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وعده و انتظار
حضــور  بــا  کشــورمان  رئیس جمهــور  تحلیــف 
و  لشــکری  مســئوالن  از  نفــر   1200 از  بیــش 

کشــور   100 از  بیــش  خارجــی  میهمانــان  و  کشــوری 
دنیــا در خانــه ملــت بــا شــکوه شایســته نظــام مقــدس 
گذاشــته شــد؛ البتــه آن  جمهــوری اســامی پشــت ســر 
کــه  کــه وهــن بــود را نمی بینیــم؛ چــرا  کذایــی  حاشــیه 

ع تحلیــف نداشــت. ارتباطــی بــا موضــو
گام بایــد  بــه عنــوان اولیــن  کنــون رئیس جمهــور   ا
اولیــن  در  را  دوازدهــم  کابینــه  پیشــنهادی  وزرای 
کــه البتــه 15 روز وقــت دارد - بــه مجلــس  فرصــت - 
و  طوالنــی  راهــی  بایــد  کابینــه  ایــن  کنــد.  معرفــی 
کار دولــت  پرمخاطــره  را پشــت ســر بگــذارد؛ زیــرا آغــاز 
از یــک طــرف و انتظــارات مردمــی برخاســته از قــول 
ســوی  از  انتخابــات  تبلیغــات  دوران  وعده هــای  و 

کابینــه را بــر ایــن مــی دارد... دیگــر، 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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گزینه ها روی میز است تمام 

گفت وگویــی  کبــر صالحــی، رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی، در  علی ا
کنــد                     نقــض  را  »برجــام«  آمریــکا  کــه  صورتــی  در  کــرد:  اعــام 

بعیــد  گفــت:  ادامــه  در  وی  اســت.  میــز  روی  گزینه هــا  تمــام 
کنــد؛  کاری  می دانــم واشــینگتن اقــدام بــه این چنیــن 

زیــرا متحمــل ضــرر خواهــد شــد...
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کوتاه خبر 
تسلیت درگذشت 

حجت االسالم شیخ علی اصغر 
مروارید توسط رهبر انقالب

رهبــر معظــم انقــاب در پیامــی درگذشــت خطیــب 
المســلمین  و  حجت االســام  مرحــوم  مجاهــد 
ــد را تســلیت  آقــای حــاج شــیخ علی اصغــر مرواری

ــد. گفتن
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقاب اسامی: 

بسم هللا الرحمن الرحیم
درگذشــت خطیــب مجاهــد مرحــوم حجت االســام 
علی اصغــر  شــیخ  حــاج  آقــای  المســلمین  و 
و  خانــدان  بــه  را  علیــه  هللا  رحمــت  مرواریــد 
می کنــم.  عــرض  تســلیت  محتــرم  بازمانــدگان 
ــامی و از  ــت اس ــی نهض ــارزان قدیم ــان از مب ایش
یــاوران صــادق امــام راحــل در نخســتین ســال های 
مبــارزات بــود و دســت اندرکاران نهضــت خاطــره 
ــد.  ــاد نمی برن ــان را از ی ــور ایش ــخنرانی های پرش س

رحمــت و غفــران الهــی بــر ایشــان بــاد. 
سید علی خامنه ای

بین الملل
در گزارشی عنوان شد:

لغو اقامت بیش از ۱۴ هزار فلسطینی 
در قدس

ــاز  ــه از آغ ــرد ک ــام ک ــر اع ــوق بش ــان حق ــازمان دیدب س
ــر ۲۰۱۶  ــا اواخ ــال ۱۹۶۷ ت ــرقی در س ــدس ش ــغال ق اش
اســرائیل اقامــت ۱۴ هــزار و ۵۹۵ فلســطینی را در ایــن 

ــت. ــرده اس ــو ک ــهر لغ ش
اقامــت هــزاران  ایــن گــزارش آمــده اســت: لغــو  در 
ــه ای  ــام دوگان ــر نظ ــرقی، بیانگ ــدس ش ــطینی در ق فلس
ــوط  ــون مرب ــن شــهر اجــرا می شــود و قان اســت کــه در ای
بــر  را  ســختی  بســیار  درخواســت های  اقامــت،  بــه 
ــد. ــل می کن ــان تحمی ــظ اقامتش ــرای حف ــطینی ها ب فلس

در ادامــه گــزارش گفتــه شــده اســت: اســرائیل ادعــا 
ــع  ــا درواق ــدس دارد؛ ام ــدی در ق ــار واح ــه رفت ــد ک می کن
و  یهودیــان  بــرای  را  مختلفــی  قوانیــن  رژیــم  ایــن 
فلســطینی ها  علیــه  و  مشــخص کــرده  فلســطینی ها 
تبعیــض عمــدی قائــل می شــود کــه از جملــه آن هــا 
سیاســت های اقامتــی اســت تــا فلســطینی ها را از قــدس 

ــد. مهــر ــرون کن بی

حشدالشعبی آمریکا را تهدید کرد 
مردمــی  بســیج  نیــروی  ســخنگوی  النــوری،  کریــم 
ــای  ــه گردان ه ــکا ب ــکی آمری ــه موش ــاره حمل ــراق درب ع
ــت:  ــوریه گف ــراق و س ــای ع ــک مرزه ــهداء نزدی سیدالش
ــر  ــپ و دیگ ــان ترام ــکا از زب ــش آمری ــد روز پی ــد چن تهدی
ــد. ــکار ش ــل آش ــه در عم ــن حمل ــا ای ــکا، ب ــات آمری مقام
ــرد:  ــد ک ــراق تاکی ــی ع ــیج مردم ــروی بس ــخنگوی نی س
حملــه هوایــی آمریــکا بــه ایــن نیرو هــا در مرزهــای 
عــراق و ســوریه کــه بــه صــورت عمــدی و بــا برنامه ریــزی 
قبلــی صــورت گرفتــه اســت، بــدون پاســخ باقــی نخواهــد               

ــد. دانشــجو مان

 مسئول بلندپایه سابق 
رژیم صهیونیستی:

اسرائیل از ۱۳۰ هزار موشک حزب هللا 
وحشت دارد 

ژنــرال غیــورا ایانــد، رئیــس ســابق شــورای امنیــت رژیــم 
صهیونیســتی کــه از بزرگ تریــن پژوهشــگران و کارشناســان 
امــور نظامــی و امنیتــی در ایــن رژیــم بــه شــمار مــی رود، 
اذعــان کــرد کــه تــل آویــو قــادر بــه تحمــل جنــگ جدیــدی 

علیــه حــزب هللا نیســت.
وی در گفت وگــو بــا شــبکه تلویزیونــی رژیــم صهیونیســتی 
تصریــح کــرد: »اســرائیل قــادر بــه تحمــل جنــگ جدیــدی 

در رویارویــی بــا حــزب هللا نیســت.«
ــز  ــرای پرهی ــرال صهیونیســت خواهــان »تــاش ب ــن ژن ای
ــوع آن  ــث وق ــه باع ــد ک ــی ش ــر اقدام ــا ه ــی ی از رویاروی

شــهر خبــر می شــود.« 

 موشک های کروز کره شمالی 
آماده شلیک شدند 

کــه  داد  گــزارش  »فاکس نیــوز«  خبــری  شــبکه 
ماهواره هــای جاسوســی آمریــکا انتقــال دو موشــک کــروز 
ــره  ــت زنی ک ــق گش ــک قای ــر روی ی ــا را ب ــتقرار آن ه و اس
شــمالی رصــد کردنــد. فاکس نیــوز نوشــت: کــره شــمالی دو 
موشــک کــروز ضــد کشــتی »اســتورمپترل« را بــر روی یک 
قایــق گشــت زنی در منطقــه »توئجــو دونــگ« در ســواحل 

ــرده اســت. ــن کشــور مســتقر ک شــرقی ای
ایــن پایــگاه خبــری آمریکایــی در ادامــه بــه نقــل از یــک 
ــچ  ــمالی هی ــره ش ــد: ک ــی می نویس ــد آمریکای ــام ارش مق
اقدامــی مبنــی بــر توقــف آزمایش هــای هســته ای از خــود 
نشــان نــداده و ایــن امــر بــرای امیــد بــه کاهــش تنــش در 

ــی نیســت. شــبه جزیره کــره، نشــانه خوب

پولیتیکو:
پیامدهای لغو برجام برای آمریکا 

ــکا  ــت آمری ــه دول ــی ب ــو در گزارش ــری پولیتیک ــگاه خب پای
ــا  ــران نه تنه ــا ای ــته ای ب ــق هس ــو تواف ــه لغ ــدار داد ک هش
موجــب افزایــش ناپایــداری در خاورمیانــه می شــود، بلکــه 
ــه  ــار برنام ــرای مه ــکا ب ــاش آمری ــز ت ــر نی ــوی دیگ از س
 هســته ای کــره  شــمالی بــا شکســت روبــه رو خواهــد 

شد.
ایــن پایــگاه بــا اشــاره بــه افزایــش تنش هــا در شــبه جزیره 
هســته ای  و  موشــکی  پی در پــی  آزمایش هــای  و  کــره 
پیونــگ می نویســد: آمریــکا بــرای حــل مســئله هســته ای 
ــه ای  ــه فاجع ــگیرانه ک ــه پیش ــدا از حمل ــمالی ج ــره  ش ک
ــچ راهــی جــز  ــار خواهــد آورد، هی ــه ب پیش بینی نشــده را ب

ــدارد. ــمالی ن ــره  ش ــات ک ــا مقام ــو ب ــره و گفت وگ مذاک
ــه بهانــه  ــه نوشــته »پولیتیکــو« اگــر دولــت ترامــپ ب ــا ب بن
ــگاه  ــد، آن ــران را لغــو کن ــا ای ســاختگی، توافــق هســته ای ب
ــا  ــبرد گفت وگوه ــمالی و پیش ــره  ش ــی ک ــئله اتم ــل مس ح
ــا ایــن کشــور بســیار ســخت خواهــد بــود؛ چــرا کــه آن هــا  ب
ایــن پیــام را دریافــت خواهنــد کــه دولتمــردان آمریــکا قابــل 
 اعتمــاد نیســتند و بــه راحتــی هــر توافقــی را زیــر پــا 

می گذارند.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

وعده و انتظار   
بــرای تحقــق آن هــا بــا برنامــه حرکــت کننــد و در یــک 
دوره کوتــاه حداقلــی )۱۰۰روزه(، بخشــی از وعده هــا 
ــاز  ــه نی ــز ک ــی نی ــانند و بخش ــل بپوش ــه عم را جام
بــه اعتبــار و زمــان بیشــتری دارد، در برنامه هــای 
میان مــدت و بلندمــدت اجرایــی کننــد؛ امــا آیــا دولــت 
ــا  ــه وعده ه ــد هم ــی می توان ــه تنهای ــدام ب ــن اق در ای

ــد؟  ــی کن را عمل
ــوان  ــن می ت ــه یقی ــی اســت و ب بی شــک پاســخ منف
گفــت در ایــن راه قــوای دیگــر بــا دولــت همــراه 
خواهنــد بــود و بایــد باشــند؛ همچنــان کــه رئیــس قــوه 

ــن موضــوع اشــاره کــرد. ــه ای ــه ب قضائی
ــات  ــدن حاج ــرآورده ش ــرای ب ــردم ب ــال م ــر ح   در ه
و نیازهایشــان چشــم بــه دولــت دارنــد و ایــن تکلیــف 
ــد. امــام حســین  ــت می دانن را مســتقیما متوجــه دول
ــم  ــاِس اَِلیکُ ــَج الّن ــد: »إنَّ َحواِئ علیه الســام می فرماین

ــوا النَِّعــَم«  ِمــن نَِعــِم الّلــِه َعَلیکـُـم َفاَتَملُّ
نیازهــای مــردم بــه شــما، نعمتــی از ســوی خداونــد بــر 

شماســت؛ پــس آن هــا را غنیمــت شــمارید.«
اینکــه حوائــج مــردم نعمــت شــمرده شــود و فرصــت 
بــرای بــرآوردن ایــن حوائــج غنیمــت، ســپاس از 
الطــاف الهــی و از طرفــی قدردانــی از ایســتادگی مــردم 

ــت.  ــامی اس ــاب اس در راه انق
امــروز بــا اینکــه خدمــات نظــام اســامی قابــل 
شــمارش نیســت، امــا مــردم بــا مشــکات عدیــده ای 
را  دولتمــردان  قاطــع  عــزم  هســتند کــه  روبــه رو 
از  یکــی  مــردم،  مشــکات  و  مســائل  می طلبــد. 
دغدغه هــای اصلــی و مهــم رهبــر معظــم انقــاب 
اســت. امــروز فهرســتی از مشــکات اقتصــادی و 
ــار  ــروز دچ ــا ام ــود دارد: »م ــور وج ــتی در کش معیش
ــای  ــردم و گایه ه ــکات م ــود مش ــکلیم؛ نمی ش مش
مــردم را نادیــده گرفــت؛ مســئوالن بایــد جــدی بگیرند. 
مســئله  بیــکاری مهــم اســت، مســئله  رکود مهم اســت، 
ــت  ــائلی اس ــا مس ــت؛ این ه ــم اس ــی مه ــئله  گران مس

دارد.«)۱3۹۵/۱۱/۲۷(  وجــود  کــه 
اجتماعــی ای  آســیب های  و  معضــات  همچنیــن 
چــون طــاق، اعتیــاد، حاشیه نشــینی و... را شــاهد 
ــه  ــز ریش ــائل نی ــن مس ــیاری از ای ــه بس ــتیم ک هس
ایــن  واقعیــت  دارد.  اقتصــادی  نابســامانی های  در 
اســت کــه ایــن مشــکات زمینه ســاز »گله منــدی 
بســیاری  از  گله مندنــد؛  »مــردم  شــده:  مــردم« 
مــردم  می گــذرد،  کشــور  در  کــه  چیزهایــی  از 

 )۱3۹۵ /۱۱ گله مندنــد.«)۲۷/
ــوان ســال »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد  ــه عن امســال ب
ــتا  ــن راس ــت؛ در ای ــده اس ــذاری ش ــتغال« نامگ و اش
باقی مانــده  دوســوم  نزدیــک  در  دولــت  می طلبــد 
ســال بــه رونــق اقتصــادی بپــردازد و کارگاه هــا را فعــال 
کنــد؛ ایــن وعــده ای اســت کــه در تبلیغــات انتخاباتــی 
داده شــده و پرداختــن بــه آن یــک نیــاز فــوری اســت. 
رکــود بایــد رخــت بربنــدد و رونــق جــای آن را بگیــرد. 
طبیعــی اســت در پــی رونــق اقتصــادی و فعــال شــدن 
کارگاه هــا و کارخانه هــا اشــتغال ایجــاد شــده و بیــکاری 
ــی  ــود و بخش ــته می ش ــنگینش برداش ــایه س ــز س نی
از آســیب های اجتماعــی درمــان و از گســترش آن 

جلوگیــری خواهــد شــد.
مقــام معظــم رهبــری فرمودند: »طبــق قانون اساســی، 
رئیس جمهــور از امکانــات بســیار گســترده ای در کشــور 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــن امکانات ــت... از ای ــوردار اس برخ
ــه  ــل ب ــی در عم ــچ درنگ ــد... هی ــتفاده کنن ــد اس دارن
ــه مــردم داده شــده اســت، صــورت  ــه ب ــی ک وعده های

نگیــرد.« )۱3۹۶/۰3/۱۴( 
مشــکات مــردم در بیــکاری و رکــود خاصه نمی شــود؛ 
محوری تریــن  از  یکــی  معیشــت،  و  رفــاه  بلکــه 
ــی  ــداری همخوان ــی و ن ــت. گران ــردم اس ــکات م مش
نــدارد. کاالهــای اساســی بــه ســرعت در حــال افزایــش 
قیمــت اســت؛ امــا درآمــد مــردم بالعکــس. خــرج و 
دخل هــا منطبــق نیســت؛ بــه قــول قدیمی هــا »مــردم 
ــخت  ــا س ــت«. زندگی ه ــان اس ــرو نهش ــان گ هشتش
شــده و صورت هــا بــه ضــرب ســیلی ســرخ نگهداشــته 
می شــود. بــا ایــن حــال آمدنــد و بــه شــعارهای 
رئیس جمهــور اعتمــاد کــرده و ایشــان را انتخــاب 

ــد.  کردن
ــدون  ــه ب ــرم اســت ک ــور محت ــت رئیس جمه حــاال نوب
و گشــایش  در حــل مشــکات  درنــگ  لحظــه ای 
ــود و  ــوت وارد ش ــدرت و ق ــا ق ــادی ب ــای اقتص گره ه
اقتصــاد را پویــا و چــرخ صنعــت را بــه حرکــت در آورد. 
ــد  ــول داده ش ــات ق ــه در دوره تبلیغ ــتغالی ک ــر اش اگ
یعنــی اشــتغال ســاالنه ۹۵۰ هــزار نفــری تحقــق 
ــان  ــد و جوان ــه وجــود می آی ــد، نشــاط اجتماعــی ب یاب
ســرخورده تحصیلکــرده بــه آینــده امیدوارتــر می شــوند. 
بــر اســاس قــول رئیس جمهــور محتــرم طــرح کارورزی 
ــد روز اول  ــت، در ص ــتغال اس ــر اش ــه ای ب ــه مقدم ک
ــوق  ــوم حق ــود و یک س ــرا می ش ــم اج ــت دوازده دول

ــود. ــت می ش ــرح کارورزی پرداخ ــکاران در ط ــه بی ب
محرومیت زدایــی یکــی از انتظــارات مــردم اســت کــه 
دولــت جدیــد در برنامــه اش بــا آن مواجــه خواهــد بود؛ 
ایــن وعــده ای اســت کــه آقــای روحانــی مطــرح کــرده 
ــم  ــت دوازده ــان دول ــا پای ــق ت ــر مطل ــه: فق ــت ک اس
برطــرف و ســاخت مســکن اجتماعــی محرومــان آغــاز 

خواهــد شــد.  
فســاد بــه معنــی اعــم جامعــه را می رنجانــد کــه 
نیازمنــد توجــه اســت؛ از فســاد مالــی، اداری تــا 
ــا  ــدون هیــچ ماحظــه ای ب ــد ب ســایر مفاســد، کــه بای
ــی  ــن کارهای ــی از مهم تری ــن یک ــود و ای ــه ش آن مقابل
ــردم را  ــق آن م ــا تحق ــد ب ــت می توان ــه دول ــت ک اس

ــد. ــر کن امیدوارت
یکــی از مــوارد بســیار ضــروری، حــذف قاچــاق اســت؛ 
اگــر قاچــاق کاال حــذف شــود، شــرایط اقتصــادی 
ــد امــروز فــارغ  بهتــر خواهــد شــد. مــردم انتظــار دارن
ــه  ــت ب ــد خدم ــل جدی ــی، فص ــای انتخابات از رقابت ه
ــا  ــود و مطمئن ــوده ش ــم گش ــت دوازده ــور در دول کش
ــای  ــط آق ــا توس ــن وعده ه ــدن ای ــی ش ــر اجرای منتظ
ــر از ایــن  روحانــی هســتند. البتــه هــم وعده هــا زیادت
اســت و هــم انتظــارات مــردم بیــش از ایــن کــه در این 

ــه آن نیســت.  ــن ب ســطور امــکان پرداخت

ــورای  ــس ش ــته مجل ــی روز گذش ــه علن در جلس
ــی  ــاون پارلمان ــری، مع ــینعلی امی ــامی حس اس
رئیس جمهــور، فهرســت وزرای پیشــنهادی کابینــه 
ــه داد  ــس ارائ ــه مجل ــه هیئت رئیس ــم را ب دوازده
ــه گمانه زنی هــای زیــادی کــه در ایــن مــدت  ــا ب ت
ــی مطــرح شــد،  ــه دوم روحان ــراد کابین ــاره اف درب

پایــان دهــد. 
در  اســم  تعــدادی  روز  هــر  مــدت  ایــن  در 
ــاد؛  ــا می افت ــر زبان ه ــر س ــف ب ــانه های مختل رس
افــرادی  می گفــت  همیشــه  روحانــی  امــا 
پیــش  در  مســیر  کــه   می کنــد  انتخــاب  را 
ــد و  ــه دهن ــم را ادام ــت یازده ــده در دول گرفته ش
ــده برطــرف  ــت آین ــل را در دول ــت قب نواقــص دول

ــد.  کنن
بخشــی  تــا  داریــم  تــاش  ایــن گــزارش  در 
پیشــنهادی  وزرای  لیســت  نفــرات  ســوابق  از 
رئیس جمهــور، روحانــی را کــه بــه مجلــس ارائــه 

شــده، بررســی کنیــم.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

محمدجــواد آذری جهرمــی، 3۶ ســاله، میــزان 
ــدرت.  ــرق ق ــی ب ــات مهندس تحصی

در ســوابق اجرایــی او معــاون وزیــر ارتباطــات، 
رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت 
ــده می شــود. همچنیــن  ارتباطــات زیرســاخت دی
گفتــه می شــود وی پیــش از وزارت ارتباطــات 
مدتــی هــم در وزارت اطاعــات خدمــت کــرده 

ــت. اس
 وزارت اطالعات

 ســید محمــود علــوی، ۶3 ســاله، دکتــری فقــه و 
مبانــی  حقــوق  اســامی. 

وزارت اطاعــات دولــت یازدهــم، نماینــده مجلــس 

خبــرگان رهبــری، نماینــده ادوار اول، دوم، چهــارم 
و پنجــم مجلــس شــورای اســامی، رئیــس  
ســازمان عقیدتی سیاســی  ارتــش از مهم تریــن 

مســئولیت های علــوی در ایــن سال هاســت.
 وزارت اقتصاد و دارایی

مســعود کرباســیان، ۶۱ ســاله، دکتــری مدیریــت 
بازرگانــی.

 در ســوابق اجرایــی او معــاون وزیــر اقتصــاد، 
ــران،  ــامی  ای ــوری  اس ــرک جمه ــس  کل گم رئی
معــاون وزیــر صنایــع ســنگین، معــاون وزیــر 
ــی و  ــاور عال ــت، مش ــر نف ــاون وزی ــی، مع بازرگان

معــاون شــهردار تهــران دیــده می شــود.
 وزارت امور خارجه

 محمدجــواد ظریــف، ۵۸ ســاله، دکتــری حقــوق 
ــت  ــه دول ــور خارج ــر ام ــل. وزی ــط بین المل و رواب
یازدهــم، ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در ســازمان 
ملــل متحــد و معــاون وزیــر امــور خارجــه، از 
ایــن  در  او  مســئولیت های  مهم تریــن  جملــه 

سال هاســت.
 وزارت آموزش و پرورش

و  بطحایــی، ۵۴ ســال ســن   ســید محمــد 
دولتــی. مدیریــت  کارشــناس  ارشــد 

او  معــاون پشــتیبانی و   در ســوابق اجرایــی 
توســعه مدیریــت وزارت آمــوزش و پــرورش، 
ــازمان  ــردی س ــارت راهب ــی نظ ــز مل ــس مرک رئی
برنامــه و بودجــه کشــور، سرپرســت ســابق وزارت 

آمــوزش و پــرورش دیــده می شــود.
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
ــاله  ــمی، ۵۸ س ــی زاده  هاش ــن قاض ــید حس  س

ــم. ــص چش ــک متخص پزش

ــر بهداشــت دولــت یازدهــم و عضــو شــورای   وزی
عالــی جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی 
ــئولیت های او در  ــن مس ــه مهم تری ــران، از جمل ای

ــت. ــن سال هاس ای
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 علــی ربیعــی، ۶۲ ســاله و دارای مــدرک دکتــری 
مدیریــت.

 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دولــت یازدهم، 
مشــاور رئیس جمهــور در امــور اجتماعــی، معــاون 
ــئول  ــات و مس ــر اطاع ــی وزی ــی و پارلمان حقوق
اجرایــی و کمیتــه تبلیغــات دبیرخانــه شــورای 
عالــی امنیــت ملــی، مهم تریــن مســئولیت او 

ــوده اســت. ــون ب تاکن
 وزارت جهاد کشاورزی

 علی حجتی، ۶۲ ساله، مهندس عمران.  
ــر  ــر جهــاد کشــاورزی در دولــت یازدهــم، وزی وزی
ــاد ســازندگی و اســتاندار  ــر جه ــری، وزی راه و تراب
مهم تریــن  از جملــه  بلوچســتان،  و  سیســتان 

سال هاســت. ایــن  در  او  مســئولیت های 
 وزارت دادگستری

ــس  ــول، رئی ــد دزف ــی، متول ــا آوای ــید علیرض س
حســن  رئیس جمهــور  ویــژه  بازرســی  دفتــر 

روحانــی اســت.
 او پیش تــر معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان ثبــت 
ــتری  ــابق دادگس ــس کل س ــور و رئی ــوال کش اح
اســتان های تهــران، اصفهــان، مرکــزی و لرســتان 
ــار  ــوان مستش ــه عن ــس از آن ب ــت و پ ــوده اس ب

دادگاه عالــی انتظامــی قضــات منصــوب شــد.
 وزارت دفاع و پشتیبانی

ارتــش  امــرای  از  ســاله،   ۵۱ حاتمــی،  امیــر   
دانش آموختــه  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
دانشــگاه افســری امــام علــی)ع( و دانش آموخته 
مقطــع کارشناســی ارشــد از دانشــکده فرماندهی و 

ــت.  ــوس( اس ــش )داف ــتاد ارت س
معــاون اطاعــات ارتــش، معــاون نیــروی انســانی 
و جانشــین معــاون ارکان و امــور مشــترک ســتاد 
کل نیروهــای مســلح، از دیگــر مســئولیت های 

وی اســت.
ــه کار  ــروع ب ــا ش ــال ۱3۹۲ ب ــی در س ــر حاتم امی
ســردار حســین دهقــان بــه عنــوان وزیــر دفــاع در 
دولــت یازدهــم، بــه جانشــینی وی انتخــاب شــد و 
تــا بــه امــروز در ایــن مســئولیت مشــغول اســت.

 وزارت راه و شهرسازی
ــاد  ــری اقتص ــاله، دکت ــدی، ۶۰ س ــاس آخون  عب
سیاســی. وزیــر راه و شهرســازی دولــت یازدهــم، 
ــی  ــاون سیاس ــازی و مع ــکن و شهرس ــر مس وزی
وزیــر کشــور، از جملــه مهم تریــن مســئولیت های 

او در ایــن سال هاســت.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 محمد شریعتمداری، ۵۷ ساله.

دولــت  در  رئیس جمهــور  اجرایــی  معــاون   
شــورای  در  رئیس جمهــور  جانشــین  یازدهــم، 
عالــی ایرانیــان، شــورای عالــی فضایــی و شــورای 

اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی اســت. 
ــی،  ــن روحان ــم حس ــت یازده ــاز کار دول او در آغ
ــان و  ــت وزارت ورزش و جوان ــت روز سرپرس بیس
در دولــت اول و دوم ســید محمــد خاتمــی، وزیــر 

ــوده  اســت. بازرگانــی ب
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ســید عبــاس صالحــی، ۵۴ ســاله، دکتــری 
فلســفه. از جملــه مســئولیت های او می تــوان 
ــاد  ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــت فرهنگ ــه معاون ب

اســامی و سرپرســتی وزارت ارشــاد اشــاره کــرد. 
 وزارت کشور

 عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، ۵۸ ســاله، دارای 
ــانی. ــای انس ــری جغرافی ــدرک دکت م

بــه  می تــوان  او  مســئولیت های  جملــه  از    
وزارت کشــور در دولــت یازدهــم، نماینــده دوره 
چهــارم مجلــس شــورای اســامی، رئیــس دیــوان 
محاســبات کشــور، جانشــین فرمانــده کل قــوا در 
نیــروی انتظامــی، دبیــر کل ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
ــیما  ــازمان صداوس ــی س ــاون سیاس ــدر، مع مخ

ــرد. اشــاره ک
 وزارت نفت

بیــژن نامــدار زنگنــه، ۶۵ ســاله،  کارشناســی ارشــد 
ــی عمران. مهندس

  وزیــر نفــت )ســه دوره(،  وزیــر نیــرو )دو دوره(،  
معــاون  و  دوره(  )دو  ســازندگی  جهــاد  وزیــر 
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از 

اوســت. مســئولیت های  مهم تریــن  جملــه 
 وزارت نیرو

ــد  ــناس ارش ــاله، کارش ــرف، ۶۱ س ــب هللا بیط حبی
ــران. ــی عم مهندس

ــور مهندســی، پژوهــش  ــاون ام ــرو، مع ــر نی   وزی
ــر  ــی وزی ــاون آموزش ــت،  مع ــر نف ــاوری وزی و فن
ــرو، رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان  نی
ــئولیت های  ــه مس ــزد از جمل ــتاندار ی ــران و اس ته

او در ایــن سال هاســت.
 وزارت ورزش و جوانان

 مســعود ســلطانی فر، ۵۸ ســال ســن، کارشــناس 
ارشــد علــوم سیاســی. وزیــر ورزش و جوانــان 
در دولــت یازدهــم، رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی، اســتاندار گیــان، زنجــان و مرکــزی 
ــه  ــران از جمل ــارم ته ــهر چه ــورای ش ــو ش و عض

سال هاســت. ایــن  در  او  مســئولیت های 
گفتنــی اســت وزیــر علــوم در ایــن لیســت معرفی 
نشــده اســت. همچنیــن مســعود پزشــکیان گفت: 
ــتورکار  ــه وزرا در دس ــاد ب ــده رأی اعتم ــه آین هفت
صحــن علنــی مجلــس قــرار خواهــد گرفــت. مهــر

فهرست وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد

اصالحات در کابینه
بررسی سوابق وزرای پیشنهادی کابینه آینده

ادامه از صفحه اول

ســردار رســول ســنایی راد، معــاون سیاســی ســپاه 
ــبت روز  ــه مناس ــه ب ــانه ک ــاب رس ــی اصح در گردهمای
ــا برگــزار شــد،  ــگار در مرکــز فرهنگی رســانه ای صب خبرن
اظهــار داشــت: روز خبرنــگار در کشــور مــا بــه نــام 
ــا  ــگاران م ــن شــده و امــروز خبرن شــهید صارمــی مزی

ــتند. ــرم هس ــع ح ــدگان مداف ــانه ای رزمن ــاوران رس ی
وی افــزود: اگــر بــا جریــان تکفیــری مقابلــه نمی شــد، 
ایــن جریــان عمیق تریــن ضربــه را بــه اســام نــاب وارد 
ــرای از بیــن  ــکا و غــرب، تکفیری هــا را ب می کــرد؛ آمری
ــوری  ــد و امپرات ــت گرفتن ــه نیاب ــاب ب ــام ن ــردن اس ب

رســانه ای خــود را در اختیــار آنــان قــرار دادنــد.
معــاون سیاســی ســپاه ادامــه داد: در ابتــدای کار 
جریــان تکفیــری، نــوع فعالیــت رســانه ای و خبرســازی 

بــود کــه بــه اقدامــات آنــان دامــن زد و ادامــه مقابلــه بــا 
ایــن جریــان نیــز، بایــد بــا کمــک رســانه باشــد.

ــده  ــی دی ــوریه عائم ــرد: در س ــح ک ــنایی راد تصری س
می شــود کــه شکســت جریــان تکفیــری قطعــی اســت 
ــان را  ــر خودش ــی عم ــای پایان ــا و ماه ه ــا روز ه و آن ه
ــتن  ــوان نگهداش ــر ت ــروز دیگ ــرا ام ــد؛ زی ــی می کنن ط

ــد. ــل را ندارن ــه شــکل قب مناطــق ب
آغــاز  را  جدیــدی  بــازی  غربی هــا  داد:  ادامــه  وی 
ــن  ــری از بی ــان تکفی ــد جری ــد و بدشــان نمی آی کرده ان
ــن  ــه واقعیت هــا تمکی ــرود و امــروز ناچــار هســتند ب ب
کننــد. جریــان تکفیــری امــروز بهتریــن فضــا را در 
اختیــار رســانه های خــود قــرار داده اســت. باشــگاه 

خبرنــگاران

ــوص  ــس، درخص ــه مجل ــو هیئت رئیس ــی، عض ــروز نعمت به
حواشــی مراســم تحلیــف ریاســت جمهــوری دوازدهــم گفــت: 
آمریکایی هــا بــه دنبــال منــزوی نشــان دادن جمهــوری 
ــدد  ــای متع ــور هیئت ه ــا حض ــا ب ــد؛ ام ــران بودن ــامی ای اس
از کشــورهای مطــرح جهــان، ایــن پــروژه آن هــا بــا شکســت 

مواجــه شــد.
ــردن  ــگ ک ــال پررن ــه دنب ــتکبار ب ــانه های اس ــزود: رس وی اف
کشــورهای کوچــک حاضــر در ایــن مراســم بودنــد؛ در حالــی 
کــه هیئت هــای زیــادی از کشــورهای بــزرگ دنیــا نیــز در ایــن 

مراســم حاضــر بودنــد.
نعمتــی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه مراســم تحلیــف نشــان داد 
نه تنهــا در انــزوا نیســتیم، بلکــه کشــورهای بــزرگ دنیــا کــه بــا 
آن هــا ارتباطــات همه جانبــه ای در عرصــه سیاســت و اقتصــاد 

داریــم نیــز، حضــور پیــدا کردنــد.
حواشــی  بــه  اشــاره  بــا  مجلــس  هیئت رئیســه  عضــو 
ایجادشــده دربــاره عکــس گرفتــن تعــدادی از نماینــدگان بــا 
ــد  ــاق نبای ــن اتف ــه ای ــم ک ــت: معتقدی ــی گف ــکا موگرین فدری
می افتــاد؛ امــا نبایــد ایجــاد ایــن حاشــیه، کار بزرگــی را کــه در 
مراســم تحلیــف انجــام شــد و حاصــل بیــش از یــک مــاه و 
نیــم زحمــات دســتگاه های مختلــف بــود، بــه حاشــیه ببــرد.

