی  دوم. 
شناســنامه 8854 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
بمســاحت  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ   -6199128494
ــزی از 1965  ــی مج ــماره 5323 فرع ــع بش 46/20 مترمرب
بخــش  راونــد  در  واقــع  اصلــی    - 1 پــاک  از  فرعــی 
احمــد اقــای  از  الواســطه  مــع  )خریــداری   4 کاشــان 

 کاشانی(
اول.  هیــات   139660302034002365 شــماره  رای   )115
بشــماره  علــی   فرزنــد  طاهــری  زاده  قاضــی  طاهــره 
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   38 شناســنامه 
1263262597 – ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 233/10 
مترمربــع بشــماره 3406 فرعــی مجــزی از 1979 و 1980  
فرعــی  ازپــاک3 – اصلــی واقــع درطاهرآبــاد بخــش 
و محمدعلــی ارانــی  مرضیــه  از  )خریــداری   4 کاشــان 

 جعفری( 
هیــات   1396603020340000842 شــماره  رای   )116
دوم. معصومــه ابراهیمــی طاهــری فرزنــد علــی اکبــر 
بــه شــماره  از کاشــان  بشــماره شناســنامه 21 صــادره 
ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ــی 1263190065 – ســه دان مل
بمســاحت 212/31 مترمربــع بشــماره 3408 فرعــی مجــزی 
از 1303فرعــی  ازپــاک3 – اصلــی واقــع درطاهرآبــاد 

بخــش 4 کاشــان
 117( رای شــماره 1396603020340000839 هیــات دوم.

بشــماره  محمــود  فرزنــد  طاهــری  هاشــمی  حســین 
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   11 شناســنامه 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  1263168957
بمســاحت 212/31 مترمربــع بشــماره 3408 فرعــی مجــزی 
از 1303فرعــی  ازپــاک3 – اصلــی واقــع درطاهرآبــاد 

بخــش 4 کاشــان  
اول. هیــات   139660302034003413 شــماره  رای   )118
ــد احمــد بشــماره شناســنامه  ــدری طاهــری فرزن ــر حی امی
ــی 1263304818 – ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 200 ص
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 205/25 مترمربــع بشــماره 
ــی  ــاک3 – اصل ــی  ازپ ــزی از 2063فرع ــی مج 3410 فرع
ــه  ــداری از ورث ــان )خری ــش 4 کاش ــاد بخ ــع درطاهرآب واق

ــی( ــد عظیم محم
اول.  هیــات   139660302034001669 شــماره  رای   )119
جعفــر حســینی فرزنــد هوشــنگ  بشــماره شناســنامه 
ــی 1262106281-  ــه شــماره مل 3465 صــادره از کاشــان  ب
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 139/66 مترمربــع بشــماره 
ــی   ــاک 4 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1661 فرع 1755 فرع
ــرم  ــداری از محت ــان )خری ــش 4 کاش ــزاق بخ ــع درخ واق

ــور( جعفرپ
دوم.  هیــات   139660302034005126 شــماره  رای   )120  
الــه   حســن عبــاس پــور علــی آبــادی فرزنــد عزیــز 
بشــماره شناســنامه 60 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 
1263315798- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 130/5 
ــی از  ــع بشــماره 1838 فرعــی مجــزی از 1203 فرع مترمرب
پــاک 68 - اصلــی  واقــع در ســن ســن بخــش 4 کاشــان 

ــمی( ــک رس )مال
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند مالکیــت صادرخواهد 

ــف 615 ــد0  م ال ش
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/4/19 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/5/4  
 رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

 محمد سلمانی

امروز چهار شنبه  04 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 485 روزنامه



حرف و نقل

 رمان هــای »بن بســت خالــه ُرزا« از علیرضــا مجابــی، 
»متولــد ۱۶ آگوســت« از ســپیده محمدیــان و »ســه 
ــر  ــی منتش ــر ایروان ــهیال مهاج ــا...« از س ــه در رؤی نقط

شــده اند.
 دانشــگاه ملــی جاکارتــا اندونــزی، خواســتار آمــوزش 

زبــان فارســی در ایــن دانشــگاه شــد.
 ســریال »محکومیــن« ســوم مــرداد در خیابــان 
شــریعتی تهــران و در لوکیشــن خانــه کلیــد خــورد. ســید 
ــینمایی »الک  ــم س ــردان فیل ــیدحاتمی، کارگ ــال س جم
قرمــز«، کارگردانــی مجموعــه اپیزودیــک »محکومیــن« را 

بــر عهــده خواهــد داشــت.
ــن ســاخته بهمــن فرمــان آرا،   موســیقی متــن آخری
»دل دیوانــه« کــه ایــن روزهــا مراحــل فنــی نهایــی خــود 

ــه پیمــان یزدانیــان رســید.  را پشــت ســر می گــذارد، ب
»دل دیوانــه«، نهمیــن ســاخته بهمــن فرمان آراســت کــه 
دی و بهمــن ۹۵ در شهرســتان رامســر فیلمبــرداری شــد 
و فاطمــه معتمدآریــا، بهمــن فرمــان آرا، علــی نصیریــان، 
ــی،  ــا نونهال ــا، رؤی ــی مصف ــر، عل ــر اب ــی، صاب ــال حاتم لی
ــی،  ــم بوبان ــا، مری ــه آ پناهی ه ــدزاده، پانت ــوش اس داری
ــای  ــه ایف ــور در آن ب ــیاوش چراغی پ ــران و س ــر پی اصغ

ــد. نقــش پرداختن
 محمــد حســینی، داســتان نویس، بــا اشــاره بــه 
ــدون اجــازه نویســنده  انتشــار نســخه صوتــی کتاب هــا ب
و ناشــر و تشــبیه آن بــه بــاال رفتــن از دیــوار خانــه 
ــه نحــوی اســت کــه ترجیــح  آن هــا می گویــد: شــرایط ب
ــم. ــاهده کن ــط مش ــکار را فق ــرقت آش ــن س ــم ای می ده

ــن  ــم وی ــتیوال فیل ــس فس ــرش«، رئی ــس ه  »هان
ــرده  ــزار ک ــی را برگ ــداد بین الملل ــن روی ــه ۲۰ دوره از ای ک

ــود، در ســن ۶۴ ســالگی درگذشــت. ب
 کمپانی هــای »فاکــس ســرچالیت« و »چرنیــن 
اینترتینمنــت« از ســال ۲۰۱۳ پــروژه ســاخت فیلــم 
مطــرح  رمان نویــس  تالکیــن«،  »جــی.آر.آر  زندگــی 
ــد  ــالم کردن ــرا اع ــتند و اخی ــت داش ــی را در دس انگلیس
»دم کاروکاســکی«، فیلمســاز فنالنــدی، ســاخت ایــن اثــر 

ــت. ــه اس ــت گرفت ــه دس را ب
ــه  ــاره برنام ــتی درب ــی نشس ــران ط ــو ای ــر رادی  مدی
ایــن شــبکه  از  »ســالم کوچولــو« کــه سال هاســت 
پخــش می شــود، بیــان کــرد کــه دوره چنیــن برنامــه ای 

ــت. ــته اس گذش
ــاری از  ــا آث  نمایشــگاه گروهــی »رنــگ و درنــگ« ب
ــه انتخــاب پژمــان رحیمــی زاده در  ــد جــوان ب ۵۷ هنرمن

ــود. ــزار می ش ــه برگ ــه الل نگارخان
 بــه گــزارش خانــه کتــاب طــرح »تابســتانه کتــاب« 
ــل  ــر قاب ــد شــده اســت و دیگ ــاه تمدی ــا دهــم مردادم ت

ــد نیســت. تمدی
 مؤسســه نمایشــگاه های فرهنگــی ایــران بــا همکاری 
انجمــن تصویرگــران ایــران از حضــور ۳ تصویرگــر و 
نمایــش ۷۰ اثــر منتخــب تصویرگــری در نمایشــگاه کتاب 

پکــن خبــر داد.
 کارگــردان انیمیشــن ســینمایی »رهایــی از بهشــت« 
ــوز  ــم هن ــن فیل ــه نمایــش ای ــه اینکــه پروان ــا اشــاره ب ب
صــادر نشــده، اعــالم کــرد این اثــر در بخشــی از فســتیوال 

»ونیــز« حضــور دارد.

کوتاه اخبار 

درخشش ذوب آهن در جشنواره 
انتشارات روابط عمومی

روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان  کیمیای وطن
ــارات  ــی انتش ــنواره مل ــن جش ــد در دوازدهمی ــق ش موف
روابــط عمومــی کــه توســط انجمــن متخصصــان روابــط 
عمومــی برگــزار شــد، در چهــار رشــته عکــس، تیــزر، خبر 

و سرمقاله عناوین برتر را کسب کند. 
علیرضــا امیــری، مدیــر روابــط عمومــی ذوب آهــن 
ــده را از  ــن یادش ــژه عناوی ــس وی ــوح و تندی ــان ل اصفه
دســت دکتــر ســلطانی فر اســتاد رشــته ارتباطــات، 
محمــود مختاریــان مــدرس دانشــگاه و زهــرا ســعیدی 
ــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای اســالمی و  نماین
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 

ــرد.  ــت ک دریاف
ــط  ــن متخصصــان رواب ــت انجم ــا هم ــن جشــنواره ب ای
ــی  ــط عموم ــگاه ها، رواب ــکاری دانش ــا هم ــی و ب عموم
خصوصــی  شــرکت های  و  ســازمان ها  وزارتخانه هــا، 
ــدان  ــه هنرمن ــاه ســال جــاری در خان ــی ۳۱ تیرم و دولت

ــزار شــد.  ــران برگ ای
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــردم مبارک ــده م نماین
ــی  ــط عموم ــت رواب ــنواره، موفقی ــن جش ــیه ای در حاش
ذوب آهــن اصفهــان را در کســب عناویــن مختلــف 

ــرد.  ــف ک ــمند توصی ارزش
روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهــان در بخش هــای تیــزر 
رتبــه اول، عکــس رتبــه دوم، خبــر رتبــه ســوم و ســرمقاله 
رتبــه ســوم دوازدهمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات روابط 

عمومــی را کســب کــرد.

 برگزاری جشن دخترانه 
»سیب گالب«

»ســیب  دخترانــه  جشــن  برنامــه  کیمیای وطن
ــه)س( و  ــه مناســبت والدت حضــرت معصوم گالب« ب
ــاغ غدیــر اصفهــان برگــزار  روز دختــر، ۵ و ۶ مــرداد در ب

می شود. 
ایــن جشــن دخترانــه از ســوی دفتــر تخصصــی نوجــوان 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان و بــا 
همــکاری معاونــت فرهنگــی منطقــه ۴ شــهرداری 

اصفهــان برنامه ریــزی شــده اســت. 
جشــن »ســیب گالب« روز پنجشــنبه ۵ مردادمــاه ویــژه 
دختــران طــرح »رو بــه دریــا« و روز جمعــه ۶ مردادمــاه 
ویــژه عمــوم دختــران بــه اتفــاق خانواده هــا برگــزار 
می شــود کــه ورود پســران بــاالی ۱۵ ســال در ایــن 

ــت.  ــوع اس ــه ممن برنام
قرائــت قــرآن، پخــش ســرود جمهــوری اســالمی همــراه 
ــالد   ــا اجــرای می ــر ب ــردازی، موســیقی روز دخت ــا نورپ ب
هارونــی، ســرودی زیبــا بــا اجــرای دختــران رو بــه دریــا، 
آیتم هــای هیجانــی  و  قرعه کشــی مشــهد مقــدس 
ــت. ــم اس ــن مراس ــای ای ــه برنامه ه ــازی از جمل آتش ب

 ایــن برنامــه بــا حضــور »مــژده لواســانی« و »ســروش 
جمشــیدی«، بازیگــر محبــوب مجموعه تلویزیونــی »دور 
همــی« بــه مــدت دو روز از ســاعت ۲۰:۳۰ در محــل بــاغ 

غدیــر اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.

سینما

 »کوپال« از جشنواره ای در آمستردام 
جایزه گرفت

فیلــم ســینمایی »کوپــال« بــه نویســندگی و کارگردانــی کاظــم مالیــی توانســت در 
ســومین جشــنواره بین المللــی فیلــم Around کــه هــر ســاله در شــهر آمســتردام 
هلنــد برگــزار می شــود، بــه عنــوان بهتریــن فیلــم ســینمایی ایــن رویــداد شــناخته 

 . د شو
ــن،  ــکا، چی ــاری از آمری ــن جشــنواره آث ــد ســینمایی ای ــای بلن در بخــش فیلم ه
ــوان، هنگ کنــگ و جمهــوری چــک حضــور داشــته اند  ــادا، برزیــل، تای ــد، کان هلن
ــه  کــه فیلــم »کوپــال« توانســته جایــزه بهتریــن فیلــم بلنــد ایــن جشــنواره را ب

دســت آورد. 
ــن اســت  ــی، مســتقل و آنالی ــداد بین الملل ــک روی ــم Around، ی جشــنواره فیل
ــاه،  ــه و ســاالنه در بخش هــای فیلــم بلنــد ســینمایی، کوت ــه صــورت ماهان کــه ب
مســتند، انیمیشــن و دانشــجویی در چهــار کشــور هلنــد، فرانســه، آلمان و اســپانیا 

ــود.  ــزار می ش برگ
»کوپــال«، اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی کاظــم مالیــی اســت کــه ســال گذشــته 
در بخــش مســابقه ســی و پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــد. 
ــت از  ــت و حمای ــط زیس ــت از محی ــور حفاظ ــول مح ــم ح ــن فیل ــوع ای موض
ــه  ــت ب ــکارکُش و تاکسیدرمیس ــک ش ــاره ی ــتان آن درب ــت و داس ــات اس حیوان
ــر  ــو درگی ــال ن ــل س ــل از تحوی ــت قب ــه درس ــت ک ــال اس ــد کوپ ــر احم ــام دکت ن
ماجرایــی پیچیــده شــده و تــا انتهــای فیلــم گرفتــار چالشــی غریــب در زندگی اش 

می شــود. 
لــوون هفتــوان، نازنیــن فراهانــی و پوریــا رحیمــی ســام، بازیگــران اصلــی ایــن 
فیلــم هســتند و ســگی بــه نــام شــارون نیــز یکــی از نقش هــای مهــم و کلیــدی 

ــد.  ــازی می کن ــم را ب ــن فیل ای
»کوپــال« اردیبهشــت امســال در بخــش بــازار ســی و پنجمیــن جشــنواره 
بین المللــی فیلــم فجــر نیــز روی پــرده رفــت و پاییــز امســال نیــز در ســینماهای 

ــد. ســینماپرس ــی درمی آی ــش عموم ــه نمای ــور ب کش

تلویزیون

۴ هزار نفر برای »ضدگلوله« ثبت نام کردند
ــان  ــر بی ــن اث ــاره ای ــه« درب ــد گلول ــابقه »ض ــتند مس ــده مس تهیه کنن
ــدود  ــد و ح ــام کرده ان ــرای آن ثبت ن ــر ب ــزار نف ــدود ۴ ه ــه ح ــرد ک ک

ــد.  ــان در مســابقه شــرکت دارن ــن می ــر از ای ۱۳۰ نف
ــاره  ــه«، درب ــد گلول ــابقه »ض ــتند مس ــده مس ــار، تهیه کنن ــین افش حس
ــی گفــت: مســتند مســابقه »ضــد  ــه تلویزیون ــن برنام ــد ای ــم تولی تی
گلولــه« حــدود ۷۰ نفــر عوامــل تولیــد شــامل تصویربــردار، صدابــردار 
ــب آن  ــون قال ــت؛ چ ــلوغ اس ــی ش ــن کار کم ــد دارد. ای ــم تولی و تی
واقع نماســت و بایــد اتفــاق را در لحظــه ضبــط و تصویربــرداری               

کــرد. 
وی ادامــه داد: ایــن مستندمســابقه دو کارگــردان دارد کــه دســتیاران 
متعــددی دارنــد و آن هــا بایــد در لحظــه در چنــد جــا حضــور داشــته 

ــد. ــری کنن ــند و تصمیم گی باش
 افشــار دربــاره رونــد تولیــد »ضــد گلولــه« در گرمــای تابســتان توضیح 
داد: کار کــردن در ایــن هــوای گــرم چنــدان معقــول نیســت؛ ولــی چون 
می خواهیــم کار را بــه پخــش برســانیم، بایــد کار کنیــم. مــا دو فصــل 
پنــج قســمتی را زمســتان ســال گذشــته ضبــط کردیــم. چهــار فصــل 
ــی را  ــمت نهای ــه قس ــز و س ــم در پایی ــل ه ــار فص ــتان، چه در تابس
ــد در تابســتان اگرچــه  ــد تولی ــن رون ــم. ای ــط می کنی در زمســتان ضب
بــرای عوامــل بســیار ســخت اســت، امــا منجــر بــه تنــوع فصلــی در 

کار می شــود. 
تهیه کننــده »ضــد گلولــه« دربــاره هزینه هــای تولیــد این مستندمســابقه 
اعــالم کــرد: هزینه هــای تولیــد ایــن مستندمســابقه نســبت بــه ســایر 

برنامه هــای تلویزیونــی بســیار کاهــش یافتــه اســت. 
ــدی دارد و  ــت صددرص ــه حمای ــن برنام ــپاه از ای ــی س ــروی زمین نی
بابــت امکاناتــی کــه در اختیــار مــا قــرار می دهــد، هزینــه ای دریافــت 

نمی کنــد. مهــر

موسیقی

اجرای کنسرت به یاد پرفسور حسابی
بــه رهبــری علیرضــا  ایــران  گــروه کُــر و ارکســتر فیالرمونیــک 
شــفقی نژاد روزهــای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ مردادمــاه بــه یــاد پرفســور 

می کنــد.  برگــزار  را  حســابی کنســرتی  محمــود 
ــران  ــک ای ــر و ارکســتر فیالرمونی ــروه کُ ــر گ علیرضــا شــفقی نژاد، رهب
گفــت: زنده یــاد پرفســور محمــود حســابی از مفاخــر ارزشــمند 
ســرزمین ماســت کــه بنــده افتخــار دارم کــه از طــرف خانــواده 
ــی                      ــزرگ اهــل تفــرش نســبت فامیل ــا ایــن دانشــمند ب ــز ب ــدری نی پ

دارم.
ــم  ــه عل ــزرگ در عرص ــرد ب ــن م ــای ای ــت فعالیت ه ــی و عظم  بزرگ
و دانــش و عالقــه شــخصی خــودم بــه زنده یــاد حســابی، ایــن 
ــت  ــه هم ــه ب ــدم ک ــه تول ــه برنام ــه بهان ــا ب ــن داد ت ــه م ــزه را ب انگی
ــفندماه  ــابی در اس ــاد حس ــخصی زنده ی ــه ش ــابی در خان ــرج حس ای
ســال گذشــته برایــم برپــا شــد، کنســرتی را همــراه بــا اعضــای گــروه 
ــزار                                                                                                   ــران برگ ــی ته ــاالر رودک ــران در ت ــک ای ــتر فیالرمونی ــر و ارکس ک

ــم.  کن
ــن  ــن م ــی ادای دی ــه نوع ــه ب ــش رو ک ــوار پی ــه داد: در رپرت وی ادام
بــه پرفســور حســابی اســت، قطعاتــی از موتــزارت و قطعاتــی از 
ــرا  ــدان اج ــرای عالقه من ــان ب ــس چکناواری ــتاد لوری ــاخته های اس س
ــه اســتاد  ــوط ب ــای مرب ــه قطعه ه ــی اســت ک ــن در حال می شــود. ای
ــان  ــرای مخاطب ــران ب ــه در ای ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی ــان ب چکناواری
ــرای  ــی ب ــای متفاوت ــد فض ــم می توان ــر می کن ــود و فک ــه می ش ارائ

ــد.  ــان ایجــاد کن مخاطب
ــت  ــکلی اس ــه ش ــا ب ــوه برنامه ریزی ه ــرد: نح ــوان ک ــفقی نژاد عن ش
کــه شــاید کنســرت غیــر از تــاالر رودکــی در تــاالر وحــدت نیــز برگــزار 
شــود امــا هنــوز نتیجــه قطعــی حاصــل نشــده اســت. بــه هــر حــال 

ــه پرفســور حســابی اســت. موســیقی مــا کنســرت مــا ادای دینــی ب
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ایــن شــب ها ســریال »پنچــری« از شــبکه 
ســوم ســیما میهمــان خانه هاســت. در نیمــه 
ــزارش  ــن گ ــریال در ای ــن س ــش ای راه پخ
ــه  ــیم ب ــته باش ــی داش ــم نگاه ــد داری قص

ــژاد.  ــرزو نیک ن ــاخته ب ــن س آخری
ــون  ــژاد نامــی شناخته شــده در تلویزی نیک ن
و  نویســندگی  حــال  بــه  تــا  او  اســت. 
را  بســیاری  مجموعه هــای  کارگردانــی 
ــای او  ــت؛ از متن ه ــته اس ــده داش ــه عه ب
»دودکــش«  ســریال های  بــه  می تــوان 
و کارهــای  در«  بــه  بــد  »روزهــای  یــا 
ساخته شــده توســط او بــه عنــوان کارگــردان 
ــم ۱ و  ــرهای عظی ــریال های »دردس ــه س ب
»ویــال«  و  »قرعــه«  »همســایه ها«،   ،»۲

ــرد.  ــاره ک اش

ــه  ــد مجموع ــس از ســاخت چن ــژاد پ نیک ن
طنــز موفــق جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک 
نویســنده و کارگــردان کمــدی تثبیــت کــرد. 
ــا  ــری« ب ــی »پنچ ــن کار او یعن ــاال آخری ح
اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان مواجــه 

شــده اســت.
 پنچری

ایــن مجموعــه، داســتان پســری اســت 
کــه همــه مقدمــات را چیــده تــا بــه دختــر 
مــورد عالقــه اش برســد؛ امــا در ایــن مســیر 
اتفاقاتــی رخ می دهــد کــه او بــرای رســیدن 
ــه  ــش را ب ــه اطرافیان ــته اش هم ــه خواس ب

چالــش می کشــد. 
یوســف تیمــوری، حمیــد لوالیــی،  رضــا 
داوودنــژاد، اشــکان اشــتیاق، رضــا نیکخــواه، 
زهــره فکورصبــور، مائــده طهماســبی، مریــم 
ــی  ســعادت، شــهین تســلیمی، ســولماز غن

و بهشــاد شــریفیان، بازیگــران اصلــی ایــن 
ســریال هســتند. 