بهره بــرداری  دنبــال  بــه  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  نعمتــی 
خاطرنشــان کــرد:  بــود،  مراســم  ایــن  دســتاوردهای  از 
از  بســیاری  بودنــد کــه  ایــن  دنبــال  بــه  عربســتانی ها 
ــزرگ  ــه نوعــی پدرب ــه خــود را ب ــه ک ــی منطق کشــورهای عرب
ــه  ــد ک ــدا نکنن ــور پی ــم حض ــن مراس ــدارد، در ای ــا می پن آن ه

البتــه بــا شکســت مواجــه شــدند. شــبکه خبــر

 تروریست ها در سوریه روز های پایانی 
عمر خود را سپری می کنند 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:  

ما در جهان منزوی نیستیم 

عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد:
 رویکرد برون گرایانه 
جمهوری اسالمی 

حشــمت هللا فاحت پیشــه، عضــو کمیســیون امنیــت 
ملــی، درخصــوص حضــور مقامــات کشــورهای 
منطقــه و فرامنطقــه در مراســم ســوگند رئیس جمهور 
و رایزنی هــای صورت گرفتــه در حاشــیه ایــن مراســم 
ــت  ــدد اس ــامی درص ــوری اس ــت: جمه ــار داش اظه
همچنــان رویکــرد برون گرایانــه خــود را در تعامــل بــا 
ــه نظــر می رســد ایــن  جامعــه ملــل حفــظ کنــد و ب
هــدف در مراســم تحلیــف بــه مقــدار جالــب توجهــی 

محقــق شــد.
ــای  ــوص ویژگی ه ــه درخص ــه از فاحت پیش در ادام
کابینــه دولــت دوازدهــم ســوال شــد کــه وی پاســخ 
داد: مــاک بنــده بــه عنــوان یــک نماینــده مجلــس 
ــه  ــان کابین ــد در چیدم ــت بای ــه دول ــت ک ــن اس ای

جدیــد بــه حــوزه تخصصــی افــراد توجــه کنــد.
وی بــا نگاهــی بــر عملکــرد چهارســاله دولــت 
روحانــی گفــت: واقعیــت آن اســت کــه دولــت 
در بخش هــای نفــت و گاز، بهداشــت و درمــان و 
ــایر  ــد؛ در س ــر ش ــد ظاه ــی کارآم ــت خارج سیاس
حوزه هــا عملکــرد متوســطی داشــت؛ امــا در عرصــه 
اقتصــادی و صنعــت بایــد بپذیریــم ناکارآمــد بــود و 

ــد. ــل نش ــور حاص ــرای کش ــی ب ــق چندان توفی
فاحت پیشــه حــوزه تولیــد و اشــتغال را پاشــنه 
آشــیل دولــت قبلــی بــه شــمار آورد و افــزود: انتظــار 
ــق  ــگاه عمی ــا ن ــب ب ــور منتخ ــی رود رئیس جمه م
ــص  ــه تخص ــه ب ــراد و توج ــته اف ــه گذش ــر کارنام ب
آن هــا وزرا را بــه مجلــس معرفــی کنــد تــا مشــکات 
عدیــده مــردم در حــوزه اقتصــادی هــر چــه ســریع تر 

مرتفــع شــود.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
از  نماینــدگان  داشــت:  عنــوان  دهــم  مجلــس 
مصلحت اندیشــی و اغمــاض در رأی اعتمــاد بــه 
ــا  ــه آن ه ــرا ک ــد؛ چ ــاب کنن ــنهادی اجتن ــر پیش وزی

در کارآمــدی یــا ناکارآمــدی وزیــر مــد نظــر ســهیم 
خواهنــد بــود. از ایــن رو بایــد در برابــر مــردم 

ــند. ــخگو باش پاس
شــخص  و  دولــت  آیــا  اینکــه  درخصــوص  وی 
بهتــر  کابینــه  یــک  تشــکیل  بــرای   روحانــی 
و قوی تــر بــا فراکســیون های مربوطــه مجلــس 
تعامــل مطلوبــی داشــت یــا خیــر، خاطرنشــان 
ــردان  ــه دولتم ــر اینک ــی ب ــود مبن ــاری ب ــرد: اخب ک
ــی  ــس رایزنی های ــی مجل ــیون اصل ــه فراکس ــا س ب
ــوع تعامــل  ــا اعضــای فراکســیون از ن داشــته اند؛ ام
ــد  ــوص گایه من ــن خص ــس در ای ــا مجل ــت ب دول

ــد. جــام جــم بودن

امنیت
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،،
بــرای  روحانــی  پیشــنهادی  کابینــه 
دیــروز  حالــی  در  دوازدهــم  دولــت 
بــه مجلــس معرفــی شــد کــه نیمــی 
تغییــر  دســتخوش  وزارتخانه هــا  از 

شــده اند 

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

تمام گزینه ها روی میز است
علی اکبــر صالحــی، رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی، در 

ــی  ــرد: در صورت ــام ک ــی اع گفت وگوی
ــد  ــض کن ــام« را نق ــکا »برج ــه آمری ک

تمــام گزینه هــا روی میــز اســت.
ــم  ــد می دان ــت: بعی ــه گف وی در ادام
واشــینگتن اقــدام بــه این چنیــن کاری 
کنــد؛ زیــرا متحمــل ضــرر خواهد شــد.

بــا  خــود  گفت وگــوی  در  صالحــی 
»المیادیــن« تصریــح کــرد: پاســخ 
ــا چگونگــی تعامــل  ــران متناســب ب ای

ــود. ــد ب ــکا خواه ــت آمری دول
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در ادامــه گفــت: وقتــی 
ــق  ــورها تواف ــر کش ــیه و دیگ ــن، روس ــا، چی ــه اروپ اتحادی
ــد، خــروج آمریــکا از ایــن توافــق،  هســته ای را تاییــد کرده ان

ــت.  ــد گذاش ــری نخواه ــرای آن تاثی ــه اج ــر ادام ب
ــورها  ــر کش ــد، دیگ ــض کن ــق را نق ــن تواف ــکا ای ــر آمری اگ
ــن  ــد داشــت و ای ــده خواهن ــر عه مســئولیت اجــرای آن را ب
مســئولیت مــا نیســت؛ زیــرا آژانــس انــرژی اتمــی حــدود ۷ 
بــار اعــام کــرده کــه ایــران بــه برجــام متعهــد بــوده اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل هیــچ زمینــه ای بــرای نقــض ایــن توافــق 

ــدارد. وجــود ن
ــه  ــران ب ــه ای ــد ک ــرد روزی نرس ــدواری ک ــراز امی ــی اب صالح
شــرایط قبــل از توافــق هســته ای بازگــردد و در ادامــه گفت: از 
زمــان شــروع مذاکــرات، احتمــال نقــض توافــق نیــز مطــرح 

ــرای بازگشــت  ــه همیــن دلیــل پل هــای متعــددی ب شــد؛ ب
ــه  ــی ب ــل، حت ــت قب ــه وضعی ســریع ب
اندیشــیده            قبــل  از  بهتــر  وضعیــت 

شــد.
»المیادیــن«،  اســاس گــزارش  بــر 
علی اکبــر صالحــی برجــام را »تاریخــی« 
ــان  ــرور زم ــه م ــار آن ب ــه آث ــد ک خوان
ــود و از  ــده می ش ــتر دی ــتر و بیش بیش
اینکــه نقــش پررنگــی در مذاکــرات 

ــرد. ــنودی ک ــراز خش ــته، اب داش
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ســپس تصریــح کــرد: 
اورانیــوم  غنی ســازی  جملــه  از  هســته ای  فعالیت هــای 
تولیــد آب ســنگین و طراحــی جدیــد رآکتــور اراک بــا کمــک 
چینی هــا بــه عــاوه اســتخراج معــادن اورانیــوم، بهتــر از قبــل 
ــاره  ــی درب ــات داخل ــانه ها از اختاف ــه رس ــه دارد و آنچ ادام
توافــق هســته ای می گوینــد، فقــط یــک رویارویــی سیاســی 

ــه بیشــتر.  اســت، ن
ــا  رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی همچنیــن گفــت: روابــط ب

روســیه در حــال پیشــرفت اســت. 
ــور از  ــان دو کش ــترک می ــای مش ــه طرح ه ــه ب وی در ادام
جملــه ســاخت دو نیــروگاه اتمــی بــزرگ و جدید در بوشــهر و 
در کنــار نیــروگاه اتمــی فعلــی اشــاره کــرد و افــزود: روابــط مــا 
بــا روســیه، به ویــژه در زمینــه هســته ای، بســیار بســیار زیــاد 

و عمیــق و گســترده اســت. فــارس

ــور  ــر کش ــی وزی ــاون امنیتی انتظام ــاری، مع ــین ذوالفق حس
ــتاد  ــترک س ــت مش ــیه نشس در حاش
اربعیــن  ســتاد  و  اربعیــن  مرکــزی 
ــگاران  مســتقر در عــراق در جمــع خبرن
اظهــار داشــت: پــس از اتمــام اربعیــن 
فعالیت هــای ســتاد  ســال گذشــته 
شــد  آغــاز  امســال  اربعیــن   بــرای 
و حتــی در روزهــای انتخابــات هــم 

ــود. ــرار ب ــا برق ــات م جلس
وی ادامــه داد: اصــول و سیاســت های 

اربعیــن مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و آســیب ها و اشــکاالتی 
ــر  ــد و ب ــی ش ــت، ارزیاب ــود داش ــته وج ــال گذش ــه در س ک

ــت. ــورت گرف ــزی ص ــاس آن برنامه ری اس
معــاون امنیتی انتظامــی وزیــر کشــور بــه بحــث ورود غیرقانونی 
بــه عــراق بــرای ســفر اربعیــن اشــاره کــرد و در این بــاره گفــت: 
ــث ورود  ــن بح ــا همی ــکل م ــن مش ــته، مهم تری ــال گذش س
غیرقانونــی بــود. بــرای آن برنامه ریــزی گســترده انجــام شــده 

ــه هیچ وجــه نبایــد صــورت گیــرد. و ایــن موضــوع ب
ــران در عــراق گفــت:  ــه زائ ــاره نحــوه خدمات رســانی ب وی درب
مــردم و دولــت عــراق میزبــان زائــران هســتند؛ آنچــه در عــراق 
انجــام می دهیــم، انتقــال نــذورات مــردم ایــران بــرای زائــران 
امــام حســین)ع( اســت. اگــر بــه ایــن موضــوع توجــه نکنیــم، 
ــام  ــه تم ــود ک ــور می ش ــد و تص ــود می آی ــه وج ــکل ب دو مش
آســمان و تغذیــه زائــران ایرانــی در عــراق بایــد توســط ایــران 

انجــام شــود کــه مــا چنیــن مســئله ای نداریــم.
عــراق  در  کــرد:  اضافــه  ذوالفقــاری 
نمی خواهیــم تفکیکــی میــان زائــران 
شــویم؛  قائــل  غیرایرانــی  و  ایرانــی 
ادغــام  را  موکب هــا  از  بخش هایــی 
را  امکانــات  از  بعضــی  و  می کنیــم 
قــرار  عراقــی  موکب هــای  اختیــار  در 

. هیــم می د
ذوالفقــاری از مــردم خواســت تــا از 
بــرای ســفر  را  الزم  اقدامــات  امــروز 
اربعیــن انجــام دهنــد و کار هــا را بــه لحظــه آخــر واگــذار نکننــد 
و افــزود: آموزش هــای مــا از طریــق رســانه ها و تدویــن 

کتابچه هایــی بــه مــردم ارائــه خواهــد شــد.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه حرکــت کاروان هــا 
از چــه زمانــی آغــاز می شــود، گفــت: ســال گذشــته ۲ میلیــون 
و ۴۰۰ هــزار نفــر اعــزام شــدند. بــرآورد مــا بــرای امســال ایــن 
اســت کــه ایــن تعــداد افزایــش داشــته باشــد؛ امــا بــه صــورت 
دقیــق نمی تــوان بــرآورد کــرد کــه چــه تعــداد از مــردم تصمیــم 

ــد. ــه ســفر می گیرن ب
معــاون امنیتی انتظامــی وزیــر کشــور خاطرنشــان کــرد: بایــد 
اقداماتــی انجــام دهیــم کــه تعــداد قابــل قبولــی زائــر راهــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــتان عراق ــد دوس ــوند و تاکی ــن ش اربعی
ــر  ــوی بهت ــارت از نظــر شــکلی و معن ــرود و زی ــاال ب ــت ب کیفی

ــرد. دانشــجو ــورت گی ص

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در نشست ستاد مرکزی اربعین:

ورود غیرقانونی به عراق نباید انجام شود 



کوتاه اخبار 
قطار مسافربری زاهدان - اصفهان 

راه اندازی می شود
همزمــان بــا هفتــه دولــت، قطــار مســافربری 
ــه کار  ــاز ب ــی آغ ــیر ریل ــان در مس ــدان - اصفه زاه

ــرد.  ــد ک خواه
راه آهــن  حرکــت  و  ســیر  بهره بــرداری  معــاون 
جمهــوری اســامی ایــران گفــت: بــا توجــه بــه 
مســیر پرترافیــک بــاری و مســافری بیــن اصفهان و 
زاهــدان و همچنیــن تعییــن سیســتان و بلوچســتان 
بــه عنــوان مقصــد گردشــگری، راه انــدازی ایــن 

ــت.  ــروری اس ــار ض قط
محمــدی افــزود: راه انــدازی ایــن قطــار بــا مشــارکت 
بخــش خصوصــی انجــام می شــود کــه امیدواریــم 
بــر اســاس افزایــش ضریــب اشــتغال و جوابگویــی 
بــه ســرمایه گذاری های الزم بخــش خصوصــی، 
ــداوم و ادامــه مســیر داشــته  ــن قطــار ت حرکــت ای

باشــد. 
مدیــر کل راه آهــن جنــوب شــرق کشــور هــم در ایــن 
ــش از 152  ــی بی ــه جابه جای ــاره ب ــا اش ــوص ب خص
هــزار نفــر مســافر در ســال گذشــته از طریــق راه آهن 
در ســال  راه آهــن  بیشــترین مســافران  گفــت: 
ــوده اســت.  ــران - زاهــدان ب گذشــته از مســیر ته

ارجونــی بــا اشــاره بــه افزایــش 28 درصــدی 
جنــوب  راه آهــن  طریــق  از  مســافر  جابه جایــی 
شــرق گفــت: در 4 ماهــه اول ســال جــاری حــدود 

55 هــزار مســافر جابه جــا شــده اســت. 
وی حمــل خــودرو بــا قطــار را یکــی دیگــر از 
خدمــات حمــل و نقــل ریلــی بــه شــهروندان 
سیســتان و بلوچســتان بیــان کــرد. صداوســیما

تخفیف 50 درصدی شهریه 
دانشگاه آزاد برای مناطق محروم

ــدی  ــف 50 درص ــگاه آزاد از تخفی ــخنگوی دانش س
ــرای دانشــجویان مناطــق  ــن دانشــگاه ب شــهریه ای
محــروم خبــر داد. دکتــر مجتبــی علــوی فاضــل بــا 
اشــاره بــه سیاســت های دانشــگاه آزاد اســامی 
ــگان  ــان و نخب ــتعدادهای درخش ــذب اس ــرای ج ب
مناطــق محــروم اظهــار کــرد: بــرای اینکــه بتوانیــم 
در مناطــق محــروم افــراد مســتعد و نخبــه را جــذب 
کــرده و شــرایط تحصیــل را بــرای ایــن افــراد همــوار 
کنیــم تــا فشــار مالــی کمتــری بــر روی آن هــا باشــد 
ــت  ــس هیئ ــی رئی ــر اســاس سیاســت های اباغ ب
امنــای دانشــگاه آزاد و تاکیــد رئیــس دانشــگاه 
ــروم  ــق مح ــجویان مناط ــرای دانش ــس ب ــن پ  از ای
و کم برخــوردار، 50 درصــد کاهــش شــهریه خواهیــم 

داشت. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه سیاســت تخفیــف شــهریه 
ــهیل  ــرای تس ــوردار ب ــروم و کم برخ ــق مح در مناط
جــذب نخبــگان در دانشــگاه آزاد امــکان خوبــی 
اســت کــه اجرایــی می شــود، گفــت: از مهــر 96 
دانشــگاه  وارد  مناطــق محــروم  از  افــرادی کــه 
می شــوند، از 50 درصــد تخفیــف شــهریه برخــوردار 

ــتند.  هس
ــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن  علــوی فاضــل همچنیــن ب
مقاطــع  دانشــجویان  شــامل  شــهریه  تخفیــف 
ــی و کارشناســی دانشــگاه آزاد خواهــد شــد،  کاردان
ــدوق  ــت صن ــعه فعالی ــن توس ــرد: همچنی ــار ک اظه
رفــاه در راســتای سیاســت های حمایتــی دانشــگاه 
ــگان در  ــت از نخب ــت و حمای ــتورکار اس آزاد در دس

ــاد شــروع شــده اســت. ــه ابع هم

کوتاه از اقتصاد
سلطه سرمایه های تجاری 

اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور
مشــاور ســابق وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی 
ســلطه ســرمایه های تجــاری را اصلی تریــن مشــکل 
ــل  ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــور عنــوان ک اقتصــاد کش
ناکارآمــدی نظــام مالیاتــی کشــور، نهادهــای قــدرت 
وارد فضــای اقتصــادی کشــور شــدند کــه ایــن 
شــرایط کامــا بــه زیــان بخــش خصوصــی خواهــد 

ــود.  ب
حســین راغفــر اظهــار داشــت: اقتصــاد، یــک پدیــده 
کارکــرد  و  اســت  پیچیــده  بســیار  چندوجهــی 
ــر از عملکــرد نظام هــای بانکــی  اقتصــاد کشــور متأث
و  صنعــت، کشــاورزی  بخش هــای  مالیاتــی،  و 
خدمــات، تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی، توزیــع درآمــد، 
ــاق و  ــی، اخ ــاختار سیاس ــی، س ــرمایه اجتماع س

ــت.  ــگ اس فرهن
ــکات  ــران از مش ــاد ای ــه اقتص ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــرد، تصری ــج می ب ــی رن ــاختاری تاریخ س
مادامــی کــه بــه ایــن مشــکات تاریخــی نپردازیــم 
در یــک چرخــه باطــل محصــور می شــویم و امــکان 

ــم داشــت.  حــل معضــل را نخواهی
ــه عنــوان  راغفــر افــزود: امــروزه از اقتصــاد ایــران ب
ــام بــرده می شــود  اقتصــاد ســرمایه داری رفاقتــی ن
کــه شــاخصه های آن تخصیــص اعتبــارات بانکــی بــه 
دوســتان و هم پیالگی هــای سیاســی، تخصیــص 
فرصت هــای انحصــار و شــبه انحصار بــه رفقــا و 

ــت.  ــذاری اس ــام قیمت گ ــتکاری در نظ دس
راغفــر تاکیــد کــرد: در صــورت فعــال شــدن بخــش 
خصوصــی، نیــازی بــه ورود نهادهــای امنیتــی، 
نظامــی و انتظامــی در اقتصــاد کشــور نخواهــد بــود 

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــی افزای ــای مالیات و درآمده
مشــاور ســابق وزارت رفــاه و تأمیــن اجتماعــی 
ــع  ــه مناب تصریــح کــرد: مادامــی کــه اقتصــاد مــا ب
طبیعــی و درآمدهــای نفتــی وابســته اســت، رکــود، 
تــورم و فســاد در آن ســاختاری اســت؛ پــس 
ناگزیــر بــه انتقــال ایــن اقتصــاد بــه تولیــد نیــروی 

کار و خاقیــت و نــوآوری هســتیم. ایمنــا

شایعات جدید درباره آنر نوت 9
شــایعاتی منتشــر شــده مبنــی بــر اینکــه فبلــت آنــر 
ــدون حاشــیه و چیپ ســت  ــا نمایشــگر ب ــوت 9 ب ن
جدیــد کریــن 670 مجهــز خواهــد شــد. بــر اســاس 
ــن  ــده، ای ــر ش ــن منتش ــاره  کری ــه درب ــی ک اطاعات
تراشــه بــر اســاس معمــاری 12 نانومتــری توســعه 
یافتــه و گمانه زنی هــا حاکــی از آن هســتند کــه 
چهــار هســته پردازشــی Cortex A53 بــا فرکانــس 
2.0 گیگاهرتــز بــرای هــر هســته آن در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. 
ایــن سیســتم روی یــک چیــپ بــا واحــد پردازشــگر 
ــود.  ــد ب ــراه خواه ــی MP4 Mali G72 هم گرافیک
ــن  ــاره ای ــتری درب ــات بیش ــال حاضــر، اطاع در ح
چیپ ســت بــه دســت نیامــده و مشــخص نیســت 
کــه شــرکت ســازنده، چــه زمانــی از تراشــه  جدیــد 

خــود رونمایــی خواهــد کــرد. 
ــز  ــی مجه ــه اصل ــن دوگان ــه دوربی ــوت 9 ب ــر ن آن
 13 یــا   12 سنســور  دو  چینــش  می شــود؛ 
ــود  ــد ب ــی خواه ــب، افق ــن عق ــلی دوربی  مگاپیکس
و یــک فــاش LED دوگانــه )بــا دو رنــگ متفاوت( 
شــده                                                                       گرفتــه  نظــر  در  اصلــی  دوربیــن  بــرای 

ــت.  اس
ثبــت تصاویــر و ویدئوهــای ســلفی بــر عهــده شــاتر 
8 مگاپیکســلی در جلــوی گوشــی و در حاشــیه 

ــت.  ــگر اس ــاالی نمایش ب
انتظــار مــی رود باتــری ایــن دســتگاه 4600 یــا 5100 

ــر ســاعتی باشــد. زومیــت میلی آمپ

ــای  ــتفاده از کارت ه ــرهای اس ــذف دردس ح
بانکــی در یــک بســتر امــن و جایگزینــی 
مــورد  ابزارهــای  از  بســیاری  بــا  موبایــل 
ــه  ــی را ب اســتفاده امــروزی، پرداخــت موبایل
یکــی از ضرورت هــا تبدیــل کــرده اســت؛ بــه 
نظــر می رســد ایــن امــر نیــز در حــال تحقــق 
اســت تــا شــعار دولــت همــراه بیــش از 

ــود.  ــی ش ــش عمل پی
ــل، در ســال های  ــا موبای موضــوع پرداخــت ب
ــا گســترش گوشــی های هوشــمند  ــر و ب اخی
ــت  ــرای پرداخ ــان تر ب ــی آس ــوان راه ــه عن ب

مطــرح شــده اســت. 
می توانــد  موبایــل  پرداخــت  ســرویس 
 )POS( ــوان ــتگاه های کارتخ ــن دس جایگزی
شــود. ایــن کار می توانــد از طریــق وارد کــردن 
ــا NFC انجــام  کدهــای دســتوری USSD ی
شــود. بــه ایــن ترتیــب کاربــر در هــر مکانــی 
بــا اســتفاده از موبایــل امــکان پرداخــت 

ــت.  ــد داش خواه
در  اســت کــه  شــیوه ای   ،NFC فنــاوری 
دســتگاه  دو  بیــن  بی ســیم  ارتباطــی  آن 
در مجــاورت همدیگــر در فاصلــه ای کوتــاه 
ــد ســانتیمتر( برقــرار می شــود.  )حداکثــر چن
امــروزه تعــداد گوشــی هایی کــه از تراشــه 
NFC اســتفاده و ایــن ســامانه را پشــتیبانی 
افزایــش          حــال  در  روزبــه روز  می کننــد، 

ــت.  اس
مهم تریــن کاربــرد NFC پرداخــت پــول از 
ــرای  ــت. ب ــمند اس ــی های هوش ــق گوش طری
ــه  ــوط ب ــات مرب ــر اطاع ــور، کارب ــن منظ ای
کارت اعتبــاری خــود را در گوشــی ذخیــره 
می کنــد و در زمــان خریــد، گوشــی را بــه 
ــا  ــد ت ــک می کن ــوان نزدی ــتگاه NFCخ دس

ــود. ــام ش ــت انج پرداخ

 چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت 
موبایلی

ــی  ــائل امنیت ــل مس ــه دلی ــدا ب ــان ابت از هم
مقاومت هایــی از طــرف بانــک مرکــزی و 
رگوالتــوری دربــاره ایــن روش هــای پرداخــت 
وجــود داشــت؛ امــا اواخــر پاییــز ســال 
ــاوری  ــر کل فن ــی، مدی گذشــته ناصــر حکیم
بانــک مرکــزی، از آماده ســازی  اطاعــات 
ــر  ــداری ب ــرای بانک ــاز ب ــورد نی ــاخت م زیرس
ــت: »در  ــر داد و گف ــراه خب ــن هم ــتر تلف بس
ــای  ــازی کارت ه ــا شبیه س ــه ب ــیوه ک ــن ش ای
ســیم کارت های  می شــود،  انجــام  بانکــی 
مشــتریان جــای کارت هــای بانکــی را می گیــرد.« 
ایــن خبــر تــا حــدی چــراغ ســبز بانــک 
ــت در عرصــه پرداخــت  ــرای فعالی ــزی ب مرک

ــود.  ــی ب موبایل

ــه بحــث  ــس از آن ب ــز پ ــود واعظــی نی محم
ــاره  ــل اش ــتر موبای ــر بس ــی ب ــات بانک خدم
کــرد و بــا بیــان اینکــه بایــد احتیــاط در 
رگوالتــوری بانکــی را اندکــی مدیریــت کــرد تــا 
ســرعت تحــوالت بیشــتر شــود، گفــت: بایــد 
از پتانســیل جدیــد اســتفاده کنیــم؛ ولــی کار 

مــا در بخــش کارشناســی و بروکراســی درگیر 
ــارم  ــوم و چه ــل س ــوالت نس ــا تح ــت. ب اس
تلفــن همــراه کــه رخ داده، اکنــون هــر تلفــن 
ــی و  ــش کارت بانک ــد نق ــمندی می توان هوش
ــس  ــد؛ پ ــته باش ــوان را داش ــتگاه کارتخ دس
رگوالتــوری بانکــی بــا رگوالتــوری فنــاوری 

ــد.  ــر کار کنن ــد هماهنگ ت ــات بای اطاع
مدت هاســت  کــرد:  اظهــار  همچنیــن  وی 
بــه دنبــال ارتبــاط نزدیــک موبایــل بــا بانــک 
بوده ایــم؛ امــا متاســفانه در سیســتم بانکــی مــا 
ــرد.  ــورت می گی ــدی ص ــش از ح ــاط بی احتی
صحبت هایــی شــده و امیدواریــم شــرایط 
ــبختانه  ــون خوش ــود. اکن ــم ش ــری حاک بهت
شــده  راه انــدازی  مشــترک   یــک کمیتــه 
ــیف  ــای س ــا آق ــه ب ــه ای ک ــس از جلس و پ
پیگیــری  مــورد  موضــوع  ایــن  داشــتیم، 
ــتان  ــرا دوس ــت؛ زی ــه اس ــرار گرفت ــتر ق بیش
می داننــد پرداخــت الکترونیــک در بســتر 
موبایــل، بخشــی از شــبکه ملــی اطاعــات و 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــت الکترونیک دول
 رونمایی رسمی از پرداخت 

NFC الکترونیک با
ــزی از  ــک  مرک ــمی بان ــی رس ــی رونمای در پ
بــه الکترونیــک موســوم  پرداخــت  روش 
ــه  ــی ب ــت موبایل ــه پرداخ ــن ارائ NFC اولی
ــاب ســال  صــورت گســترده در نمایشــگاه کت

ــاد.  ــاق افت ــاری اتف ج
بدیــن ترتیــب ناصــر حکیمــی، مدیــر کل 
فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی، با تشــریح 
ــه  ــاره مجــوز ب ــزی درب ــک مرک بخشــنامه بان
ــی  ــای موبایل ــاز پرداخت ه ــرای آغ ــا ب بانک ه
بــه توســعه  بــا توجــه  در کشــور گفــت: 
هوشــمند  همــراه  تلفن هــای  از  اســتفاده 
جدیــد  ابزارهــای  از  اســتفاده  کشــور  در 

ــروش  ــای ف ــن پایانه ه ــه جایگزی پرداخــت ک
اینترنتــی  پرداخت هــای  یــا  خودپردازهــا 
شــود، در جامعــه احســاس می شــد. در ایــن 
ــتفاده از کارت  ــدون اس ــا ب ــیوه پرداخت ه ش
و بــا اســتفاده از نشــان گذاری کارت هــای 

بانکــی در بســتر امــن انجــام می شــود.
 بــا نزدیــک کــردن گوشــی هوشــمند بــه 
فنــاوری  بــه  کــه  فروشــی  پایانه هــای 
ــکل  ــه ش ــات ب ــند، اطاع ــز باش NFC مجه
نرم افزارهایــی  طریــق  از  نشان گذاری شــده 
کــه در گوشــی نصــب شــده، بــه شــبکه 
از پــردازش  الکترونیکــی منتقــل و پــس 
اطاعــات، پرداخــت انجــام می شــود کــه 
کل ایــن مراحــل کمتــر از 10 ثانیــه طــول 

 . می کشــد
حکیمــی همچنیــن اظهــار کــرد: بــا ایــن 
جدیــد  پرداخت هــای  انــواع  می تــوان  کار 
ــرد  ــف ک ــت تعری ــای پرداخ ــرای نظام ه را ب
و حتــی پرداخــت ارقــام پاییــن را بــدون 
ــتری  ــه مش ــقفی ک ــز و در س ــردن رم وارد ک
ایــن  همچنیــن  داد.  انجــام  می خواهــد، 
فنــاوری از امنیــت بســیار زیــادی نســبت بــه 
ــت  ــت. امنی ــوردار اس ــی برخ ــای بانک کارت ه
کارت هــای مغناطیســی بــا یــک رمــز تأمیــن 
موبایلــی  پرداخــت  بــرای  امــا  می شــود؛ 
دســت کم بــه ســه رمــز شــامل رمــز ورود بــه 
تلفــن، رمــز ورود بــه نرم افــزار و رمــز دوم 
کارت نیــاز اســت و بنابرایــن حتــی در صــورت 
گــم شــدن گوشــی مشــکلی بــرای مشــتری 

پیــش نمی آیــد.
 پرداخت موبایلی، الزمه تحقق 

دولت الکترونیک
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  نهایــت  در 
برگــزاری  از  مردادمــاه  اوایــل  اطاعــات 
ــزی در  ــک مرک ــس کل بان ــا رئی ــاتی ب جلس
راســتای خدمــات پرداخت هــای الکترونیــک 
ــار کــرد: تحقــق  ــر داد و اظه روی موبایــل خب
الکترونیــک  دولــت  از خدمــات   بســیاری 
ــی شــدن  ــه اجرای ــوط ب ــراه، من ــت هم و دول
بانــک  همــکاران  اســت.  موضــوع  ایــن 
مرکــزی قــول دادنــد هــر چــه ســریع تر 
خدمــات پرداخــت موبایــل را بــه طــور کامــل 

ــد.  ــرار کنن برق
وی بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره مذاکــره 
ــی  ــرای پرداخــت موبایل ــزی ب ــک مرک ــا بان ب
در  مرکــزی  بانــک  گذشــته  در  گفــت: 
پرداخــت  طریــق  از  کــه  برداشــت هایی 
عمــل  محتــاط  داشــت،  وجــود  موبایلــی 
ــان پیــدا کــرد  می کــرد؛ امــا در نهایــت اطمین
ســبکی کــه مــا ارائــه کردیــم و امــروز در دنیــا 
مصطلــح اســت، لطمــه ای بــه رگوالتــوری 
و  نمی کنــد  وارد  آن هــا  بانکــی  و  مالــی 
مــردم نیــز امنیــت دارنــد. بنابرایــن بــا توجــه 
ــی  ــت الکترونیک ــاز اول دول ــدازی ف ــه راه ان ب
از  بانکــی  فعالیت هــای  ایــن  از  بخشــی 
 طریــق موبایــل می توانــد اســتفاده شــود 
ــی  ــا آخــر شــهریور عملیات ــر ت و بخشــی دیگ

ــد. ایــران جیــب ــد ش خواه

چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی

 موبایل جایگزین 
کارت های بانکی می شود

رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
کشــورهای  در  گفــت:  مشــتری مداری  بــر  تاکیــد  ضمــن 
ــاس را  ــی آن لب ــد و حت ــاکی می خرن ــی پوش ــعه یافته وقت توس
ــد  ــد و می گوین ــه می کنن ــازه مراجع ــه مغ ــد ب ــند و بع می پوش
ــا ســلیقه مــن جــور نبــود و می خواهــم آن را پــس دهــم،  کــه ب
فروشــنده حتــی ســؤال هــم نمی پرســد؛ بلکــه کاال را پــس 
می گیــرد؛ چــون بــرای او مهــم اســت کــه اعتمــاد مشــتری را بــه 

ــد.  ــد حفــظ کن ــن برن ای
محمــود نوابــی، معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت  اظهــار 
کــرد: حتــی در بعضــی مواقــع در کشــورهای پیشــرفته تولیدکننده 
ــوان  ــه عن ــه ای را ب ــن، هزین ــس گرفت ــر پ ــاوه ب ــا فروشــنده ع ی
خســارت اعتمــاد برنــد بــه خریــداری کــه آن را نپســندیده، 
می پــردازد تــا دوبــاره مشــتری را حفــظ کنــد؛ ایــن دقیقــا پیــرو 
شــعار »مشــتری بایــد برگــردد، امــا کاال نبایــد برگــردد«، اســت. 

فقــط  مصرف کننــده  دیگــر  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مصرف شــونده نیســت، عنــوان کــرد: زمانــی مصرف کننــدگان مــا 
مجبــور بــه خریــد کاال و خدمــات بودنــد؛ امــا امــروز تنوعــی وجود 
ــدگان می دهــد.  ــه همــه مصرف کنن ــدرت انتخــاب را ب ــه ق دارد ک
ــا  ــز ب ــا نی ــود دارد و بنگاه ه ــوع وج ــدار از تن ــن مق ــه ای ــی ک زمان
ــا فروشــندگان  ــدگان ی ــروش مواجــه هســتند، تولیدکنن ــدم ف ع
ــتقبال  ــتری اس ــظ مش ــرای حف ــت هایی ب ــن سیاس ــد از چنی بای
ــه  ــن عرض ــت ممک ــن حال ــه بهتری ــان را ب ــد و کاالی خودش کنن

ــد.  کنن
ــی  ــده واقع ــده، مصرف کنن ــروز مصرف کنن ــی ام ــه نواب ــه گفت ب
اســت و اگــر بنــگاه اقتصــادی مشــتری محور و صــادرات محــور 
عمــل نکنــد و عمــا خــود را در خدمــت مصرف کننــده ندانــد، در 
ــه  ــه فناســت و بنگاه هایــی در ایــن زمین ایــن شــرایط محکــوم ب

رشــد خواهنــد داشــت کــه ایــن موضــوع را درک کننــد. ایســنا

مدیــر عامــل ســایپا زمــان خــروج پرایــد از چرخــه تولیــد ســایپا 
را اعــام کــرد.

 مهــدی جمالــی در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه خــودرو مشــهد 
ــرای  ــان اج ــه زم ــش از اینک ــم پی ــد داری ــه قص ــان اینک ــا بی ب
اســتانداردهای اجبــاری 83گانــه در تاریــخ اول دی ماه 97 برســد، 
پرایــد را از بــازار خــارج کنیــم، گفــت: دربــاره نگرانــی مــردم نســبت 
بــه جایگزینــی پرایــد هــم بایــد بگویــم در ســایپا مطالعــات خوبی 
انجــام و محصوالتــی طراحــی شــده تــا بتوانــد پاســخگوی نیازهــا 

باشــد. 
مدیــر عامــل ســایپا در ادامــه در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر 
ــهد  ــودروی مش ــگاه خ ــما در نمایش ــوالت ش ــبد محص ــه س اینک
نشــان می دهــد ســهم چینی هــا در محصــوالت ســایپا افزایــش 
یافتــه، افــزود: بــا پلت فــرم جدیــدی کــه در ســایپا طراحــی شــده، 

ــازار عرضــه می کنیــم.  ــه ب ــه زودی خودروهــای جدیــدی را ب ب

وی ادامــه داد: اولیــن نمونــه از ایــن خودروهــا اوایــل اســفندماه 
معرفــی می شــود و کامــا ایرانــی بــوده و همــه ســایق را تأمیــن 

خواهــد کــرد. 
ــودروی  ــان ورود خ ــاره زم ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــی در پاس جمال
ــا بیــان اینکــه بــه زودی و حداکثــر تــا اوایــل  ــازار ب کوئیــک بــه ب
ــم  ــاز خواهی ــک را آغ ــودروی کوئی ــروش خ ــهریورماه پیش ف ش
ــود.  ــازار می ش ــاه وارد ب ــودرو آبان م ــن خ ــرد: ای ــه ک ــرد، اضاف ک
همچنیــن مطالعــات در زمینــه قیمتگــذاری هــم در حــال انجــام 
ــروش قیمــت  ــاز پیش ف ــا آغ ــان ب ــه همزم ــه طــوری ک اســت؛ ب
را بــه صــورت قطعــی اعــام می کنیــم تــا مشــتریان بتواننــد بــه 
راحتــی خریــد کننــد. وی درخصــوص وضعیــت قــرارداد رنــو هــم 
گفــت: قــرارداد جدیــد رنــو بــا ایــدرو ارتباطــی بــه ســایپا نــدارد؛ 
ــود  ــد ش ــی 90 تولی ــوالت ال 90 و ب ــه محص ــی ک ــا زمان ــه ت البت

ــو ادامــه دارد. عصــر خــودرو ــا رن همــکاری مــا ب

۲۴ 5.9 درصد، رشد نقدینگی۱۰   میلیون تن، صادرات 
میعانات گازی

 درصد، افزایش سهم نفت 
در بودجه کشور

حجــم نقدینگــی در پایــان اردیبهشــت ماه امســال نســبت بــه 
مــاه مشــابه ســال قبــل رشــد ۲۴.۱ درصــدی داشــته اســت. آمــار صــادرات چهــار ماهــه ایــران حاکــی از آن اســت کــه 

حــدود ۵.۹ میلیــون تــن میعانــات گازی صــادر شــده اســت.