ســریال پنچــری بــا وجــود موضوعــات طنــز 
ســریالی اجتماعــی اســت کــه اتفاقــات 
ــیرین  ــی ش ــا زبان ــه را ب ــالت جامع و معض

روایــت می کنــد.
 تنوع در لوکیشن و بازیگران

ــریال از ۲۲  ــن س ــژاد در ای ــه نیک ن ــه گفت ب
ــف در ۱۱ قســمت اســتفاده  لوکیشــن مختل
ــر  ــن خــود جــای تقدی ــه ای شــده اســت ک
ــی  ــریال های فعل ــیاری از س ــرا بس دارد؛ زی
ســریال  کل  در  حالــت  بهتریــن  در  مــا 
چیــزی حــدود ۴ تــا ۵ لوکیشــن دارنــد و از 
ایــن بابــت بیننــده را بــا فضاهــای تکــراری 

کالفــه می کننــد. 
عروســی،  تــاالر  رانندگــی،  آموزشــگاه 
پــارک،  بوتیــک،  ســالمندان،  آسایشــگاه 
امــام،  فــرودگاه  طالفروشــی،  باشــگاه، 
قصــه،  شــخصیت های  منــزل  و  مــزون 
تنهــا بخشــی از لوکیشــن های فــراوان ایــن 

ســریال اســت. 
ــن  ــداد، ای ــن لوکیشــن های پرتع ــار ای در کن
ســریال از بازیگــران سرشــناس و البتــه 
ــر  ــن ام ــه همی ــرد ک ــره می ب ــماری به پرش
ــه  ــزوده اســت. البت ــر جذابیت هــای آن اف ب
هدایــت ایــن تعــداد بازیگــر کار آســانی 

ــس  ــی از پ ــه خوب ــژاد ب ــا نیک ن نیســت، ام
ــده اســت.  ــر برآم ــن ام ای

ــل  ــه غاف ــن نکت ــم از ای ــد ه ــن نبای در ضم
ایــن ســریال  شــد کــه تیــم بازیگــران 
ماننــد »زیــر  در مجموعه هایــی  ســال ها 
ــد  ــا هــم همــکاری کرده ان آســمان شــهر« ب
باعــث  بازیگــران  صمیمیــت  همیــن  و 
ــر  ــا حــد امــکان باورپذیرت شــده نقش هــا ت

ــند. باش

ــمت  ــب ۴۰ قس ــری« در قال ــریال »پنچ س
ــر  ــریال ه ــن س ــد. ای ــد ش ــش خواه پخ
شــب ســاعت ۲۱ از شــبکه ۳ ســیما پخــش 

می شــود. 
ــاعت  ــد س ــز روز بع ــریال نی ــن س ــرار ای تک

۱۴:۳۰ دقیقــه پخــش می شــود.
تهیه کننــده:  از  عبارتنــد  ســریال  عوامــل 
ــرزو  ــام، نویســنده و کارگــردان: ب ــران مه مه
نیک نــژاد،  مدیــر تولیــد: نعمــت یمینــی، 
مجــری طــرح و دســتیار اول کارگــردان: 
ــردان:  ــتیار دوم کارگ ــاری، دس ــد مخت حام
الهــام  نویــد صالحــی، منشــی صحنــه: 
احســان  برنامه ریــزی:  مدیــر  اخــوان، 
رســانه ای:  مشــاور  حســینی،  ســجادی 
مجتبــی احمــدی، دســتیار برنامه ریــز: مینــا 
نیکــو، مدیــر تصویربــرداری: محمــد ناصری، 
ــتیاران  ــری، دس ــن ناص ــردار: فردی تصویرب
تصویــر: محمــد داوطلــب، ساســان زعفــری، 
میــالد کریمــی، اســماعیل ناصــری، هومــن 
ســلماس، علــی مردمــی، طــراح صحنــه 
و لبــاس: قاســم ترکاشــوند، دســتیاران: 
محمــد ترکاشــوند، حمیــد بخشــی، ســبحان 
افســانه  نــوروزی،  مهنــاز  دهقانی فــر، 
ــیاهپوش،  ــره س ــم: زه ــراح گری ــان، ط براتی
خدابنده لــو،  ابوالفضــل  مجریــان گریــم: 
ــکاس:  ــی، ع ــوش رضای ــرب، فرن ــد ع محم
پشــت  تصویربــردار  بختیــاری،  ســمیرا 
ــدارکات:  ــر ت ــدا، مدی ــی حمدخ ــه: عل صحن
تــدارکات:  دســتیار  عباســی پور،  مهــدی 
ــزاده،  ــات: داوود علی ــی، خدم ــرام صادق به

ــری. ــد قنب ــل: احم ــل و نق حم

خواننــده موســیقی ایرانــی از انتشــار تازه تریــن آلبــوم خــود بــا 
ــرت های  ــه کنس ــزاری مجموع ــقی« و برگ ــت عاش ــوان »وق عن

ایــن اثــر از اواخــر تابســتان خبــر داد. 
حجــت اشــرف زاده، خواننــده موســیقی ایرانــی، از انتشــار 
ــس از  ــقی« پ ــت عاش ــوان »وق ــا عن ــود ب ــوم خ ــن آلب تازه تری
دریافــت مجــوز از دفتــر موســیقی وزارت ارشــاد خبــر داد و گفت: 
ــه ایــن آلبــوم انجــام شــده و طبــق  ــوط ب تمامــی کارهــای مرب
ــک مراســم  ــاه در ی ــرار اســت اواســط مردادم برنامه ریزی هــا ق
ــن  ــت صدرالدی ــه مدیری ــران گام« ب ــرکت »ای ــط ش ــژه توس وی

ــین خانی در دســترس عالقه منــدان قــرار گیــرد.  حس
ــه  ــت ک ــه اس ــر ۱۲ قطع ــتمل ب ــر مش ــن اث ــه داد: ای وی ادام
آهنگســازی و تنظیــم آن بــر عهــده ترکیبــی از هنرمنــدان باتجربه 
ــدان جــوان و مســتعدی از  ــکاری و هنرمن ــه علیرضــا اف از جمل
جملــه امیرمیــالد نیکــزاد، علــی دینــه، حمیــد اکبــرزاده، بابــک 

مافــی و ســعید زمانــی اســت کــه بنــده هــم در یکــی، دو قطعــه 
بــه عنــوان آهنگســاز حضــور داشــتم. 

ــی،  ــی بهمنــی، احمــد امیرخلیل ــوم اســتاد محمدعل در ایــن آلب
امیــر ارجینــی، اســحاق انــور، امیــد صبــاغ نــو، عبــاس محمــدی، 
ــرا  ــاعر و ترانه س ــوان ش ــه عن ــوی ب ــا تق ــری و نیم ــی صف عل

ــد.  حضــور دارن
ــاره ویژگی هــای آلبــوم تصریــح کــرد: آلبــوم  ایــن خواننــده درب
»وقــت عاشــقی« همان طــور کــه از نامــش پیداســت محتوایــی 
عاشــقانه دارد و بــه شــکلی تنظیــم و تدویــن شــده کــه مخاطــب 
شــاهد اجــرای یــک ســناریوی موســیقایی اســت کــه اگــر هــر 
کســی تجربــه ای عاشــقانه در زندگــی خــود داشــته باشــد، قطعا 
ــن  ــرد. ای ــد ک ــرار خواه ــاط برق ــار ارتب ــی از آث ــا یک ــت کم ب دس
ــه نوعــی شــامل پیدایــش عشــق و احواالتــش اســت  آلبــوم ب
کــه بــر اســاس یــک رپرتــوار تقدیــم مخاطبــان می شــود. مهــر

چــون  ســریال هایی  تهیه کننــده  چگینــی،  محســن 
»لیسانســه ها«،  »مســافران«، »دزد و پلیــس«، »چهارخونه« 
ــوده اســت.  ــرره« ب »ســاختمان پزشــکان« و »شــب های ب
او بــا تاکیــد بــر مشــکالت کار طنــز اظهــار کــرد: آســتانه 
تحمــل مــردم هــر روز پایین تــر می آیــد و تولیــد کارهــای 
کمــدی ســخت شــده اســت. تلویزیــون بــرای رســیدن 
بــه کیفیــت بهتــر بایــد در زمینــه طراحــی و نویســندگی 

گام هــای بلنــدی بــردارد. 
»خندوانــه«  برنامه هــای  اینکــه  بیــان  بــا   چگینــی 
و »دور همــی« در جــذب مخاطــب موفــق بودنــد، گفــت: 
ــوش  ــار خ ــد انتظ ــش از ح ــی بی ــا حت ــن برنامه ه ای
ــون  ــن برنامه هــای تلویزی ــه پربیننده تری درخشــیدند و ب
ــه ســریال ها،  ــادالت گذشــته را ک ــل شــده اند و مع تبدی
حــال  در  بودنــد، شکســتند.  تلویزیــون  اول  نقــش 

ــدر  ــب در ص ــی« کم رقی ــه« و »دور هم ــر »خندوان حاض
می کننــد. یکه تــازی 

تولیــدی  ســریال های  بــه کیفیــت  اشــاره  بــا  او   
تلویزیــون بیــان کــرد: ســریال های تولیــدی نبــض 
ــرای همــراه  ــد و جذابیــت کافــی ب ــده را گــم کرده ان بینن
شــدن بــا مخاطــب را ندارنــد. دنیــای مخاطــب امــروز بــا 
گذشــته فــرق کــرده و بــرای همــراه شــدن بــا تلویزیــون 
 نیــاز بــه جذابیــت و ایده هــای تــازه ای پیــدا کــرده 

است. 
همچنیــن ســاعت فراغــت مــردم ماننــد گذشــته نیســت 
و دنیــای مجــازی، فیلم هــا، ســریال های خارجــی و 
ــر  ــده را تغیی ــگاه بینن ــواره ای ذهــن و ن شــبکه های ماه
داده انــد کــه فعالیــت بــرای برنامه ســازان را ســخت تر و 

تخصصی تــر می کنــد. ایســنا
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کتاب کوچه پس کوچه های  در 
نامه های ادبی

نامه های جمالزاده )2(
نامــه 3 آذر 1340 بــه ایــرج افشــار درواقع 
چکیــده ای از زندگــی ایــن نویســنده پــرکار 
ــا  ــش ب ــدون ویرای ــه ب ــن نام ــت. ای اس

ــت. ــده اس ــم الخط آورده ش ــظ رس حف
ــان 1340 رســید و پــس از آن  »نامــه 2 آب
هــم کتــاب شــرح احــوال و تحلیــل آثــار 
عطــار تألیــف حضــرت عالمــه بدیع الزمــان 

چشــمم را روشــن ســاخت. 
باشــید  شــده  متوجــه  شــاید کم کــم 
ــم و  ــه نخوان ــا ت ــی را از ســر ت ــا کتاب کــه ت
یادداشــت های زیــادی برنــدارم و درســت 
ــد  ــم نمی خواه ــم دل ــق نکن ــر و تعم فک

ــم.  ــر آن بنویس ــادی ب انتق
ــر کتــاب نامبــرده مســتلزم ایــن  انتقــاد ب

اســت کــه حتی المقــدور از آثــار عطــار هــم 
آن قــدر کــه در دســترس دارم مطالعــه 
کنــم. ایــن ماههــا طــول می کشــد و 
ــده  ــد و از عه ــی باش ــر باق ــدوارم عم امی
ــم...  ــذت برآی ــی پرل ــنگین ول ــن کار س ای
چیــزی کــه هســت امــروز کتــاب یــادگار 
عمــر حضــرت آقــای دکتــر صدیــق رســید 
کــه آن راهــم شــما فرســتادید و بــاز انتظار 
انتقــاد و معرفــی داریــد. بــاز هــم امتثــال 
امــر عالــی را بــر خــود فــرض می شــمارم. 
ولــی ایــن کارهــا وقــت و فرصــت موســع 
الزم دارد و کارهــای مــن خیلــی زیــاد 
اســت و اساســا مــن داستان نویســم و 
کارم داستان ســرائی اســت و ذوق و شــوق 
مــرا بــه ایــن کار می کشــاند و شــاید بهتــر 
باشــد کــه خــود را بــا کارهــای دیگــر آشــنا 
ــه  ــت ک ــواه اس ــن گ ــدای م ــم. خ ننمای

بــاز می بینــم  شــب و روز مشــغولم و 
کــه خیلــی کارهــای الزم بــه زمیــن مانــده 
اســت. داســتان هایی شــروع کــرده ام 
ــی  ــه گاه ــد ک ــاور بفرمائی ــا و ب ــه ماهه ک
سالهاســت کــه در بوتــه اجمــال و تعویــق 
ــان  ــد پای ــم می خواه ــت و دل ــاده اس افت
آنهــا را ببینــم. در ایــن بیــن کارهــای 
ــروری  ــه ض ــود ک ــدا می ش ــم پی ــر ه دیگ
ــم  ــدوم معظ ــرای مخ ــد. ب ــر می آی ــه نظ ب
ــم.  ــه بنویس ــد مقال ــی زاده بای ــودم تق خ
ــر می رســد کــه پروفســور ماســه  بعــدا خب
هســتند  جشــن نامه  تهیــه   مشــغول 
ــد و  ــا می کنن ــرا تقاض ــی م ــک قلم و کم
دریغــم می آیــد کــه شــرکتی نداشــته 
ــه  ــاره مقال ــد درب ــا بای ــرای یغم ــم. ب باش
آیــت هللا شــریف الواعظین توضیحاتــی 

ــم ...  ــه کن تهّی

ــتم  ــه دس ــنامه ای ب ــن نمایش ــن بی دری
ــاع  ــا اوض ــم ب ــه می بین ــت ک ــاده اس افت
و  دارد  شــباهت  خیلــی  مملکتمــان 
فــورًا دســت بــه کار شــدم کــه الاقــل 
و  کنــم  ترجمــه  را  آن  از  قســمت هایی 

بــرای چــاپ بــه طهــران بفرســتم. 
فرامــوش نفرمائیــد کــه مکاتبــه هــم زیــاد 
ــار  ــه چه ــذرد ک ــا روزی نمی گ دارم. تقریب
پنــج کاغــذ مفصــل از ایــران نرســد )یــا از 
نقــاط دیگــر دنیــا(. بعضــی از آنهــا محتــاج 

جــواب اســت و جــواب هــم می دهــم. 
شــام کــه می رســد خســته و کوفتــه ام و بــا 
لــذت مخصــوص بــه تختخــواب مــی روم. 
 ولــی در آنجــا هــم تــا مدتــی کتــاب 
ــرد... .«  ــم نمی ب ــم، خواب ــه نخوان و روزنام
ــران،  ــار، ته ــرج افش ــو، ای ــای ژن )نامه ه
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،،
ســریال پنچــری بــا وجــود موضوعــات 
طنــز، ســریالی اجتماعــی اســت کــه 
اتفاقــات و معضــات جامعــه را بــا 

زبانــی شــیرین روایــت می کنــد

نگاهی به سریال »پنچری« ساخته برزو نیک نژاد

دردسرهای شیرین

دول ارکا�ن �ج

کبریت سوخته
کارگردان کاظم معصومی

بازیگران شاهرخ استخری، نیما 
شاهرخ شاهی، سارا صوفیانی 

لیا اوتادی، سارا خوئینی ها
سینما چهارباغ

زمانی دیگر
کارگردان ناهید حسن زاده

بازیگران محمد پتکی، یاسمن 
نصرتی، شقایق کمندی، فریبا 

خادمی، عصمت رضاپور
سینما هنر و تجربه

سوگ
کارگردان مرتضی فرشباف

بازیگران شراره پاشا، کیومرث 
گیتی، امیرحسین ملکی، عادل 

یراقی
سینما هنر و تجربه

ساخت سریال طنز سخت شده است»وقت عاشقی« نیمه تابستان رونمایی می شود

پیشهناد فیلم

شکاف

کارگردان: کیارش اسدی زاده
نویسنده: کیارش اسدی زاده

بازیگــران: هانیــه توســلی، بابــک حمیدیــان، ســحر 
ــان ــر، علیرضــا علوی دولتشــاهی، پارســا پیروزف

فیلــم ســینمایی »شــکاف«، دومیــن ســاخته کیارش 
اســدی زاده اســت. صاحــب فرزنــد شــدن و اهمیتــی 
ــد ایــن موضــوع داشــته باشــد، مســئله  کــه می توان
ــم  ــت. فیل ــکاف« اس ــی »ش ــم اجتماع ــی فیل اصل
ــان و  ــای مخاطب ــه بازخورده ــه ب ــا توج »شــکاف« ب
منتقدیــن، نســبت بــه نســخه جشــنواره فیلــم فجــر 
ــده  ــر شــد. ســحر دولتشــاهی، برن ــه کوتاه ت ۱۱ دقیق
ــل زن  ــش مکم ــر نق ــن بازیگ ــار بهتری ــم افتخ دیپل

ــازی در ایــن فیلــم شــد.  ــرای ب ب
ــن حــال  ــع و جــور و در عی ــی جم »شــکاف«، فیلم
بزرگ تریــن  می شــود.  محســوب  خوش ســاخت 
ــی  ــتان ط ــت. داس ــه اش اس ــم، فیلمنام ــاز فیل امتی
چنــد روز تحــوالت زندگــی دو زوج را بــه تصویــر 
ــارا  ــه  س ــاری زنان ــئله بیم ــا مس ــم ب ــد. فیل می کش
)هانیــه توســلی( آغــاز می شــود. پزشــک بــه او 
توصیــه می کنــد کــه بــرای درمــان مشــکل رحمــش 
ــا  ــم ت ــن تصمی ــاردار شــود. ای ــر ب ــد هرچــه زودت بای
ــک  ــان )باب ــرش پیم ــارا و همس ــر س ــد روز فک چن
حمیدیــان( را بــه خــود مشــغول می کنــد؛ امــا 
ــی نســیم  ــن داســتان، مســئله جدای ــوازات ای ــه م ب
)ســحر دولتشــاهی( و فرهاد )پارســا پیروزفــر( اتفاق 
می افتــد و سرنوشــت فرزنــد خردســال آن هــا، ایلیــا 
ــود.  ــر می ش ــار تغیی ــه دچ ــف زاده( ک ــان نج )امیرکی
اســدی زاده بــا بهره گیــری از عنصــر »تقابــل« ایــن دو 
زندگــی را در مقابــل هــم قــرار می دهــد تــا تحــوالت 
درونــی ســارا و پیمــان را بــر اســاس اتفاقاتــی کــه در 

ــد. ــم بزن ــد، رق ــان رخ می ده ــی دوستانش زندگ
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ایــن روزهــا پــس از انتشــار اخبــار مربــوط بــه قتــل »آتنــا« 
هــر چنــد روز یــک بــار شــاهد انتشــار و دســت بــه دســت 
شــدن اخبــار و تصاویــری بــا عنــوان »کــودک گمشــده« در 

فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی هســتیم. 
فضــای  در  »کودک ربایــی«  اخبــار  و  تصاویــر  انتشــار 
مجــازی در حالــی صــورت می گیــرد کــه بســیاری از 
آن هــا قدیمــی یــا حتــی غیرواقعــی هســتند و آن طــور کــه 
ــوط  ــن آمــار مرب ــد: آخری رئیــس پلیــس پایتخــت می گوی
ــا دو مــورد اســت کــه یکــی  ــران تنه ــی در ته ــه کودک ربای ب
ــد از  ــده بع ــودک ربوده ش ــه ک ــود ک ــف« ب ــا »یوس از آن ه
ــل  ــوده اش تحوی ــه خان ــایی و ب ــس، شناس ــات پلی تحقیق
داده شــد و پرونــده دوم نیــز مربــوط بــه نــوزادی اســت کــه 
بــه علــت بی احتیاطــی والدینــش ربــوده شــده و وضعیــت 
او همچنــان در حــال پیگیــری اســت. حــال پرســش اصلــی 
اینجاســت کــه آیــا بعــد از قتــل آتنــا آمــار مربــوط بــه گــم 
شــدن کــودکان افزایــش یافتــه یــا اینکــه فضــای مجــازی 
زمینــه انتشــار چنیــن اخبــاری را بیــش از گذشــته فراهــم 

ــرده اســت؟  ک
ــی،  ــناس اجتماع ــدم، آسیب ش ــی مق ــان هللا قرائ ــر ام دکت
بــا اشــاره بــه علــل افزایــش انتشــار اخبــار مربــوط بــه گــم 
شــدن کــودکان در فضــای مجــازی گفــت: ایجــاد آگاهــی، 
فروریختــن تــرس از افشــای حقایــق و ایجــاد هــراس 
عمومــی در اذهــان عمومــی از علــل گســترش ایــن اخبــار در 
فضــای مجــازی هســتند؛ بــه همیــن دلیــل در حــال حاضــر 
ــه  ــی ک ــده و خانواده های ــته ش ــا شکس ــیاری از حریم ه بس
کودکانشــان شــرایطی ماننــد ســتایش و آتنــا داشــتند و گــم 
ــار در فضــای مجــازی  ــق انتشــار ایــن اخب شــده اند، از طری

ــال یافتــن ســریع تر آن هــا هســتند.  ــه دنب ب
ــت فضــای مجــازی در  ــای مثب ــه کارکرده ــا اشــاره ب وی ب
ــه قشــرهای مختلــف مــردم ادامــه  ــه آگاهی رســانی ب زمین
داد: آموزش هــای اخیــر در ایــن فضــا باعــث شــده تــا 
خانواده هــا بــار دیگــر بــه امــکان مــورد تعــرض قــرار گرفتــن 
از جانــب افــراد نزدیــک خانــواده توجــه نشــان دهنــد 
و تجربه هایشــان را در این بــاره در فضــای مجــازی بــا 

ــد.  ــان بگذارن ــران در می دیگ
ــده شــدن  ــه بیشــتر دی ــان اینک ــا بی ــن جامعه شــناس ب ای
ــی  ــه معن ــودکان در فضــای مجــازی ب ــوارد گــم شــدن ک م
افزایــش آمــار در ایــن رابطــه نیســت، اظهــار کــرد: اگرچــه 
ــرض  ــودکان و تع ــدن ک ــم ش ــار گ ــش آم ــوان افزای نمی ت
ــوج  ــته م ــای گذش ــا در هفته ه ــرد، ام ــکار ک ــان را ان ــه آن ب
جدیــدی در وقــوع چنیــن حوادثــی راه نیفتــاده و ایــن 

ــته اند.  ــود داش ــز وج ــن نی ــش از ای ــائل پی مس
ایــن آسیب شــناس اجتماعــی بــا بیــان اینکــه ایــن اخبــار 
ــات  ــودن ارتباط ــدود ب ــته و مح ــل بس ــه دلی ــته ب در گذش
رســانه ای، امــکان بــروز و تبلــور نمی یافتنــد، تصریــح کــرد: 
حادثــه »آتنــا« و »ســتایش« خانواده هــا را بــا مســئله 
ــته  ــال در گذش ــرای مث ــت؛ ب ــرده اس ــه رو ک ــدی روب جدی
خانواده هــا بــه مراقبــت از کــودکان و به ویــژه دختــران 
حساســیت های زیــادی داشــتند؛ در حــال حاضــر نیــز ایــن 
ــاره شــکل گرفتــه کــه بایــد در جهــت تقویــت آن  مــوج دوب

ــید. خبــر فارســی کوش

جامعه
بخشودگی جرائم بیمه ای 

کارفرمایان ادامه دارد
معــاون بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکه 
ــی  ــون دائم ــان قان ــه ای کارفرمای ــم بیم ــودگی جرائ بخش
اســت و ایــن روال ادامــه دارد، گفــت: از حــاال بــه بعــد هــم 
اگــر کارفرمــای خوش حســابی کــه لیســت حــق بیمــه اش 
را ارســال می کــرده، بــه دالیلــی کــه قبــا بارهــا اعــام شــده 
ــی داشــته باشــد و  ــد پرداخت دچــار مشــکل شــود و نتوان
ــم مشــمول بخشــودگی  ــاز ه ــه شــود، ب ــت جریم در نهای