در حالــی کــه ســهم نفــت در بودجــه ســال های گذشــته بــه 
۲۵ درصــد رســیده بــود، در ســال ۹۶ بــاز هــم بــه ۳۵ درصــد 

افزایــش یافــت.
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،،
ســرویس پرداخــت موبایــل می توانــد 
کارتخــوان  دســتگاه های  جایگزیــن 
)POS( شــود. بــه ایــن ترتیــب کاربــر 
در هــر مکانــی بــا اســتفاده از موبایــل 

امــکان پرداخــت خواهــد داشــت

کویر تایر
ــال تأســیس شــد و  ــون ری ــک میلی ــا ســرمایه ی ــر در اواخــر ســال 1366 ب شــرکت کویرتای
عملیــات اجرایــی احــداث کارخانــه بــر اســاس موافقــت اصولــی صادرشــده از وزارت صنایــع 
و بــا ظرفیــت اســمی 25.500 تــن از نیمــه دوم 1370 در زمینــی بــه مســاحت 112 هکتــار در 
شهرســتان بیرجنــد آغــاز گردیــد و در 19 مهرمــاه ســال 1377 بــا صــرف 350 میلیــارد ریــال 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب ــون دالر ب ــری 84 میلی ــی و ارزب ــرمایه گذاری ریال س
شــرکت کویرتایــر، بزرگ تریــن واحــد صنعتــی اســتان خراســان جنوبــی اســت کــه در حــال 
حاضــر بیــش از 15 درصــد از تایــر تولیــدی کشــور )بــه لحــاظ وزنــی( و بیــش از 22 درصــد از 

تایــر تولیــدی کشــور )بــه لحــاظ عــددی( در ایــن کارخانــه تولیــد می شــود. 
شــرکت کویرتایــر اولیــن شــرکت تایرســاز ایرانــی اســت کــه دانــش فنــی طراحــی 
ــر( را از  ــر تای ــل برت ــواری )نس ــوب س ــدون تی ــیمی و ب ــت س ــال بل ــای رادی ــد تایره و تولی
ــرده  ــداری ک ــا خری ــرکت های اروپ ــنام ترین ش ــی از خوش ــلواکی، یک ــادور اس ــرکت مات  ش

است. 
ماشــین آالت و تجهیــزات نصب شــده در خــط تولیــد شــرکت کویرتایــر از برندهــای مشــهور 
ــه  ــودن ب ــز ب ــت مجه ــه عل ــه ب ــداری شــده ک ــن خری ــای نوی ــا تکنولوژی ه ــن ب ــا و ژاپ اروپ
ــزار دقیــق از جهــات متعــددی در صنعــت تایــر کشــور  سیســتم های پیشــرفته کنترلــی و اب

ــت. ــرد اس منحصربه ف

پرونــده  دیگــر  بــار  دولــت 
دریافــت مالیــات از ســپرده های 
بــاالی بانکــی را روی میــز آورده 
و می گویــد کــه قــرار اســت 
مالیــات  تنبــل،  پول هــای  از 
بگیــرد. حــال بایــد منتظــر رفتار 
ســپرده گذاران کان بانکــی بــود. 
از  ســود  دریافــت  پرونــده   
ــر  ــار دیگ ــی ب ــپرده های بانک س
آمــده اســت.  بــر روی میــز 
نیســت  بــاری  اولیــن  ایــن 
اخــذ  موضــوع  دولــت  کــه 
مالیــات از ســپرده های مــردم در 

ــرادی  ــه اف ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــد و ب ــا را مطــرح می کن بانک ه
کــه ســپرده های باالیــی را در نظــام بانکــی دارنــد و آن هــا را بــه 

بدهنــد.  مالیــات  بایــد  درنمی آورنــد،  گــردش 
ــه  ــت ک ــی، مدت هاس ــود بانک ــرخ س ــه ن ــت ک ــت آن اس واقعی
ــده  ــل ش ــد تبدی ــرمایه گذاری در کار و تولی ــرای س ــی ب ــه رقیب ب
اســت. مدت زمــان کمــی نیســت کــه مغــازه داران و تولیدکنندگان، 
یکــی پــس از دیگــری کرکــره  مغازه هــا و کســب و کارهــای خــود 
ــدون اینکــه دغدغــه بیمــه  ــول آن، ب ــا پ ــن می کشــند و ب را پایی
ــول  ــه ق ــد و ب ــات داشــته باشــند، ســود بانکــی می گیرن و مالی
خودشــان، دغدغــه ای هــم ندارنــد؛ البته شــاید چــاره ای هــم برای 
آن هــا باقــی نمانــده اســت. اوضــاع کســب و کار آنقــدر در ایــران 
بــد اســت کــه کمتــر کســی می توانــد بــا شــرایط کنونــی، ادامــه 

مســیر داده و تولیــد داشــته باشــد. 

ــت  ــر دول ــار دیگ ــون ب ــا اکن ام
ایــده  گفتــه کــه می خواهــد 
دریافــت مالیــات از ســپرده های 
بانکــی را عملیاتــی کنــد؛ اینکــه 
کــی، چگونــه و بــا چــه نرخــی، 

ــت.  ــخص نیس ــوز مش هن
شــرایطی  در  این هــا  تمــام   
اســت کــه بســیاری از مســئوالن 
عالی رتبــه نظــام بانکــی و وزارت 
امــور اقتصــادی هــم موافــق بــا 
ایــن موضــوع هســتند و بــه 
نوعــی، چراغ ســبز را به ســازمان 
ــد.  ــان داده ان ــی نش ــور مالیات ام
ــور اقتصــادی و  ــر ام ــا، وزی ــی طیب نی ــی ســال گذشــته، عل حت
دارایــی، هــم بــه صراحــت موافقــت خــود را بــا دریافت مالیــات از 

ــرد.  ــام ک ــی اع ــپرده های بانک س
ــا توجــه  ــرخ ســود ســپرده های بانکــی ب او معتقــد اســت کــه ن
بــه تــورم بســیار زیــاد اســت و بنابرایــن پــول بــدون زحمتــی کــه 
از ایــن طریــق بــرای صاحبانــش بــه دســت می آیــد، حتمــا بایــد 
مشــمول اخــذ مالیــات شــود؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه قطعــا، 
ــات از  ــت مالی ــا اجــرای دریاف ــه ب ــی ک بســیاری از صاحب نظران
ســپرده های بانکــی موافــق هســتند، معتقدنــد کــه باید آن دســته 
ــت  ــمول دریاف ــد، مش ــادی دارن ــام زی ــه ارق ــپرده هایی ک از س
ــا  ــان آن ه ــه صاحب ــی ک ــپرده های اندک ــه س ــوند، ن ــات ش مالی
بــرای گــذران امــور زندگــی، انــدک پس انــداز خــود را بــه بانک هــا 

ــر ــپرده اند. مه س

کیمیای وطن

»اقتصـــاد خـــاق،  نشســت  در 
بانــــوان کارآفریــن بیـن المللـــی« 
کــه بــه همــت شــورای عالــی 
بانــوان اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
برگــزار شــد، زن ایرانــی یــک بانوی 
مســلمان کارآفریــن، ارزش آفریــن 
ــن در چرخــه اقتصــاد  و نقش آفری
ــط  ــزارش رواب ــه گ ــی شــد. ب معرف
ــع،  ــی صنای ــاق بازرگان ــی ات عموم
ــان در  ــاورزی اصفه ــادن و کش مع
ــب،  ــرا اخوان نس ــت زه ــن نشس ای

رئیــس شــورای عالــی بانــوان، بــا ابــراز تأســف از اینکــه از زنــان ایرانــی 
چهــره مطلوبــی در دنیــا نشــان داده نشــده، گفــت: یکــی از رســالت های 
ــلمان و  ــان مس ــی زن ــره واقع ــان دادن چه ــوان، نش ــی بان ــورای عال ش

ــت.  ــر کشورهاس ــه دیگ ــادی ب ــال اقتص فع
ــور  ــگاهی کش ــردگان دانش ــد از تحصیلک ــر 60 درص ــغ ب ــزود: بال وی اف
ــوزی  ــوزه مهارت آم ــفانه در ح ــا متاس ــد؛ ام ــکیل می دهن ــان تش را زن
ــن مشــکل  ــن شــورا ســعی در حــل ای ــه ای ــی وجــود دارد ک ضعف های
دارد. رئیــس شــورای عالــی بانــوان گفــت: 22 درصــد از زنــان کشــور در 
بخــش کشــاورزی، 25 درصــد در بخــش صنعــت، 52 درصــد در بخــش 
ــارت  ــغول تج ــز مش ــد نی ــدود 22 درص ــد و ح ــت دارن ــات فعالی خدم

هســتند. 
ــای  ــتاق ایده ه ــا مش ــوان م ــت ج ــرد: جمعی ــح ک ــب تصری اخوان نس
ــن نشســت  ــوده و هــدف از برگــزاری ای ــن ب ــد و فناوری هــای نوی جدی

مفیــد  تجــارب  از  اســتفاده  نیــز 
ــق دیگــر کشورهاســت.  ــوان موف بان
وی افــزود: زنــان ایرانــی بــا رعایــت 
بــه  اســامی مذهبی  ارزش هــای 
دســت  زیــادی  پیشــرفت های 
یافتــه و امــروز در رأس بســیاری از 
ــوان  ــران، بان ــق ای ــرکت های موف ش
قــرار گرفته انــد و فضــای مســاعدی 
ــان در حوزه هــای  ــرای فعالیــت زن ب

ــت. ــده اس ــاد ش ــف ایج مختل
خــود  ســخنان  پایــان  در  وی   
بــه جهانیــان اعــام کــرد: یــک 
زن ایرانــی مســلمان، کارآفریــن، 
ــت.  ــز هس ــور نی ــاد کش ــه اقتص ــن در چرخ ــن و نقش آفری ارزش آفری
در ادامــه برنامــه میشــل ویلیگــر، مشــاور عالــی و مدیــر فروش شــرکت 
ــت:  ــود گف ــی خ ــن معرف ــت villiger از ســوئیس، ضم پســماند بازیاف
ــوان  ــه عن مــن 33 ســاله هســتم و پــس از اتمــام تحصیــات خــود ب

یــک کارآفریــن مشــغول فعالیــت شــدم.
 وی افــزود: مــادرم تأثیــر زیــادی در شــخصیت مــن داشــته و والدینــم 
همیشــه مســتقل و کارآفریــن بودنــد کــه ایــن مســئله در شــکل گیری 
شــخصیت مــن تأثیــر زیــادی داشــت. ویلیگــر بــا بیــان اینکــه بعــد از 
ــت  ــه فعالی ــزار مشــغول ب ــک مشــاور نرم اف ــوان ی ــه عن دوره کارورزی ب
شــدم، افــزود: در ســن 25 ســالگی بــه شــرکت خانوادگــی خــود 
پیوســتم. مدیــر فــروش شــرکت بازیافــت پســماند توصیــه کــرد: بــدون 
شــک زنــان در صــورت دنبــال کــردن رؤیــای خــود می تواننــد در رشــته 

دلخــواه خــود موفــق شــوند.

تولید ملی نشست »اقتصاد خالق، بانوان کارآفرین« برگزار شدبرنامه دولت برای سپرده های میلیونی بانکی

کوئیک، آبان ماه وارد بازار می شودمشتری مداری در کشورهای توسعه یافته

 اتحادیه طال 
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هشتبهشت
طراحی نخستین لباس هوشمند 

کنترل عالئم حیاتی و حرکتی  
نخســتین لبــاس هوشــمند کنتــرل  کیمیای وطن
از راه دور عالئــم حیاتــی و حرکتــی بــدن در دانشــگاه 

صنعتی اصفهان طراحی و تولید شد.

ــان  ــی اصفه ــگاه صنعت ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــم  ــرل از راه دور عالئ ــت: منســوج هوشــمند کنت گف
بهره گیــری  بــا  ورزشــکاران  حرکتــی  و  حیاتــی 
و  نســاجی  علــم  حــوزه  نویــن  فناوری هــای  از 
الکترونیــک، از دیــدگاه مهندســی و علــوم کالســیک 

ــد. ــد ش ــی و تولی ــان طراح ــار در جه ــتین ب نخس
ــه  ــوج ب ــگر ها در منس ــزود: حس ــنبه اف ــن ش محس
ــرار دارد و بســیار ســبک اســت.  ــی ق صــورت داخل
و  می پوشــد  را  منســوج  راحتــی  بــه  ورزشــکار 

حــرکات بــدن وی ثبــت و تحلیــل می شــود.
وی ایــن لبــاس هوشــمند را قــادر بــه ثبــت و 
ورزشــکار،  بــدن  اطالعــات  مهم تریــن  ارســال 
عالئــم حیاتــی، حــاالت فیزیکــی، بررســی حــرکات 
اعضــای بــدن و حــاالت تنفســی ورزشــکار دانســت 
و افــزود: ثبــت ایــن اطالعــات پیوســته در شــرایط 
مختلــف محیطــی، مســابقه، تمریــن و تحلیــل 
آن هــا امــکان بهبــود عملکــردی ورزشــکار را در حــد 

ــد. ــم می کن ــادی فراه ــیار زی بس
ــی  ــن توانای ــاس هوشــمند همچنی ــت: لب شــنبه گف
را  ورزشــکار  وضــع  لحظــه ای  بررســی  امــکان 
 wifi طریــق  از  اطالعــات  آنالیــن  ارســال  بــا 
بــه متخصصــان و مربیــان مختلــف مرتبــط در 

دارد. جهــان  مختلــف  مکانــی  موقعیت هــای 
بــرای  را  لبــاس  ایــن  از دیگــر کاربردهــای  وی 
ــان  ــالمندان بی ــودکان و س ــی، ک ــاران توانبخش بیم
کــرد و افــزود: ایــن لبــاس هوشــمند ورزشــی دارای 
خــواص ویــژه تشــخیصی، درمانــی و محافظتــی بــا 
کاربردهــای بســیار گســترده در زمینه هــای پزشــکی 

و ورزشــی اســت.
وی گفــت: همچنیــن ایــن محصــول از قابلیت هــای 
ویــژه در رابطــه بــا ابــزار و تجهیــزات الزم و ضــروری 
حرفــه ای  ورزش  و  ورزش  مهندســی  رشــته  در 

برخــوردار اســت.

 توزیع 112 دستگاه 
 پکیج خورشیدی بین عشایر 

استان اصفهان
112 دســتگاه  امســال  ابتــدای  از  کیمیای وطن
ــال  ــون ری ــه  400 میلی ــا هزین ــیدی ب ــج خورش پکی

بین عشایر استان توزیع شده است.
مدیــر کل امــور عشــایری اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه جمعیــت آمــاری عشــایر 53 هــزار 
ــت:  ــت، گف ــوار اس ــزار و 605 خان ــادل 9 ه ــر مع نف
ــا  ــج خورشــیدی ب ســال گذشــته 900 دســتگاه پکی
هزینــه 3 میلیــارد و 150 میلیــون ریــال بیــن عشــایر 

ــع شــد. ــرب توزی ــاری، قشــقایی و ع بختی
مختــار اســفندیاری افــزود: امســال 35 طــرح 
بــرای رفــاه حــال عشــایر شــامل آب شــرب، بــرق، 
ترویــج مناطــق، عملیــات اجرایــی اســکان، اســتخر 
ــه،  ــا لول ــال آب ب ــع آب، خــط انتق ــره آب، منب ذخی
جاده هــا  بازســازی  و  آب  پمپــاژ  ایســتگاه های 

انجــام شــده اســت
ــت:  ــان گف ــور عشــایری اســتان اصفه ــر کل ام مدی
عشــایر شــامل بختیــاری، قشــقایی و عــرب هســتند 
کــه 5 هــزار خانــوار در جرقویــه، 2 هــزار بختیــاری در 
چــادگان و فریدونشــهر و 2 هــزار خانــوار دیگــر هــم 

در شــهرضا، ســمیرم و دهاقــان زندگــی می کننــد.
ــان  ــتان اصفه ــایر در اس ــه عش وی بــا بیــان اینک
ــن  ــزار ت ــاالنه 10 ه ــون رأس دام س ــک میلی ــا ی ب
ــت:   ــد، گف ــن می کنن ــتان را تامی ــز اس ــت قرم گوش
ــزار  ــی و 120 ه ــوالت لبن ــن محص ــزار و 500 ت 5 ه
تــن محصــوالت باغــی در 33 هــزار هکتــار اراضــی 
ــت. ــایری اس ــه عش ــدات جامع ــاورزی، از تولی کش

 تأمین اعتبار برای ساماندهی 
باغ تاریخی تاالر نیاسر

بــه  اعتبــار  ریــال  میلیــون   500 و  میلیــارد   2  
ــاالر نیاســر اختصــاص  ــاغ تاریخــی ت ســاماندهی ب

یافتــه اســت.
ــن  ــه بخشــی از ای ــان اینک ــا بی شــهرداری نیاســر ب
ــذاری،  ــاغ، جدول گ ــازی ب ــرای محوطه س ــار ب اعتب
ســاخت  و  بــاغ  دیواره هــای  نمــای  اجــرای 
و خروجــی هزینــه می شــود  ورودی  رمپ هــای 
گفــت: بخشــی از ایــن ســاماندهی نیــز بــرای 
اصــالح و بازپیرایــی فضــای ســبز شــامل علف زنــی، 
حــذف پاجوش هــا، تســطیح و اصــالح مســیرهای 
ــان و درختچه هــا، کوددهــی،  ــاری، هــرس درخت آبی
ــاد  ــش و ایج ــی، افزای ــاک زراع ــا خ ــزی ب خاک ری

فضــای ســبز هزینــه می شــود.
ســبحان نظــری بــا اشــاره بــه اینکــه اضافــه 
ــی، لوله کشــی،  ــردن ســکوها، تاسیســات زیربنای ک
ــنایی از  ــراغ روش ــای چ ــب پایه ه ــردازی و نص نورپ
ــاالر  ــی ت ــاغ تاریخ ــازماندهی ب ــات س ــر اقدام دیگ
نیاســر اســت، اظهــار امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان 
شــهریور امســال کار ســاماندهی ایــن بــاغ تاریخــی 

ــزاری صداوســیما  ــد. خبرگ ــام برس ــه اتم ب

جدیــد  محصــول  جیبــی،  قلیان هــای   
ــهولت  ــه س ــت ک ــور اس ــات کش ــازار دخانی ب
طعم هــای  زیــاد  شــباهت  و  اســتفاده 
و  جوانــان  ســنتی،  قلیان هــای  بــا  آن 
ــود  ــرف خ ــه ط ــادی را ب ــدگان زی مصرف کنن

جــذب کــرده اســت.
پیاده رو هــا  بیشــتر  وارد  روزهــا  ایــن    
از  بیشــتر  چشــمانت  می شــوی،  کــه 
همــه بــه ویتریــن رنگارنــگ مغازه هــای 
انــواع  می شــود.  دوختــه  قلیان فروشــی 
انــواع شیشــه های ســنتی،  قلیان هــا بــا 

الکچــری. و  ســاده 
نی هــای  انــواع  از  دریایــی  طرف تــر  آن   
ســاده  و  شــکل دار  ســری های  و  قلیــان 
طــرف  ایــن  و  چیده شــده  نظــم  بــا 
ویترینــی متحــرک کــه انــواع پیپ هــا را 
ــد  ــرض دی ــاوت در مع ــای متف ــا قیمت ه ب

رهگــذران قــرار داده اســت؛ امــا در میــان ایــن 
ــی  ــه خودنمای ــش از هم ــه بی ــن آنچ ویتری
ــای  ــارژی و قلیان ه ــیگارهای ش ــد، س می کن
جیبــی اســت کــه تازه تریــن محصــوالت بــازار 

دخانیــات کشــور محســوب می شــود.
 دبیــر کل جمعیــت مبــارزه بــا اســتعمال 
از  اســتفاده کنندگان  دربــاره  دخانیــات 
قلیان هــای جیبــی و ضررهایــی کــه متوجــه 
آنــان اســت، می گویــد: ضــرر قلیان هــای 
معمولــی  قلیان هــای  از  کمتــر  جیبــی 
ــا  ــاط ب ــده در ارتب نیســت. موضــوع نگران کنن
ــا  قلیان هــای جیبــی، ترکیــب شــدن مــواد ب
فلــزات ســنگین اســت کــه بــر اثــر مصــرف، 
ــواع  ــد ان ــا مانن ــد بعضــی از بیماری ه می توان
ــی را  ــا تنفس ــی ی ــکالت قلب ــرطان و مش س

ــد. ــاد کن ایج
محمدرضــا مســجدی عنــوان کــرد: گاه و 

بیــگاه فــرآورده یــا وســیله دخانــی جدیــدی 
عنــوان  تحــت  کــه  می شــود  بــازار  وارد 
ســهولت حمــل و مصــرف، مــردم را بــه 
ــاند؛  ــان می کش ــتر قلی ــرف بیش ــمت مص س
ایــن کار مضــرات فراوانــی به ویــژه بــرای 

ســالمت جوانــان ایجــاد می کنــد.
 تبلیغات سوء

ــودجو  ــده ای س ــه ع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
از طریــق پیامــک و ســامانه های مجــازی 
ــزود:  ــد، اف ــغ می کنن ــان را تبلی ــرف قلی مص
ــتند  ــود هس ــع خ ــر مناف ــه فک ــراد ب ــن اف  ای
و  فــردی  مســئولیت  احســاس  هیــچ  و 
ــد. ــردم ندارن ــالمتی م ــال س ــی در قب جمع

وی تاکیــد کــرد: بیشــتر ایــن قلیان هــا دارای 
باتری هــای لیتیومــی یکبــار مصــرف یــا 
ــنگین  ــزات س ــب فل ــتند؛ ترکی ــارژی هس ش
بــا دود ســرد اســانس زده شــده، بســیار 
بــرای ســالمتی مضــر اســت و رونــد ابتــال بــه 
ــه را  ــرطان ری ــد س ــن مانن ــای مزم بیماری ه

افزایــش می دهــد.
عمــده  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
مــواد  فروشــگاه های  و  قلیان فروشــی ها 
ــوع  ــن ن ــان ای ــی در ســطح شــهر اصفه دخان
از قلیان هــا را عرضــه می کننــد و پابه پــای 

تبلیغــات اینترنتــی آن را در ســطح شــهر 
ــی ها  ــر بررس ــا ب ــه بن ــد ک ــترش می دهن گس
ــرکت  ــب ش ــوازم برچس ــن ل ــدام از ای هیچ ک
ــاق  ــد و کاالی قاچ ــران را ندارن ــات ای دخانی

می شــوند. محســوب 

ــأ  ــه خ ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــال ای ح
نظارتــی کــدام ســازمان یــا ارگان موجــب 
ــد و  ــی جدی ــوع از مــواد دخان ــن ن ــج ای تروی
فراگیــری آن در بیــن جوانــان شــهر اصفهــان 

ــت؟ ــده اس ش
یــک فروشــنده قلیــان هــم دربــاره ایــن 
قلیان هــای  ایــن  می گویــد:  قلیان هــا 

داخــل ویتریــن، یکبــار مصــرف بــوده و پــس 
از مصــرف بایــد آن هــا را دور انداخــت؛ البتــه  
ــاوت اســت. ــا متف ــه قلیان ه قیمــت این گون

 قلیان های نجومی 
ــه  ــازه ب ــن قلیان هــا ت ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــور  ــاخت کش ــم س ــوال ه ــده و معم ــازار آم ب
ــد: قلیان هــای  ــح می کن ــن اســت، تصری چی
جیبــی، یکبــار مصــرف در اندازه هــای مختلف 
ــه  ــت ک ــود اس ــف موج ــای مختل ــا طعم ه ب
مــا اینجــا تنهــا نمونــه 800 آن را می فروشــیم 

و قیمتــش 16 هــزار تومــان اســت.
ــا  ــه تنه ایــن فروشــنده ادامــه می دهــد: البت
ــار مصرفــش نیســت؛ نمونه هــای  ــه یکب نمون
ــا  ــا ب ــه ی ــت ک ــود اس ــم موج ــارژی آن ه ش
فنــدک ماشــین یــا بــا USB لپ تــاپ یــا بــا 

ــود. ــارژ می ش ــی ش ــارژهای گوش ش
او در ادامــه حرف هایــش بــا بیــان اینکــه 
خــودش  خــاص  مشــتری  هــم  این هــا 
جیبــی  قلیان هــای  می افزایــد:  دارد،  را 
ــران  ــد؛ گ ــر نمی آی ــه گی ــن منطق ــارژی ای ش
ــه ســراغ  ــد ب ــا بای ــه آن ه ــرای تهی اســت و ب
برویــد؛  شــهر  بــاالی  قلیان فروشــی های 
ــی 100  ــان جیب ــک قلی ــرای ی اینجــا کســی ب
ــد. صاحــب نیــوز ــول نمی ده ــان پ ــزار توم ه

دود سرد اسانس دار در جیب جوانان اصفهانی 

»قلیان جیبی«، جدیدترین 
محصول بازار دخانی کشور

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

 شــهردار شــهرضا بــا تبریــک روز خبرنــگار گفــت: اگــر خبرنــگاران 
ــر  ــود و اگ ــص ب ــی ناق ــر بخش ــت در ه ــه مدیری ــد، چرخ نبودن
ــار  ــن ب ــران چندی ــد، اشــتباهات بســیاری از مدی رســانه ها نبودن

ــد. ــرار می ش تک
رحیــم جافــری بــا اشــاره بــه اینکــه  در طــول 20 مــاه گذشــته 1۷ 
ــه شــهرداری پرداخــت شــده  ــارد از بدهی هــای عندالمطالب میلی
تــا جایــی کــه اکنــون رقــم آن هــا بــه کمتــر از 500 میلیون رســیده 
ــزار  ــدود 300 ه ــون ح ــال 96 تاکن ــدای س ــزود: از ابت ــت، اف اس
متــر روکــش آســفالت در شــهر انجــام شــده اســت؛ امــا برخــی 
افــراد بــا تفاســیر مغرضانــه می خواهنــد ایــن خدمت رســانی بــه 

مــردم را نوعــی سوء اســتفاده انتخاباتــی جلــوه دهنــد.

ــاره اجــرای پروژه هــای تقاطــع غیرهمســطح  ــن درب وی همچنی
ــن  ــرد: نقشــه ای ــار ک ــی شــهرضا اظه ــت هللا طالقان ــه و آی فاطمی
ــارات آن نیــز فراهــم شــده اســت.  طــرح آمــاده و تأییــد و اعتب
جافــری بیــان کــرد: بــرای نخســتین بــار در شــهرداری شــهرضا با 
جداســازی حســاب حــذف پارکینــگ، شــرایط الزم بــرای توســعه 

پارکینگ هــای عمومــی در ســطح شــهر فراهــم شــده اســت. 
وی گفــت: باغ مــوزه شــهرداری از جملــه دیگــر پروژه هــای 
شــهرداری اســت کــه امیدواریــم تــا پایــان ایــن دوره بــه 

برســد. بهره بــرداری 
نیمه تمــام مشــکالت  پروژه هــای  افــزود:  شــهردار شــهرضا 
زیــادی را بــرای شــهرداری ایجــاد کــرده بــود؛ تقریبــا 50 درصــد از 
22 پــروژه شــهرداری کــه در طــول 20 مــاه گذشــته تکمیــل شــده، 

ــت. ــوده اس ــام ب ــای نیمه تم پروژه ه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

هــدف  بــا   10 منطقــه  شــهدای  کنگــره 
معــزز  خانواده هــای  برگــزاری گردهمایــی 
ــامخ  ــام ش ــل از مق ــه، تجلی ــهیدان منطق ش
ایــن شــهیدان و رونمایــی از مجموعــه 10 
جلــدی شناســنامه شــهدا، صبــح 19 مــرداد در 

می شــود. برگــزار  نرگــس  ورزشــگاه گل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه 10 اصفه ــهردار منطق ش
اینکــه  بــرای نخســتین بــار اســت کــه کنگــره 

شــهدای ایــن منطقــه بــا همــکاری حوزه هــای 
ــه ای و  ــورت منطق ــه ص ــیج 11، 19 و 21 ب بس
ــزار  ــه برگ ــه منطق ــالت 1۷گان ــور مح ــا حض ب
ــه  ــره از مجموع ــن کنگ ــت: در ای می شــود، گف
منطقــه  شــهدای  شناســنامه  جلــدی   10
تولیــد  همچنیــن کار  می شــود؛  رونمایــی 
شناســنامه شــهدا از شــهریورماه ســال 95 
آغــاز و خاطــرات خانواده هــای 400 شــهید 
ــک  ــم در ی ــس و فیل ــراه عک ــه هم ــه ب منطق

ــت. ــده اس ــع آوری ش ــل جم ــه کام مجموع

امامــی تاکیــد کــرد: بســته بندی و آماده ســازی 
ــه  ــان ب ــاه رمض ــهدا در م ــنامه ش ــک شناس پ
پایــان رســیده و پــس از رونمایــی در مراســم 
ــزز  ــای مع ــه خانواده ه ــه کلی ــره شــهدا ب کنگ

ــود.  ــدا می ش ــهدا اه ش
 400 محتــوی  شــهدا  کتــاب  مجموعــه 
ــه 10  ــهید منطق ــی 400 ش ــال از زندگ مینی م
اســت کــه در هــر جلــد، 40 داســتانک زندگــی 

ــت. ــده اس ــرار داده ش ــهدا ق ش
را  کنگره هایــی  چنیــن  برگــزاری  وی 

ــار  ــه ایث ــج روحی ــدار و تروی ــان دهنده اقت نش
در بیــن آحــاد جامعــه دانســت و گفــت: قطعــا 
ایــن کنگــره، آثــار فرهنگــی زیــادی را بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.
ــرای  ــوان ب ــال فراخ ــه ارس ــاره ب ــا اش  وی ب
جمــع آوری مقالــه در رابطــه بــا شــهدا افــزود: 
ــار اســت  ــرای اولیــن ب ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ب
ایــن کنگــره برگــزار می شــود، پیش بینــی 
بــرای بخــش مقالــه نشــده؛ ولــی امیدواریــم 
تقســیم بندی هایی  بــا  آینــده  ســال  در 
کــه انجــام می شــود، از بهتریــن مقــاالت، 
زندگی نامه هــا و نگارش هایــی کــه در ایــن 

ــم. ــتفاده کنی ــده، اس ــته ش ــه نوش زمین

مدیــر منطقــه 10 اصفهــان در رابطــه بــا تقویــت 
ــا  ــالت و خانواده ه ــی در مح ــث فرهنگ مباح
ــکل  ــه ش ــا ب ــال م ــر ح ــه ه ــرد: ب ــح ک تصری
وارد  فرهنگــی  زمینــه  در  پررنگ تــری 
ــا برگــزاری نمایشــگاه، جلســات  شــده ایم و ب
ــگیری از  ــواده و پیش ــم خان ــه تحکی در زمین
ــان  ــار در جوان ــه ایث ــاد روحی ــکاری و ایج بزه
ــن اندیشــه را در  ــم ای ــان قصــد داری و نوجوان
ذهــن آن هــا ایجــاد کنیــم کــه شــهدا جانشــان 
را بــرای آزادی و امنیــت میهــن از دســت 
دادنــد؛ بــه هــر حــال ایــن تبلیغــات می توانــد 
ــاد  ــالت ایج ــادی را در مح ــی زی ــار فرهنگ آث

ــد. کن

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
ــن  ــار ماهــه  فروردی ــی چه ــازه  زمان ــان گفــت: در ب اصفه
ــه ســال گذشــته، 6.09 درصــد  ــاه 96 نســبت ب ــا تیرم ت

مصــرف بنزیــن در اصفهــان افزایــش داشــته اســت.
ــوخت  ــرف س ــش مص ــاره  افزای ــان درب ــین صادقی حس
ــوخت  ــرف س ــت: مص ــار داش ــان اظه ــتان اصفه در اس
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــت س ــه نخس ــن در 4 ماه بنزی
بــازه  زمانــی مشــابه ســال گذشــته، 6.09 درصــد افزایش 
ــن  ــوخت بنزی ــده س ــدار مصرف ش ــت. مق ــته  اس داش
ــا 699 میلیــون و 4۷9 هــزار و 100  ــر ب ســال جــاری براب

لیتــر اســت.
ــدت  ــه م ــبت ب ــفید نس ــت س ــرف نف ــزود: مص وی اف
مشــابه ســال گذشــته، 41.4۷ درصــد کاهــش داشــته 

ــت  ــرف نف ــاری مص ــال ج ــت س ــه نخس ــه در 4 ماه ک
ســفید در اصفهــان، 3 میلیــون و 193 هــزار و 200 لیتــر 

ــوده اســت. ب
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه مصــرف نفــت گاز نیــز افزایــش 
ــال  ــت امس ــه نخس ــرد: در 4 ماه ــح ک ــته، تصری داش
افزایــش 11.30 درصــدی نفــت گاز را در مقایســه با ســال 
ــال  ــی آن در س ــدار مصرف ــه مق ــته ایم ک ــته داش گذش
جــاری برابــر 841 میلیــون و 480 هــزار و 100 لیتر اســت.

صادقیــان  بیــان کــرد: میــزان مصــرف نفــت کــوره 
)مــازوت( در ســال جــاری 8 میلیــون و ۷14 هــزار لیتــر 
اســت کــه ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته، 31.62 درصــد کاهــش داشــته اســت. تســنیم

برگزاری اولین کنگره بزرگداشت شهدای منطقه 10 اصفهان 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خبر داد:

افزایش ۶ درصدی مصرف بنزین در اصفهان
 شهردار شهرضا:

بهره برداری از باغ موزه شهرضا تا پایان سال

 مشاور وزیر راه و شهرسازی:
 سوداگری در بخش مسکن

مانع توسعه اقتصاد شد
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانکیمیای وطن

مشــاور مدیریــت و تامیــن مالــی وزیــر راه و شهرســازی گفــت: 
ــارد دالر در بخــش  ــا 92، حــدود 200 میلی طــی ســال های 80 ت
مســکن کشــور منجمــد و صــرف ســاخت مســکن های لوکــس 

و واحدهــای تجــاری شــد کــه بــه فــروش نمــی رود.
حســین عبــده تبریــزی در همایــش راهکارهــای بهبــود کســب و 
کار در اقتصــاد ایــران کــه در اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد، 
بــا اشــاره بــه اینکــه  در 40 ســال گذشــته میانگیــن نــرخ رشــد 
اقتصــادی کشــور نزدیــک بــه 2/4 در ســال بــوده کــه اگــر رشــد 
ــد  ــم درص ــه 2 ده ــم ب ــن رق ــم، ای ــر کنی ــت را از آن کس جمعی

تنــزل خواهــد یافــت و ایــن بدیــن معناســت کــه متاســفانه در 
ــت  ــزود: قیم ــته ایم، اف ــو نداش ــه جل ــت رو ب ــدت حرک ــن م ای
مســکن از ســال 80 تــا 92 در تهــران 26.۷ برابــر و در اصفهــان 
ــال ۷0  ــران از س ــه اول ته ــن در منطق ــت زمی ــر و قیم 11.5 براب
تــا 93 حــدود 194 برابــر و قیمــت آپارتمــان در همیــن منطقــه 
ــدود 200  ــه ح ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــر ش ــز 129 براب نی
میلیــارد دالر در بخــش مســکن کشــور منجمــد و صــرف ســاخت 
مســکن های لوکــس و واحدهــای تجــاری شــد کــه بــه فــروش 

نمــی رود.
 وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه متاســفانه بخش ســاختمان در 20 
ســال گذشــته مســیر اشــتباهی را طــی کــرده، گفــت: ســوداگری 
ــی از  ــب توجه ــش جال ــذب بخ ــبب ج ــکن س ــش مس در بخ
ــی  ــا مانع ــد و طبیعت ــش ش ــن بخ ــور در ای ــرمایه های کش س
بــزرگ بــرای توســعه صنعتــی و بخش هــای مولــد در اقتصــاد 

کشــور ایجــاد کــرد.