ــود.  ــم می ش جرائ
محمدحســن زدا در پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه بــه پایــان 
ــان،  ــه ای کارفرمای ــم بیم ــودگی جرائ ــت بخش ــن مهل یافت
جدیــد  جرائــم  بخشــودگی  بــرای  دیگــری  برنامــه 
کارفرمایــان لحــاظ می شــود، اظهــار کــرد: قبــا مهلتــی تــا 
ــرای  ــه ب ــه منظــور مراجع ششــم اردیبهشــت ماه جــاری ب
ــده  ــن ش ــته تعیی ــای گذش ــت بدهی ه ــیط و پرداخ تقس
بــود. وی افــزود: در بــازه زمانــی تعیین شــده 1000 میلیــارد 
ــارد  ــز 300 میلی تومــان بخشــیده و از اصــل حــق بیمــه نی
تومــان دریافــت شــد؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه ازای پرداخــت 
ــارد  ــه،  1000 میلی ــق بیم ــل ح ــان از اص ــارد توم 300 میلی

ــال شــد. ایلنــا ــان بخشــودگی اعم توم

بدهی 2700 میلیاردی در حوزه 
تجهیزات پزشکی

بدعهــدی ســازمان های بیمه گــر در پرداخــت مطالبــات 
آن  دنبــال  بــه  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
ــان  ــای وزارت بهداشــت همچن بیمارســتان ها و داروخانه ه
ــی را در حوزه هــای  ــن موضــوع چالش های ادامــه دارد و ای
مختلــف ســامت ایجــاد کــرده است.مســئوالن وزارت 
بهداشــت ایــن خطــر را بســیار جــدی می داننــد؛ بــه 
ــم  ــاز ه ــن شــرایطی ب ــه چنی ــه در صــورت ادام ــوری ک ط
ــان  ــورد نیازش ــزات م ــن دارو و تجهی ــرای تأمی ــاران ب بیم
ســرگردان می شــوند و آرامــش نســبی کــه در حــوزه 

ــزد.  ــم می ری ــر ه ــده، ب ــاد ش ــامت ایج س
دکتــر محمــود بیگلــر، مدیــر کل نظــارت تجهیزات پزشــکی 
ــن  ــا بزرگ تری ــن روزه ــد: ای ــذا و دارو، می گوی ــازمان غ س
چالــش نظــام ســامت کــه تلنگرهــای آن بــه حــوزه 
ــده  ــات عقب مان ــیده، مطالب ــم رس ــکی ه ــزات پزش تجهی

ــت.  ــور اس ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش
ــزات  ــه در حــال حاضــر در حــوزه تجهی ــان اینک ــا بی وی ب
پزشــکی دانشــگاه های علــوم پزشــکی بالــغ بــر 2700 
میلیــارد تومــان بــه شــرکت های تأمین کننــده پخــش 
تجهیزاتــی بدهکارنــد، افــزود: ایــن موضــوع ناشــی از ایــن 
ــل  ــان عم ــه تکالیفش ــر ب ــازمان های بیمه گ ــه س ــت ک اس
مقــروض  را  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  و  نکردنــد 
کرده انــد و ایــن آســیب پذیرترین موضوعــی اســت کــه در 

ــم.  ــا آن مواجهی ــزات پزشــکی ب حــوزه تجهی
بهداشت نیوز

کوتاه حوادث 

مرگ دردناک کودک پیران شهری
ــور  ــودک را در تن ــک ک ــد ی ــهری جس ــران پیران ش امدادگ

ــد.  ــان کشــف کردن همســایه آن
و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس  بهرامــی،  باقــر 
فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی آذربایجــان 
غربــی، گفــت: ایــن کــودک ســه ســاله از صبح دوشــنبه در 

ــود.  ــم شــده ب ــن شهرســتان گ روســتای آبخــورده ای
عملیــات  ســاعت  چنــد  از  پــس  اضافــه کــرد:  وی 
امــدادی،  نیروهــای  و  مــردم  توســط  جســت وجو 
ــودک را از  ــن ک ــوخته ای ــد س ــس جس ــران اورژان امدادگ
ــه بیمارســتان  ــرون کشــیدند و ب ــور همســایه بی داخــل تن

منتقــل کردنــد.  پیران شــهر  خمینــی)ره(  امــام 
ــودک ســه  ــن ک ــدا شــدن ای ــوت و پی ــت ف ــی از عل بهرام
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــی ک ــار بی اطاع ــور اظه ــل تن ــاله در داخ س
ــته  ــوص کش ــائبه ای درخص ــچ ش ــی، هی ــل انتظام عوام

ــدارد. رکنــا ــود ن ــودک وج ــن ک ــدن ای ش

درگیری 21 نفره با اسلحه و چماق 
در مشهد

فرمانــده انتظامــی مشــهد گفــت: دوشنبه شــب اهالــی 
ــد  ــی 21 نفــر بودن ــان رســالت شــاهد درگیــری خیابان خیاب
کــه بــا اســلحه شــکاری بــه جــان هــم دیگــر افتــاده بودنــد. 
ســرهنگ بوســتانی، فرمانــده انتظامــی مشــهد، گفــت: 
تیم هــای گشــتی کانتــری خواجــه ربیــع مشــهد بــه محــل 
ــد. وی ادامــه داد: در  ــه را فیصلــه دادن اعــزام شــدند و غائل
ایــن درگیــری ســه تــن از طرفیــن نــزاع بــه وســیله اســلحه 
ــه چاقــو  ــه دلیــل اصابــت ضرب ــز ب شــکاری و یــک نفــر نی
مجــروح شــده بودنــد کــه بــه بیمارســتان انتقــال یافتنــد. ۵ 
تــن از عامــان اصلــی درگیــری خیابانــی دســتگیر شــدند و 

دو دســتگاه خــودروی آنــان توقیــف شــد. فــارس

 مچاله شدن پراید 
در تصادف با کامیون

ــا یــک دســتگاه  برخــورد شــدید یــک دســتگاه کامیــون ب
ــت  ــراه آزادگان، مصدومی ــد در بزرگ ــواری پرای ــودرو س خ

ــرد.  ــه ک ــد را مچال ــم زد و پرای ــوی میانســال را رق بان
رضــا قدیانلــو، فرمانــده آتش نشــانان اعزامــی، درخصــوص 
ــال  ــت در ح ــتگاه کامیون ــک دس ــت: ی ــه گف ــن حادث ای
حرکــت در بزرگــراه بــود کــه ناگهــان بــه شــدت بــا قســمت 
عقــب یــک دســتگاه خــودرو ســواری پرایــد برخــورد کــرد 

و متوقــف شــد. 
وی در ادامــه افــزود: راننــده خــودرو کــه یــک بانــوی 
ــک  ــل اتاق ــدوم و در داخ ــدت مص ــه ش ــود، ب ــال ب میانس

ــد.  ــار ش ــه گرفت ــیله نقلی ــن وس ــده ای متاشی ش
ــدن  ــس از بری ــرد: آتش نشــانان پ ــو خاطرنشــان ک قدیانل
ــاله را  ــوی ۴۵ س ــواری، بان ــودرو س ــه خ ــمتی از بدن قس
ــود، از داخــل  ــه ســر و پاهــا مصــدوم شــده ب ــه از ناحی ک
اتاقــک وســیله نقلیــه خــارج کردنــد و وی را بــرای انتقــال 
ــه کادر پزشــکی اورژانــس حاضــر در  ــی ب ــه مراکــز درمان ب

ــد. جــام جــم آنالیــن ــل دادن محــل تحوی

کنش    وا

رئیس سازمان بهزیستی کشور   
22 خانه امن ویژه بانوان در کشور ایجاد شده؛ از این تعداد 

1۵ مرکز در اختیار بخش خصوصی و 7 مرکز در اختیار بخش 
دولتی قرار دارد. بهزیستی برای راه اندازی هر خانه امن به 

تناسب اندازه و ظرفیت پذیرش، 100 میلیون تومان می پردازد.

وزیر بهداشت   
در حوزه سامت گرفتاری های زیادی داشته و داریم؛ 

اما دولت، مجلس و سیاستگذاران کمک های زیادی به 
ارتقای سامت مردم کردند؛ باید توجه داشت که توسعه و 

پیشرفت کشورها، در سایه سامت آن جوامع است که این 
بخش نیاز به توجه جدی دارد.

مدیر کل دفتر جنگل کاری   
طرح ممنوعیت بهره برداری از جنگل فقط مخصوص شمال 

کشور است. مسئوالن در تاش هستند کمترین آسیب را 
به کسانی که از جنگل ارتزاق داشتند، برسانند. بهره برداری 

غیراصولی و قاچاق چوب همچنین تغییرات اقلیمی که 
در قالب آفات و بیماری ها خود را بروز می دهد، از جمله 

عوامل تخریب جنگل ها هستند.

 دکتر مهدی نوبخت، متخصص
 اعصاب و روان   

حتی استفاده یک بار از شیشه باعث به خطر افتادن عمر 
فرد می شود. این ماده خطرناک بوده و به شدت وابستگی 

روانی ایجاد می کند. همچنین طی استفاده از آن زندگی 
فرد مختل شده و فرد از خواب و خوراک می افتد. درمان 

و از بین بردن این نوع اعتیاد بسیار دشوار است. در 
حال حاضر برای درمان اعتیاد شیشه، از درمان دارویی 
و روان درمانی به روش ماتریکس و همچنین از تکنیک 

درمان های اجتماع مدار استفاده می کنیم.

 پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس   

رودخانه های دجله و فرات منبع تغذیه کشاورزی، 
تاالب های عراق و همچنین تاالب بین المللی هورالعظیم 
بوده و کشور ترکیه با سدسازی های گسترده طی دو دهه 

موجبات خشکی تاالب ها، کشاورزی و به تبع آن گسترش 
پدیده بیابان زایی را در عراق فراهم کرده؛ بنابراین نیاز است 
مسئوالن این کشور در مجامع بین المللی به طرح شکایت 

بپردازند و اعاده خسارت کنند.

معاون اداره کل امور تربیتی و مشاوره 
وزارت آموزش و پرورش   

دانش آموزانی که برای هیچ رشته ای امتیاز نیاورده اند، کمیته 
هدایت تحصیلی در مناطق آنان را تعیین وضعیت می کند. در 
این کمیته به آنان گفته می شود که چه رشته هایی وجود دارد 
و دانش آموز با توجه به وضعیت، توانایی و شخصیت و آزمون 

رغبت و استعداد مناسب کدام رشته است؛ اما به طور مثال 
ممکن است دانش آموز اصرار داشته باشد رشته ریاضی برود؛ 
در حالی که کف نمره را کسب نکرده؛ در این صورت می تواند 
در امتحان شهریور شرکت کند و در صورت کسب حد نصاب 

رشته، رشته تحصیلی ریاضی فیزیک را انتخاب کند.

ماجرای پیچیده قتل ورزشکار خوزستانی

ســناریوی قتــل ورزشــکار پــرورش انــدام خوزســتان 
در خانــه اش بــا معرفــی قاتــل بــه پلیــس و مطــرح 
 شــدن انگیــزه ناموســی بــودن وارد مرحلــه جدیــدی 

شد.
حــدود پنــج روز پیــش بــود کــه بهمــن امانــی، ورزشــکار 
قربانــی  خــود  خانــه  پارکینــگ  در  انــدام،  پــرورش 
یــک ســناریوی هولنــاک شــد. او کــه از ورزشــکاران 
بنــام اســتان خوزســتان و همچنیــن مدیــر مدرســه 
و اســتاد دانشــگاه بــود، در روز حادثــه همــراه چنــد 
از شــاگردانش مشــغول اسباب کشــی و تخلیــه  تــن 
ــه  ــگ خان ــه پارکین ــا ورود ب ــی ب ــه جوان ــد ک ــه بودن خان
قتــل  بــه  پشــت ســر  از  و  چاقــو  بــا ضــرب  را   وی 

رساند.
 قاتل خود را معرفی کرد

تحقیقــات پلیــس خوزســتان درخصــوص شناســایی 
ــود کــه در نهایــت مــرد جــوان از  ــل در حــال انجــام ب قات
ــه  ــود ب ــی خ ــا معرف ــان ب ــتان گی ــهرهای اس ــی از ش یک
ــرد  ــل م ــوان قات ــه عن ــود را ب ــت، خ ــی رش ــس آگاه پلی
ورزشــکار اهــوازی معرفــی کــرد و مدعــی شــد مقتــول را 

ــت. ــانده اس ــل رس ــه قت ــی ب ــائل ناموس ــل مس ــه دلی ب
 پشت پرده قتل ناموسی

ســال  ســه  شــد:  مدعــی  خــود  اظهــارات  در  وی 
و خواهــر 2۵ ســاله ام  رفــت  دنیــا  از  مــادرم  پیــش 
دچــار افســردگی شــدید شــد و در شــبکه اجتماعــی 
تــا  می کــرد،  صحبــت  ناامیــدی  از  اینســتاگرام 
بــا  حمیــرا  نــام  بــه  خانمــی  همــراه  بهمــن  اینکــه 
 خواهــرم تمــاس گرفــت و خــود را اســتاد دانشــگاه 
ــرواز  ــت پ ــن بلی ــا گرفت ــرد و ب ــی ک ــک معرف و روان پزش
 بــرای خواهــرم، وی را بــرای معالجــه و درمــان بــه اهــواز 

کشاندند.
ــه  ــرد ک ــا ک ــارات خــود ادع ــل در بخشــی دیگــر از اظه قات

ــود و  ــس ب ــول حب ــه مقت ــار روز در آن خان ــرم چه خواه
مــورد آزار و اذیــت او قــرار گرفــت؛ ایــن در حالــی بــود کــه 
حمیــرا نیــز طــی تمــاس تلفنــی بــا پــدرم اوضــاع خواهــرم 
ــا اینکــه خواهــرم طــی تمــاس  را خــوب توصیــف کــرد ت
ــرار  ــت ق ــورد آزار و اذی ــول وی را م ــه مقت ــی گفــت ک تلفن
داده و حــال عمومــی اش بســیار بــد اســت و پــس از فــرار 
از خانــه بهمــن بــه یــک ایســتگاه آتش نشــانی در حوالــی 

ــرده اســت. ــاه ب ــه وی پن خان
قاتــل در بخــش دیگــر اظهــارات خــود مدعــی شــد: 
ــا  ــس آن ه ــا پلی ــاس ب ــن تم ــانی ضم ــوران آتش نش مأم
ــراه  ــز هم ــن نی ــد و م ــه آگاه کردن ــن حادث ــوع ای را از وق

ــدم. ــواز آم ــه اه ــمال ب ــرادرم از ش ب
 جنایت هولناک در پارکینگ خانه چهره 

ورزشی
از بهمــن در شــعبه  دختــر جــوان همــراه برادرانــش 
دســتور  قاضــی کشــیک  شــکایت کردنــد.  قضایــی 
 داد تــا دختــر جــوان بــه پزشــکی قانونــی معرفــی 
ــول در  ــه مقت ــراف خان ــل در اط ــب قات ــان ش ــود. هم ش
ــه  ــا تخلی ــد وی ب ــه ش ــه متوج ــود ک ــه زنی ب ــال پرس ح
ــه جــرم را دارد کــه  ــه خــود قصــد پــاک کــردن صحن خان
ــن  ــر فیزیکــی شــدند و ای ــول درگی ــا مقت ــت وی ب درنهای
امــر باعــث بــه قتــل رســیدن بهمــن شــد. ســپس قاتــل 
ــرگ  ــه م ــه متوج ــی ک ــت و زمان ــان رف ــتان گی ــه اس ب
ــه پلیــس آگاهــی گیــان معرفــی  بهمــن شــد، خــود را ب
ــار ضــرب و جــرح  ــی نیــز آث کــرد. جوابیــه پزشــکی قانون

ــت. ــرده اس ــد ک ــل را تأیی ــر قات و... خواه
گفتنــی اســت بهمــن امانــی متولــد 20 بهمــن 13۴۵ بــود 
و عــاوه بــر قهرمانی هــای متعــدد در ورزش هــای قدرتــی 
کشــتی فرنگــی و آزاد، بیــش از 10 مــدال طــای کشــوری 
ــر در  ــگ دیگ ــدال رنگارن ــدام و بیــش از 20 م ــرورش ان پ

جوامــع مختلــف ورزشــی کســب کــرده بــود. جــام نیــوز

آخریــن سرشــماری ســال  اســاس  بــر 
ــور )۴۹  ــت کش ــی از جمعی ــدود نیم ۹۵ ح
درصــد( را زنــان تشــکیل می دهنــد کــه 
ــون  ــداد )۹ میلی ــن تع ــارم ای حــدود یک چه
و ۸۹0 هــزار نفــر(، دختــران جوانــی هســتند 
کــه مجــرد بــوده و تاکنــون ازدواج نکرده انــد. 
ســید حســن موســوی چلــک، رئیــس 
انجمــن مــددکاری اجتماعــی ایــران، گفــت: 
ــر اســاس آخریــن سرشــماری ســال ۹۵،  ب
جمعیــت کل کشــور 7۹ میلیــون و ۹2۶ هــزار 
و 27۹ نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد ۵1 

ــتند.  ــد زن هس ــرد و ۴۹ درص ــد م درص
ایــن در حالــی اســت کــه ۴ میلیــون و ۴23 
هــزار و 22۵ نفــر دختــر مجــرد در ســن 
ازدواج )1۵ تــا 2۹ ســال( و ۵ میلیــون و 
372 هــزار و ۹۸۹ نفــر پســر در ســن ازدواج 

ــم. ــور داری ــال( در کش ــا 3۴ س )20 ت
ــال  ــرد: در ح ــح ک ــن تصری ــک همچنی چل
حاضــر بــه ازای هــر 100 پســر، ۸2 دختــر در 
ــن در  ســن ازدواج در کشــور وجــود دارد؛ ای
حالــی اســت کــه میانگیــن ســن ازدواج در 
حــال افزایــش بــوده و بــه کمتــر از 2۵ ســال 
رســیده اســت؛ البتــه میانگیــن ســن ازدواج 
در میــان تحصیلکــردگان بیــش از جمعیــت 

عمومــی کشــور اســت.
 5 درصد دختران کشور 

مجرد قطعی
جمعیت شــناس،  کاظمی پــور،  شــها 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــوص گف ــن خص ــز در ای نی

سرشــماری ســال ۹۵، جمعیــت زنــان باالی 
10 ســال کشــور، 32 میلیــون و ۸00 هــزار نفر 
اســت کــه 2۶ درصــد آنــان مجــرد هســتند. 
جمعیــت مــردان بــاالی 10 ســال حــدود 33 
میلیــون و ۵۶0 هــزار نفــر اســت کــه 3۴ 
درصــد آنــان مجــرد هســتند؛ بدیــن ترتیــب 
ــرد  ــر مج ــزار نف ــون و ۶00 ه ــدود ۸ میلی ح

ــد.  ــاالی 10 ســال در کشــور حضــور دارن ب
ــام  ــرای اع ــه ب ــان آنک ــا بی ــه ب وی در ادام
نــرخ مجــردان کشــور معمــوال جمعیــت 
ــود،  ــه می ش ــر گرفت ــال در نظ ــاالی 1۵ س ب
افــزود: جمعیــت زنــان بــاالی 1۵ ســال 
ــر  ــزار نف ــون و ۸۶0 ه ــور ۵ میلی ــرد کش مج
ــداد  ــه تع ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ــور در  ــال کش ــاالی 1۵ س ــرد ب ــران مج دخت

ســال ۹0، ۶ میلیــون و ۸۵0 نفــر بــود. 
ــزار  ــون و 100 ه ــک میلی ــدود ی ــع ح در واق
نفــر از جمعیــت زنــان مجــرد بــاالی 1۵ 
ــه  ــر کاهــش یافت ســال، طــی ۵ ســال اخی
اســت کــه علــت آن کاهــش بــاروری و 
ــور  ــران کش ــداد دخت ــش تع ــه کاه  درنتیج

است. 
ــت  ــناس، جمعی ــن جمعیت ش ــه ای ــه گفت ب
مــردان بــاالی 1۵ ســال مجــرد در ســال 
۹0، 12 میلیــون نفــر بــود؛ امــا ایــن رقــم در 
ــه 11 میلیــون و ۵00 نفــر رســیده   ســال ۹0 ب

است. 
ــنی 1۵  ــروه س ــه داد: در گ ــور ادام کاظمی پ
ــد  ــور، ۸7 درص ــران کش ــال دخت ــا 1۹ س ت

ــه  ــی اســت ک ــن در حال مجــرد هســتند؛ ای
ــران  ــال دخت ــا 2۴ س ــنی 20 ت ــروه س در گ
۴3 درصــد، 2۵ تــا 2۹ ســال 23 درصــد و در 
گــروه ســنی 30 تــا 3۴ ســال نیــز 1۵ درصــد 

ــران مجــرد هســتند.  دخت
وی در ادامــه بــا بیــان آنکــه بــاالی ۴0 ســال 
را بــرای زنــان تجــرد قطعــی می دانیــم، 
ــاله  ــا 3۹ س ــان 3۵ ت ــد زن ــت: 10 درص گف
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد. ای کشــور مجردن
در گــروه ســنی ۴0 تــا ۴۴ ســاله ۶.۸ درصــد، 
در گــروه ســنی ۴۵ تــا ۴۹ ســاله ۴.۴ درصــد 
و ۵0 تــا ۵۴ ســاله ها نیــز 3.1 درصــد مجــرد 
ــی  ــم باالی ــن رق ــدم ای ــه معتق ــتند ک هس

اســت. 
ایــن جمعیت شــناس در ادامــه بــا بیــان 
آنکــه نــرخ تجــرد قطعــی زنــان در ســال ۹0 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــش ب ــز در حــال افزای نی
ــان  ــی زن ــرد قطع ــرخ تج ــال ن ــن ح ــا ای ب
ــه  ــت؛ ب ــال ۹0 اس ــش از س ــال ۹۵ بی در س
ــان  ــد زن ــال ۹0، ۹.1 درص ــه در س ــوری ک ط
3۵ تــا 3۹ ســال، ۴ درصــد ۴0 تــا ۴۴ 
ــاله ها  ــا ۴۹ س ــد ۴۵ ت ــاله ها، 3.۴ درص س
و 2.2 درصــد از زنــان ۵0 تا ۵۴ ســاله کشــور 

ــد.  مجــرد بودن
کاظمی پــور در ادامــه گفــت: بــر اســاس 
بــاالی  زنــان  آمــار ســال ۹۵، جمعیــت 
ــی  ــرد قطع ــه دارای تج ــور ک ــال کش ۴0 س
ــع  ــت؛ در واق ــر اس ــزار نف ــتند، ۴2۶ ه هس
حــدود ۵ درصــد کل جمعیــت زنــان مجــرد 

ــال  ــش از ۴0 س ــور بی ــال کش ــاالی 10 س ب
ــرار  ــروه مجــردان قطعــی ق ــه در گ ــد ک  دارن

می گیرند.
 دلیل تجرد دهه شصتی ها 

چیست؟
خانــواده  امــور  و  زنــان  معاونــت 
ــه  ــرد ک ــام ک ــی اع ــور در گزارش رئیس جمه
ــی  ــادی و اجتماع ــوالت اقتص ــر و تح »تغیی
کــه در نیم قــرن اخیــر در ایــران صــورت 
ــویی  ــوی زناش ــر در الگ ــث تغیی ــه، باع گرفت
در میــان دختــران جــوان شــده اســت؛ 
بــه  می تــوان  تغییــرات  ایــن  جملــه  از 
تأخیــر در ســن ازدواج و افزایــش طــاق در 
ــان اشــاره کــرد؛ بــه طــوری کــه در  میــان آن
ــش  ــک کاه ــا 13۹0 ی ــماری 13۶۵ ت سرش
10.۵ درصــدی در نســبت زنــان دارای همســر 
اســت  حالــی  در  ایــن  دیــده می شــود؛ 
ــرخ  ــه ن ــان آنک ــا بی ــور ب ــه شــها کاظمی پ ک
ازدواج در کشــور تغییــر نکــرده اســت، در 
ــرخ ازدواج  ایــن خصــوص معتقــد اســت: ن
در دختــران 1۵ تــا 1۹ ســال کشــور در حــال 
افزایــش اســت؛ هرچنــد آمــار تجــرد قطعــی 
نیــز در حــال افزایــش اســت، امــا معتقــدم 
ــی  ــرد قطع ــوص تج ــش درخص ــن افزای ای

دوام نخواهــد داشــت.