ــی  ــا سیاســت های پول ــت یازدهــم ب ــح کــرد: در دول  وی تصری
مناســب و کنتــرل حجــم نقدینگــی کشــور، نــرخ تــورم کاهــش 
ــا آن  ــب ب ــی متناس ــپرده های بانک ــود س ــرخ س ــا ن ــت؛ ام یاف
ــا و  ــی از بانک ه ــی بعض ــن فضای ــته و در چنی ــش نداش کاه
موسســات مالــی کــه از بهــره وری مناســبی برخــوردار نبودنــد، به 
ــه منظــور  ــه پرداخــت نرخ هــای ســود بیشــتر ب ــار اقــدام ب اجب

تامیــن مالــی خــود کردنــد.
ــود،  ــود رک ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای ــزی اف تبری
ــا از  ــپرده را عمدت ــود س ــم س ــاز ه ــتند ب ــور هس ــا مجب بانک ه
محــل شناســایی ســودهای موهومــی و بــا اســتمهال مطالبــات 

ــد.  گذشــته خــود تامیــن کنن
وی همچنیــن بهبــود فضــای کســب و کار کشــور را از طریــق حل 
مشــکل بانک هــا، برخــورد بــا فســاد گســترده در همــه ســطوح 
ــکالت  ــا مش ــه ب ــرادی را ک ــا و اف ــت از بخش ه ــت دول و حمای

عدیــده مواجــه هســتند، مــورد اشــاره قــرار داد.  

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

تــاالب گاوخونــی، یکــی از 19 تــاالب بین المللــی 
محســوب می شــود کــه خشــک بــودن آن 

منشــأ ریزگردهــای ســمی اســت. 
تحقیقــات در۷0 تلــه نقطــه شــهر اصفهــان 
حکایــت از ایــن دارد کــه مقــدار زیــادی ریزگــرد 
شــامل فلــزات ســنگینی ماننــد کادمیــم، نیکل 
ــت،  ــاده اس ــا افت ــن تله ه ــه دام ای ــه ب و ... ک
دارای ســرب بیــش از حــد مجــاز و تصــور بوده 

اســت.
ــان  ــا اینکــه اصفهــان تابســتان امســال میزب ب
ــه  ــور در جلس ــود، رئیس جمه ــار ب ــرد و غب گ
ــط  ــازمان محی ــا در س ــگیری از ریزگرده پیش
زیســت کشــور از ارومیــه، جنــوب کشــور، 
مشــکالت مربــوط بــه احیــای دریاچــه ارومیــه 
ــا  ــت، ام ــخن گف ــهرها س ــکالت کالن ش و مش
هیــچ اشــاره ای بــه احیــای زاینــده رود و تــاالب 

ــت. ــی نداش گاوخون
در واقــع بــه نظــر می رســد دولتمــردان آنقــدر 
ــزم جــدی  ــه ع ــای دریاچــه ارومی ــه در احی ک
داشــتند، در راســتای حفــظ و حراســت از 

ــتند؛  ــی نداش ــرد خوب ــی عملک ــاالب گاوخون ت
در وضعیــت  تــاالب  ایــن  در صورتــی کــه 
اســفناکی قــرار دارد. همچنیــن بــا وجــود 
بحــران گــرد و غبــار اخیــر اصفهــان، مســئوالن 
ــوز مشــکالت اصفهــان را  متولــی امــر هــم هن
ــر  ــوز ب ــان هن ــد و وعده هایش ــدی نگرفته ان ج
روی کاغذهــا و در حــد جلســات باقــی مانــده 

ــت. اس
بــه  مســئله  ایــن  بــه  بایــد  مســئوالن 
ــار  ــودن آم ــاال ب ــه ب ــند ک ــف باش ــتی واق درس
در  ام اس  و  ســرطان  ماننــد  بیماری هایــی 
ــد  ــی، نیازمن ــاالب گاوخون ــدوده ت ــه مح منطق
ــاره تاثیــر ریزگردهــا بــر  تحقیقــات جــدی درب

اســت. خطرنــاک  بیماری هــای 
 اصفهان و بیابان زدایی

رئیــس اداره امــور بیابــان منابــع طبیعــی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه رتبــه اول  
بیــن 18 اســتان  بیابان زدایــی  اصفهــان در 

بیابانــی کشــور گفــت: تاکنــون 18 هــراز هکتــار 
ــه منظــور بیابان زدایــی  جنــگل دست کاشــت ب
و مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار ایجــاد شــده 
و بــاز هــم نیــاز اســت نقــاط مشــترک مــرزی 
بیابانــی  اســتان های  دیگــر  بــا  اصفهــان 

ــود. ــت ش تقوی

حســینعلی نریمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کانون هــای مشــترک گــرد و غبــار اصفهــان بــا 
ــت: از ســال 49  4 اســتان بررســی شــده، گف
ــق  ــای دست کاشــت در مناط کاشــت جنگل ه
شــمال شــرق اصفهــان آغــاز شــده کــه جلــوی 

ــرد. ــی را بگی ــارات  این چنین ــروز خس ب

 گاوخونی، کانون گرد و غبار
ایــن در حالــی اســت کــه مدیــر کل حفاظــت از 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه هنــوز تــاالب گاوخونــی بــه عنــوان کانون 
گــرد و غبــار معرفــی نمی شــود و اگــر خشــک 
شــود، خطــرات زیــادی بــه همــراه دارد افــزود: 
رســوبات ایــن تــاالب آلــوده بــه فلــزات ســمی 
اگــر در آینــده گــرد و غبــار ایجــاد کنــد، اصفهان 

آســیب زیــادی می بینــد.
ــه  ــه برنام ــه تهی ــاره ب ــا اش ــی ب ــد ظهراب حمی
ــی  ــاالب گاوخون ــای ت ــع احی ــدت و جام درازم
ــا مشــارکت همــه  ــن برنامــه ب ــار کــرد: ای اظه
اســتان  و  و دولتــی  ذی نفعــان خصوصــی 
ــاله  ــق 5 س ــاری در دو اف ــال و بختی چهارمح
میان مــدت و 20 ســاله درازمــدت اجرایــی 
ــد و  ــت نده ــش را از دس ــا رطوبت ــود ت می ش
بــه کانــون بحــران گــرد و غبــار تبدیــل نشــود.

وی افــزود: در برنامــه 5 ســاله 50 درصــد 
مشــکل تــاالب حــل خواهــد شــد و ایــن 
تــاالب در برنامــه 20 ســال آینــده بــه شــرایط 

ــید. ــد رس ــت خواه ــط زیس ــدار محی پای

کوتاه خبر
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 اجرای طرح همیار درمان 
در اصفهان  

اجــرای طــرح  بــار  بــرای نخســتین  کیمیای وطن
ــدف  ــا ه ــتان ها ب ــی بیمارس ــان و اعتباربخش ــار درم همی

ایمنی بیشتر بیمار در اصفهان آغاز شده است.
  مدیــر امــور بیمارســتانی معاونــت درمــان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان اهمیــت ایمنــی را مهم تریــن 
هــدف نظــام درمــان کشــور دانســت و گفــت: درگیــر 
ــش  ــا و افزای ــره در نظارت ه ــی خب ــان محیط ــدن کارکن ش
اثربخشــی بازدیدهــا، اســتفاده از روش آمــوزش آبشــاری 
از  اســتفاده  آموزش هــا،  اثربخشــی  افزایــش  بــرای 
ــی  ــاد نوع ــی، ایج ــز درمان ــر مراک ــق دیگ ــای موف تجربه ه
رقابــت مثبــت بیــن مراکــز درمانــی، پیگیــری رفــع نواقــص 
ــی  ــای نســبی کم ــال، ارتق ــه صــورت فع ــی ب ــز درمان مراک
ــگ پاســخگویی و  ــج فرهن ــات و تروی ــه خدم ــی ارائ و کیف
مســئولیت پذیری در بیمارســتان، از جملــه مزایــای اجــرای 

ــت. ــرح اس ــن ط ای
ــر جنگجــو هــدف از اجــرای ایــن طــرح را نظــارت  علی اکب
ــش  ــرای کاه ــتان ب ــن اس ــتان های ای ــر بیمارس ــتمر ب مس
ــزود:  ــرد و اف ــان ک ــار بی ــم بیم ــی و تکری ــای درمان خطاه
بســته اجرایــی طــرح همیــار درمــان در شــش مــاه مطالعــه 
بــا همــکاری خبــرگان اســتانی تدویــن شــد و در ایــن طرح 
ــه  ــوب از جمل ــای مطل بیمارســتان های قطــب دارای رتبه ه
الزهــرا، خورشــید، امیــن، آیــت هللا کاشــانی، شــهید چمــران، 
ــاد انتخــاب شــدند. فالورجــان و شــهید منتظــری نجف آب

وی گفــت: در طــرح همیــار درمــان 140 نیــروی خبــره 
ــی  ــز درمان ــا اجــرای آن از مراک بیمارســتان ها انتخــاب و ب
اســتان اصفهــان 50 بازدیــد شــده و بــرای کاهــش خطــای 
درمانــی و تکریــم بیمــار 600 بازدیــد در ســال از مراکــز 

درمانــی می شــود.

آبرسانی سیار به بیش از 300 روستای 
استان اصفهان  

 H.Shariat@eskimia.ir
حامد شریعتیگروه اصفهان

ــه  ــال هزین ــون ری ــارد و 500 میلی ــدود 4 میلی ــاالنه ح س
آبرســانی ســیار بــه روســتاهای اســتان می شــود.

  مدیــر عامــل آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان با 
اشــاره بــه آبرســانی روزانــه هــزار متــر مکعــب آب بــه بیــش 
از 330 روســتا گفــت: 200 روســتا به ویــژه روســتاهای 

شــرق اســتان در معــرض تنــش آبــی قــرار دارنــد.
محمدحســین قرائتــی افــزود: در اثــر خشکســالی های 
پی درپــی بیــش از 391 لیتــر آب بــر ثانیــه از منابــع تامیــن 
آب و قنات هــا و چشــمه ها از بیــن رفتــه کــه بــا نصــب بــه 
شــبکه پایــدار آب 189 لیتــر بــر ثانیــه وارد چرخــه مصــرف 

شــده اســت.
ســالم  روســتاییان  بــرای  تامین شــده  آب  وی گفــت: 
ــان  ــل کارشناس ــارت کام ــت نظ ــت و تح ــتی اس و بهداش

می شــود. تامیــن  آب  آزمایشــگاه 
ــان  ــتان اصفه ــتایی اس ــالب روس ــل آب و فاض ــر عام مدی
ــی  ــش زای آب ــتاهای تن ــت در روس ــر ثاب ــزود: 600 تانک اف
مســتقر اســت و روزانــه 85 تانکــر ســیار، کار آبرســانی بــه 

روســتاها را انجــام می دهنــد.
وی بیــان داشــت: از هــزار و 339 روســتای اســتان اصفهان 
951 روســتا تحــت پوشــش خدمــات آبرســانی قــرار دارند. 

 سرقت محموله ژن دامی 
در اصفهان

ــان  ــی در اصفه ــه ژن دام ــاوی محمول ــر ح ــارقان کانتین س
ــدند. ــتگیر ش ــایی و دس شناس

  فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان گفــت: بــا اقدامات 
ویــژه و تخصصــی مامــوران پلیــس و کنتــرل راه هــای 
ورودی و خروجــی، دو ســارق کانتینــر حــاوی محمولــه ژن 
دامــی بــه ارزش یــک میلیــارد ریــال در حالــی کــه قصــد 
خــارج کــردن ایــن محمولــه و فــروش آن را داشــتند، 

دســتگیر شــدند.
ــروقه  ــر مس ــزود: کانتین ــتی اف ــن یاردوس ــرهنگ حس س
ــه مالــک آن تحویــل داده شــد و ســارقان کــه دو جــوان  ب
صاحــب گاوداری  نیــت  حســن  از  و  بــوده  غیربومــی 
ــل  ــی تحوی ــع قضای ــه مراج ــد، ب ــرده بودن ــتفاده ک سوء اس

داده شــدند.پایگاه خبــری پلیــس

صرفه جویی 40 میلیون دالری با 
تولید چراغ های LED خیابانی

 LED ــای ــد چراغ ه ــط تولی ــن خ ــدازی بزرگ تری ــا راه ان ب
خیابانــی در کشــور ســاالنه از خــروج 40 میلیــون دالر 

ــت. ــده اس ــری ش جلوگی

مدیــر عامــل ایــن شــرکت تولیــدی هزینــه راه انــدازی ایــن 
خــط بــا اشــتغال زایی هــزار و 300 نفــر بــه طــور مســتقیم 
ــرد  ــان ک ــال بی ــارد ری ــش از 300میلی ــتقیم را بی  و غیرمس
ــاالنه 500  ــت س ــادر اس ــدی ق ــط تولی ــن خ ــت: ای و گف
هــزار شــاخه انــواع چراغ هــای LED خیابانــی و نورافکــن 
را در توان هــا و مدل هــای مختلــف بــا اســتانداردهای 
بین المللــی تولیــد و بــه بازار هــای داخلــی و خارجــی 

ــد. عرضــه کن
ــم،  ــرف ک ــاد، مص ــر زی ــول عم ــزود: ط ــی اف ــد امین محم
ــوع در  ــداری، تن ــر و نگه ــای تعمی ــودن هزینه ه ــن ب پایی
ــرق از  ــا 85 درصــد مصــرف ب ــی ت ــور و صرفه جوی ــگ ن رن

چراغ هاســت. ایــن  ویژگی هــای  مهم تریــن 
در  را  قدیــم  نســل  خیابانــی  چراغ هــای  تعــداد  وی 
ــا  ــان کــرد و گفــت: ب ــون شــاخه بی کشــور حــدود ۷ میلی
جایگزینــی ســاالنه 500 هــزار شــاخه چــراغ LED خیابانــی 
بــه جــای چراغ هــای نســل قدیــم، حــدود 180 هــزار 
مــگاوات ســاعت بــرق صرفه جویــی می شــود. خبرگــزاری 

صداوســیما

 زخمی که به زودی به دملی چرکین تبدیل خواهد شد

گاوخونی در سایه بی توجهی مسئوالن به کما رفته است 

،،
بیشتر این قلیان ها دارای باتری های 
لیتیومــی یکبــار مصــرف یــا شــارژی 
هســتند؛ ترکیــب فلــزات ســنگین بــا 
دود ســرد اســانس زده شــده، بســیار 

بــرای ســامتی مضــر اســت
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رخداد
احداث  پارکینگ طبقاتی در سامان 
 شــهردار ســامان از خریــد زمیــن بــرای احــداث 
پارکینــگ طبقاتــی در شــهر ســامان خبــر داد 
ــارد  ــک میلی ــار ی ــن اعتب ــا تامی ــرد: ب ــراز ک و اب
تومانــی پارکینــگ طبقاتــی تــا یــک ســال آینــده 

ــود. ــداث می ش ــهر اح ــن ش در ای
ــامان،  ــتان س ــزود: شهرس ــی اف ــزدان آقاخان  ی
اســت کــه جمعیــت  توریســتی  شهرســتانی 
 زیــادی را در تمامــی فصــول میزبــان اســت 
ــگ  ــود پارکین ــده مشــکل شــهر ســامان نب و عم
اصلــی                          خیابـــان  در  ترافیـــک  و  عمـومـــی 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه زمیــن در نظــر گرفتــه شــده 
زمیــن خریــداری از مالــک شــخصی اســت کــه 
ــارد و 800  ــر 3 میلی ــغ ب ــاری بال ــرای آن اعتب ب
ــان داشــت:  ــون تومــان پرداخــت شــده، بی میلی
ایجــاد  بــا  آینــده  ســنوات  در  اســت  امیــد 
پارکینــگ طبقاتــی مشــکل اصلــی شــهر ســامان 
ــرف  ــت، برط ــگ اس ــود پارکین ــک و نب ــه ترافی ک

شــود.
ــرای  ــی ب ــراژ اصل ــه مت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ایجــاد پارکینــگ طبقاتــی در شهرســتان 250 متر 
ــه صــورت طبقاتــی اســت، عنــوان کــرد:  ــع ب مرب
ــر  ــغ ب ــاری بال ــروژه، اعتب ــن پ ــداث ای ــرای اح ب
یــک میلیــارد تومــان نیــاز اســت کــه بــا فراهــم 
شــدن ایــن میــزان اعتبــار پارکینــگ ظــرف یــک 

ــد شــد. راه دانــا  ــده احــداث خواه ســال آین

یک میلیارد ریال الستیک قاچاق 
در یزد کشف شد

ــف  ــتان از کش ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
ــه  ــاق ب ــی قاچ ــتیک خارج ــه الس ــک محمول ی
ــک  ــی از ی ــال در بازرس ــارد ری ــک میلی ارزش ی
ــتای  ــت: در راس ــر داد و گف ــی خب ــتگاه تریل دس
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز مامــوران پلیــس 
آگاهــی اســتان هنــگام گشــت زنی و کنتــرل 
ــه یــک دســتگاه تریلــی  محورهــای مواصالتــی ب
»مــان« بــه ظــن حمــل کاالی قاچــاق مشــکوک 
متوقــف  بازرســی  بــرای  را  و خــودرو  شــدند 

ــد. کردن

ســرهنگ ســید رضــا مکــی اظهــار داشــت:  
مامــوران در بازرســی از ایــن تریلــی، 336 حلقــه 
الســتیک خارجــی فاقــد هــر گونــه اســناد و 
مــدارک گمرکــی و قاچــاق را کشــف کردنــد. 

ــاق  ــه قاچ ــن محمول ــی ارزش برآوردشــده ای مک
ــر نظــر کار شناســان، یــک میلیــارد ریــال  ــا ب را بن
ــه  ــن محمول ــه ای ــم ک ــزود: مته ــرد و اف ــان ک بی
ــود،  ــوب کشــور بارگیــری کــرده ب قاچــاق را از جن
بــه محاکــم قانونــی معرفــی شــد. پایــگاه خبــری 

پلیــس

 رفع تصرف بیش از 296 هکتار 
از اراضی ملی در جنوب کرمان

ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب   مدی
ــون،  ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــت: از ابت ــان گف کرم
296 هکتــار و 146 متــر مربــع از اراضــی ملــی ایــن 

ــع تصــرف شــد. ــه رف منطق
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتانی ب ــن کردس محمدحس
هفــت شهرســتان جنــوب کرمــان بــا همــکاری 
رفــع  انتظامــی  نیروهــای  و  قضائــی  مقامــات 
ــن  ــرای اولی ــت: ب ــد، گف ــام ش ــی انج ــرف اراض تص
و  ســاماندهی  بــرای  اداره  ایــن  کشــور  در  بــار 
ــکیل  ــه تش ــدام ب ــی اق ــای مل ــت از عرصه ه حفاظ
کارگــروه تخصصــی تحقــق جامــع امــر حفاظــت از 
ــرده  ــان ک ــوب کرم ــی جن ــع طبیع ــای مناب عرصه ه

ــت.   اس
نتایــج حاصــل از ایــن اقــدام بســیار چشــمگیر 
ــت  ــه نخس ــار ماه ــی چه ــه ط ــوری ک ــه ط ــوده؛ ب ب
ــادی از اراضــی  ســال جــاری، توانســتیم حجــم زی

ــم. ــرف کنی ــع تص ــه رف ــن منطق ــی را در ای مل
اراضــی  از کاهــش 97 درصــدی حریــق در  وی 
ــر داد و گفــت:  ــه خب ــن منطق ــی و مرتعــی ای جنگل
جنــوب  جنگل هــای  در  حریــق  کاهــش  ایــن 
نتیجــه دیگــری از تشــکیل ایــن کارگــروه محســوب 

ایرنــا  می شــود. 

 فرمانده نیروی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

  توقیف ۱۷ خودروی حامل مواد 
مخدر در چهارمحال و بختیاری  

و  چهارمحــال  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده   
بختیــاری گفــت: 17 خــودروی حامــل مــواد مخدر 
در چهارمحــال و بختیــاری از ابتــدای ســال جــاری 

ــت. ــده اس ــف ش ــون، توقی تاکن
غالم عبــاس غالمــزاده افــزود: از ابتــدای ســال 
ــرم  ــزار کیلوگ ــک ه ــش از ی ــون، بی ــاری تاکن ج
مــواد مخــدر در جاده هــای ارتباطــی ایــن اســتان 

ــت. ــده اس ــف ش ــایی و کش شناس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر از 
ــال  ــی چهارمح ــروی انتظام ــداف نی ــن اه مهم تری
در  نظارت هــا  افــزود:   اســت،  بختیــاری  و 
جاده هــای ورودی اســتان بــرای جلوگیــری از 
ــد.  ــه اســتان افزایــش می یاب ــواد مخــدر ب ورود م

پایــگاه خبــری پلیــس

در نظرســنجی ها مشــخص شــد کــه اولویــت 
نخبــگان و فعــاالن اقتصــادی همــان نقشــه 
راهــی اســت کــه 4 ســال قبــل رهبــر معظــم 

انقــالب بــرای مــا مشــخص کرده انــد.
رئیــس ســابق خانــه صنعــت و معــدن 
ــان  ــرای فرم ــه اج ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی اس
رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر تحقــق 
ــد اقتصــاد  ــت: 24 بن ــی گف اقتصــاد مقاومت
مقاومتــی بایــد بــه گونــه ای رســا در رســانه ها 
و رادیــو و تلویزیــون بــه اطــالع آحــاد مــردم 
برســد تــا همــه از ابعــاد آن آگاه شــوند؛ نــه 
ــا  ــط ب ــی فق ــن مهم ــه ای ــوع ب ــه موض اینک
ــا  ــر زبان ه ــر س ــی ب ــاد مقاومت ــظ اقتص لف

ــد. باش
 جلوگیری از فساد

محمدحســین فنایی گفــت: در نظرســنجی ای 
و  مدیــران  نخبــگان،  خبــرگان،  از  کــه 
صاحب نظــران صنعــت و اقتصــاد اســتان 
یــزد بــه عمــل آمــد، مشــخص شــد اولیــن 
اولویــت نخبــگان شفاف ســازی و جلوگیــری 
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــب ای ــود؛ جال ــاد ب از فس
اقتصــاد   19 بنــد  همــان  نخبــگان  نظــر 

ــت. ــی اس مقاومت
مقاومتــی  اقتصــاد  کــرد:  تاکیــد  وی 
چارچــوب اقتصــادی مــا و سیاســت هایی 
از  بایــد  اســت.  و کالن  اجرایــی  کامــال 

ــود  ــات خ ــم تصمیم ــد بخواهی ــران ارش مدی
ــد. ــور دهن ــی عب ــر اقتصــاد مقاومت را از فیلت

 پیشنهاد برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی

در  پیشــنهاد  چنــد  بنــده  فنایــی گفــت: 
راســتای تحقــق بندهــای اقتصــاد مقاومتــی 
دارم؛ اولیــن پیشــنهادم ایــن اســت کــه 
ــه ای در  ــه گون ــی ب ــاد مقاومت ــد اقتص 24 بن
رســانه ها، رادیــو و تلویزیــون بــه اطــالع 
ــظ  ــط لف ــه فق ــه اینک ــردم برســد؛ ن آحــاد م
ــا باشــد.  ــر ســر زبان ه ــی ب اقتصــاد مقاومت
سیاســتگذاری  و  فعالیــت  همین طــور 
مدیــران و وزرا بایــد منطبــق بــا بندهــای 

اقتصــاد مقاومتــی باشــد.

ایــن کارشــناس حــوزه صنعــت و معــدن  
بــه  توجــه  بــا  می تــوان  داد:  ادامــه 
ضابطه هــا بــه شفاف ســازی کــه اولویــت 
اول نخبــگان و فعــاالن اقتصــادی بــوده 
دســت یافــت؛ یعنــی در انتخــاب مدیــران و 
ــرد؛  ــروی ک ــا پی ــا از ضابطه ه ــئوالن تنه مس
ــه فســاد و رانت خــواری از ارتباطــات  چــرا ک

بــه وجــود می آیــد.
 خام فروشان و عوارض 

فنایــی بــا گالیــه از خام فروشــی گفــت: 
مدیریــت صــادرات در اقتصــاد مقاومتــی 
روشــن شــده و همچنیــن خواســته نخبــگان 
ــی  ــزه صادرات ــد جای ــت. بای ــوده اس ــز ب نی
ــه  ــر اســاس ارزش افــزوده ایجــادی کــه ب ب
ــال  ــی اعم ــع معدن ــد، در مناب ــود می آی وج

ــود.  ش
بــدان معنــی کــه اگــر کســی خواســت 
ــد و  ــوارض بده ــد ع ــد، بای ــی کن خام فروش
طبیعتــا ایــن عــوارض بایــد جمــع و به کســی 
ــی  ــع معدن ــن مناب ــه از همی ــود ک ــک ش کم
ــه ارزش  ــد ک ــادر می کن ــی ص ــدات نهای تولی

ــال دارد. ــه دنب ــادی را ب ــزوده زی اف
وی بیــان داشــت: متاســفانه امــروز وضعیت 
نیســت؛  شــکل  ایــن  بــه  خام فروشــی 
کالن  سیاســت های  در  کــه  صورتــی  در 
ــنی  ــه روش ــد ب ــن بن ــی ای ــاد مقاومت اقتص

ــل  ــردان حداق ــم دولتم ــار داری ــده و انتظ آم
مشــوق ها را در زمینــه صــادرات مــورد توجــه 

ــد. ــرار دهن ق
 ضرورت استفاده از انرژی های نو

از  اســتفاده  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
انرژی هــای تجدیدپذیــر گفــت: طبیعتــا بایــد 
اســتفاده از انرژی هــای نــو در دســتورکار 
قــرار گیــرد و در ایــن راســتا بایــد تکنیک هــا 
و قوانینــی کــه بــه کار بــرده می شــود، بــرای 
تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان  تشــویق 
وضــع شــود؛ چــرا کــه یکــی از مصوبات ســفر 
رهبــر معظــم انقــالب بــه یــزد ایــن بــود کــه 
ــد  ــات و تولی ــز تحقیق ــوان مرک ــه عن ــزد ب ی
شــود؛  معرفــی  خورشــیدی  انرژی هــای 
لــذا انتظــار داریــم ایــن موضــوع هــم مــورد 

ــرد. ــرار گی ــاص ق ــه خ توج

ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــال صنعت ــن فع ای
اینکــه یــزد آب نــدارد، لــزوم اســتفاده از 
تجدیدپذیــر  و  خورشــیدی  انرژی هــای 

می شــود. حــس  بیشــتر 
وی بیــان داشــت: دربــاره معــدن انتظــار 
داریــم مســئوالن بــا قوانیــن و مقــررات 
باشــند،  داشــته  آشــنایی کامــل  معــدن 
بــه صــورت مهندســی برداشــت  معــدن 
ــاد  ــزوده ایج ــه ارزش اف ــرادی ک ــود و اف ش

شــوند.  تشــویق  می کننــد، 
همچنیــن رعایــت شــروط مهندســی و ایمنی 
کــه در قوانیــن معــادن آمــده امــا متأســفانه 

مــورد توجــه قــرار نگرفتــه، اجرایــی شــود. 
وی همچنیــن بــر اســتفاده مســئوالن از نظــر 
و مشــورت نخبــگان جهــت جلوگیــری از 

ــرد. ــد ک ــران تاکی ــی مدی خودرأی

رئیس سابق خانه صنعت و معدن استان یزد:

خام فروشان باید عوارض بدهند

علمی کاردبــردی  دانشــگاه  رئیــس 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: دانشــجویانی 
مهارت آمــوزی  دوره هــای  در  کــه 
شــرکت  علمی کاربــردی  دانشــگاه های 
شــهریه  تخفیــف  از  می تواننــد  کننــد، 
ششــم  برنامــه  در  شــوند.  بهره منــد 
توســعه پیش بینــی شــده هــر گونــه 
اســتخدام منــوط بــه گذرانــدن دوره هــای 

اســت. مهارت آمــوزی 
فریــد براتــی بــا اشــاره بــه اینکــه  مقــرر 
دانشــگاه  رشــد  فنــاوری  مرکــز  شــد 
صنعتــی  شــهرک  در  علمی کاربــردی 
شهرســتان بروجــن راه انــدازی شــود، 

و  رایزنــی  حــال  در  اکنــون  افــزود: 
ضمــن  هســتیم؛  الزم  پیگیری هــای 
ــن  ــاخت های ای ــی از زیرس ــه بخش اینک
شــهرک های  شــرکت  توســط  مرکــز 
صنعتــی و بخشــی از آن توســط شــهرک 
صنعتــی بروجــن قــرار اســت انجــام 
شــود، در تــالش هســتیم ایــن مرکــز در 

هفتــه پژوهــش راه انــدازی شــود.
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی باشــگاه 
راســتای  در  بیــان کــرد:  دانشــجویان 
ایــن  دانشــجویان  بــه  اعتباربخشــی 
دانشــگاه قرار اســت باشــگاه دانشــجویان 
ــدازی شــود کــه در حــال  در اســتان راه ان

حاضــر اساســنامه آن مشــخص شــده و 
ــز در روز  ــن مرک ــود ای ــی می ش پیش بین

ــود. ــاح ش ــجو افتت دانش
دانشــگاه  ورود  بــه  اشــاره  بــا  براتــی 
علمی کاربــردی در زمینه هــای مختلــف 
ــتاد  ــه س ــی ب ــروژه تحقیقات ــت: 6 پ گف
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان پیشــنهاد 
دادیــم کــه در صــورت موافقــت نتیجــه آن 

بــه زودی اعــالم می شــود.
ــا  ــه برنامه ریزی ه ــا توجــه ب ــت: ب وی گف
مراکــز  انجام شــده،  پیش بینی هــای  و 
علمی کاربــردی اســتان بایــد یــک درصــد 
طریــق کارهــای  از  را  خــود  درآمــد  از 

ــد. پژوهشــی کســب کنن
کارت  صــدور  بــه  اشــاره  بــا  براتــی 
هوشــمند بــرای دانشــجویان تصریــح 
کــرد: بــا صــدور کارت هــای هوشــمند 
ــر  ــذای ه ــه غ ــجویان هزین ــژه دانش وی
دانشــجو بــه حســاب خــودش واریــز 

. د می شــو
علمی کاردبــردی  دانشــگاه  رئیــس   
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
توســعه کیفــی مراکــز علمی کاربــردی 
ــائل  ــی از مس ــرد: یک ــح ک ــتان تصری اس
توســعه  در مراکــز  مــا  اولویت هــای  و 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  اســت؛  کیفــی 
در  دانشــگاه ها  ایــن  دانش آموختــگان 
ــه هدفشــان  ــی ب ــف مهارت ســطوح مختل
برســند؛ دربــاره بحــران اشــتغال کــه 
مــا  دانش آموختــگان  درخصــوص 

تغییــر  بــا  بایــد  اســت،  نامطلــوب 
مشــاغل  تعریــف  و  مشــاغل  الگــوی 
نویــن بتوانیــم از ظرفیــت ایــن دانشــگاه 
را  مهارت آمــوزی  و  کنیــم  اســتفاده 

توســعه دهیــم.
ــا اشــاره بــه کــد رشــته های جدیــد  وی ب
در مراکــز علمی کاربــردی اســتان افــزود: 
ــته های  ــد رش ــاه ک ــرش مهرم ــرای پذی ب
قبلــی  رشــته های  بــه کــد  جدیــدی 
دوره هــای  در  اســت.  شــده  اضافــه 
ــد و در دوره  ــی 13 کــد رشــته جدی کاردان
ــد  ــه ش ــته اضاف ــد رش ــی 8 ک کارشناس
کــه در مجمــوع در مراکــز اســتان 71 
کــد رشــته کاردانــی و 79 کــد رشــته 
کارشناســی تدریــس می شــود؛ پذیــرش 
دانشــجو در هــر رشــته حداکثــر 50 نفــر 

اســت. تســنیم

 مدیــر کل امــور شــعب بانــک مهــر اقتصاد 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: امســال 
ــهیالت  ــان تس ــارد توم ــون 127 میلی تاکن
زمینه هــای  در  اســتان  متقاضیــان  بــه 

ــت. ــده اس ــت ش ــف پرداخ مختل
ســال  داشــت:  اظهــار  زارعــی  شــهاب 
ــهیالت  ــان تس ــارد توم ــته 251 میلی گذش
ــن،  ــد دی ــه ای، خری ــود مبادل ــوزه عق در ح
ایرانــی  کاالی  از  حمایــت  و  مشــارکت 
در قالــب 8 هــزار و 252 فقــره وام بــه 

متقاضیــان پرداخــت شــد.
ســال گذشــته  همچنیــن  افــزود:  وی 
14 میلیــارد تومــان تســهیالت اقتصــاد 
ــا همــکاری بســیج ســازندگی  مقاومتــی ب
بســیجیان  بــه  و شهرســتان ها  اســتان 

ــد. ــت ش پرداخ
ــزار  ــون 3 ه ــرد: امســال تاکن ــان ک وی بی
بــه ارزش 127  و 216 فقــره تســهیالت 
میلیــارد تومــان در قالــب عقــود مبادلــه ای، 
خریــد دیــن و حمایــت از کاالی ایرانــی بــه 

ــم  ــده و امیدواری ــت ش ــان پرداخ متقاضی
ــان  ــارد توم ــه 300 میلی ــال ب ــان س ــا پای ت

ــد. افزایــش یاب
زارعــی بــا اشــاره بــه انعقــاد قــرارداد ایــن 
بانــک بــا گــروه »انتخــاب« بــرای فــروش 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــت از کاالی ایران و حمای
ــای  ــد کااله ــرای خری ــرارداد ب ــن ق در ای
ــق فروشــگاه های آن  ــن شــرکت از طری ای
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــوی بان ــهیالتی از س تس

ــود. ــا می ش اعط

وی بــا بیــان اینکــه امســال در عرصــه 
بــه  ســپاه  بــا  مقاومتــی  اقتصــاد 
صــورت مشــترک کار انجــام می دهیــم، 
ــه  ــدام در هم ــن اق ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــود؛  ــام می ش ــتان انج ــتان های اس شهرس
بــن  شهرســتان  در  مثــال  عنــوان  بــه 
در  هلــو،  و  لواشــک  بــرای  ســامان  و 
شهرســتان کوهرنــگ بــرای عســل، در 
شــهرکرد بــرای پولکــی و نبــات تســهیالت 

می شــود. پرداخــت 
مدیــر کل امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد 
ــه  چهارمحــال و بختیــاری ایــن بانــک را ب
ــه  ــک مجموع ــه ی ــودن ب ــل ب ــل متص دلی

ــیجی  ــگاه بس ــودن ن ــم ب ــی و حاک ارزش
متمایزتریــن  از  یکــی  آن  در  و جهــادی 
بانک هــا دانســت و گفــت: هــدف مــا 
ــه  ــه قشــرهای ضعیــف اســت؛ ب کمــک ب
گونــه ای کــه پرداخــت تســهیالت خــرد بــه 
ــام  ــتا انج ــن راس ــیب پذیر در ای ــر آس قش

می شــود.
ــر  ــک مه ــه بان ــه توج ــاره ب ــا اش ــی ب زارع
ــرعی  ــن ش ــت موازی ــرای رعای ــاد ب اقتص
بیــان کــرد: برگــزاری هفتــه بانکــداری 
جمعــه  ائمــه  بــا  دیــدار  و  اســالمی 
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــه م ــان دهنده دغدغ نش

تســنیم اســت. 