ایــن جامعه شــناس در ادامــه بــا اشــاره 
گفــت:  ازدواج«  »مضیقــه  مســئله  بــه 
ــان  ــرای زن ــی ب ــرد قطع ــار تج ــال ها آم س
ــود؛  ــد ب ــردان 1.۸ درص ــرای م ــد و ب 2 درص
امــا پــس از انقــاب اســامی و بعــد از 
افزایــش موالیــد در دهــه ۶0 بــا توجــه 
بــه آنکــه بــه لحــاظ فرهنگــی دختــران 
بایــد بــا دهــه قبلــی خــود ازدواج کننــد 
ــه  ــداد پســران ده ــه تع ــه آنک ــا توجــه ب و ب
 ۶0 دهــه  دختــران  از  کمتــر  بســیار   ۵0
ازدواج  ایــن گــروه مضیقــه  بــرای  بــود، 
ــران  ــرد دخت ــئله تج ــد و مس ــود آم ــه وج ب
ــان  ــود را نش ــه ۸0 خ ــر ده ــه ۶0 از اواخ  ده

داد.

 افزایش نرخ ازدواج دهه 
هفتادی ها

ــر ۸1  ــال حاض ــه داد: در ح ــور ادام کاظمی پ
هــزار نفــر مــرد ۴۵ ســال مجــرد در کشــور 
داریــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ زنــان 
بــاالی ۴0 ســال مجــرد ۴2۶ هــزار نفــر 
ــردان  ــی م ــرد قطع ــار تج ــی آم ــت؛ یعن اس
زنــان  قطعــی  تجــرد  یک پنجــم  حــدود 

ــت.  اس
ــش  ــا کاه ــه 70 ب ــرد: در ده ــح ک وی تصری
بــاروری مواجــه شــدیم؛ بدیــن ترتیــب 
دختــران دهــه 70 کمتــر از پســران دهــه 
۶0 هســتند و ایــن مســئله باعــث افزایــش 
نــرخ ازدواج در میــان دختــران دهــه 70 
شــده اســت؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر 
ــا افزایــش نــرخ ازدواج در دختــران میــان  ب
1۵ تــا 1۹ ســاله کشــور مواجــه هســتیم 
می شــود کــه  باعــث  مســئله  همیــن  و 
آینــده کاهــش  در  قطعــی  تجــرد   نــرخ 

یابد. 
ــوز  ــه هن ــان آینک ــا بی ــن جامعه شــناس ب ای
هــم جامعــه ســنتی هســتیم و خیلــی 
هــم  هنــوز  گفــت:  نشــده ایم،  مــدرن 
دخترانشــان  کــه  معتقدنــد  خانواده هــا 
ــر  ــد و اگ ــی ازدواج کنن ــن خاص ــد در س بای
ــی ایجــاد  ــرد، نگران ــن ازدواج صــورت نگی ای
بــا  میــان  ایــن  در  البتــه  می شــود کــه 
ــران  ــه دخت ــب زدن ها ب ــا و برچس انگ زنی ه
ــتند،  ــی هس ــرد قطع ــه دارای تج ــرد ک مج

بســیار مخالــف هســتم.
 افزایش احساس تنهایی

کاظمی پــور در ادامــه بــر ازدواج دختــران 
تاکیــد کــرد و گفــت: ممکــن اســت دختــران 
تــا ســن 3۵ ســالگی بــه علــت وجــود 
ــا در  ــد؛ ام ــی نکنن ــاس تنهای ــواده احس خان
یــک ســنی افــراد بــه شــدت احســاس 
تنهایــی خواهنــد کــرد و ایــن آســیب پذیری 
ــود  ــد ب ــردان خواه ــان بیشــتر از م ــرای زن ب
ــه  ــن نتیج ــه ای ــز ب ــرب نی ــی در غ ــه حت ک

رســیده اند. 
ــده »ازدواج  ــه پدی ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــچ  ــز گفــت: در حــال حاضــر هی ســپید« نی
آمــاری از ازدواج ســپید در کشــور وجــود 
در  تحقیقاتــی  پروژه هــای  حتــی  نــدارد؛ 
ــا مشــکات بســیاری مواجــه  ــه ب ایــن زمین
هســتند؛ بــا ایــن حــال شــاهد افزایــش آمار 
ازدواج ســپید در کشــور هســتیم کــه یکــی از 
دالیــل آن افزایــش آمــار تجــرد قطعــی زنــان 
ــش  ــار کاه ــن آم ــدم ای ــا معتق ــت؛ ام اس
ــه  ــرخ ازدواج در ده ــرا ن ــت؛ زی ــد یاف خواه

ــت. ایســنا ــه اس ــد یافت ــا رش هفتادی ه

،،
ســال  سرشــماری  آخریــن  اســاس  بــر 
ــور )۴۹  ــت کش ــی از جمعی ــدود نیم ۹۵، ح
درصــد( را زنــان تشــکیل می دهنــد کــه 
ــون  ــداد )۹ میلی ــن تع ــارم ای ــدود یک چه ح
و ۸۹0 هــزار نفــر(، دختــران جوانــی هســتند 
کــه مجــرد بــوده و تاکنــون ازدواج نکرده انــد

ــی زن جــوان  ــا جــواب منف ــی ب پســر جــوان وقت
روبــه رو شــد، خــودرو همســر او را بــه آتــش 
کشــید. متهــم در جریــان تحقیقــات پلیســی 
کارآگاهــان پایــگاه نهــم شناســایی و دســتگیر 

ــد. ش
ــال  ــت ماه امس ــل اردیبهش ــح اوای ــاعت ۴ صب س
امــام  خیابــان  در  آتش ســوزی  یــک  وقــوع 
ــتگاه  ــهر و ایس ــری 17۵ باقرش ــه کانت ــی ب خمین

شــد.  اعــام  آتش نشــانی 
محــل  در  آتش نشــانی  مأمــوران  حضــور   بــا 
و انجــام عملیــات اطفــای حریــق مشــخص شــد 
یــک دســتگاه پرایــد در مقابــل در منــزل مالــک آن 
آتــش گرفتــه و بــا وجــود انجــام عملیــات اطفــای 

حریــق بــه صــورت کامــل ســوخته اســت.
ــی  ــه کارشناســی آتش نشــانی مبن ــا اعــام نظری ب
بــر عمــدی بــودن آتش ســوزی، پرونــده مقدماتــی 
 بــا موضــوع »حریــق عمـــدی« تشــکیل شــد 
ــی  ــعبه 102 دادگاه عموم ــس ش ــتور رئی ــه دس و ب
کهریــزک، پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار 
ــرار  ــزرگ ق ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی ــگاه نه پای

ــت. گرف
چنــد روز پــس از ارجــاع پرونــده بــه پایــگاه نهــم 
ــور در  ــا حض ــده ب ــاکی پرون ــی، ش ــس آگاه پلی
پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی اعــام داشــت: فــرد 
ناشناســی طــی تمــاس تلفنــی مدعــی شــده کــه 
خــودرو بنــده را بــه اشــتباه آتــش زده اســت؛ 
ــود کــه  ایــن شــخص در صحبت هایــش مدعــی ب
بــا شــخصی بــه نــام علــی کــه در همســایگی مــا 
ــغ 270  ــه مبل ــی ب ــاف مال ــد، اخت ــی می کن زندگ
میلیــون پیــدا کــرده و از آنجایــی کــه علــی حاضــر 
ــز  ــده، او نی ــه وی نش ــغ ب ــن مبل ــت ای ــه پرداخ ب
ــش زدن  ــه آت ــم ب ــری تصمی ــد انتقام گی ــه قص ب
خــودروی شــخصی او گرفتــه؛ امــا خــودرو مــرا بــه 

ــت. ــش زده اس ــتباه، آت اش
بــا توجــه بــه اظهــارات مالباختــه درخصــوص 
ــایه  ــی همس ــناس، عل ــرد ناش ــی ف ــاس تلفن تم
در  وی  از  تحقیقــات  و  شناســایی  مالباختــه 
دســتورکار کارآگاهــان قــرار گرفــت؛ امــا او در 
ــخصی،  ــچ ش ــا هی ــه ب ــرد ک ــوان ک ــش عن اظهارات
هیچ گونــه اختــاف مالــی یــا شــخصی نــدارد کــه 
ــش بررســی  ــات، صحــت اظهارات ــه تحقیق در ادام
شــد و کارآگاهــان اطمینــان پیــدا کردنــد کــه فــرد 
ناشــناس قصــد بــه انحــراف کشــیدن مســیر 

تحقیقــات را داشــته              اســت.
در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده، همســر مالباختــه 
ــا حضــور در پایــگاه نهــم پلیــس آگاهــی تهــران  ب
بــزرگ بــه کارآگاهــان اعــام داشــت: جوانــی کــه 
ــرده،  ــاد ک ــت ایج ــم مزاحم ــش برای ــدی پی از چن
طــی تمــاس تلفنــی عنــوان داشــت کــه آتــش زدن 

خــودرو کار او بــوده اســت.
بــه  اظهاراتــش  ادامــه  در  مالباختــه  همســر 

کارآگاهــان گفــت: چنــدی پیــش تصمیــم گرفتــم 
ــه  ــدام ب ــود اق ــل کار خ ــازه مح ــل مغ ــا در داخ ت
ــب  ــرای نص ــم؛ ب ــی کن ــای چوب ــب کابینت ه نص
مراجعــه کــرد  مغــازه ام  بــه  جوانــی   کابینــت 
و چنــد روز در مغــازه مشــغول نصــب کابینــت                

ــود.  ب
مالــی  تسویه حســاب  از  پــس  و  روز  آخریــن 
ــه بنــده پیشــنهاد  ایــن جــوان در کمــال تعجــب ب
دوســتی داد کــه بنــده بــه شــدت بــا ایــن موضــوع 
مخالفــت کــرده و بــه نوعــی او را از مغــازه بیــرون 
کــردم؛ بــا وجــود ایــن هــر بــار مزاحــم مــن 
می شــد و دوبــاره پیشــنهاد خــودش را مطــرح 
ــا موضــوع  ــار قصــد داشــتم ت ــن ب می کــرد. چندی
را بــا همســرم در میــان بگــذارم، امــا می ترســیدم 
ــت  ــن عل ــه همی ــد و ب ــری بیفت ــاق بدت ــه اتف ک
ــن موضــوع  ــان ای ــا گذشــت زم ــم ب ــم گرفت تصمی
ــن جــوان  ــم کــه ای ــه آرامــی حــل و فصــل کن را ب

ــرد. ــرم ک ــودرو همس ــش زدن خ ــه آت ــدام ب اق
بــا شناســایی محســن 27 ســاله، کارآگاهــان 
پایــگاه نهــم آگاهــی بــا مراجعــه بــه محــل 
ســکونت وی در منطقــه باقرشــهر، اقــدام بــه 

کردنــد. وی  دســتگیری 
پســر جــوان در اظهــارات اولیــه منکــر هرگونــه 
ــه  ــق ب ــدی خــودرو متعل ــق عم ــش زدن و حری آت
شــاکی پرونــده شــد؛ امــا در ادامــه تحقیقــات، بــا 
ــه کارآگاهــان  ــه ب ــارات همســر مالباخت ــد اظه تأیی
ــکل  ــر ش ــه ه ــا ب ــودم ت ــه ب ــم گرفت ــت: تصمی گف
ممکــن بــا زن جــوان دوســت بشــوم؛ امــا او هــر 
ــت؛  ــت آن را نمی گف ــرد و عل ــت می ک ــار مخالف ب
تــا اینکــه یــک روز او را ســوار بــر خــودرو پرایــدش 