استانها

رئیس دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری:

به دانشجویان مهارت دیده، یارانه شهریه پرداخت می شود

مدیر کل شعب بانک مهر اقتصاد مطرح کرد:

پرداخت ۱۲۷ میلیارد تومان تسهیالت در چهارمحال و بختیاری

 »فیروزه«، نگینی 
در بزم آب و آفتاب بجنورد 

دره زیبــای »فیــروزه« در جنــوب شهرســتان 
بجنــورد، بــا طبیعتــی بکــر و درختانــی ســر به 
فلــک کشــیده، در همســایگی کویــر جاجــرم  
در 15 کیلومتــری جنــوب شــهر بجنــورد و در 
مســیر جــاده بجنورد بــه اســفراین قــرار دارد.

ارتفاعــات آالداغ توســط دشــت های مانــه 
و ســملقان، بجنــورد، شــیروان و فــاروج، 
ــت و  ــده اس ــدا ش ــه داغ ج ــته کوه کپ از رش
خراســان شــمالی را بــه دو قســمت شــمالی 

ــت.  ــرده اس ــیم ک ــی تقس و جنوب
حوالــی  در  منطقــه  غربی تریــن  در  آالداغ 
کــم  کوه هــای  بــه   واســطه  جاجــرم 
کــوه  »شــاه  رشــته کوه های  بــه  ارتفــاع 
ــا  ــمالی آالداغ ب ــه ش ــدد. جبه ــرز« می پیون الب
ــه  ــرک و جبه ــه رود ات ــی گســلی ب پرتگاه های

ــا دشــت  ــق گســل هایی ب ــی آن از طری جنوب
ــت. ــرده اس ــدا ک ــاط پی ــرم ارتب جاج

ــای  ــای زیب ــان باغ ه ــیر در می ــه مس در میان
امامــزاده  مبــارک  بقعــه  ارک،  روســتای 
حضــرت  فرزنــدان  از  هــادی)ع(  ســید  
موســی بن جعفر)ع( خودنمایــی می کنــد. 
مــردم منطقــه عالقــه خاصــی بــه ایــن 
امامــزاده واجب التعظیــم دارنــد و هــر هفتــه 
ــتان  ــن آس ــران در ای ــتاقان و زائ ــل مش خی

ــد.  ــم می پیوندن ــه ه ــارک ب مب
ــازی  ــال بازس ــزاده در ح ــتان امام ــای آس بن
ــوده و در صحــن و اطــراف آســتان، مقبــره  ب
شــهدای روســتاهای مجــاور دیدنــی اســت.

ــروزه،  ــردم فی ــوازی م ــی و میهمان ن  مهربان
زبانــزد گردشــگرانی اســت کــه ایــن منطقــه 
عنــوان  »تات« هــا،  دیده انــد.  را  زیبــا 
ســاکنان ایــن خطــه ایــران اســالمی اســت. 
»تــات«، نامــی اســت که کــه مهاجمــان ترک 

کــه از زمــان غزنویــان و در دوره ســلجوقیان 
ــن  ــه ای ــدد ب ــای متع ــوالن در گروه ه و مغ
ســرزمین آمدنــد و رحــل اقامــت افکندنــد، به 

ایــن اقــوام داده انــد.
ــم از  ــوز ه ــه هن ــا اگرچ ــیار زیب ــن دره بس ای
ــه  ســوی مســئوالن مــورد توجــه قــرار نگرفت
ولــی بــا امکانــات طبیعــی گردشــگری و 
باغ هــای سرســبز و کوچه باغ هــای دیدنــی، 
هــر ســاله میزبــان تعداد زیــادی از مســافران 

ــام رضــا)ع( اســت.  ــران حــرم ام و زائ
ــه  ــن منطق ــراوان ای ــی ف ــای طبیع جاذبه ه
ــاط  ــن نق ــی از دیدنی تری ــه یک ــروزه را ب فی

ــت.  ــرده اس ــل ک ــمالی تبدی ــان ش خراس
ــروزه،  ــه ای دره فی ــیر رودخان ــای مس در انته
غــاری بــه نــام ذوالفقــار بــه چشــم می خــورد 
کــه در دل مــردم ایــن منطقــه بازگــوی 
ــن  ــات ای ــماری از اتفاق ــتان های بی ش داس

ــن اســت. ســرزمین که

#میراث_طبیعی

روزنه

کشف و معدوم سازی ۷۰۰ کیلوگرم 
مرغ زنده در لردگان

لــردگان  سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
ــا هوشــمندی کارشناســان شــبکه دامپزشــکی  ــت: ب گف
ایــن شــهر کشــف و  700 کیلوگــرم مــرغ زنــده در 

شــد. معدوم ســازی 
بازرســی های  طــی  کــرد:  اظهــار  بیــژن حســین پور 
فرآورده هــای خــام  بــر  نظــارت  اکیپ هــای  روزانــه 
دامــی مشــاهده شــد کــه در ســطح شــهر فــردی اقــدام 
ــمندی  ــا هوش ــه ب ــد ک ــده می کن ــرغ زن ــروش م ــه ف ب
ــرم  ــدار 700 کیلوگ ــکی، مق ــبکه دامپزش ــان ش کارشناس

ــد. ــف ش ــگاه او کش ــده از فروش ــرغ زن م
ــا بیــان اینکــه پــس از توقیــف خــودرو مشــخص  وی ب
شــد کــه فــرد خاطــی بــدون گواهــی ســالمت از 
ــروش  ــه ف ــدام ب ــتی اق ــل غیربهداش ــک و حم دامپزش
دوره گــردی مــرغ زنــده کــرده اســت، ادامــه داد: بــا توجــه 
ــه اینکــه دوره گــری عرضــه فرآورده هــای خــام دامــی   ب
از نظــر بهداشــتی تخلــف محســوب می شــود، لــذا پــس 
از هماهنگی هــای الزم بــا دادســتان شهرســتان ایــن 
مقــدار مــرغ در کشــتارگاه ایــن شــهر معدوم ســازی شــد. 
تهیــه فرآورده هــای  از مــردم خواســت جهــت  وی  
خــام دامــی بــه مراکــز مجــاز و مــورد تأییــد دامپزشــکی 
مراجعــه کننــد و بــه هیچ وجــه از فروشــندگان دوره گــرد 
ــود  ــورت وج ــرا در ص ــد؛ زی ــی نخرن ــده و ماه ــرغ زن م
مشــکل بهداشــتی قابــل ردیابــی نیســتند. ســام لــردگان

 راه اندازی  خط تولید 
شرکت کاشی پاسارگاد گندمان 

مدیــر عامــل شــرکت کاشــی پاســارگاد گندمــان از 
راه انــدازی خــط تولیــد ایــن کارخانــه خبــر داد و گفــت: در 
صورتــی کــه شــرکت ملــی گاز بــه تعهــدات مــورد توافــق 
طرفیــن پایبنــد باشــد، جــای هیــچ نگرانــی وجود نــدارد.
ــه  ــرکت ب ــار گاز ش ــت: فش ــار داش ــی اظه ــدی حجت مه
ــه از  ــد کارخان ــم شــده و خــط تولی ــال تنطی ــت نرم حال

فــردا  راه انــدازی می شــود.

ــه  ــی گاز ب ــرکت مل ــه ش ــی ک ــرد: در صورت ــراز ک وی اب
ــای  ــد، ج ــد باش ــن پایبن ــق طرفی ــورد تواف ــدات م تعه
ــی از لحــاظ امنیــت شــغلی پرســنل وجــود        هیــچ نگران

ــدارد. ن
گفتنــی اســت چنــدی پیــش در پــی اعتــراض کارگــران 
کارخانــه کاشــی پاســارگاد گندمــان کــه از افــت فشــار گاز 

و بیــکاری گالیــه داشــتند، گزارشــی منتشــر شــد.
ــن  ــت فشــار گاز ای ــه اف ــی ک ــرض در حال ــران معت کارگ
کارخانــه را موجــب بیــکار شــدن خــود می دانســتند 
ــئوالن  ــوی مس ــرکت از س ــن ش ــل گاز ای ــتار وص خواس

ــدند. ش
مجتبــی اکبــری، مســئول روابــط عمومــی کارخانــه 
کاشــی پاســارگاد گندمــان، نیــز در ایــن بــاره گفتــه بــود: 
بــرای روشــن شــدن دســتگاه های شــرکت بــه 50 پونــد 
ــدا  ــزان کاهــش پی ــن می ــه ای ــی ک ــم؛ زمان ــاز داری گاز نی
کنــد، افــت دمــا باعــث تخریــب جداره هــای کــوره 

می شــود.
بــه گفتــه وی در پــی کــم و زیــاد شــدن فشــار گاز ایــن 
کارخانــه در چنــد مــاه اخیــر، خســارات ناشــى از تولیــد 
ضایعــات و عــدم امــکان تولیــد مناســب، شــرکت را بــا 

مشــکل مواجــه ســاخته بــود.

 پیش بینی کاهش 3۰۰ میلیون 
 متر مکعبی منابع آبی یزد 

تا سال ۱425
 رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی یــزد 
گفــت: پیش بینــی می شــود منابــع آب اســتان از 
896 میلیــون متــر مکعــب در ســال 94-93 بــه 580 
ــد. میلیــون متــر مکعــب در ســال 1425 کاهــش یاب

ــه اینکــه امــروزه  ــا اشــاره ب حمیدرضــا نصیــری زاده ب
ــل  ــی تبدی ــارت جهان ــر در تج ــئله ای مؤث ــه مس آب ب
شــده کــه بســیاری از شــرکت ها بــه دنبــال آب 
ــال  ــاره انتق ــر درب ــد نظ ــت: چن ــار داش ــتند، اظه هس
ــد  ــد بای ــده ای معتقدن ــود دارد؛ ع ــتان وج آب در اس
ــال  ــه انتق ــازی ب ــیم و نی ــته باش ــت آب داش مدیری
آب نداریــم؛ ایــن افــراد معتقدنــد اگــر بخواهیــم یــزد 
ــه  ــازی ب ــد، نی ــر بمان ــا و بک ــک، زیب ــان کوچ همچن
انتقــال آب نیســت؛ چــون بــا آمــدن آب بــا اشــتغال 

ــد. ــم ش ــه خواهی ــران مواج ــتر و ورود کارگ بیش
ــزد  ــد ی ــر معتقدن ــده دیگ ــه داد: ع ــری زاده ادام نصی
در مرکــز ایــران، امن تریــن اســتان ایــران اســت 
ــن  ــا ای ــدارد و ب ــود ن ــال آب وج ــز انتق ــاره ای ج و چ
ــگ  ــم و فرهن ــتفاده کنی ــت اس ــد از فرص ــال بای انتق
یزدی هــا را بــه مهاجــران انتقــال دهیــم. عــده ای هــم  
معتقدنــد بایــد مدیریــت مصــرف آب انجــام شــود و 

ــف باشــیم. ــادی مختل ــال آب از مب ــر انتق ــه فک ب
ــال  ــا س ــا ت ــریح پیش بینی ه ــئول در تش ــن مس ای
1425 اظهــار کــرد: میــزان مصــرف آب در ســال 1425 
حــدود 1530 میلیــون متــر مکعــب بــا پتانســیل 590 
میلیــون متــر مکعبــی آبــی اســتان اســت کــه در آن 
ــون  ــا 875 میلی ــزد ب ــود ی ــی می ش ــان پیش بین زم

متــر مکعــب کســری آب مواجــه شــود. 
آب  مصــرف  میــزان  بایــد  واقــع  در  وی گفــت: 
ــش  ــدن تن ــر ش ــرط صف ــه ش ــتان ب ــاورزی اس کش
ــال 1395  ــب در س ــر مکع ــون مت ــی از 1550 میلی آب
بــه حــدود 804 میلیــون متــر مکعــب در ســال 1425 

ــد. ــش یاب کاه
ــر  ــان زاده، مدی ــدی جوادی ــه محمدمه ــن جلس در ای
ــش  ــه بخ ــان اینک ــا بی ــزد، ب ــه ای ی ــل آب منطق عام
ــه  ــوط ب ــتان مرب ــی اس ــازن آب ــری مخ ــده کس عم
برداشــت های بیــش از حــد چاه هــای کشــاورزی 
اســت، گفــت: از ایــن میــزان 154میلیــون متــر 
مکعــب معــادل 60 درصــد مجمــوع کســری مخــازن 
ــه برداشــت های بیــش از حــد پروانه هــای  ــوط ب مرب

چاه هــای کشــاورزی اســتان اســت.

رئیــس جهاد دانشــگاهی  کیمیای وطن
اســتان کرمــان بــا اعــالم اینکــه نخســتین 
بــه  بیمــار تاالســمی مــاژور در کشــور 
ــد  ــون بن ــن خ ــلول های بنیادی ــیله س وس
نــاف درمــان شــد، گفــت: ایــن فــرد بیمــار 
ــا  ــه ب ــود ک ــوج ب ــل کهن ــوان اه ــک ج ی
اســتفاده از خــون بنــد نــاف بانــک خــون 

جهاد دانشگاهی استان درمان شد.
رضــا کامیــاب افــزود: چنــد ســالی اســت 
کــه بانــک خــون بنــد نــاف رویــان در 
اســتان کرمــان تاســیس شــده و از ســطح 
بــاالی کیفیــت و فعالیــت برخــوردار اســت.

ــو دارد  ــزار عض ــش از 3 ه ــک بی ــن بان ای
کــه در واقــع ذخیره ســازی ســلول های 
ــن  ــط ای ــاف توس ــد ن ــون بن ــن خ بنیادی

ــرد. ــورت می گی ــک ص بان

ــه حــال درمــان چندیــن  ــا ب وی افــزود: ت
ــا اســتفاده  مــورد بیمــاری صعب العــالج ب
از ایــن بانــک خــون صــورت گرفتــه اســت.
تاســیس  بــه  اشــاره  بــا  کامیــاب 
پژوهشــکده ســازه و زلزلــه در کرمــان 
ــی  ــز علم ــن مراک ــی از معتبرتری ــه یک ک
ــه  ــوانح و زلزل ــه س ــی در زمین و بین الملل
ــروژه  ــا پ ــزود: ده ه ــود، اف ــناخته می ش ش
ایــن  علمــی  هیئــت  اعضــای  توســط 
پژوهشــکده در اســتان با گســتره کشــوری 
در حــال انجــام اســت؛ عــالوه بــر آن یــک 
ــوز وزارت  ــا مج ــی ب ــال علمی پژوهش ژورن
علــوم در حــال تدویــن اســت و یــک 
ژورنــال بین المللــی نیــز در زمینــه مســائل 
ســازه تهیــه شــده اســت کــه آخریــن 
ــازمان را  ــطح س ــی در س ــای علم یافته ه

می کنــد. منعکــس 
ــی  ــس مل ــرد: کنفران ــح ک ــاب تصری کامی
ســازه و زلزلــه هــر ســاله و بــه شــکل 
ســال  ســه  هــر  نیــز  آن  بین المللــی 
یــک بــار در جهــاد دانشــگاهی اســتان 
کرمــان برگــزار می شــود و در کنــار آن، 
ــازه  ــکده س ــدد پژوهش ــای متع فعالیت ه
ــق  ــوزه تحقی ــه در ح ــم ک ــه را داری و زلزل
ــتان را  ــزرگ اس ــات ب ــش، تحقیق و پژوه

می دهیــم. انجــام 
وی طــرح بــزرگ آمایــش اســتان کرمــان 
را از طرح هــای تحقیقاتــی ایــن جهــاد 
ــرح  ــت: ط ــرد و گف ــوان ک ــگاهی عن دانش
بزرگ تریــن  از  کــه  اســتان  آمایــش 
اســت  اســتان  تحقیقاتــی  طرح هــای 
حــال  در  دانشــگاهی  جهــاد  توســط 

انجــام  و اجراســت کــه طــرح توســعه 
ســرمایه گذاری و اشــتغال اســتان از دل 
ــی  ــورای عال ــه ش ــد و ب ــرون می آی آن بی
ــه  اشــتغال کشــور ارجــاع داده و از آنجــا ب
اســناد باالدســتی اســتان ابــالغ شــده 

ــت. اس
 وی گفــت: ســند توســعه فرهنگــی اســتان 
ــن  ــال تدوی ــاد در ح ــن نه ــط ای ــز توس نی
ــه کار بســیار گســترده و خاصــی  اســت ک

ــوع خــود در کشــور اســت. در ن
وی بــا بیــان اقدامــات جهــاد دانشــگاهی 
ــار  ــی اظه ــه علم ــان در عرص ــتان کرم اس
ــای  ــی احی ــائل علم ــه مس ــرد: در عرص ک
ــم  ــان را در دســتورکار داری ــاالب جازموری ت
ــای گســترده و وســیعی توســط  ــه کاره ک

ــاد در حــال انجــام اســت.  ــن نه ای

مطالعه جهاد دانشگاهی کرمان برای احیای تاالب جازموریان

درمان نخستین بیمار تاالسمی ماژور کشور با خون بند ناف در کرمان

،،
ــه  ــد ب ــی بای ــد اقتصــاد مقاومت 24 بن
رادیــو  و  گونــه ای رســا در رســانه ها 
و تلویزیــون بــه اطــاع آحــاد مــردم 
برســد تا همه از ابعاد آن آگاه شــوند
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 نقش پروتئین های رسوب یافته 
در دیابت

ــد )IAPP( در  ــی پپتی ــد پل ــه آمیلوئی ــوم ب ــن موس پروتئی
ــوع ۲ جمــع می شــود؛  ــت ن ــه دیاب ــا ب ــراد مبت لوزالمعــده اف
ــن رســوبات منجــر  ــا ای ــه آی ــوز مشــخص نیســت ک ــا هن ام
ــاق  ــن اتف ــا بعــد از آغــاز بیمــاری ای ــه بیمــاری می شــود ی ب

می افتــد.
ــن را  ــن پروتئی ــا ای ــه موش ه ــزاس ب ــان دانشــگاه تگ محقق
تزریــق کردنــد تــا بهتــر بــه نقــش آن هــا در دیابــت نــوع ۲ پــی 
ببرنــد. آن هــا دریافتنــد زمانــی کــه موش هــا ایــن پروتئیــن 
را دریافــت کردنــد، حیوانــات مبتــا بــه عائــم دیابــت نــوع ۲ 
نظیــر مــرگ ســلول های تولیدکننــده انســولین در لوزالمعــده 

و میــزان قنــد خــون بــاال شــدند.
ــده  ــت لوزالمع ــه باف ــن را ب ــن پروتئی ــق همچنی ــم تحقی تی
ــد.  ــق کردن دریافت شــده از گیرنده هــای ســالم انســانی تزری
محققــان دریافتنــد IAPP در بافــت لوزالمعــده تجمــع یافــت.

کلودیــو ســوتو، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره 
می گویــد: »IAPPبــرای ابتــا بــه دیابــت نقــش اصلــی دارد 
ــوع ۲ دارای  ــت ن ــه دیاب ــا ب ــاران مبت ــی بیم ــا تمام و تقریب

ــتند.« ــن هس ــن پروتئی ــوبات ای رس
ــش  ــولین افزای ــد انس ــه تولی ــی ک ــوتو زمان ــه س ــق نظری طب
می یابــد، تولیــد IAPP هــم افزایــش یافتــه و میــزان اضافــی 

ــود. مهــر ــع می ش ــده جم IAPP در لوزالمع

 فایده زردچوبه در مقابله با 
سرطان در کودکان

ــی  ــد نانوذرات ــزی دریافته ان ــدا مرک ــگاه فلوری ــان دانش محقق
ــد درمــان  ــه می توان ــا کورکومیــن موجــود در زردچوب همــراه ب
ــتوما  ــور نوروباس ــلول های توم ــودی س ــرای ناب ــدی ب جدی

باشــد.
ــر ۵  ــوع ســرطان در کــودکان زی نوروباســتوما، شــایع ترین ن
ســال اســت. نوروباســتوما پرخطــر در مقابــل درمــان ســنتی 
ــف  ــیار ضعی ــد از آن بس ــدن بع ــده مان ــد زن ــاوم و درص مق
اســت. ســرطان ها معمــوال در ســلول های عصبــی اولیــه 
ــا  ــک کلیه ه ــوی نزدی ــوق کلی ــدد ف ــت غ ــاز شــده و در باف آغ
ــنوایی  ــد، ناش ــر در رش ــا تاخی ــا ب ــوند. آن ه ــکیل می ش تش
ــی  ــای قدیم ــان درمان ه ــد از پای ــا بع ــایر معلولیت ه ــا س ی
مرتبــط هســتند. در ایــن مطالعــه، محققــان کورکومیــن 
را بــه نانــوذرات اکســید ســریم متصــل کــرده و فرمــول 
نانوکورکومیــن را در ســلول های یــک شــکل پرخطــر بــر روی 

ــد. ــش کردن ــتوما آزمای نوروباس
ایــن فرموالســیون مــرگ ســلولی جالــب توجهــی را در 
ــه در  ــی ک ــد؛ در حال ســلول های نوروباســتوما ایجــاد می کن
ــدار آن  ــا مق ــد ی ــد نمی کنن ــا ســم تولی ســلول های ســالم ی

ــود. ــدک خواهــد ب ان
نتایــج نشــان می دهــد کــه کورکومیــن قابلیــت ضــد ســرطانی 
ــی دارد  ــات ضعیف ــم و ثب ــت آن ک ــا حالی ــیاری دارد؛ ام بس
ــی  ــای درمان ــتفاده از آن در برنامه ه ــت اس ــن عل ــه همی و ب

محــدود اســت.
پژوهشــگران امیدوارنــد کــه در آینــده ایــن نانــوذرات بتواننــد 
بــرای مراقبــت از بیمــاران و کاهــش آثــار درمــان مــورد 

ــرد. شــهر خبــر ــرار گی ــتفاده ق اس

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند 

 اصل بیست و سوم: زبان پاک
افــرادى بهشــتى هســتند کــه زبانــى پــاک و لطیف 
داشــته باشــند. زبــان پــاک و لطیــف، زبانــى اســت 
کــه آلــوده بــه گنــاه نشــود، آلوده بــه غیبــت و دروغ 
ــه صــادق و راســتگو  ــى اســت ک و... نشــود و زبان
ــد.  ــان کن ــا را بی ــه خوبى ه ــى اســت ک باشــد. زبان
زبانــى اســت کــه متعهدانــه بــا اعضــای خانــواده و 
جامعــه ســخن بگویــد. زبانــى اســت که نــرم و آرام 
باشــد، زبــان خــوش، زبــان احتــرام و ادب، زبــان 
صداقــت و درســتى، زبــان موعظــه و انــدرز، زبــان 

شــیرین. 
الهــى  مأموریــت  وقتــى  موســی)ع(  حضــرت 
مى یابــد کــه بــه ســوى فرعــون کــه طغیانگــر 
ــان  ــا زب ــه ب ــرد ک ــرود، دســتور مى گی ــود ب ــان ب زم
نــرم بــا فرعــون ســخن بگویــد، نــه بــا زبــان زور و 

ــخت. ــد و س ــان تن ــا زب ــر و ب تش
حضــرت موســى)ع( بــه خداونــد مى فرماینــد: َربِّ 
اْشــَرْح لِــی َصــْدِری* َوَیِســْر لـِـی َأْمــِری* َواْحُلــْل 

ُعْقــَدًة ِمــن لَِســانِی * َیْفَقُهــوا َقْولِــی. 
»خداونــدا بــه مــن شــرح صــدر عطــا کــن، ســینه 
ــختى ها را  ــى س ــت و توانای ــاده دار و طاق ــرا گش م

بــر مــن عطــا فرمــا.«
 زیــرا امــر تعلیــم و تربیــت و هدایــت امــرى بــس 
مشــکل اســت و اضافــه مى کنــد: »خدایــا کار 
ــه و  ــت و تزکی ــون، تربی ــا فرع ــورد ب ــت، برخ هدای

ــا.« ــن آســان فرم ــر م ــه را ب ســاختن جامع
ــاز  و ادامــه مى دهــد: »خدایــا گــره از زبــان مــن ب
کــن، زبــان مــرا چنــان کــن کــه گویــا و خوش فهــم 
باشــد، زبانــم را هدایــت کــن کــه مؤثــر واقــع 

شــود.« 
و لســان لطیــف شــاید همیــن لســان گویــا و 
خــوش و بى گــره و بــدون ابهــام و صریــح باشــد.

در پایــان عــرض مى کنــد: »خدایــا کمــک کــن کــه 
ــل  ــم قاب ــه مى گوی ــد، آنچ ــرا بفهمن ــاى م گفته ه
فهــم باشــد و ســخن مــن از روى اندیشــه و خــرد 

و تفقــه بیــان شــود.«
زبــان پــاک، زبانــى اســت کــه عمیــق ســخن 
بگویــد و ســخن از روى تعقــل و تفکــر از آن صــادر 
شــود؛ نقــش اصلــى را در تعلیــم و تربیــت و 
ــان  ــر زب ــد. اگ ــا مى کن ــان ایف ــا زب ــت بچه ه هدای
پــاک و بى آالیــش باشــد، اگــر زبــان لطیــف و توانــا 
باشــد اگــر زبــان نــرم و شــیرین باشــد، گوش هــا را 
بــه خــود جــذب کــرده و توجهــات را بــه خــود جلب 

ــان ــن زب ــد و ای ــر مى یاب ــدرت تأثی ــد و ق مى کن
ــت  ــذار اســت، شــخص و اشــخاص را هدای تاثیرگ
ــد شــد. ــش اهــل بهشــت خواه ــد و صاحب مى کن
همــای  انتشــارات  تربیــت«،  »اصــول  کتــاب  از 

حمــت ر

ســرطان معــده ناشــی از رشــد خــارج از کنتــرل  
ــی  ــه ط ــت ک ــده  اس ــم  در مع ــلول های  بدخی س
ســالیان و بــه آرامــی  رشــد می کنــد؛ ولــی 
نشــانه های  ابتدایــی  مراحــل  در  متاســفانه 
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــاید ب ــدارد و ش ــی ن چندان

ســختی تشــخیص داده می شــود. 
ــوع ســرطان معــده آدنوکارســینوم  شــایع ترین ن
)adenocarcinoma( اســت کــه در بافت هــای 
غــده ای معــده بــه وجــود می آیــد و ۹۰ تــا 
ــود  ــه خ ــده را ب ــرطان های مع ــد از س ۹۵ درص
اختصــاص داده اســت. بــد نیســت بدانیــد علــل 
ــتی  ــه درس ــرطان ب ــن س ــی ای ــی  و واقع حتم

کشــف نشــده اســت.
ــوارش  ــص گ ــوق تخص ــی و ف ــص داخل متخص
ــده ۵۰۰  ــرطان مع ــابقه س ــد: س ــد می گوی و کب
ســاله و علــت شــیوع آن در ایــران، رعایــت 

ــت. ــک اس ــت و ژنتی ــردن بهداش نک
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــریفی ب ــن ش ــر محس دکت
ــان در معــرض  ــر بیشــتر از زن ــا دو براب مــردان ت
هســتند،  معــده  ســرطان  بــه  ابتــا  خطــر 
می افزایــد: ژنتیــک هــم خــود عامــل مهمــی در 
ابتــا بــه ســرطان معــده اســت و ناهنجاری هــای 
ژنتیکــی و برخــی ســندرم های ســرطانی بــه ارث 

رســیده از والدیــن ممکــن اســت خطــر ابتــا را 
ــد. ــش دهن افزای

ــوم پزشــکی  ــی دانشــگاه عل ــت علم عضــو هیئ
معــده  ســرطان  می دهــد:  ادامــه  اصفهــان 
در ژاپــن، اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق و 
بخش هایــی از آمریــکای مرکــزی و جنوبــی 
 A شــایع تر اســت و افــراد بــا گــروه خونــی
ــه ســرطان معــده   احتمــال بیشــتری دارد کــه ب

ــوند. ــا ش مبت
بــه گفتــه وی ســرطان معــده اغلــب حــدود 
ســنین ۷۰ ســال در مــردان و ۷۴ ســال در زنــان 
رخ می دهــد و ســابقه خانوادگــِی ابتــا بــه 
ــن  ــه ای ــا ب ــر ابت ــد خط ــده می توان ســرطان مع

ــد. ــش ده ــر افزای ــه براب ــا س ــرطان را دو ت س
ــوارش  ــص گ ــوق تخص ــی و ف ــص داخل متخص
دیگــری  عوامــل  می کنــد:  تصریــح  و کبــد 
ــد  ــد در ســبک زندگــی مانن همچــون  عــادات ب
ــی،  ســیگار کشــیدن، نوشــیدن مشــروبات الکل
 رژیــم غذایــی بــا میوه هــا و ســبزیجات کــم 
یــا  شــده  دودی  غذاهــای  زیــاد،  نمــک  و 
دارنــد،  نیتــرات  نگهدارنــده   غذا هایــی کــه 
می تواننــد خطــر ابتــا بــه ســرطان معــده را 

دهنــد. افزایــش 

 غذاهای آماده و فست فودها از 
عوامل زمینه ساز سرطان معده

دکتــر شــریفی ادامــه می دهــد: در بــروز ســرطان 
ــل  ــی دارد؛ عام ــل نقــش مهم ــد عام ــده چن مع
اول تغذیــه اســت؛ افــرادی کــه ســوءتغذیه دارند 
و بدنشــان بــا کمبــود کالــری مواجــه اســت 
ــن  ــه ای ــا ب ــرض ابت ــران در مع ــتر از دیگ بیش

ــد. ــرار دارن ســرطان ق
و  پروتئین هــا  می کنــد: کمبــود  اضافــه  وی 
 ،C و   A ویتامین هــای  به ویــژه  ویتامین هــا، 
ــی چــرب و شــور و  ــواد غذای ــداوم م مصــرف م
ــل  ــز از عوام ــت فودها نی ــاده و فس ــای آم غذاه
زمینه ســاز ســرطان معــده محســوب می شــوند؛ 
همچنیــن بیماری هــای معــده می تواننــد زمینــه 
ابتــای افــراد بــه ســرطان معــده را فراهــم کننــد.

دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  بــه گفتــه 
علــوم پزشــکی اصفهــان یکــی از مهم تریــن 
بیماری هــای معــده، عفونــت هلیکوباکتــری 
اســت کــه باعــث بــروز زخــم معــده و ورم معــده 
می شــود و ممکــن اســت از جملــه عوامــل مهــم 

ــد. ــده باش ــرطان مع ــه س ــا ب ابت
وی یــادآور می شــود: البتــه این طــور نیســت 
ــر  ــت هلیکوباکت ــه عفون ــا ب ــرد مبت ــر ف ــه ه ک
ــورت  ــن ص ــود؛ در ای ــده ش ــرطان مع ــار س دچ
بایــد بیــش از ۵۵ درصــد مــردم جهــان در 
اثــر ســرطان معــده جــان خــود را از دســت 
ــت  ــی از جمعی ــش از نیم ــون بی ــد؛ چ می دادن
جهــان بــه ایــن عفونــت مبتــا هســتند، در حالی 
کــه فقــط ۳ درصــد از ایــن افــراد ممکــن اســت 

ــوند. ــا ش ــده مبت ــرطان مع ــه س ب
ــوارش  ــص گ ــوق تخص ــی و ف ــص داخل متخص
ــت  ــه عفون ــی ک ــد: بیماران ــد می کن ــد تاکی و کب
ــان  ــد درم ــا بای ــد، حتم ــوری دارن هلیکوباکترپیل
شــوند و تحــت  نظــر متخصــص قــرار بگیرنــد تــا 
در آینــده مشــکلی بــرای آن هــا از نظــر ابتــا بــه 

ــاد نشــود. ــده ایج ســرطان مع
ــه گفتــه وی هــر چنــد معمــوال ایــن بیمــاری   ب
ــرایط  ــه ش ــود ک ــخیص داده می ش ــی تش زمان
در  گروه هــای  امــا  اســت،  وخیــم  بیمــار 
ــک  ــوی پزش ــد از س ــا بای ــر حتم ــرض خط مع
ــد؛  ــرار بگیرن ــم و دوره ای ق ــه منظ ــورد معاین م
مراحــل  در  ســرطان  صورتــی کــه  در  چــون 
 ابتدایــی شناســایی شــود، امــکان درمــان وجــود 

دارد.

 بهترین روش تشخیص سرطان 
معده، آندوسکوپی است

 ایــن متخصــص داخلــی و فوق تخصــص گوارش 
و کبــد در ادامــه کاهــش اشــتها و کاهــش وزن، 
درد معــده، عائــم ســوءهاضمه ماننــد آروغ زدن 
و تهــوع، احســاس پــری معــده حتــی پــس از 
ــتفراغ،  ــوع و اس ــذا، ته ــم غ ــر ک ــوردن مقادی خ
ــه زخــم  ســوزش ســردل و نشــانه های شــبیه ب
ــی  ــیاه، کم خون ــوع س ــده، مدف ــده، ورم مع مع
ــه  ــکم را از جمل ــاالی ش ــوس در ب ــوده ملم و ت
عنــوان  معــده  ســرطان  بــروز  نشــانه های 
همــه  اســت  ممکــن  می گویــد:  و  می کنــد 
ــل مشــاهده  ــا قاب ــار مبت ــن نشــانه ها در بیم ای
نباشــد؛ همچنیــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــه متخصــص  ــا نشــانه های گفته شــده ب بیمــار ب
ــا  ــک بیماری ه ــخیص پزش ــد و تش ــه کن مراجع
ــا  ــتریت ی ــد گاس ــم مانن ــکات خوش خی و مش
ــی  ــم گوارش ــر زخ ــا حداکث ــاده ی ــده س ورم مع
باشــد؛ امــا بــا وجــود ایــن توصیــه می شــود در 
صــورت بــروز ایــن نشــانه ها بافاصلــه بــه مراکــز 

ــه شــود. ــی مراجع درمان
ــه ایــن ســؤال کــه آیــا ســرطان  وی در پاســخ ب
معــده قابــل پیشــگیری اســت، اظهــار می کنــد: 
ــن  ــالم، تأمی ــی س ــم غذای ــک رژی ــروی از ی پی
ــه  ــرف روزان ــدن، مص ــروری ب ــای ض ویتامین ه
میــوه و ســبزی، پرهیــز از خــوردن غذاهــای 
ــرف  ــی، مص ــک مصرف ــردن نم ــم ک ــاده و ک آم
نکــردن دخانیــات و الــکل، داشــتن تحــرک 
ــادی  ــد زی ــا ح ــای دوره ای ت ــام چکاپ ه و انج
مانــع از بــروز ســرطان معــده می شــود؛ امــا 

ــدارد. ــود ن ــدی وج ــی ۱۰۰ درص ایمن
تشــخیص  روش  بهتریــن  شــریفی  دکتــر 
ــد  ســرطان معــده را انجــام آندوســکوپی می دان
و تصریــح می کنــد: البتــه عکســبرداری از معــده 
بــه شــیوه »دبــل کنتراســت« نیــز می توانــد بــه 

ــد. ــاری کمــک کن ــن بیم تشــخیص ای
ــه  ــده ب ــرطان مع ــر س ــد: اگ ــد می کن وی تاکی
موقــع تشــخیص داده شــود، درمان پذیــر اســت؛ 
ــودی  ــال بهب ــاری احتم ــرفت بیم ــا پیش ــا ب ام

کاهــش می یابــد.
ــه  ــده ک ــی از مع ــتن بخش ــه وی برداش ــه گفت ب
ــن  ــت، مهم تری ــرطانی اس ــلول های س دارای س
روش درمانــی بــه حســاب می آیــد و عــاوه 
بــر ایــن ممکــن اســت از شــیمی درمانی یــا 

ــود. ــتفاده ش ــز اس ــی نی رادیوتراپ
ــوم پزشــکی  ــی دانشــگاه عل ــت علم عضــو هیئ
اصفهــان می افزایــد: گاهــی فــرد بیمــار بــه یــک 
ــا چنــد روش درمانــی نیــاز پیــدا می کنــد کــه  ی
ــلول های  ــر س ــاوه ب ــده ع ــای انجام ش درمان ه
ســرطانی بــر بافت هــای ســالم فــرد نیــز تاثیــر 
می گذارنــد؛ بنابرایــن عــوارض جانبــی مهمــی را 
ــوع،  ــا ته ــن آن ه ــه مهم تری ــد ک ــاد می کنن ایج
شــکمی  دردهــای  و  بی اشــتهایی  اســتفراغ، 
 اســت. وی معتقــد اســت بــه دنبــال عمــل 
جراحــی ســرطان معــده کــه ممکــن اســت 
ــا حجــم  ــده ی ــل مع ــه صــورت برداشــتن کام ب
زیــادی از آن باشــد، کاهــش وزن بــه  طــور شــایع 
رخ می دهــد و بیمــاران در پــی مصــرف غــذا بــا 
حجــم زیــاد یــا غذاهــای شــیرین، دچــار کرامپ 
ــهال و  ــخ و اس ــوع و نف ــکمی، ته ــای ش و درده
ــردن  ــدود ک ــا مح ــا ب ــوند؛ ام ــرگیجه می ش س
ــاد  ــیرین و زی ــای ش ــات و غذاه ــرف مایع مص
ــوان  کــردن دفعــات مصــرف مــواد غذایــی می ت

ــرل کــرد. ــا حــدی کنت ــوارض را ت ــن ع ای

 آنچه مبتالیان به سرطان معده باید 
بدانند

درمــان ســرطان معــده دشــوار اســت؛ مگــر 
اینکــه ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه و پیــش از 
گســترش، تشــخیص داده شــود و تحــت درمــان 
ــودن  ــم ب ــت ک ــه عل ــفانه ب ــرد. متاس ــرار بگی ق
نشــانه های اولیــه ســرطان معــده، معمــوال ایــن 
ــه  ــود ک ــخیص داده می ش ــی تش ــاری زمان بیم

وارد مراحــل پیشــرفته خــود شــده اســت.
پیشــرفته  معــده  ســرطان  حــال،  ایــن  بــا 
ــوارض آن  ــزان ع ــان شــده و از می ــد درم می توان

کاســته شــود. ایمنــا

،،
ســرطان معــده ناشــی از رشــد خــارج از 
کنتــرل  ســلول های  بدخیــم  در معــده  
اســت که طی ســالیان و به آرامی  رشــد 
مراحــل  در  متاســفانه  ولــی  می کنــد؛ 
نــدارد  چندانــی  نشــانه های  ابتدایــی 
و شــاید بــه همیــن دلیــل بــه ســختی 

می شــود داده  تشــخیص 

متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد مطرح کرد:

سرطان معده، خاموش و مرگ آور 
مردان ۲ برابر زنان در معرض ابتال به سرطان معده

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

فاقد سند رسمی  »
و  ســوم  و  دوم  و  اول  هیات هــای  صــادره  آراء  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــارم موضــوع قان چه
اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــان تصرف ــرب اصفه ــه غ ــی منطق ــد ثبت واح
و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ 
روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

ــد. ــم نماین ــی تقدی مرجــع قضای
۱.رای شــماره ۴6۴۳-۱۳۹۵/۰۲/۲۷ هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره ۵6۰ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــع پ ــم ربی مری
۱۲86۱۳۵۷6۱ صــادره اصفهــان فرزنــد یوســف نســبت بــه 
ــه مســاحت  ــه ب ــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان دو دان
۱۴8/۴8 مترمربــع پــاک شــماره۴۷۱ فرعــی از ۲۵ اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــاری الدان ــاس جــان نث ــک رســمی عب ــان ازمال اصفه
۲.رای شــماره ۴6۴۲-۱۳۹۵/۰۲/۲۷ هیــأت اول آقــای  
ــه شناســنامه شــماره ۲66۷  ــی ب ــاری الدان ــان نث داود ج
کدملــی ۱۲86۱۱۹8۳۹ صــادره اصفهــان فرزنــد کریــم 
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
ــی  ــماره۴۷۱ فرع ــاک ش ــع پ ــاحت ۱۴8/۴8 مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از ۲۵ اصل
ــان  ــاس ج ــمی عب ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

ــی ــاری الدان نث
۳.رای شــماره ۱۷6۹6-۱۳۹۵/۰۷/۰۳ هیــأت ســوم خانــم 
ــماره ۱۱۹۷۱     ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــینی رنان ــت حس عف
کدملــی  ۱۲8۳۲۲۹۲8۵  صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید 
ــه مســاحت  ــه   ب ــاب خان اســماعیل   ششــدانگ یــک ب
۱۳6.۲۰  مترمربــع از پــاک شــماره ۳۵۵۱    فرعــی از  ۱8   
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان از ســند شــماره  ۷۹۷66  مــورخ  ۹۴/۳/۵  

ــان ــه ۱۱۲ اصفه دفترخان
ــای  ــأت اول  اق ــماره ۲۰۱۳6-۱۳۹۵/۰۷/۲۷ هی ۴.رای ش
علــی ترابــی میرابــادی  بــه شناســنامه شــماره  ۳  کدملــی  
رمضــان   فرزنــد   ابــاد   نجــف  صــادره    ۱۰۹۱۹۰۰6۳۹
ششــدانگ یکبابخانــه   بــه مســاحت  ۱۴۵/۴۰  مترمربــع 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره ۴۵  اصل ــاک ش از پ
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ۱۴ حــوزه ثب

ــم فتحــی رحی
ــای  ــأت اول  آق ــماره ۱۹۹۳۵-۱۳۹۵/۰۷/۲6 هی ۵.رای ش
محمدحســین خلیلــی رنانــی  بــه شناســنامه شــماره 8۲  
کدملــی ۱۲8۹۹۹۷۳۱۴  صــادره اصفهــان  فرزنــد رجبعلــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه چهاردان ــبت ب نس
ــاک شــماره ۱۵۱۳   ــع از پ ــه مســاحت ۱۹۹/۴۲  مترمرب ب
فرعــی از ۱8  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه 
ــند ۵8/۴/۴-8۵8۹۲  ــان ازس ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــان ــه ۷ اصفه دفترخان
6.رای شــماره ۱۹۹۳6-۱۳۹۵/۰۷/۲6 هیــأت اول خانــم 
صدیقــه حکمــت نــژاد  بــه شناســنامه شــماره ۳8  کدملــی 
۱۲۹۰۰86۵6۷  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســنعلی نســبت 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دودان ب

پــاک شــماره ۱۵۱۳   از  مســاحت ۱۹۹/۴۲  مترمربــع 
ــان بخــش ۱۴ حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از ۱8  اصل
ــند ۵8/۴/۴-8۵8۹۲  ــان ازس ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــان ــه ۷ اصفه دفترخان
۷.رای شــماره ۱۹۷۵۹-۱۳۹6/۰۷/۲۵ هیــأت چهــارم آقــای  
حســین صالحیــان رنانــی   بــه شناســنامه شــماره  ۳۵8   
کدملــی  ۱۲8۹۹۵۷۲۹۰  صــادره اصفهــان   فرزنــد  حســن           
ششــدانگ یــک بــاب  خانــه    بــه مســاحت ۴۲۱.۱6 
مترمربــع از پــاک شــماره   ۱۳6۲  فرعــی از   ۱8  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان ازموردثبــت صفحــه ۱۷۲  دفتــر   ۳۹۴    امــاک

ــم  ــأت اول خان ــماره ۲۵8۵۳-۱۳۹۵/۰۹/۲۹ هی 8.رای ش
مهــری ســهرابی رنانــی بــه شناســنامه شــماره ۹۴۱۲ 
ــده  ــد مان ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲8۳۲۰۳۴۴8 ص کدمل
علــی در دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت ۱8۵ متــر مربــع پــاک شــماره  ۳۱۳۱ فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــان بخــش ۱۴ ح ــع در اصفه ــی واق از ۱8   اصل
ــورد  ــامت م ــی س ــت عل ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر ۴۲8 ام ــه ۱6۰ دفت ــت صفح ثب
ــای   ــأت اول  آق ــماره ۲۵8۵۲-۱۳۹۵/۰۹/۲۹ هی ۹.رای ش
ناصــر خاکــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره ۱۰۹۴ کدملــی 
ــگ  ــا در  دو دان ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲۹۰۹۱۰۰8۱ ص
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱8۵ 
ــی  ــی از ۱8   اصل ــماره  ۳۱۳۱ فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب مت
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــه  ــت صفح ــورد ثب ــامت م ــی س ــت عل ــان از مالکی اصفه

ــاک ــر ۴۲8 ام ۱6۰ دفت
ــای   ــأت اول  آق ــماره ۲۵8۵۱-۱۳۹۵/۰۹/۲۹ هی ۱۰.رای ش
بهــروز خاکــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره ۲۷8 کدملــی 
ــگ  ــد رضــا در دو دان ــان فرزن ۱۲۹۰66۲۰88 صــادره اصفه
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱8۵ 
ــی  ــی از ۱8   اصل ــماره  ۳۱۳۱ فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب مت
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــه  ــت صفح ــورد ثب ــامت م ــی س ــت عل ــان از مالکی اصفه

ــاک ــر ۴۲8 ام ۱6۰ دفت
دوم  هیــأت   ۱۳۹۵/۰۹/۱۷-۲۴۷6۳ شــماره  ۱۱.رای 
ــماره ۳۴۲  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــی جانقرب ــای  مجتب آق
کدملــی ۱۲868۵66۱۲ صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه در 
ــاحت ۱۲۳.6۰  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از ۱6   اصل ــماره  ۱۷۲۹ فرع ــاک ش ــع پ ــر مرب مت
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــاک ــر 6۱۱ ام ــه ۳۱۴ دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
چهــارم   هیــأت   ۱۳۹۵/۱۰/۱8-۲۷66۷ شــماره  ۱۲.رای 
آقــای  علــی محمــدی نورالدیــن ونــد بــه شناســنامه 
ــان  ــادره از فارس ــی ۵۵۵۹۴۵66۴۰ ص ــماره ۱۷۹ کدمل ش
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــر در شش ــد قنب فرزن
۱۰۲.۲۵ مترمربــع پــاک شــماره 68  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی زارع ــد عل ــمی محم ــک رس مال
ــای  ــأت اول  آق ــماره ۲۹۷8۱-۱۳۹۵/۱۱/۱۳ هی ۱۳.رای ش
۱۲۱۰ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  رضــا جعفــری 

در     حســین  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲8۳۵۰۹۱۷۲
ــاحت    ۱۷۵/8۹   ــه مس ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از ۳6   اصل ــماره ۱8۹     فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــریفی ــد ش ــت احم ــان  از مالکی اصفه

۱۴.رای شــماره ۲۹۷8۳-۱۳۹۵/۱۱/۱۳ هیــأت اول  آقــای 
ــی  ــماره ۴۳۰۳۲ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــرام جعف به
۱۲8۲۳۵۵۳۰۹ صــادره  اصفهــان فرزنــد حســین در  ســه 
ــه  ــه    ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش دان

مســاحت  ۱8۷/6۱    مترمربــع پــاک شــماره  ۱8۹    
فرعــی از  ۳6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت احمــد شــریفی

ــای  ــأت اول  آق ۱۵.رای شــماره ۲۹۷8۲-۱۳۹۵/۱۱/۱۳ هی
۱۲۱۰ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  رضــا جعفــری 
ــه  ــین در س ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲8۳۵۰۹۱۷۲ ص
ــه  ــه    ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش دان
مســاحت  ۱8۷/6۱    مترمربــع پــاک شــماره  ۱8۹    
فرعــی از  ۳6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت احمــد شــریفی

ســوم   هیــأت   ۱۳۹۵/۱۱/۰۹-۲۹۵۳۷ شــماره  ۱6.رای 
خانــم لیــا موســوی  بــه شناســنامه شــماره ۴8۵8  
کدملــی ۴۱۷۱۵۷66۴۴  صــادره الیگــودرز   فرزنــد طاهــر  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۴۷.۵8 
مترمربــع از پــاک شــماره  6۷  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح بخ

ــات ــینعلی بی ــمی حس رس
۱۷.رای شــماره ۳۰۴66-۱۳۹۵/۱۱/۲۰ هیــأت ســوم  خانــم 
الهــام نصــر اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره ۱۰۱۰۲ 
ــور   ــد منص ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲8۲88۴۹۳۱ ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت ۱۵8.۳۰ 
مترمربــع از پــاک شــماره ۴8۹   فرعــی از ۵ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه ۵۲۷ دفتــر ۴6۵ 

ــاک ام
ــای   ــأت دوم  آق ۱8.رای شــماره ۳۰۵۹۱-۱۳۹۵/۱۱/۲۳ هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان الیادران ــی جوادی محمدعل
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲8۰۳۲6۱۹۰ ص ۴۳۷۴۳ کدمل
عبدالحســین در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   
بــه مســاحت  ۱۹۷/6۲    مترمربــع پــاک شــماره   ۱686   
فرعــی از ۳   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از  ســند ۲8۹۵۰۷ مــورخ 
ــهم  ــی  و س ــام متقاض ــان بن ــر ۷۷ اصفه ۱۳۹۲/۲/۴ دفت

ــان ــین جوادی ــی از عبدالحس االرث متقاض
۱۹.رای شــماره ۳۳۷8۲-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره ۴۲۲ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ــه چنگی عزیزال
ــد امــان  6۲۱۹۳۹۵۲۴۷ صــادره بوئیــن و میاندشــت فرزن
ــاحت  ۹۰.۴۵  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ال
مترمربــع پــاک شــماره ۲۴۱۲ فرعــی از ۱8 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــان از مالکیــت حســن صالحی
اول  هیــأت   ۱۳۹۵/۱۲/۱8-۳۳۱6۳ شــماره  ۲۰.رای 
بــه شناســنامه شــماره ۱۴۴۱  نصــری  آقــای محمــد 
ــاس  ــد عب ــان فرزن ــی ۱۲8۷8۴66۵۳ صــادره اصفه کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۲۰۹.۲6 
ــع  ــی واق ــی از ۵ اصل ــماره ۳6  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه ۲۴۷ دفتــر ۴ امــاک
۲۱.رای شــماره ۳۳۱۴۴-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیــأت اول  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 6  ــرام حســن زاده سورشــجانی ب به
ــی  ــد عل ــجان فرزن ــادره سورش ــی ۴6۲۱۹۱۷۳۹۰ ص کدمل
اکبــر ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۲۳۷.۵۰ 

مترمربــع پــاک شــماره  ۷۵ فرعــی از ۲۷ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت حســین مارانــی برزانــی مــورد ثبــت صفحــه ۳۲۱ 

دفتــر ۱۷۴ امــاک
ــای  ــأت اول آق ــماره ۳۳۱۷۰-۱۳۹۵/۱۲/۱8 هی ۲۲.رای ش
6۵۱ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  نصــری  رحیــم 
۱۲8۴۷۴۴۳6۱ صــادره اصفهــان فرزنــد عباس ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۲۵8.۳۴ مترمربــع پــاک 

شــماره  ۳6 فرعــی از ۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــر ۴ امــاک ۲۴۷ دفت
دوم  هیــأت   ۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۳۳۵۴۰ شــماره  ۲۳.رای 
ــه شناســنامه شــماره ۵۷۹6  ــودی ب ــای محســن محم آق
ــین  ــد حس ــران  فرزن ــادره  ته ــی ۰۰۵6۴۹۷۳۷۷ ص کدمل
ــاحت ۱۴۱.۹۷  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  ۲8 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
عبــاس قنبــری مــورد ثبــت صفحــه ۲68 الــی ۲۷۱ دفتــر 

ــاک ۵۴ ام
دوم  هیــأت   ۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۳۳۵۹۳ شــماره  ۲۴.رای 
ــه شناســنامه شــماره ۴8 کدملــی  ــا ســودی ب ــم فریب خان
۱۲8۵8۴۹6۵۵ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد علــی 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  ۲۴۹ 
مترمربــع پــاک شــماره ۳۳۴۲  فرعــی از ۱8 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر ۱۴۰ ام ــه ۵۰6 دفت ــت صفح ــورد ثب م
ســوم   هیــأت   ۱۳۹۵/۱۲/۱۲-۳۲۴86 شــماره  ۲۵.رای 
خانــم اشــرف شــاه ســنائی گنیرانــی بــه شناســنامه شــماره 
6۱6 کدملــی ۱۲8۳۴۰۹۲۱6  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  شش ابوالقاس
۱۰۹.۰۱ مترمربــع از پــاک شــماره ۳۴۰ فرعــی از ۱۳ اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــدری کرم ــی ص ــمی مصطف ــک رس ــان ازمال اصفه
۲6.رای شــماره ۲۲۳۹-۱۳۹6/۰۱/۳۰ هیــأت چهــارم آقــای 
امیــر عندلیــب فــر  بــه شناســنامه شــماره ۱6۱۷۷ کدملــی 
۱۲۹۲۰8۹۹۰۳ صــادره اصفهــان  فرزنــد غامرضــا ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 
۱۹.۴۷ مترمربــع از پــاک شــماره  ۱۵۳  فرعــی از ۱ اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق

اصفهــان ثبــت صفحــه ۲۵۷ دفتــر 8۵6 امــاک
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۱/۳۰-۲۲۳6 شــماره  ۲۷.رای 
آقــای مهــدی عندلیــب فــر    بــه شناســنامه شــماره 
۱۲۷۰۰۲۰6۳۳  کدملــی ۱۲۷۰۰۲۰6۳۳  صــادره اصفهــان  
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــا  س ــد غامرض فرزن
بــاب مغــازه بــه مســاحت  ۱۹.۴۷ مترمربــع از پــاک 
شــماره     ۱۵۳ فرعــی از ۱ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ثبــت صفحــه 

۲۵۷ دفتــر 8۵6 امــاک
۲8.رای شــماره ۱6۵۴-۱۳۹6/۰۱/۲۱ هیــأت چهــارم  آقــای 
بــه شناســنامه شــماره ۱۲۲  کدملــی  رحمن هارونــی  
درویــش   فرزنــد  اصفهــان   صــادره    ۱۲۹۰۳۰۳۰۵۳
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۱6۰.۴8 
ــع  ــی واق ــی از ۴۵ اصل ــماره   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــه فتح ــح ال ــمی فت ــک رس ازمال
ــم  ــارم خان ــأت چه ۲۹.رای شــماره ۱۹۹۱-۱۳۹6/۰۱/۲8 هی
بیگــم حســینی کوهانســتانی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲8۹۹۲۹۲۹۷ کدملــی   ۳۱
سیدحســین  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 
ــاک شــماره  ۱۵۰     ــع از پ ــه مســاحت ۱۱۷ مترمرب ــه ب خان

ــوزه  ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از ۱۳ اصل فرع
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عفــت جــان 

ــی ــاری الدان نث
ــم  ــارم خان ــأت چه ۳۰.رای شــماره ۱۹۹۰-۱۳۹6/۰۱/۲8 هی
ــی  ــماره ۹  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری  ب ــان نث ــول ج بت
۱۲8۹۹۱۷۰۳۵  صــادره اصفهــان  فرزنــد حاجــی تقــی  
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س

مســاحت ۱۱۷مترمربــع از پــاک شــماره    ۱۵۰ فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از ۱۳ اصل
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عفــت جــان نثــاری 

ــی الدان
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۱/۲۱-۱۵86 شــماره  ۳۱.رای 
  ۱۴ شــماره  شناســنامه  بــه  درویش هارونــی  آقــای 
ــد حســن   ــی ۴6۲۲86۰۳۰۹  صــادره شــهرکرد  فرزن کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۱۵۲.۴6 
ــی واقــع در  ــع از پــاک شــماره فرعــی از ۴۵ اصل مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ اصفه

ــی ــه فتح ــح ال ــمی فت ــک رس ازمال
۳۲.رای شــماره ۲۲۴6-۱۳۹6/۰۱/۳۰ هیــأت اول آقــای 
صفرعلــی مــرادی بــه شناســنامه شــماره 88 کدملــی 
نجفقلــی  فرزنــد  بروجــن  صــادره   ۴6۵۰۵8۹۲۴۱
ــع  ــه مســاحت ۷۴ مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
پــاک شــماره ۲6۲۰ فرعــی از ۱8 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
وراث محمــد ترابیــان اصفهانــی مــورد ثبــت صفحــه ۳86 

ــاک ــر ۳۱۱ ام دفت
۳۳.رای شــماره ۲۲۵6-۱۳۹6/۰۱/۳۰ هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ســید اســماعیل حســینی رنان
ــد  ــی ۱۲۹۰۷۴۴۰۹۲ صــادره خمینــی شــهر فرزن 6۱۷ کدمل
ســید مرتضــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ــاحت ۲۰۱  ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ربعی ــتثناء به ــه باس خان
مترمربــع پــاک شــماره  ۱۳۵۰ فرعــی از ۱8 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــت  ــورد ثب ــی م ــینی رنان ــی حس ــید مرتض ــت س از مالکی

ــاک ــر ۴۹۷ ام ــه ۵۳۵ و  ۵۳8 دفت صفح
۳۴.رای شــماره ۲۲۵۵-۱۳۹6/۰۱/۳۰ هیــأت اول آقــای 
ســید رســول حســینی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
۱۱۳۰۰۲6۱۲۴ کدملــی ۱۱۳۰۰۲6۱۲۴ صــادره  خمینــی شــهر 
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی س ــد  مرتض فرزن
بــاب خانــه باســتثناء بهــای ربعیــه اعیانــی بــه مســاحت 
ــی  ــی از ۱8 اصل ــماره  ۱۳۵۰ فرع ــاک ش ــع پ ۲۰۱ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت ســید مرتضــی حســینی رنانــی مــورد 

ــاک ــر ۴۹۷ ام ــه ۵۳۵ و  ۵۳8 دفت ــت صفح ثب
۳۵.رای شــماره ۱۹۳۹-۱۳۹6/۰۱/۲8 هیــأت دوم خانــم 
اقــدس نصــری بــه شناســنامه شــماره ۷۰۰ کدملــی 
۱۲8۵۵۵۷۳۲8 صــادره  اصفهــان فرزنــد یدالــه ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت ۲۲۳/۱۱  مترمربــع 
پــاک شــماره  ۱۳۳/۱    فرعــی از ۲۵   اصلــی ) بــه 
ــان  ــل شــده اســت( واقــع در اصفه پــاک ۵/۲8۴۴ تبدی
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    

ــاک ــر ۱۲۹ ام ــه ۵۲ دفت صفح
آقــای  اول  ۳6.رای شــماره ۲۱6۹-۱۳۹6/۰۱/۲۹ هیــأت 
غامرضــا خلیلــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره ۱۳ 
کدملــی ۱۲۹۰۱۹6۱۳۳ صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 
حســین در  ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت  ۱۹۱/۳6    مترمرب ــه ب ــاب    خان ب
شــماره  ۲8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت صغــری کاظمــی 

ــی کوجان
۳۷.رای شــماره ۲۱۷۰-۱۳۹6/۰۱/۲۹ هیــأت اول خانــم 
زهــرا زمانــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره ۱۱۷۲ کدملــی 
۱۲8۳۳8۳۲8۴ صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان ســه 
ــه  ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش ــگ مش دان

مســاحت  ۱۹۱/۳6    مترمربــع پــاک شــماره  ۲8 اصلــی 
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــی ــی کوجان ــری کاظم ــت صغ ــان  از مالکی اصفه

۳8.رای شــماره ۴8۰۹-۱۳۹6/۰۲/۳۱ هیــأت دوم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره ۴ کدمل حســین شــاه ســنائی ب
۱۲8۹۹۰۴۴۷۲ صــادره اصفهــان فرزنــد خلیــل چهــار  
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع شش ــگ مش دان
مســاحت   ۳66/۷۷   مترمربــع پــاک شــماره  ۲۲۱      
فرعــی از   ۲۱  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  بموجــب ســند ۷۲۹۰۷ مــورخ 

۱۳6۷/۵/۱۹ دفترخانــه ۵ اصفهــان
دوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۲/۳۱-۴8۱۰ شــماره  ۳۹.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــمی گنیران ــیه قاس ــم آس خان
۱۲۷۰۵۲۰۳6۹ کدملــی ۱۲۷۰۵۲۰۳6۹ صــادره  اصفهــان 
فرزنــد عبدالحســین دو  دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت   ۳66/۷۷   مترمرب ــاب   ســاختمان   ب ب
ــع در  ــی واق ــی از   ۲۱  اصل ــماره  ۲۲۱      فرع ــاک ش پ
ــان   ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه
ــه ۵  ــورخ ۱۳6۷/۵/۱۹ دفترخان ــند ۷۲۹۰۷ م ــب س بموج

ــان اصفه
۴۰.رای شــماره ۴8۱۲-۱۳۹6/۰۲/۳۱ هیــأت دوم آقــای 
ــی  ــماره ۱۰۱۷ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن مصلح محس
ــه   ــی س ــد عبدالعل ــان فرزن ــادره  اصفه ۱۲8۳۰۱۱۳۹۵ ص
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  ۲۳6/88    مترمربــع پــاک شــماره   ۹۴   
فرعــی از   ۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه ۳8۰ دفتــر 

ــاک ــر ۲۳۳ ام ــه ۵۰۷ دفت ــاک و صفح ۵6۲ ام
۴۱.رای شــماره ۴8۱۳-۱۳۹6/۰۳/۳۱ هیــأت دوم آقــای 
بــه شناســنامه شــماره ۱۹ کدملــی  حمیــد مصلحــی 
ــه   ــی س ــد عبدالعل ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲۹۰۲8۲۷6۵ ص
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  ۲۳6/88    مترمربــع پــاک شــماره   ۹۴   
فرعــی از   ۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه ۳8۰ دفتــر 

ــاک ــر ۲۳۳ ام ــه ۵۰۷ دفت ــاک و صفح ۵6۲ ام
ــای  ــأت دوم آق ــماره ۴8۴۴-۱۳۹6/۰۲/۳۱ هی ۴۲.رای ش
ــماره ۴۰۲۴  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــعود صادق مس
کدملــی ۱۲8۳۰۰۰۳۰۱ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســن 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  ۱۴۲.۲6    
ــی  ــی از  ۱6  اصل ــماره   ۲6۳   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب ــع در اصفه واق
ــه  ــورخ ۱۳۹6/۲/۱۳ دفترخان ــند ۲۰۷۷8 م ــان  از س اصفه

ــان ۱6۰ اصفه
۴۳.رای شــماره ۵۱۷۹-۱۳۹6/۰۳/۰۲ هیــأت اول خانــم 
۵۹۲ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  کیانــی  زهــره 
۱۱۱۰۴۱۴۴۷۱ صــادره فاورجــان فرزنــد مصطفــی ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
۱۰۴.6۹ مترمربــع پــاک شــماره  68 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت رحیــم زارع بهــرام آبــادی مــورد ثبــت صفحــه 8۷ 

ــاک ــر ۴8 ام و ۹6 دفت
۴۴.رای شــماره ۵۱8۰-۱۳۹6/۰۳/۰۲ هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره ۳۳۰۹  ــی ب اســداله صالحــی مورکان
ــرج  ــد ف ــادران فرزن ــادره باغبه ــی 6۲۰۹۴۱۲66۱ ص کدمل
الــه در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت ۱۰۴.6۹ مترمربــع پــاک شــماره  68 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت رحیــم زارع بهــرام آبــادی مــورد ثبــت 

ــاک ــر ۴8 ام ــه 8۷ و ۹6 دفت صفح

ــای  ــأت اول  آق ــماره ۴68۱-۱۳۹6/۰۲/۲8 هی ۴۵.رای ش
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۱۲۴۷۷ کدمل ــی ب ــر آقابابائ جعف
رجبعلــی  فرزنــد  اصفهــان   صــادره   ۱۲8۳۲۳۲۳6۷

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۱.8۰مترمربــع 

پــاک شــماره ۷۱۰فرعــی از ۱8اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی مــورد ثبــت صفحــه ۱۳۴  ــاری رنان ــی ی از مالکیــت عل
ــاک ــر ۳6۹ ام دفت

۴6.رای شــماره ۳8۷۰-۱۳۹6/۰۲/۱8 هیــأت چهــارم آقای 
ــماره ۱۷۴۲  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی جاوان ــد عاب محم
کدملــی ۱۲8۳۰۳۹6۹۹ صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت اله  
ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۲6۲.۲۵ 
مترمربــع از پــاک شــماره ۷۲۱  فرعــی از ۲۵ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی فــوق از ســند شــماره ۲8۱۰۱ مــورخ 

ــان ــه ۹۴ اصفه 6۷/۱۰/۱۵ دفترخان
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۲/۱8-۳88۰ شــماره  ۴۷.رای 
ــه شناســنامه شــماره ۲۵8  ــی ب ــی آفاران ــرا ترک ــم زه خان
ــد   ــد احم ــان  فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲8۴۹8۷۹8۱ص کدمل
چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت ۲۴۳.۷۰ مترمرب مس
۲8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
ــیان  ــم عباس ــمی عبدالکری ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــاک ــر ۵۴  ام ــی ۲۷۱ دفت ــه ۲68 ال ــت صفح ثب
چهــارم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۲/۱8-۳88۱ شــماره  ۴8.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۱6۲۲ کدمل ــر ترکــی ب ــای اکب آق
ــگ  ــا دو دان ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲8۴8۳۷۲8۹ ص
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــع از پــاک شــماره فرعــی از ۲8 اصل ۲۴۳.۷۰ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــت  ــیان ثب ــم عباس ــمی عبدالکری ــک رس ــان ازمال اصفه

ــاک ــر ۵۴  ام ــی ۲۷۱ دفت ــه ۲68 ال صفح
ســوم  هیــأت   ۱۳۹6/۰۲/۲۵-۴۳88 شــماره  ۴۹.رای 
آقــای ســعید مارانــی بــه شناســنامه شــماره ۳6۱۷ 
ــن   ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی ۱۲8۲۹۹۷۰68  ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۱۱۰ مترمربــع 
از پــاک شــماره ۱۱۱۵   فرعــی از ۱6 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی حیــدر رضائــی برزانــی ثبــت صفحــه ۵۳۱ 

ــاک ــر ۱۰۹ ام دفت
ــای  ــأت ســوم آق ۵۰.رای شــماره ۳۰۴۳-۱۳۹6/۰۲/۱۱ هی
فــرج الــه احمدیــان کاظــم آبــادی   بــه شناســنامه شــماره 
۱۴  کدملــی ۵6۵۹۵۰۵۱۷۱  صــادره کوهپایــه  فرزنــد 
قدمعلــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه 
ــاک  ــع از پ ــاحت  ۳۳۷.66 مترمرب ــه مس ــکاری  ب صاف
شــماره فرعــی از ۳۲ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فضــل 

ــان ــه ناظری ال
۵۱.رای شــماره ۳۰۴۲-۱۳۹6/۰۲/۱۱ هیــأت ســوم  آقــای 
مهــدی یــزدی کجانــی   بــه شناســنامه شــماره ۲۰  کدملــی 
۱۲۴۹۷۰۷8۷۰  صــادره اردســتان  فرزنــد محمدتقــی  ســه 
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه صافــکاری  بــه 
مســاحت ۳۳۷.66 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 
۳۲ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فضــل الــه ناظریــان
۵۲.رای شــماره ۴۴۳۱-۱۳۹6/۰۲/۲6 هیــأت ســوم آقــای 
ــماره ۴۱۰۷۴  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی اصفهان ــر لن اصغ
کدملــی ۱۲8۰8۳6۳۰۱ صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۲6۳ مترمربــع 
از پــاک شــماره ۴۱  فرعــی از  ۳۷ اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ اصفه
ــورخ  ــماره ۴۹۲۹۷ م ــند ش ــوق از س ــمی ف ــک رس از مال

۵8/۴/۲۳ دفترخانــه ۳۴ اصفهــان  

                                    ادامه در صفحه 7



7 اطالعرسانی
ادامه از صفحه 6

53.رای شــماره 2951-1396/02/11 هیــأت ســوم آقــای 
فــردوس تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 14 
کدملــی 1289966461 صــادره اصفهــان فرزنــد قدمعلــی  
 304.72 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره   فرعــی از 44 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ــی  ازمالــک رســمی تقــی تیمــوری  ثبــت صفحــات 243 ال

254 دفتــر 238  امــاک
آقــای  ســوم  هیــأت   1396/02/11-3001 شــماره  54.رای 
ــی  ــماره 5 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری کران ــد باق جاوی
4679660971 صــادره فارســان فرزنــد عزت هللا در ششــدانگ 
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 135.26 مترمربــع پاک شــماره 
فرعــی از45 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــی  ــین فتح ــمی حس ــک رس ــان  از مال ــرب اصفه ــک غ مل

وازیچــه
آقــای   دوم  هیــأت   1396/03/04-5420 شــماره  55.رای 
علیرضــا صالــح بــه شناســنامه شــماره 3348 کدملــی 
1283330520 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی در  ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    239.38   مترمربــع 
پــاک شــماره   5   فرعــی از  65  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان    از ســهم  ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

ــادی ــح عاشــق آب ــد  مرحــوم رضــا صال ــی فرزن االرث تق
آقــای  دوم  هیــأت   1396/03/04-5419 شــماره  56.رای 
کدملــی   3 شــماره  شناســنامه  بــه  صالــح  عزیزالــه 
1290671850 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی در    ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    233.54   مترمربــع 
پــاک شــماره   5   فرعــی از  65  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان    از ســهم  ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

ــادی ــق آب ــح عاش ــا صال ــوم رض ــد  مرح ــی فرزن االرث تق
57.رای شــماره5414-1396/03/04 هیــأت دوم خانــم فــرخ 
ــی  ــماره 42 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــق اب ــح عاش صال
1289958912 صــادره اصفهــان  فرزنــد غامحســین در     
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    421.75  
مترمربــع پــاک شــماره   5   فرعــی از  65  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
ــادی  ســهم االرث شــوهرش مرحــوم رضــا صالــح عاشــق آب
58.رای شــماره 5007-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــماره 9308 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی جان ــا عل رض
حســین   فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره    1283202409
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 239.00 مترمربــع 
از پــاک شــماره 3812  فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالک رســمی 
حســین علــی جانــی  ثبــت صفحــه 568 دفتــر 354  اماک
ســوم   هیــأت   1396/03/01-5003 شــماره  59.رای 
بــه شناســنامه شــماره  رنانــی  فاطمــه صفــری  خانــم 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290238741 کدملــی   134
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  ازشش ابوالقاس
152.34مترمربــع از پــاک شــماره   4079  فرعــی از 18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر  ــه  495 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال اصفه

امــاک   508
آقــای  60.رای شــماره 5010-1396/03/01 هیــأت ســوم  
ســعید احمــدی زهرانــی   بــه شناســنامه شــماره 659 کدملی 
1284724131  صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  ازششــدانگ 
ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 266.03 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 320   فرعــی از  6 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــوق  ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ثبــت صفحــات 406 و 580 و 184 دفاتــر 437 و 438 و 

ــاک 441 ام
61.رای شــماره 4881-1396/02/31 هیــأت ســوم آقــای 
حجــت الــه رفائــی  بــه شناســنامه شــماره 14 کدملــی 
5499654271  صــادره تیــران فرزنــد قربانعلــی  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 146 مترمربــع از پاک شــماره  
فرعــی از  67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــاس  ــود و عب ــک رســمی محم ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

بیــات
ــای  ــوم  آق ــأت س ــماره 4880-1396/02/31 هی 62.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  کدملــی  ــه جعفــر خاکســتری   ب یدال
ــد حســن  ششــدانگ  ــان فرزن 1280888709  صــادره اصفه
ــاک  ــع از پ ــاحت 307  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 851   فرعــی از 40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخش14 
ــک رســمی ســید  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب
ناصــر هاشــمی طاقانکــی  ثبــت صفحــه 1 دفتــر 445  اماک                                                                                                                
 1396/02/31-4886 شــماره  63.رای  حیــدری  علیرضــا 
هیــأت ســوم آقــای نبــی الــه کریــم زاده بــارده بــه شناســنامه 
شــماره 1736 کدملــی 4621627430 صــادره شــهرکرد فرزند 
هوشــنگ  ازششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت 60.84 
ــع  ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 699  فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 158 دفتــر 1087  امــاک