ــا یــک مــرد دیــدم.  ب
گمــان کــردم کــه او بــا شــخص دیگــری دوســت 
ــت کاری  ــرای کابین ــه ب ــد روزی ک شــده. طــی چن
بــه مغــازه خانــم رفت وآمــد داشــتم، او را چندیــن 
ــفیدرنگ  ــد س ــک پرای ــا ی ــه ب ــودم ک ــده ب ــار دی ب
بــه مغــازه اش تــردد دارد. تصمیــم گرفتــم تــا 
ــه نوعــی از  ــا ب ــم ت خــودرو پرایــدش را آتــش بزن
او انتقــام گرفتــه باشــم. پــس از شناســایی محــل 
ســکونتش، شــب حادثــه بــا تهیــه بنزیــن بــه درب 

ــش زدم.  ــد او را آت ــم و پرای ــه اش رفت خان
ــه  ــردی ک ــدم م ــه ش ــس از آن متوج ــد روز پ چن
داخــل پرایــد بــوده، در واقــع همســرش اســت؛ بــه 
همیــن علــت بــا طــرح داســتان دروغیــن اختــاف 
مالــی بــا همســایه آن هــا ســعی داشــتم مانــع از 

شناســایی خــود توســط پلیــس بشــوم.
ســرهنگ کارآگاه حســین زارع، رئیــس پایــگاه 
نهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، بــا اعــام ایــن 
خبــر گفــت: بــا توجــه بــه اعتــراف صریــح متهــم 
ــوی  ــی از س ــرار قانون ــدی، ق ــوزی عم ــه آتش س ب
مقــام محتــرم قضایــی صــادر و متهــم بــا تکمیــل 

ــه زنــدان شــد. مهــر ــده روان پرون

افشای یک راز

نگاهی به »آخرین وضعیت تجرد دختران«

دور از مدار ازدواج
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ــی  ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب مدی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
گفــت: از 8 مردادمــاه ســال جــاری، برنامــه 
تلویزیونــی 38 قســمتی »زندگــی بــه شــرط 
ــنبه  ــای یکش ــیما، روزه ــبکه دو س ...« از ش
و سه شــنبه ســاعت 15 در برنامــه کــودک 
ــای دوشــنبه و چهارشــنبه  و نوجــوان و روزه
ــه  ســاعت 17 از شــبکه 5 اســتان اصفهــان ب
ــاری  ــال ج ــاه س ــا آذرم ــاه ت ــج م ــدت پن م

پخــش می شــود.
ــد  ــه تولی ــان اینک ــا بی ــا ب ــر بنی طب ســید اکب
و پخــش برنامــه »زندگــی بــه شــرط ...« در 
ــی »اون  ــه تلویزیون ــاخت مجموع ــه س ادام
ــی«  ــی »دانای ــه تلویزیون ــا« و مجموع یکی ه
کــه بــه روش موشــن گرافی تولیــد شــده 
بــود، در دســتورکار قــرار گرفــت، اعــام کــرد: 
در ســال های اخیــر، شــرکت آب و فاضــاب 
ــت های  ــتای سیاس ــان در راس ــتان اصفه اس
فاضــاب  و  آب  مهندســی  شــرکت  کان 
کشــور بــرای تصحیــح باورهــای نادرســت در 

ــای  ــور از چالش ه ــرف آب و عب ــه مص زمین
ــی،  ــای اجتماع ــر پیامده ــه ب ــی و غلب کم آب
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی وقــوع پدیده 
برنامه هــای  تولیــد  و  تهیــه  خشکســالی، 
تلویزیونــی را در قالــب برنامه هــای شــاد، 
جــذاب و آموزنــده کودکانــه مدنظــر قــرار داده 

اســت. 
ــل همــکاری و  ــه دلی ــم ب ــن مه ــن ای همچنی
ــا  ــان ب ــای اســتان اصفه تعامــل شــرکت آبف
رســانه ملــی کــه حجــم انبوهــی از مخاطبــان 
را بــه خــود اختصــاص داده، بــه منظــور 
ــه آب  ــرف بهین ــازی مص ــج و فرهنگ س تروی

ــت. ــورت پذیرف ص
ــه 52  ــته مجموع ــال گذش ــت: در س وی گف
ــمتی  ــه 61 قس ــی« و برنام ــمتی »دانای قس
»اون باالهــا« از شــبکه دو ســیما بــا رویکــرد 
مصــرف بهینــه آب از شــبکه دو ســیما پخش 
ــذاری  ــتقبال و تأثیرگ ــال اس ــه دنب ــد و ب ش
ــرف  ــیوه مص ــر ش ــا ب ــن برنامه ه ــوب ای مطل
ــی در  ــش برنامه های ــد و پخ ــه آب تولی بهین

ــودکان و  ــرای ک ــه آب ب ــرف بهین ــب مص قال
نوجوانــان از رســانه ملــی در دســتورکار روابــط 
عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان قــرار گرفــت و در ســال جــاری 
مجموعــه تلویزیونــی »زندگــی بــه شــرط ...« 
در 38 قســمت 30 دقیقــه ای جمعــا هــزار و 
ــه آب  ــوای مصــرف بهین ــا محت ــه ب 140 دقیق

تولیــد شــد.
ــی  ــوزش همگان ــی و آم ــط عموم ــر رواب مدی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــه 
ــی »زندگــی  ــه تلویزیون ــف برنام ــاد مختل ابع
بــه شــرط ...« پرداخــت و تصریــح کــرد: ایــن 
مجموعــه تلویزیونــی در 3 بخــش عروســکی، 
نمایشــی و داســتانی تولیــد شــده کــه ســعی 
ــیار  ــیوه بس ــا ش ــه ب ــن مجموع ــد در ای گردی
ــکات  ــری ن ــای هن ــوع ابزاره ــذاب و متن ج
نوجوانــان  و  کــودکان  بــرای  آموزنــده ای 
عنــوان شــود؛ چــرا کــه معتقــد هســتیم 
ــری  ــت هن ــری از ظرفی ــا بهره گی ــوان ب می ت
نــکات و مســائل آموزشــی و فرهنگــی را بــه 

خوبــی بــه جامعــه هــدف گوشــزد کــرد؛ لــذا 
ایــن مجموعــه بــه میــزان هــزارو 140 دقیقــه 
از شــبکه 2 و تکــرار آن از شــبکه اســتانی 

اصفهــان پخــش می شــود.
وی گفــت: ایــن مجموعــه ویــژه کــودکان 
ــده  ــل آم ــه عم ــات ب ــب توافق ــت و حس اس
شــرکت  توســط  مشــارکتی  صــورت  بــه 
ســروش تولیــد و مقــرر شــد در برنامه هــای 
پخــش کــودک و نوجــوان روزهــای یکشــنبه 
و سه شــنبه در برنامــه ســاعت 15 کــودک 
ــنبه  ــنبه و چهارش ــای دوش ــبکه دو و روزه ش
در ســاعت 17 برنامــه کــودک شــبکه اســتانی 

ــود. ــش ش ــان پخ ــیمای اصفه س
کارگــردان  رافائیــل زاده،  بهنــاز  ادامــه  در 
مجموعــه تلویزیونــی »زندگــی بــه شــرط...« 
دربــاره ایــن مجموعــه تلویزیونــی گفــت: 
مجموعــه تلویزیونــی 38 قســمتی »زندگــی 
عروســکی،  بخــش   3 در  شــرط...«  بــه 
ــده  ــد ش ــه و تولی ــتانی تهی ــی و داس نمایش

ــت.  اس
در بخــش اول ایــن برنامــه کــه نشــان دهنده 
خانــواده یخــی اســت، از شــخصیت های 
ــان  ــای اســتان اصفه عروســکی شــرکت آبف
آبدونــه، گلدونــه، ماه دونــه،  نام هــای  بــه 
شــد؛  اســتفاده  نیم دونــه  و  دوردونــه 
این گونــه کــه ایــن خانــواده عروســکی یخــی 
در قلــه قــاف زندگــی می کننــد و از آنجــا 
نظاره گــر چگونگــی مصــرف آب از ســوی 
ــرف  ــت مص ــران درس ــن و نگ ــاکنان زمی س
نکــردن آب از ســوی برخــی از آنــان هســتند.

و  ارزش  ایــن قســمت ســعی شــده  در   
ــاده جایگزین نشــدنی  ــن م ــودن ای ــی ب حیات
برنامه هــای متنوعــی  بــه کــودکان، طــی 

آمــوزش داده شــود.
ــری از شــخصیت  ــا بهره گی  در بخــش دوم ب
آن  ترکیــب  بانــو »ب« کــه  و  »آ«  آقــای 
نــام  بــه  و دختربچــه ای  می شــود »آب« 
ملیــکا در آن ایفــای نقــش می کنــد، تــاش 

شــده بــا اســتفاده از هنــر کاردســتی بــه 
کــودکان و نوجوانــان آمــوزش داده شــود کــه 
ــه ای  ــه گون ــود را ب ــزل خ ــاق و من ــای ات فض
تزئیــن کننــد و نمادهایــی در دکوراســیون 
اتــاق و منــزل خــود بــه کار گیرنــد کــه یــادآور 
درســت مصــرف کــردن آب باشــد؛ بــه عنــوان 
ــن  ــادآور ای ــوان ی ــردن لی ــت ک ــال درس مث
مســئله اســت کــه هنــگام مســواک زدن بهتر 
اســت از لیــوان آب اســتفاده کــرد. همچنیــن 
درســت کــردن آب پــاش یــادآور آبیــاری 

ــت.  ــا آن اس ــان ب ــا و گیاه گل ه
درواقــع در ایــن بخــش ســعی شــده کــه بــه 
ــان ایــن موضــوع آمــوزش  کــودکان و نوجوان
داده شــود کــه آب فقــط مختــص انســان ها 
ــه  ــن ب ــودات روی زمی ــه موج ــت و هم نیس
ــق  ــد و متعل ــاز دارن ــی نی ــاده حیات ــن م ای
ــد مــا  ــه همــه موجــودات اســت؛ پــس بای ب
انســان ها در حفــظ و نگهــداری آن کوشــا 

باشــیم.
بخــش ســوم ایــن مجموعــه کــه بــه صــورت 
ــخصیتی  ــدی ش ــا هنرمن ــت، ب ــتانی اس داس
بــه نــام »امیــن« و شــخصیتی عروســکی بــه 
ــام »تیشــتر« کــه نمــاد ســتاره آب اســت،  ن
ــا  ــن قســمت روش ه ــه در ای ــد شــده ک تولی
و راهکارهــای مصــرف بهینــه آب آمــوزش 
ــخصیت  ــه ش ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب داده می ش
»امیــن« در ایــن داســتان بــا پرســه زدن بــه 
وســیله دوچرخــه در شــهر هنــگام مواجهــه بــا 
مــواردی کــه موجــب هدررفــت آب می شــود،  
راهکارهــای مصــرف بهینــه آب را بــه افــرادی 
کــه آب را بــه هــر دلیــل بــه هــدر می دهنــد، 

ــد. ــوزش می ده آم
در نهایــت انتظــار مــی رود ایــن مجموعــه 
تلویزیونــی کــه بــرای کــودکان و نوجوانــان رده 
ــد  ــده، بتوان ــد ش ــال تولی ــا 12 س ــنی 5 ت س
فرهنگ ســازی  زمینــه  در  مؤثــری  نقــش 
ــدف  ــروه ه ــان گ ــه آب در می ــرف بهین مص

ــد. ــا کن ایف

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

پخش مجموعه تلویزیونی 38 قسمتی »زندگی به شرط ...« از شبکه دو سیما