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4878-1396/02/31 هی 64.رای ش
ــی  ــماره 671 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــنگ لچ ــاس س عب
غامحســین   فرزنــد  اصفهــان  1285313887صــادره 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 198.54مترمربــع 
از پــاک شــماره 1049 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالک رســمی 

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

ــی ــک رســمی جعفــر شــیرانی رنان مال
66.رای شــماره 4876-1396/02/31 هیــأت ســوم خانــم 
لیــا نصراصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 1092 کدملــی 
ــین   ــد محمدحس ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1141179571 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان س
183.75 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 45 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــیرانی رنان ــر ش ــمی جعف ــک رس ــان از مال اصفه
67.رای شــماره 6813-1396/03/22 هیــأت ســوم آقــای 
ــماره 3  ــنامه ش ــه شناس ــد  ب ــن ون ــداوردی حس ــدر خ حی
کدملــی 5559856045  صــادره فارســان فرزنــد محمد  ســه 
ــه بــه مســاحت 205.65  دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خان
ــع  ــی واق ــاک شــماره 565  فرعــی از 13 اصل ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی حــاج صــادق جــان نثــاری
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 6822-1396/03/22 هی 68.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 2611  ــد  ب ــا خــداوردی حســن ون روی
کدملــی 1970511249  صــادره دوالب فرزنــد غامرضــا  ســه 
دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  205.65 
مترمربــع از پــاک شــماره 565  فرعــی از 13 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

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

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

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

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

مســعود ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54  امــاک
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6503-1396/03/18 هی 73.رای ش
ــی  ــماره72 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــم بختی عبدالرحی
1290336571 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد اســماعیل  
 221.57 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
ــع از پــاک شــماره 377  فرعــی از 19 اصلــی واقــع  مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ــم شــیری ثبــت صفحــه 394  از مالــک رســمی حســین ال

ــاک ــر 167  ام دفت
چهــارم  هیــأت   1396/03/25-7227 شــماره  74.رای 
آقــای محمــود محمــد زمانــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
312 کدملــی 1290193101 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ــه مســاحت 120  ــاب ســاختمان ب باقــر  ازششــدانگ یــک ب
مترمربــع از پــاک شــماره 3153   فرعــی از 18 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 
درثبــت صفحــه 144 دفتــر 774  اماک،مالــک مــی باشــد

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

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

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

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

ــک رســمی حســین شــاه ســنائی مال

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

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

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

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

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

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

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

ــم زاده ــعلی کاظ ــمی عباس رس
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 4937-1396/03/01 هی 82.رای ش
احمــد مانیــان ســودانی   بــه شناســنامه شــماره 704 کدملــی 
ــی  ازششــدانگ  ــد عل ــان فرزن 1283290391  صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 226.24 مترمربــع از پــاک 

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 34 اصل ــماره فرع ش
ــی  ــک رســمی تق ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

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

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

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

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

ــر 337  مالــک مــی باشــد 96/2/12 دفت
87.رای شــماره 7207-1396/03/25 هیــأت چهــارم  آقــای 
حمیــد تاجمیــر ریاحــی بــه شناســنامه شــماره 543 کدملــی 
1288967594  صــادره اصفهــان فرزنــد حســن  1.5 دانــگ 
ــاحت   ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش مش
228.5مترمربــع از پــاک شــماره 1674 و 1675  فرعــی 
از  5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــی 360 و 322  ــه 351 ال ــت صفح ــه درثب ــان ک ــرب اصفه غ
دفتــر 551 و 295 امــاک و بموجــب اقرانامــه 24627 مــورخ 

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

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

اصغــر
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 4956-1396/03/01 هی 90.رای ش
ــماره 18  ــنامه ش ــه شناس ــادی   ب ــمس آب ــی ش ــرا زراعت زه
ــه  ــا  س ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291376161  ص کدمل
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی دان
153.76 مترمربــع از پــاک شــماره 577   فرعــی از  27 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی ایــران وارث احــدی از ورثــه علــی 

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

ــادی ــرام آب ــان زارع به ــمی رمض رس
آقــای  دوم  هیــأت  شــماره 1396/03/08-5675  92.رای 
ــماره 78  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــه صادق ــت ال نعم
کدملــی 1290156336 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبــاس 
ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه باســتثناء بهــای ثمنیــه 
ــاک شــماره    ــع پ ــه مســاحت   147.10    مترمرب ــی ب اعیان
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 16   اصل 582   فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 181 

ــاک ــر 838 ام دفت
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/24-7180 شــماره  93.رای 
ــماره 1989  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــل خان ــدی چه ــر مه اصغ
کدملــی 1159065586 صــادره فریــدن  فرزنــد ولــی الــه ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت    
123  مترمربــع پــاک شــماره    67   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــی رحیمــی ــه عل ــت عبدال مالکی
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/24-7179 شــماره  94.رای 
ــماره 1858  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــل خان ــی چه ــه زال فاطم
کدملــی 1159064288 صــادره فریــدن  فرزنــد احمداقــا ســه 
دانــگ مشــاع از     ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه 
ــی  ــماره    67   اصل ــاک ش ــع پ ــاحت    123  مترمرب مس
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی رحیم ــه عل ــت عبدال ــان  از مالکی اصفه
خانــم  اول  هیــأت  شــماره 1396/03/24-7177  95.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 4 کدمل ــادی ب ــی آب ــه یحی معصوم
1289266751 صــادره اصفهــان فرزنــد فــرج الــه ســه دانــگ 
ــاحت     ــه مس ــه   ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش مش
91  مترمربــع پــاک شــماره    28     اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت حســین قربانــی کوجانــی مــورد ثبــت صفحــه 351 

ــاک ــر 890 ام دفت

آقــای  اول  هیــأت   1396/03/24-7178 شــماره  96.رای 
ــی  ــماره 1593 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدزاده ب ــن جاوی حس
ــگ  ــه دان ــاس س ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه 1286610257 ص
مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   خانــه   بــه مســاحت    91  
ــان  ــی واقــع در اصفه ــع پــاک شــماره    28     اصل مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــر  ــه 351 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــی کوجان ــین قربان حس

ــاک 890 ام
آقــای  اول  هیــأت  97.رای شــماره 1396/03/25-7285 
کدملــی   30 شــماره  شناســنامه  بــه  ابراهیمــی  علــی 
5499787611 صــادره تیــران فرزنــد اصغــر ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع پ ــاحت 107.65مترمرب ــه مس ــاری ب ــاب کارگاه نج ب
شــماره 89فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت علی مســتوفی 

ــاک ــر 346 ام ــه 578 دفت ــت صفح ــورد ثب زاده  م
98.رای شــماره 7284-1396/03/25 هیــأت اول آقــای علی 
ابراهیمــی بــه شناســنامه شــماره 30 کدملــی 5499787611 
ــاب کارگاه  ــک ب ــدانگ ی ــر شش ــد اصغ ــران  فرزن ــادره تی ص
نجــاری بــه مســاحت 140.49مترمربــع پــاک شــماره  893 
فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن حبیبــی پــور مــورد 

ثبــت صفحــه 558 دفتــر 593 امــاک
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/25-7281 شــماره  99.رای 
کدملــی   8 شــماره  شناســنامه  بــه  وانونــی  شــکراله 
ــگ  ــه دان ــی س ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1285379470 ص
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
242مترمربــع پــاک شــماره 1004فرعــی از 36 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت قدمعلــی شــیرخانی ولدانــی
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/25-7280 شــماره  100.رای 
زهــره آراســته فــر بــه شناســنامه شــماره 1250 کدملــی 
ــگ  ــه دان ــی س ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1285512359 ص
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
242مترمربــع پــاک شــماره 1004فرعــی از 36 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

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

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

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

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

385 دفاتــر 788 و 436 امــاک
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/24-7166 شــماره  105.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 94 کدمل ــی ب اســمعیل نصراصفهان
ــگ  ــه دان ــی س ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1290081565 ص
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت  247.75    
مترمربــع پــاک شــماره  1408    فرعــی از 5   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت    صفحــات 47 و 288 دفتــر هــای 630 و 720
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/24-7167 شــماره  106.رای 
صدیقــه تاجمیرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 2079 کدملــی 
1283493187 صــادره  اصفهــان فرزنــد قاســم ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 247.75  
ــع  ــی واق ــی از 5  اصل ــماره  1408  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت    صفحــات 47 و 288 دفتــر هــای 630 و 720
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/03/24-7127  107.رای 
بهمــن علــی اکبــری بــه شناســنامه شــماره 20 کدملــی 
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــاد فرزن ــف آب ــادره نج 1091973271 ص
ــاک  ــع پ ــاحت  139  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ی
شــماره   2493 و 2496   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
ــان   ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه
میــزان 118 متــر مربــع از مالکیــت حســن ســهرابی از پــاک 
18/2496 و میــزان 21 متــر مربــع از مالکیــت حســین 

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

132 دفتــر 869 امــاک
109.رای شــماره 7015-1396/03/23 هیــأت اول آقــای فرزاد 
شــیرانی بــه شناســنامه شــماره 863 کدملــی 1285712390 
صــادره  اصفهــان فرزنــد حســن ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت   6   مترمربــع پــاک شــماره  7684   فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  11  اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   دفتــر امــاک الکترونیــک

آقــای  اول  هیــأت   1396/03/23-7109 شــماره  110.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 22 کدمل ــه شــاه ســنائی ب ــی ال ول
ــدانگ  ــم شش ــد کری ــان  فرزن ــادره اصفه 1290151334 ص
ــاک  ــع پ ــاحت  335  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب  خان ــک ب ی
شــماره   331   فرعــی از  21  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
متقاضــی ســند 28988 مــورخ 1370/5/23 و 135 متــر 
مربــع  از مالکیــت معصومــه شــاه ســنائی طبــق اظهــار نامــه
خانــم  اول  هیــأت   1396/03/23-7106 شــماره  111.رای 
بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی  بتــول تقــی یــاری 
1290143897 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  136.50    
مترمربــع پــاک شــماره     1147 فرعــی از  19  اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان  از مالکیــت اســداله صبــاغ رنانــی و مالکیــت بتــول 

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

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

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

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

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

ــوری تیم
آقــای  اول  117.رای شــماره 7515-1396/03/29 هیــأت 
کدملــی   8 شــماره  شناســنامه  بــه  صالحــی  حســن 
5110508968 صــادره  برخــوار فرزنــد محمــد ششــدانگ یک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 92.20مترمربــع پــاک شــماره  68 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــادی مــورد ثبــت  اصفهــان از مالکیــت محمــد زارع بهــرام آب

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

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

120.رای شــماره 7489-1396/03/28 هیــأت اول خانــم 
صدیقــه تیمــوری بــه شناســنامه شــماره 1419 کدملــی 
ــدانگ  ــر شش ــد اکب ــان فرزن ــادره  اصفه 1283062224 ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 292.10مترمربــع پــاک 
شــماره 163فرعــی از30 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــم زارع  ــت رحی ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

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

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

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

ــان ــه 112 اصفه ــورخ 90/2/10 دفترخان م
124.رای شــماره 7415-1396/03/28 هیــأت اول خانــم 
الهــام بهرامیــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 12844 
کدملــی 1283238217 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 
ــه مســاحت 165.68  ــه ب ــاب خان حســن ششــدانگ یــک ب

مترمربــع پــاک شــماره 629 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
مالکیــت احمــد آقاجانیــان صبــاغ مــورد ثبــت صفحــات 172 

ــاک ــر 46 ام و 175 دفت
125.رای شــماره 7349-1396/03/27 هیــأت اول آقــای 
1389 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  حیــدری  رضــا 
مــراد  علــی  فرزنــد  شــهرکرد  صــادره   4621583042
در3595.43 ) ســه هــزار و پانصــد و نــود و پنــج ممیــز چهل 
ــون و  و ســه صــدم ( ســهم مشــاع از 3546000 )ســه میلی
پانصــد و چهــل و شــش هــزار ( ســهم   ششــدانگ  پــاک  
شــماره  71 و 74 و 77 فررعــی از 89 و 90 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 20 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــاری ــی زی ــقلی زارع ــت عباس مالکی
اول  هیــأت   1396/03/29-7514 شــماره  126.رای 
آقــای ملــک حســین اســدی االســوند بــه شناســنامه 
بروجــن  صــادره   6339418651 کدملــی   808 شــماره 
فرزنــد غیبــی در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 273.03مترمربــع پــاک شــماره 294فرعــی 
از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ابراهیــم کیقبــادی مالکیــت  از  اصفهــان  غــرب   ملــک 

 لمجیری
127.رای شــماره 7646-1396/03/30 هیــأت اول خانــم 
ــماره 6  ــنامه ش ــه شناس ــبانی ب ــیخ ش ــی ش ــری کاظم کب
ــیدرضا  ــد س ــهرکرد  فرزن ــادره ش ــی 4623270270 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 72.16 مترمربــع 
پــاک شــماره  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مهــری الهیجانیــان 

ــر 378 امــاک ــت صفحــه 85 دفت ــورد ثب م
128.رای شــماره 7644-1396/03/30 هیــأت اول  آقــای 
اســمعیل نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 94 کدملــی 
1290081565 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی ششــدانگ یــک 
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 270.93مترمرب ــه ب ــاب خان ب
248 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 45 دفتــر 

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

ــادی ــرام آب ــین زارع به ــت حس ــان  از مالکی اصفه
130.رای شــماره 7634-1396/03/29 هیــأت اول خانــم 
102 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  مجملــی  طاهــره 
دو  غامحســین  فرزنــد  اصفهــان  1290144885 صــادره 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب    خانــه   به مســاحت   
ــع در  ــی واق ــماره   68  اصل ــاک ش ــع پ 195/70   مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

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

ــاک ــر 193 ام ــت صفحــه 395 دفت ثب
132.رای شــماره 7549-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 354  ــی ب ــژاد نائین ــری ن ــم باق ابراهی
ــر  ــد علــی اکب کدملــی 1249506654 صــادره اصفهــان فرزن
ــع  ــاحت 170 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
پــاک شــماره 45 فرعــی از 4 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

17377 مــورخ 93/12/6 دفترخانــه 337 اصفهــان
133.رای شــماره 7593-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 16 کدمل ــوری ب ــد قاســمی ال مجی
غامرضــا  فرزنــد  آبــاد  نجــف  صــادره   5499745382
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 98مترمربــع پاک 
شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت ابراهیــم رضائــی کوجانــی
134.رای شــماره 7563-1396/03/29 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 3751 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــا ترابی محمدرض
ــدانگ  ــر شش ــد اصغ ــان  فرزن ــادره اصفه 1285115937 ص
ــاک  ــع پ ــاحت 139.50 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 59 فرع ش
ــم  ــت قاس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
جعفریــان صدیــق  مــورد ثبــت صفحــه 898 دفتــر 1 امــاک
135.رای شــماره 7329-1396/03/27 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره 107 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــینی ب ــهربانو میرحس ش
1289924295 صــادره  اصفهــان فرزنــد ســیدعلی ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 219 مترمربــع پــاک شــماره 
393 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت معصومــه صادقیــان 

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

ــر 41 امــاک مــورد ثبــت صفحــه 63 دفت
137.رای شــماره 7327-1396/03/27 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 9234 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــین صادقی حس
ــگ  ــد حســن ســه دان ــان  فرزن 1283201666 صــادره اصفه
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره 393فرعــی از 18اصلــی واقــع  188مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ در اصفه
از مالکیــت معصومــه صادقیــان رنانــی  مــورد ثبــت صفحــه 

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

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

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

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

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

ــی ــن ثان ابوالحس
143.رای شــماره 5663-1396/03/08 هیــأت چهــارم آقــای 
محســن رضائــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 85 کدملــی 
1290249441 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  165.36 مترمربــع از پــاک 
شــماره 232   فرعــی از 27  اصلــی واقــع در اصفهان بخش14 
 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی نصــرت 

قدرجانی
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8876-1396/04/14 هی 144.رای ش
ــماره 99  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــین آب ــوری حس ــال ن کم
ــود   ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288730683  ص کدمل
دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه اســتثناء بهــای 
ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  105.5 مترمربــع از پــاک 
شــماره 317   فرعــی از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مســعود 
 و منصــوره هفــت بــرادران ثبــت صفحــات 539 و 201  دفتــر 1 

 اماک
145.رای شــماره 8948-1396/04/14 هیــأت ســوم  آقــای 
علیرضــا نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 6684 
کدملــی 1292219661 صــادره اصفهــان فرزنــد کمــال  دو 
ــای  ــتثناء به ــه اس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش دان
ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 105.5 مترمربــع از پــاک 
شــماره 317   فرعــی از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی منصــوره 
و مســعود هفــت بــرادران ثبــت صفحــات 539 و 201 دفتــر 

ــاک 1  ام
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8949-1396/04/14 هی 146.رای ش
محســن نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
1270829564 کدملــی 1270829564 صــادره اصفهــان فرزند 
کمــال  دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه اســتثناء 
بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  105.5 مترمربــع از پــاک 
شــماره 317   فرعــی از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی منصــوره 
 و مســعود هفــت بــرادران ثبــت صفحــات 539 و 201 دفتــر 1  

اماک
147.رای شــماره 8150-1396/04/01 هیــأت ســوم آقــای 
علیرضــا نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1292219661 6684 کدملــی 
ــازه  ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــک دان ــال ی کم
بــه مســاحت  76.85 مترمربــع از پــاک شــماره 316   
فرعــی از  3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مســعود و منصــوره 
بــرادران ثبــت صفحــه 394 و 397 دفتــر 542   هفــت 

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

ــاک ــر  542 ام ــه 394 و 397 دفت ــت صفح ــرادران ثب ب
149.رای شــماره 8149-1396/04/01 هیــأت ســوم آقــای 
محســن نــوری حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1270829564 کدملــی   1270829564
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــک دان ــال ی ــد کم فرزن
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت  76.85 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
316   فرعــی از 3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی مســعود 
ــرادران ثبــت صفحــه 394 و 397 دفتــر  و منصــوره هفــت ب

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

ــاک ــر 542  ام ــه 394 و 397 دفت ــت صفح ــرادران ثب ب
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 
 وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد

شد .
 م الف 13316

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

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

آگهی وقت رسیدگی
شــماره اباغنامــه : 9610100369902552 شــماره پرونــده : 
 940920  : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9309980350600326
ــان  و احســان و  ــا  نریم ــم : 96/5/9خواهــان ه ــخ تنظی تاری
پیمــان و نــدا و نازیــا  همگــی عمــو زیــدی دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــدگان بانــک  ملــی شــعبه ســعدی اصفهــان  و 
مرحــوم یدالــه بیاتــی  کمیتکــی  و زهــرا  پــور زنــد  ) بــا توجــه  
ــامی  ــه اس ــی  وراث وی  ب ــه  بیات ــوم یدال ــوت  مرح ــه ف ب
ــه   ــدی  و معصوم ــد  و مه ــد و مجی ــا  محم ــان و خانمه آقای
همگــی بیاتــی  کمیتکــی  و زهــرا  پــور زنــد  بعنــوان جانشــین  
ــی   ــر  خواه ــد نظ ــه خواســته تجدی ــد(  ب ــده ان ــی گردی معرف
تقدیــم دادگاه هــای تجدیــد  نظــر اســتان  اصفهــان  نمــوده که 

ــد نظــر  اســتان  ــه شــعبه 20  دادگاه تجدی جهــت رســیدگی ب
ــارراه نظــر   ــاال چه ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــع در اصفه ــان واق اصفه
مجتمــع  دادگاه هــای  تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان   ارجــاع 
ــه کاســه  940920ت 20 ثبــت گردیــده کــه وقــت اجــرای   و ب

ــده  ــن  ش ــاعت 10 تعیی ــل آن 96/6/19 س ــه  مح ــرار معاین ق

اســت  بــه علــت مجهــول المــکان بــودن وراث مرحــوم  یــدهللا  

بیاتــی کمیتکــی  و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 

مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهی 
و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعام نشــانی 
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 

در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .
ــر  ــد نظ ــعبه 20 دادگاه تجدی ــر ش ــر دفت ــف 15241مدی م ال
اســتان اصفهــان مدیــر  دفتــر شــعبه 20 دادگاه تجدیــد نظــر 

ــان  ــتان اصفه اس

آگهی وقت رسیدگی 
ــده :  ــماره پرون ــه : 9610100352203748 ش ــماره اباغنام ش
9509986794400347 شــماره بایگانــی شــعبه : 950967 
ــوب آراســته   ــان / شــاکی  ای ــم : 96/5/11 خواه ــخ تنظی تاری
فــر دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده / متهــم فرشــید فرشــی 
زاده بــه خواســته مطالبــه وجــه بابــت ... تقدیــم دادگاه هــای 
ــیدگی  ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس عموم

ــان  ــه شــعبه 22  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفه ب
واقــع در اصفهــان اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  خ شــهید 
نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه 
ــه  9509986794400347  ــه کاس ــاع و ب ــاق 354 ارج 3 ات

ــده  ــن ش ــارت  96/6/18 تعیی ــت نظ ــه وق ــده ک ــت گردی ثب

ــم  و  ــده/ مته ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل اســت ب

درخواســت خواهــان/ شــاکی  و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 
مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهی 
و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعام نشــانی 

کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 

در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد .
م الــف 15238منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 22 دادگاه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهان-ژالــه اطهــری بروجنــی 

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106795400014

بایگانــی  : 9609986795400360 شــماره  شــماره پرونــده 
مشــخصات   96/5/11  : تنظیــم  تاریــخ   960360  : شــعبه 
ــایار و  ــور ،خش ــا ،منص ــا ، نازی ــی : آزیت ــونده حقیق ــاغ ش اب
امیرخســرو  همگــی متیــن همگــی مجهــول المــکان تاریــخ 
ــور اص خ  ــل حض ــاعت 16:30مح ــنبه س حضور96/6/19یکش
ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلی پــور جنب 

ــخ حضــور 96/6/19 ســاعت  ــاک 57 تاری ــا پ ســاختمان صب
ــی  ــین یراق ــر حس ــوی امی ــوص دع ــور : 16:30 در خص حض

ــوق جهــت رســیدگی در  ــرر ف ــه طرفیــت شــما در وقــت مق ب

ایــن شــعبه حاضــر شــوید . م الــف 15193 دفتــر شــعبه 24 
ــان  ــتان اصفه ــماره 2 شهرس ــع  ش مجتم

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
36/1107 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــان   ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ ــماره 36/1107 واق ــاک ش پ
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  بــه نــام مهــری  جعفــری  

ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــم در جری ــد رحی ــی  فرزن ولدان
ــک  ــده اســت این ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــد حــدود قانون تحدی
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز 
پنجشــنبه مــورخ 96/6/9  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
ــه  ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 

ــنبه  96/5/18  ــار : چهارش ــخ انتش تاری
م الــف 15483رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

اصفهــان – حیــدری 
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اطالعرسانی8
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
ــون تعییــن تکلیــف  ــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قان براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ــات  ــان تصرف ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . 
ــه  ــورد تقاضــا ب ــاک م ــان و ام ــذا  مشــخصات متقاضی ل
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
. مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــس از اخــذ رســید ظــرف م و پ
تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 

تقدیــم نماینــد0
اول.  هیــأت   139660302034006759 شــماره  رای   )1
حســن کــوه پیماونــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
20 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1263203507- ثلــث 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از4410/45ســهم  ســهم   922
بمســاحت 381/9مترمربــع بشــماره10 فرعــی از پــاک 

2911  - اصلــی بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  هیــأت   139660302034006760 شــماره  رای   )2
حســین کــوه پیماونــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
ــث 922  ــماره1263191541- ثل ــان بش ــادره از کاش 25 ص
ســهم از4410/45ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
381/9مترمربــع بشــماره10 فرعــی از پــاک 2911  - اصلــی 

بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(
3( رای شــماره139660302034006761 هیــأت اول.حســن 
صادقــی ونــی فرزنــد ذبیــح الــه بشــماره شناســنامه 
از کاشــان بشــماره 1263223524-  ثلــث  6 صــادره 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از4410/45ســهم  922ســهم 
بمســاحت 381/9مترمربــع بشــماره10 فرعــی از پــاک 

2911  - اصلــی بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  هیــأت  شــماره139660302034007432  رای   )4
احمــد  شــماره شناســنامه 3347  فرزنــد  زهراآبــکار 
صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0075165971- ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 122/8 متــر مربــع بشــماره 8 فرعــی 
مجــزی از 3و4 فرعــی از پــاک 3300- اصلــی واقــع  در 
بخــش 1 کاشــان )خریــداری از حســین ســاعدی وغیــره(

هیــأت  شــماره139660302034004992  رای   )5
ابوالفضــل   فرزنــد  ارانــی  نــوذرزاده  محدثــه  دوم. 
وبیــدگل  اران  از  صــادره  شناســنامه0  شــماره 
یکبابخانــه  ملی6190040284-ششــدانگ  بشــماره 
از  مجــزی  بشــماره12فرعی  بمســاحت106/02مترمربع 
ــاک 7233-  ــاعات ازپ ــمتی از مش ــی و قس 3و6و8 فرع
اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان )خریــداری 

از اقــای علــی اکبــر فرجــی(
دوم.  هیــأت  شــماره139560302034030333  رای   )6
شــماره  فرزندحســین  زاده  زارع  شــفیعی  محمدرضــا 

صــادره شناســنامه235 
ازکاشــان بشــماره ملی1261704193-ششــدانگ یکبابخانه 
ــزی از5  ــماره10فرعی مج ــع بش ــاحت97/65 مترمرب بمس
فرعــی و        قســمتی از مشــاعات ازپــاک 7625- اصلی 
واقــع در پشــت مشــهد بخــش 1 کاشــان )مالــک رســمی(

هیــأت   -  139660302034000343 شــماره  7(رای 
ــد  ــی محم ــد عل ــادی فرزن ــدم ب ــان مق ــی حیدری اول. عل
بشــماره  شناســنامه 4015 صــادره از نطنــز  بشــماره ملــی 
1239204701-ششــدانگ کارگاه جوشــکاری بمســاحت 
491/6 مترمربــع بشــماره11404فرعی مجــزی  از 2  فرعــی 
از پــاک 2- اصلــی واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــه رضــا کیســه چــی( ــداری ازورث )خری
اول. شــماره139660302034005174هیأت  8(رای 
ملــی14000277247- بشناســه  کاشــان  شــهرداری 

ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان بمســاحت 99/20مترمربــع 
بشــماره11460فرعی مجــزی از 800 فرعــی ازپــاک 2- 
اصلــی واقــع در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ازمحمودایــزدی و غیــره(
اول.زهــرا  شــماره139660302034005946هیأت  9(رای 
قائمــی نــژاد فرزنــد علــی اکبــر بشــماره  شناســنامه 1581 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261837592ششــدانگ 
بشــماره11464  مترمربــع   180 بمســاحت  یکبابخانــه 
ــاد  ــح اب ــع در صال ــی واق ــاک 2- اصل ــی از پ از286فرع
ــی( ــداله صادق ــه اس ــداری ازورث ــان )خری ــش 2 کاش بخ

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003582  10(رای 
مهــدی صــدف ســاز فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه1116 
صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1261887638-ســه دانــگ 
بمســاحت133/39مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره652 فرعــی  ازپــاک3و18- اصلــی واقــع در 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 2 کاش ــاد بخ ــاث اب غی
11(رای شــماره139660302034003586 هیأت اول. فهیمه 
مختــاری حســنارودی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه24 
ــگ  ــه دان ــماره ملی1263018092-س ــان بش ــادره ازکاش ص
بمســاحت133/39مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره652 فرعــی  ازپــاک3و18- اصلــی واقــع در 

ــک رســمی( ــاد بخــش 2 کاشــان )مال ــاث اب غی
12(رای شــماره139660302034003526هیأت اول. قاســم 
قاســمی ارمکــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه22 
ــدانگ  ــماره ملی1263137180-شش ــان بش ــادره ازکاش ص
ــماره251  ــع بش ــاحت486/66 مترمرب ــاب کارگاه بمس یکب
فرعــی  ازپــاک4- اصلــی واقــع در عیســی ابــاد بخــش 2 

ــه کوچــی( ــی ال ــداری از ول کاشــان )خری
 . اول  هیــأت  رای شــماره 139660302034008018   )13
هــادی میرزائــی فرزندمحمدعلــی بشــماره شناســنامه 
ــی 1260486125-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 49607ص
یکدانــگ ونیــم از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور 
مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
بشــماره 1817فرعــی مجــزی از 1601 فرعــی از پــاک 10- 
ــان)انتقال  ــش2 کاش ــه بخ ــی اقبالی ــع دراراض ــی واق اصل

ــی( اجرائ
 . اول  هیــأت  رای شــماره 139660302034008022   )14
محمدرضــا میرزائــی فرزندمحمدعلــی بشــماره شناســنامه 

ــی 0058988467-  ــماره مل ــران بش ــادره از ته 15723ص
یکدانــگ ونیــم از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور 
مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
ــاک 10  ــی از پ ــزی از 1601 فرع ــی مج ــماره 1817فرع بش
- اصلــی واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال 

ــی( اجرائ
 . اول  هیــأت   139660302034008008 شــماره  رای   )15
ســیدعلی موســوی فرزندســیدتقی بشــماره شناســنامه 0 
صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0010222111- نیــم دانــگ از 

ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل بــر ســاختمان 
بمســاحت 3815 متــر مربــع بشــماره 1817فرعــی مجــزی 
از 1601 فرعــی از پــاک10 - اصلــی واقــع دراراضــی اقبالیــه 

بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(
 . اول  هیــأت   139660302034008010 شــماره  رای   )16
مهدیــه میرزائــی فرزندمحمدعلــی بشــماره شناســنامه 
ــم  ــی 1250331821 – نی ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 0 ص

دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 
بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 
ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع
واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت   139660302034008012 شــماره  رای   )17
مریــم میرزائــی فرزندمحمدعلی بشــماره شناســنامه 9067 
صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0056855524- نیــم دانگ 
از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل بر ســاختمان 
بمســاحت 3815 مترمربــع بشــماره 1817فرعــی مجزی از 
1601 فرعــی از پــاک 10 - اصلــی واقــع دراراضــی اقبالیــه 

بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(
 . اول  هیــأت  رای شــماره 139660302034008022   )18
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــی فرزندمحمدعل ــه میرزائ محبوب
5721 صــادره از تهــران بشــماره ملــی 0067678637- 
نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 
بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 
ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع
واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت   139660302034008016 شــماره  رای   )19
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــی فرزندمحمدعل ــه میرزائ مرضی
ــی 1262097381-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 2573 ص
نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 
بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 
ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع
واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

 . اول  هیــأت   139660302034008020 شــماره  رای   )20
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــی فرزندمحمدعل ــوره میرزائ منص
1579 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262003512- 
نیــم دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ محصــور مشــتمل 
بشــماره  مترمربــع   3815 بمســاحت  ســاختمان  بــر 
ــی  ــاک 10 - اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1601 فرع 1817فرع
واقــع دراراضــی اقبالیــه بخــش2 کاشــان)انتقال اجرائــی(

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003608  رای   )21
بشــماره  فرزنــد حســین   بوســتانی کاشــانی  بهــروز 
شناســنامه 65632 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 
1260446387- ســه دانــگ از ششــدانگ اعیانــی احداثی 
ــع بشــماره  ــر مرب ــه بمســاحت49/25 مت درعرصــه موقوف
9433 از 63  فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع درزیــدی 

ــاف ( ــه اوق ــاره نام ــان )اج ــش دو کاش بخ
اول.  هیــأت  شــماره139660302034003609  رای   )22
ــنامه 4540  ــماره شناس ــین  بش ــد حس ــده فرزن لیاپناهن
صــادره از تهــران بشــماره ملــی0061289906- ســه دانــگ از 
ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه موقوفــه بمســاحت 
49/25 متــر مربــع بشــماره 9433 از 63 فرعــی از  پــاک 
11- اصلــی واقــع درزیــدی بخــش دو کاشــان )اجــاره نامــه 

اوقــاف (
اول.  هیــأت  شــماره139660302034005054  رای   )23
ــد رضــا بشــماره شناســنامه 0 صــادره  ــره پاســپار فرزن زه
ششــدانگ   -  1250161819 ملــی  بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه بمســاحت 129/60 متــر مربع بشــماره 9435 از 
408فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع درزیــدی بخــش دو 

ــوروزی ( ــادی ن ــداری ازه ــان )خری کاش
139660302034005865هیــأت  شــماره  رای   )24
عزیزالــه  فرزنــد  ابــادی  نــوش  اربابــی  دوم.مهیــن 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه3  بشــماره 
ــتمل  ــواری مش ــدانگ چهاردی ــی1263184243- شش مل
براطــاق بمســاحت 200/70 مترمربــع بشــماره 9441 فرعــی 
ــع در  ــی واق ــاک 11  - اصل ــی از پ ــزی از 6428 فرع مج
زیــدی  بخــش2 کاشــان)خریداری ازاقــای عزیزالــه اربابــی 

ــادی( ــوش اب ن
دوم. شــماره139660302034007635هیأت  رای   )25  

بشــماره  غامعلــی  فرزنــد  جوشــقانی  نــوری  داود 
از صــادره  شناســنامه1572 

دانــگ  ســه  ملــی1261180216-  بشــماره  کاشــان 
مترمربــع   133/10 بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره 9444 از 7851 فرعــی ازپــاک 11  - اصلــی 
واقــع در زیــدی بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ازســیدتقی محمــدی نــوش ابــادی(
شــماره139660302034007636هیأت  رای   )26
حســین  فرزنــد  اســترکی  شــاکری  دوم.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه1790  بشــماره 
ــه  ــگ ازششــدانگ یکبابخان ــی1261870646- ســه دان مل
از 7851  بمســاحت 133/10 مترمربــع بشــماره 9444 
ــش2  ــدی بخ ــع در زی ــی واق ــاک 11  - اصل ــی ازپ فرع
کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازســیدتقی محمــدی 

نــوش ابــادی(
دوم.  139660302034008094هیــأت  شــماره  27(رای 
شناســنامه  بشــماره  فرزنداســدهللا  بلبلــی  فاطمــه 
727صــادره ازکاشــان بشــماره 1261576438- ششــدانگ 
ــع بشــماره 4186  ــه بمســاحت 245/37 مترمرب یکبابخان
فرعــی مجــزی از265 فرعــی از پــاک 12  - اصلــی 
واقــع در جمــال آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه 

ــکار( ــااله دیم ماش
28( رای شــماره 139660302034007585 هیــأت دوم. 
ــواد بشــماره شناســنامه 830  ــد ج اللهیارپورقاســمی فرزن
صــادره از کاشــان بشــماره 1262262372-ششــدانگ 
ــع بشــماره  ــاب ســاختمان بمســاحت 39/55 مترمرب یکب
5661 از257/5265فرعــی از پــاک13  - اصلــی واقــع در 

ــم بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( دشــت حکی
دوم.  هیــأت   139660302034005176 شــماره  رای   )29
حســین نجفــی فــر فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 
ــی 1262387957-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 1367 ص
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 33/95 متــر مربــع 
بشــماره 666فرعــی از455فرعــی از پــاک14- اصلــی 
ــاد بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی( واقــع درمهــذب اب

دوم.  هیــأت  شــماره139560302034031525  30(رای 
احمــد درویشــی نــوش ابــادی فرزنــد علــی محمــد 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 10 ص ــماره شناس بش
6199895827- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/50 
ــی از  ــی از  7859  فرع ــماره 22284فرع ــع بش ــر مرب مت
پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــی( ــی برزک ــی ارتجاع ــای محمدعل ــداری از اق )خری
اول.  139660302034000347هیــأت  شــماره  رای   )31
مهــدی اولیائــی بیدگلــی فرزنــد اقــا علــی بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   227 شناســنامه 
ــاحت 175/65  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 6199521110- شش
مترمربــع بشــماره22292 فرعــی از پــاک 15-اصلــی 
واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری از علــی 

اولیائــی(
32(رای شــماره 139660302034001685هیــأت اول. بهزاد 
محمــدزاده فرزنــد غامرضــا بشــماره شناســنامه 1670 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262004421– ششــدانگ 
بشــماره  مترمربــع   80/87 بمســاحت  خانــه  یکبــاب 
22318فرعــی مجــزی از  6760 فرعــی از پــاک 15- 
اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان.)خریداری از 

ــوی (  ــس ســادات عل انی
دوم. شــماره139660302034002607هیأت  33(رای 
فرزندسیدحســین  ابــادی  علــی  علــوی  زهراســادات 
ــدگل بشــماره  بشــماره شناســنامه 23 صــادره از آران و بی
ملــی 6199971531 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 192/64 مترمربــع بشــماره 22363 فرعــی 
ازپــاک15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان.

ــادی( ــاج اکبرناجــی اب ــداری از ح )خری
دوم. 139660302034002608هیــأت  شــماره  رای   )34

حمیدرضــا کاظمــی فرزندحســین بشــماره شناســنامه 26 
ــان ــادره ازکاش ص

از ششــدانگ  دانــگ  ملی6199888006-ســه  بشــماره 
یکبابخانــه بمســاحت 192/64 مترمربــع بشــماره 22363 
ــاد بخــش2  فرعــی ازپــاک15- اصلــی واقــع درناجــی اب

ــادی(  ــی اب ــاج اکبرناج ــان.)خریداری از ح کاش
اول.  هیــأت  شــماره139660302034003406  رای   )35
جوادرضائــی رونقــی فرزندحســن قلی بشــماره شناســنامه 
 -1262948509 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   10
ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل برســاختمان بمســاحت 
ــاک 15-  ــی از پ ــماره 22371 فرع ــع بش 178/5 مترمرب
ــک  ــان )مال ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

ــمی( رس
36( رای شــماره 139660302034003474 هیــأت اول. 
زهــرا محبــی فــرد فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه 
9411 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1263406629-

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت125/8 مترمربــع بشــماره 
22375 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی 
ــی  ــین کوه ــداری از حس ــان )خری ــش 2 کاش ــاد  بخ  اب

رهقی(
اول. هیــأت  شــماره139660302034003956  رای   )37

ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــیف ال ــد س ــین کازران فرزن حس
1218 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261594827- 
ــاحت  ــه بمس ــه وباغچ ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
ــع بشــماره 22376 فرعــی از پــاک 15-  532/20 مترمرب
اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــا زارع( ــه علیرض از ورث
اول. هیــأت  شــماره139660302034003957  رای   )38
فاطمــه رســولی زارعــی فــرد فرزنــد حســین بشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه342 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1262192494
ــماره 22376  ــع بش ــاحت 532/20 مترمرب ــه بمس وباغچ
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان )خریــداری از ورثــه علیرضــا زارع(
دوم. شــماره139660302034004614هیأت  39(رای 

سیدحســن  فرزنــد  باریکرســفی  مــوذن  ســیدمهدی 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 71ص ــماره شناس بش
 100 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261947797
مترمربــع بشــماره 22399از 6196 فرعــی از پــاک 15- 
ــک  ــان )مال ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق اصل

رســمی(
دوم.  هیــأت  شــماره139660302034004711  40(رای 
ابــادی فرزنــد غامرضــا  مصطفــی چهــره گشــانوش 
ــدگل بشــماره  بشــماره شناســنامه 697 صــادره از اران وبی
ملــی 6199982746 –ششــدانگ از یکبابخانــه  بمســاحت 
ــاک 15-  ــی از پ ــماره 22401 فرع ــع بش 158/30 مترمرب
اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م
اول. هیــأت   139560302034005819 شــماره  41(رای 

شــماره  بــه  هللا  رحمــت  تبارفرزنــد  انصــاری  عبــاس 
شناســنامه 392 صــادره از اران وبیــدگل بشــماره ملــی 
ــاحت 160/45  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 6199561260- شش
مترمربــع بشــماره 22410 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع درناج واق

اول.  هیــأت  شــماره139660302034005850  رای   )42
مهــدی پنــاه فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 0 صــادره 
ششــدانگ  ملــی1260163943-  بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه بمســاحت144/9مترمربع بشــماره 22411فرعــی 
بخــش  ابــاد  درناجــی  واقــع  ازپاک15-اصلــی 

2کاشــان)خریداری از اقــای عبــاس باقــرزاده(
دوم.  شــماره139660302034007706هیأت  43(رای   
ــی بشــماره شناســنامه15صادره  ــد عل زهــرا حکیمــی فرزن

ــماره ــان بش ازکاش
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   – ملــی1262198038 
محصورمشــتمل براطــاق بمســاحت 733/04مترمربــع 
بشــماره22412فرعی ازپــاک 15- اصلــی واقــع  در ناجــی 

ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از تقــی طالبیــان(
دوم.  شــماره139660302034007704هیأت  44(رای 
بشــماره  فرزندقاســم  ده  ســه  نصیــرزاده  مصطفــی 
شناســنامه5صادره ازکاشــان بشــماره ملــی 1263014674 
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 102مترمرب – ششــدانگ یکبابخان
22413از 5946فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع  در 
ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از  ناجــی اب

ســیدمحمد الجــوردی(
هیــأت  شــماره139660302034005933  رای   )45
اول. ساالرحســین ســعادتی فرزندعلــی اصغربشــماره 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   470 شناســنامه 
مشــتمل  چهاردیــواری  ششــدانگ   -1262948509
 22419 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت160  برســاختمان 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد  بخــش 

2 کاشــان )مالــک رســمی(
دوم. 139660302034001338هیــأت  شــماره  46(رای 

غامرضــا موکلــی فرزند حســن به شــماره شناســنامه349 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی1261515791- دودانــگ 
مترمربــع  بمســاحت129/30  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
ــی  ــاک23- اصل ــی از پ ــماره6524فرعی از361  فرع بش
ــع  ــداری م ــان) خری ــش دو کاش ــن بخ ــع در درب فی واق

ــوی( ــیداحمد رض ــطه از س الواس
دوم. 139660302034001326هیــأت  شــماره  47(رای 

علــی موکلــی فرزنــد غامرضــا بــه شــماره شناســنامه1113 
ملــی1263323685-  بــه شــماره  از کاشــان  صــادره 
بمســاحت129/30  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دودانــگ 
مترمربــع بشــماره6524فرعی از 361فرعــی از پــاک 23- 
اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش دو کاشــان) خریــداری 

ــوی( ــیداحمد رض ــطه از س ــع الواس م
دوم. 139660302034001336هیــأت  شــماره  48(رای 
حســن موکلــی فرزند غامرضــا به شــماره شناســنامه9401 
ملــی1263406521-  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 
بمســاحت129/30  یکبابخانــه  ازششــدانگ  دودانــگ 
ــع بشــماره6524فرعی از 361 فرعــی از پــاک 23  مترمرب
-اصلــی واقــع در درب فیــن بخــش دو کاشــان) خریــداری 

ــوی(  ــیداحمد رض ــطه از س ــع الواس م
اول. 139660302034003639هیــأت  شــماره  49(رای 
شــماره  بــه  مانــدی  فرزنــد  رضــازاده  اقــا  حســین 
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه45096صادره 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  1260430990-ســه 
 146 از  بشــماره6536فرعی  مترمربــع  بمســاحت133 
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش دو 

رســمی( کاشــان)مالک 
اول. 139660302034003641هیــأت  شــماره  50(رای 

ــماره  ــه ش ــه ب ــد یدال ــادی فرزن ــوش آب ــری ن ــم اکب اعظ
ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه368صادره 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  1262326303-ســه 
 146 از   بشــماره6536فرعی  مترمربــع  بمســاحت133 
فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش دو 

رســمی( کاشــان)مالک 

اول. 139660302034005843هیــأت  شــماره  51(رای 
ــماره  ــه ش ــه ب ــض ال ــد فی ــادم فرزن ــی خ ــن فیض محس
شناســنامه0صادره از تهــران بــه شــماره ملــی0013063081-

ششــدانگ محصــور مشــتمل بر اعیــان بمســاحت247/30 
مترمربــع بشــماره6541 فرعــی از 67فرعــی از پــاک 23- 
اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش دو کاشــان)خریداری از 

حشــمت بخشــی(
139660302034005952هیــأت  شــماره  52(رای 
اکبربــه  فرزندعلــی  مقــدم  صــدری  اول.رضــا 
شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه86صادره  شــماره 
زمیــن   قطعــه  ملی1262971624-ششــدانگ 
بمســاحت270مترمربع  اطــاق  بــر  مشــتمل  محصــور 
بشــماره6542فرعی از 474 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 
ــمی( ــان)مالکیت رس ــش دو کاش ــن بخ ــع دردرب فی واق

دوم.  139660302034000587هیــأت  شــماره  رای   )53
بشــماره  فخرالــه   فرزنــد  آرانــی  فخرالدیــن  فهیمــه 
ملــی  بشــماره  قــم  از  صــادره   35303 شناســنامه 
0381817717- ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل بــر 
ســاختمان بمســاحت 231/18 مترمربــع بشــماره 1418 از 
299 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 
ــرزاده  ــد اکب ــطه از محم ــع الواس ــداری م ــان )خری 2 کاش

و غیــره...(
54( رای شــماره 139560302034002334 هیــأت دوم. 
ــنامه 294  ــماره شناس ــب بش ــد رج ــوری فرزن ــرم منص اک
صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260966313- ششــدانگ 
ــع بشــماره 1422 از  ــه بمســاحت 136/16 مترمرب یکبابخان
251 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 

2 کاشــان )مالــک رســمی(
55( رای شــماره 139560302034001897 هیــأت دوم. 
ــنامه 294  ــماره شناس ــب بش ــد رج ــوری فرزن ــرم منص اک
صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260966313- ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 37 مترمربع بشــماره 1423 
فرعــی مجــزی از 1122 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع 

در دیزچــه بخــش 2 کاشــان )مالــک رســمی(
اول.  139660302034003399هیــأت  شــماره  رای   )56
زهــرا اشــرف کاشــانی فرزنــد حســن  بشــماره شناســنامه 
ــی 1260572374 –  6593 صــادره از کاشــان بشــماره مل
ــع بشــماره  ــه بمســاحت 262 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
10710 فرعــی مجــزی از 9690 فرعــی  از پــاک 33- اصلی 
ــداری  ــان )خری ــش 2 کاش ــک بخ ــن کوچ ــع  در فی واق

ازعلــی خبــاز(
شــماره139660302034002587هیأت  57(رای 
بــه  فرزندیدالــه  ســرکارپورفینی  اول.ابوالفضــل 
بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه4568  شــماره 
یکبابخانــه  1261022033-ششــدانگ  ملــی  شــماره 
ــی  ــماره10711 از 10518 فرع ــاحت154/9مترمربع بش بمس
ــن کوچــک بخــش دو  ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل از پ

رســمی( کاشــان)مالک 
هیــأت   139560302034001697 شــماره  رای   )58
ــماره  ــه بش ــد یدال ــی فرزن ــرکارپور فین ــل س اول. ابوالفض
کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   4568 شناســنامه 
بمســاحت  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ   -1261022033
152/85 مترمربــع بــه شــماره 10823 فرعــی مجــزی 
ــن  ــع در فی ــی واق ــاک  33- اصل ــی از پ از 10518  فرع

کوچــک بخــش 2 کاشــان )مالکیــت رســمی(
13956030203402318هیــأت  شــماره  رای   )59
ماشــااله  فرزنــد  ســخائی  الســادات  شــکوه  دوم. 
ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 914 ص ــماره شناس بش
1261511141- ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل بــر 
اطــاق بمســاحت 373 مترمربــع بــه شــماره 10887 
از 3265 فرعــی از پــاک  33- اصلــی واقــع در فیــن 
ــطه از  ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش 2 کاش ــک بخ کوچ

ســعید ســرائی فینــی(
هیــأت   139660302034003965 شــماره  رای   )60
محمــد  فرزنــد  فینــی  ابراهیمــی  رضــا  علــی   . اول 
ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 39 ص ــماره شناس بش
1262829577- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
123/96 مترمربــع بــه شــماره 10888 از 596 فرعــی از 
ــش 2  ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک  33 - اصل پ

رســمی( کاشــان)مالکیت 
اول. شــماره139660302034007431هیأت  (رای   61

بــه  الــه   فرزندســیف  فینــی  ملتــی  شــاد  ملــک 
بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه103  شــماره 
یکبابخانــه  1262791057-ششــدانگ  ملــی  شــماره 
ــی از  ــماره10919 از327 فرع ــاحت100/20مترمربع بش بمس
ــش دو  ــک بخ ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33 -اصل پ

رســمی( کاشــان)مالک 
 . اول  هیــأت   139660302034005860 شــماره  62(رای 
اســماعیل زحمــت کــش فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

ــان ــادره از کاش 0 ص
بــه کدملــی 1250252601- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
فرعــی   6675 بشــماره  مترمربــع   198/90 بمســاحت 
مجــزی از 1296 فرعــی از پــاک  34 - اصلــی واقــع 

درفیــن  بــزرگ بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
63( رای شــماره 139660302034027130 هیــأت اول . 
ســید روح الــه امیرحســینی فینــی فرزنــد ســید ماشــااله  
ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 143 ص ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -126298837
فرعــی  بــه شــماره 6736  مترمربــع  بمســاحت 225 
مجــزی از 428 فرعــی از پــاک  34 - اصلــی واقــع 
ــاله  ــان)خریداری از ماش ــش 2 کاش ــزرگ بخ ــن  ب درفی

امیرحســینی(
139560302034027131هیــأت  شــماره  رای   )64
اقــا  محمــد  فرزنــد  فینــی  چهارباغــی  اول. صــاوت 
ــی  بشــماره شناســنامه 48 صــادره از کاشــان بشــماره مل
1262861853-  ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
فرعــی  بــه شــماره 6736  مترمربــع  بمســاحت 225 
ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی از پ ــزی از 428 فرع مج
فیــن بــزرگ  بخــش 2 کاشــان)خریداری از ماشــاله 

امیرحســینی(
اول.  13956030203400375هیــأت  شــماره  رای   )65
ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــا رض ــد آق ــی فرزن ــهیا گیاس س
ــی 1260558320-   ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 4294 ص
مترمربــع   143/85 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره 6780  فرعــی  مجــزی از 1 فرعــی از پــاک34- 
اصلــی واقــع در فیــن  بــزرگ بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــادی ( ــی آب ــه ناج از صفی
اول.  139660302034000325هیــأت  شــماره  رای   )66
ــا بشــماره  ــی آق ــد عل ــی فرزن ــرد فین ــان ف ــه احمدی فاطم
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   809 شناســنامه 
1261478096- ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــجر مشــتمل 
بــر اتــاق بمســاحت 208/6 مترمربــع بشــماره 6782 فرعی 
مجــزی از 611 فرعــی از  پــاک34- اصلــی واقــع در فیــن 

ــری( ــان)مالکیت قه ــش 2 کاش ــزرگ بخ ب
دوم.  139660302034030321هیــأت  شــماره  رای   )67
شناســنامه  بشــماره  آمیــر  فرزنــد  دیهیــم  معصومــه 
108 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262836956- 
ــاحت  ــان بمس ــر اعی ــتمل ب ــواری مش ــدانگ چهاردی شش
125/15 مترمربــع بشــماره 6786 فرعــی مجــزی از 2430  
فرعــی از پــاک34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ  بخــش 

2 کاشــان)مالکیت رســمی(
اول.  139660302034003635هیــأت  شــماره  رای   )68
ــنامه  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــاری فرزن ــا افتخ علیرض
83 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262906441- ســه 
ــاحت 1256/35  ــاغ بمس ــدرب ب ــدانگ یک ــگ از شش دان
ــی   ــزی از 760  فرع ــی مج ــماره 6881 فرع ــع بش مترمرب
ــش 2  ــزرگ  بخ ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک34- اصل از پ

ــمی( ــان)مالکیت رس کاش
69( رای شــماره 139660302034003631هیــأت اول. رویــا 
دبیــری فینــی فرزنــد حســین خــان بشــماره شناســنامه 
4471 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 12661021061- ســه 
ــاحت 1256/35  ــاغ بمس ــدرب ب ــدانگ یک ــگ از شش دان
ــی  ــزی از 760   فرع ــی مج ــماره 6881 فرع ــع بش مترمرب
ــش 2  ــزرگ  بخ ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک34- اصل از  پ

کاشــان)مالکیت رســمی(
اول.  139660302034001656هیــأت  شــماره  رای   )70
ــد حســن بشــماره شناســنامه  ــده فرزن ســعید تخــت رون
2553 صــادره از تهــران  شــماره ملــی 0055417361- 
مترمربــع   129/34 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
فرعــی   1097 از   مجــزی  فرعــی    6882 بشــماره 
ازپــاک34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ  بخــش 2 

ســلمانیه( اســداله  از  کاشــان)خریداری 
اول.  139660302034003503هیــأت  شــماره  رای   )71  
ســید ابوالفضــل ســادات پورفرزنــد ســید حســین بشــماره 

ــنامه 199 شناس
 -1263560326 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 
ســاختمان  بــر  مشــتمل  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 
بمســاحت 1208/25 مترمربــع بشــماره 6883  فرعــی 
مجــزی  از 5772  فرعــی ازپــاک34-  اصلــی واقــع 
درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان )مالکیــت رســمی(

139660302034003418هیــأت  شــماره  رای   )72
اول. حســین دارابــی فینــی فرزنــد حــاج اســماعیل 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 15 ص ــماره شناس بش
1262861527- ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر 
ســاختمان بمســاحت 2216/40 مترمربــع بشــماره 6888 
فرعــی مجــزی از 1440 فرعــی از پــاک34- اصلــی واقــع 
ــد  ــداری از محم ــان )خری ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب درفی

و...( توتونچیــان 
دوم.  139660302002325هیــأت  شــماره  رای   )73
ــی  ــد عل ــادی فرزن ــین آب ــاهی حس ــرب ش ــی ع محرمعل
ــماره  ــهر ری بش ــادره از ش ــنامه 5 ص ــماره شناس ــر بش اکب
ــه بمســاحت  ــی 6649737305- ششــدانگ یکبابخان مل
از  مجــزی  فرعــی    6891 بشــماره  مترمربــع   63/75
1560  فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ  
بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  از آقــای اصغــر 
نــوروزی( 74(رای شــماره 139660302034007357هیأت 
ــماره  ــه بش ــت ال ــد رحم ــار فرزن ــاری تب ــاس انص اول. عب
بشــماره  وبیــدگل  اران  از  صــادره   392 شناســنامه 
ــواری  ملــی6199561260- چهاردانــگ ازششــدانگ چهاردی
مترمربــع  بمســاحت405/52  برســاختمان  مشــتمل 
بشــماره6893 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
ــه  ــه ســیف ال ــداری از ورث ــزرگ بخــش 2 کاشــان )خری ب

خدادادیــان(
139660302034007358هیــأت  شــماره  75(رای 
اول. اقــدس چــرخ چــی کاشــانی فرزندعلــی محمــد 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره ازکاش ــنامه142 ص ــماره شناس بش
چهاردیــواری  ازششــدانگ  دانــگ  دو   -1261740629
مشــتمل برســاختمان بمســاحت 405/52 متــر مربــع 
بشــماره 6893 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
ــه  ــیف ال ــه س ــداری از ورث ــان )خری ــش2 کاش ــزرگ بخ ب

خدادادیــان (
ــمیه  ــأت دوم. س ــماره 13966030204687هی 76( رای ش
ــنامه 672  ــماره شناس ــه بش ــد یدال ــی فرزن ــیاحی فین س
صــادره از کاشــان بشــماره ملی 1263565069- ششــدانگ 
خانــه و باغچــه بمســاحت 536 مترمربــع بشــماره 6897 
فرعــی مجــزی از  1148 فرعــی ازپــاک34- اصلــی 
واقــع درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان )خریــداری از ورثــه 

ــان و...( ــه خدادادی مرحــوم ســیف ال
شــماره139660302034006851هیأت  77(رای   
فرزندحســین  فینــی  کریمــی  الــه  دوم.روح 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه93صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262976448-س
از   وقســمتی  1849فرعــی  از  بمساحت0بشــماره6904 
ــی  ــی ازپاک34-اصل ــماره461 فرع ــه ش ــاعات خان مش
ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع درفی واق

شــماره139660302034006855هیأت  78(رای 
علــی  فرزندعبــاس  برزکــی  کار  گنــدم  دوم.لیــا 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه1917صادره  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی1262047536-س
از   وقســمتی  1849فرعــی  از  بمساحت0بشــماره6904 
ــی  ــی ازپاک34-اصل ــماره461 فرع ــه ش ــاعات خان مش
ــزرگ بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(پ ــن ب واقــع درفی

139660302034005554هیــأت  شــماره  رای   )79
حســن  فرزنــد  دوســت  عســگری  علیرضــا  دوم. 
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 0 ص ــماره شناس بش
بمســاحت  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ   -1250201381
297/40 مترمربــع بشــماره 1458 فرعــی مجــزی از 1045  
فرعــی ازپــاک 40- اصلــی واقــع درحســن آبــاد بخــش2 

کاشــان )مالکیــت رســمی(
اول.  139660302034000389هیــأت  شــماره  رای   )80  
ــد غــام بشــماره  ــادی فرزن ــوکار حســن آب ــی تنباک مندعل

شناســنامه 30
 -1262749360 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 
بمســاحت  براتــاق  مشــتمل  چهاردیــواری  ششــدانگ 
1144/10 مترمربــع بشــماره 1480  فرعــی مجــزی از  247 
فرعــی ازپــاک 40- اصلــی واقــع درحســن آبــاد بخــش2 

ــی( ــی نراق ــد فقیه ــداری از محم ــان )خری کاش
اول.  139660302034000345هیــأت  شــماره  رای   )81
ســید حســن حســینی حســن آبــادی فرزنــد ســید احمــد 
ــی  بشــماره شناســنامه 23 صــادره از کاشــان بشــماره مل
بمســاحت  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ   -1263017517
ــع بشــماره 1482  فرعــی مجــزی از 676  163/15 مترمرب
فرعــی ازپــاک 40- اصلــی واقــع درحســن آبــاد بخــش2 
ــادی( ــی حســن اب ــداری از حســین چلوی کاشــان )خری

اول.  139660302034001836هیــأت  شــماره  رای   )82
ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــی اکب ــد عل ــح فرزن ــعید مصل س
42 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 12603029892- 
مترمربــع   246/15 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــع  ــی واق ــاک 40- اصل ــی ازپ ــماره  1483 از 100 فرع بش
ــلطان  ــداری از س ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب درحس

مهندســیان(
اول. هیــأت  رای شــماره 139660302034001691   )83  

ابــادی فرزنــد علــی محمــد  ســعیدخیرخواه حســن 
شــماره  بــه  کاشــان  از  0صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  ملــی1250302471- 
بمســاحت 180/30 مترمربــع بــه شــماره 1484  از247 
فرعــی  از پــاک40- اصلــی واقــع درحســن ابــاد بخــش 2 

کاشــان)خریداری از ورثــه محمــد خلعتبــری( 
هیــأت  شــماره39660302034003420  رای   )84
علــی  فرزنــد  آبــادی  حســن  منعمــی  .شــهاب  اول 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره ازکاش ــنامه14 ص ــماره شناس اکبربش
ــور  ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع ــی1262904897- شش مل
مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت 422/35 مترمربــع بــه 
شــماره 1486 از464 فرعــی  از پــاک40- اصلــی واقــع در 

حســن آبــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  139660302034032581هیــأت  شــماره  رای   )85
غامرضــا گل کار فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 1356 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261040147- ششــدانگ 
ــماره  6651  ــع بش ــاحت 206/56 مترمرب ــه بمس یکبابخان
فرعــی مجــزی از 498 فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع 
درلتحــر بخــش2 کاشــان )خریــداری از  ورثــه منــده علــی 

صفرعلــی لتحــری(
اول.  139660302034017398هیــأت  شــماره  رای   )86
ــنامه 0  ــماره شناس ــن  بش ــد محس ــهرابی فرزن ــام ش اله
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1250206261- ســه دانــگ 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 138/60 مترمربــع 
ــاک  ــی ازپ ــزی از 1025 فرع ــی مج ــماره 6787 فرع بش
ــداری  ــع درلتحــر بخــش2 کاشــان )خری ــی واق 45- اصل

ــری( ــی لتح ــم ابول از  خان
اول.  139660302034017399هیــأت  شــماره  رای   )87
علــی رجبــی قزاآنــی فرزنــد علــی اکبر  بشــماره شناســنامه 
ــه  ــی 1250128994- س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 0 ص
 138/60 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
ــی  ــزی  از 1025 فرع ــی مج ــماره6787 فرع ــع بش مترمرب
ازپــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان 

ــری( ــی لتح ــم ابول ــداری از  خان )خری
139660302034017689هیــأت  شــماره  رای    )88
دوم. روح الــه  اکبــری جزئــی فرزنــد مانــده علــی  
ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 1 ص ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  دو   -1262994950
بمســاحت 70/32 مترمربــع بشــماره6793 فرعــی مجــزی 
از  1326 فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر 
بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از ورثــه مرحوم 

حســین کاظمــی لتحــری(

دوم.  139660302034017688هیــأت  شــماره  رای   )89
بشــماره  اســداله   فرزنــد  قزاآنــی  صحراگــرد  عالیــه 
ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   65 شناســنامه 
1263539726- چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 70/32 مترمربــع بشــماره6793 از 1326 فرعــی 
ازپــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان 
)خریــداری مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم حســین کاظمی 
ــماره139560302034026496  90(رای ش لتحری(  
علــی  فرزنــد  لتحــری  آبیــار  .مســیب  اول  هیــأت 
بشــماره  کاشــان  از  بشــماره شناســنامه 350 صــادره 
ملــی1263571263- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 
از301   6825 شــماره  بــه  151/20مترمربــع  مســاحت 
ــش 2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک45- اصل ــی  از پ فرع

اربابــی( از طلعــت  کاشــان)خریداری 
91( رای شــماره139560302034026497   
ماشــااله  فرزنــد  لتحــر  اربــاب  .فاطمــه  اول  هیــأت 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ــی1250058910- س مل
از301   6825 شــماره  بــه  151/20مترمربــع  مســاحت 
ــش 2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک45- اصل ــی  از پ فرع

اربابــی( طلعــت  از  کاشــان)خریداری 
92( رای شــماره 139660302034030249هیــأت اول. رضــا 
نامــدار لتحــری فرزنــد عبــاس  بشــماره شناســنامه 1410 
صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262824583- ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 124/05 مترمربــع به شــماره 
6845 فرعــی مجــزی از 1410 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 
ــود  ــداری از محم ــان) خری ــش 2 کاش ــر  بخ ــع درلتح واق

) متقی
رای شــماره 139660302034031745هیــأت دوم.   )93
ــنامه  ــماره شناس ــا  بش ــد رض ــژاد فرزن ــدی ن ــی ارجمن عل
بــه کدملــی 1260574921-  از کاشــان  6847 صــادره 
ــه  ــع ب ــاحت 131/99 مترمرب ــاختمان بمس ــدانگ س شش
شــماره 6860 فرعــی مجــزی از 1318 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع درلتحــر  بخــش 2 کاشــان)مالکیت قهــری(

اول  هیــأت  شــماره139660302034000367  94(رای   
بشــماره  الــه  نعمــت  فرزنــد  لتحــری  فــاح  .طیبــه 
شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   2046 شناســنامه 
ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ   -1261046951 ملــی 
ــماره 6864 از1068  ــه ش ــع ب ــاحت 138/86 مترمرب بمس
فرعــی از پــاک45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 

کاشــان)خریداری از ورثــه علــی اقــا زینلــی(
اول  هیــأت   139660302034000407 شــماره  رای   )95  
.محســن صفــری فرزنــد جعفــر بشــماره شناســنامه 208 
صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی1263569846- ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت 32/69 مترمربــع بــه شــماره 
6865 از5784 فرعــی از پــاک45- اصلــی واقــع در لتحر 

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
اول.  139560302034001613هیــأت  شــماره  رای   )96
عبــاس رعیــت لتحــری فرزنــد جــواد   بشــماره شناســنامه 
3049 صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 1263508571- 
انبــار مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت  ششــدانگ 
ــزی از  ــی مج ــماره 6873 فرع ــه ش ــع ب 386/30 مترمرب
1476 فرعــی از  پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 
ــمیان( ــد هاش ــید محم ــه س ــداری از ورث ــان) خری 2 کاش

دوم.  139560302034002416هیــأت  شــماره  رای   )97
ــد حســن  بشــماره شناســنامه  ــاب لتحــر فرزن مهــدی ارب
بــه کدملــی 1261048075-  کاشــان   از  2692 صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 219/40 مترمربــع بــه 
ــاک  ــی از  پ ــزی از 775 فرع ــی مج ــماره 6874 فرع ش
45- اصلــی واقــع در لتحــر بخش 2 کاشــان) خریــداری از 

ــری( ــی لتح ــن ارباب پروی
 . دوم  139560302034002408هیــأت  شــماره  رای   )98
جــواد زراعتــی لتحــری فرزنــد محمــد   بشــماره شناســنامه 
61 صــادره از کاشــان  بــه کدملی 1262913047- ششــدانگ 
زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی بمســاحت 205/86 
مترمربــع بــه شــماره 6875 فرعــی مجــزی از 229 فرعــی 
ــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)  از  پــاک 45- اصل

خریــداری مــع الواســطه از عزیــز الــه اربابــی(
 . دوم  139560302034002415هیــأت  شــماره  رای   )99
جــواد زراعتــی لتحــری فرزنــد محمــد   بشــماره شناســنامه 
 -1262913047 کدملــی  بــه  کاشــان   از  صــادره   61
 125/87 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
ــه شــماره 6876 فرعــی مجــزی از 229فرعــی  ــع ب مترمرب
ــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)  از  پــاک 45- اصل

ــی( ــه ارباب ــز ال ــطه از عزی ــع الواس ــداری م خری
 . اول  139560302034001596هیــأت  شــماره  رای   )100
ــنامه 39   ــماره شناس ــا بش ــد رض ــاطریان فرزن ــری ش مه
صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 1262797039-ســه دانــگ 
 264/30 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  از 
ــه شــماره6882 فرعــی مجــزی از 261  فرعــی  ــع ب مترمرب
ــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)  از  پــاک 45- اصل

ــام( ــه ام ــید عبدال ــوم س ــه مرح ــداری از ورث خری
139560302034001597هیــأت  شــماره  رای   )101
اول . حســن میــر آخــور لتحــری فرزنــد حبیــب الــه   
ــی  ــه کدمل ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 33  ص ــماره شناس بش

یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1262808456
ســاختمان بمســاحت 264/30 مترمربــع بــه شــماره6882 
از 261 فرعــی از  پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 
2 کاشــان) خریــداری از ورثــه مرحــوم ســید عبدالــه امــام(
 . اول  139560302034001551هیــأت  شــماره  رای   )102
مرتضــی کاظمــی لتحــر فرزنــد اســکندر بشــماره شناســنامه 
 -1263020331 بــه کدملــی  کاشــان   از  صــادره    100
مترمربــع   180/60 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــاک  ــی از  پ ــزی از  1297 فرع ــی مج ــماره6883 فرع بش
45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری 

ــر( ــه زائ از فاطم
اول  هیــأت  شــماره139660302034001605  رای   )103  
.مهــدی خدادوســت فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه 
2896 صــادره از کاشــان بــه کــد ملی1261050118-ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 198/35مترمربع 
ــی  ــاک45 - اصل ــی  از پ ــماره 6885 از1296 فرع ــه ش ب
واقــع در لتحربخــش 2 کاشــان)خریداری ازخانــم ســلطان 

ــده( جری
104( رای شــماره139660302034001604 هیــأت اول .زینب 
ساســانی قمصــری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 48 
ــگ  ــد ملی1262684080-ســه دان ــه ک صــادره از کاشــان ب
بمســاحت 198/35مترمربــع  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
ــی  ــاک45 - اصل ــی  از پ ــماره 6885 از1296 فرع ــه ش ب
واقــع در لتحربخــش 2 کاشــان)خریداری ازخانــم ســلطان 

جریــده(
هیــأت  شــماره139660302034001695  رای   )105  
اول .مهــدی خدادوســت فرزنــد ســیف الــه بشــماره 
کــد  بــه  کاشــان  از  صــادره   2896 شناســنامه 
ملی1261050118-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
از1296   6886 شــماره  بــه  31/07مترمربــع  بمســاحت 
فرعــی  از پــاک45 - اصلــی واقــع در لتحربخــش 2 

جریــده( ســلطان  ازخانــم  کاشــان)خریداری 
106( رای شــماره 139560302034002335هیــأت دوم . 
محمــد ارجمنــدی نــژاد فرزنــد عبــاس  بشــماره شناســنامه 
 -1262981115 بــه کدملــی  کاشــان   از  صــادره    39
ــه  ــع ب ــاحت 164/71 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
ــاک  ــی از  پ ــزی از 1305 فرع ــی مج ــماره 6888 فرع ش
45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری 

ــعودی( ــول مس ــم بت ــطه از خان ــع الواس م
107( رای شــماره 139560302034003424  هیــأت دوم. 
حســن نجفــی شــاد فرزنــد عبــاس  بشــماره شناســنامه 0 
صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 1250073863- ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بمســاحت 169/20 مترمربــع بــه شــماره 
6889  فرعــی مجــزی از 686 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 
واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ازبتــول زراعتــی لتحــری(
اول  139560302034003530هیــأت  شــماره  رای   )108
ــماره  ــاس   بش ــی عب ــد عل ــعبانی فرزن ــی ش ــد عل . احم
کدملــی  بــه  کاشــان   از  صــادره    25 شناســنامه 
ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب 1262961440- شش
122/67 مترمربــع بــه شــماره 6895فرعی مجــزی از 1368 
ــش 2  ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از  پ فرع

کاشــان) خریــداری از ســید حســن مســعودی( 
109( رای شــماره139660302034003613هیأت اول. .سمیه 
توفیقــی حســن آبــادی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
224 صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی 1263553443-ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 157/1 مترمربــع 
بــه شــماره 6901 از366 فرعــی از پــاک45- اصلــی واقــع 
درلتحربخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه محمــود متقــی(

110( رای شــماره139660302034003615هیأت اول. .سعید 
ــر بشــماره شناســنامه  ــد اکب ــادی فرزن عباســی حســن آب
206 صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی 1263553265-ســه 
دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 157/1 مترمربــع 
بــه شــماره 6901 از366 فرعــی از پــاک45- اصلــی واقــع 
درلتحربخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه محمــود متقــی(

 . اول  139560302034003561هیــأت  شــماره  رای   )111
ــماره  ــین   بش ــد حس ــری فرزن ــی لتح ــااله ئ ــدی ماش مه
کدملــی  بــه  کاشــان   از  صــادره    215 شناســنامه 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1263569919
ــی  ــماره 6902  فرع ــه ش ــع ب ــاحت 153/59 مترمرب بمس
ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از  پ ــزی  از305 فرع مج
لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری ازورثــه ســید حســن 

مســعودی(
اول. 139560302034003563هیــأت  شــماره  رای   )112

ــره شــادمانی زاده فرزندعباســعلی بشــماره شناســنامه  زه
0صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 1250380316- ســه دانــگ 
از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 153/59 مترمربــع بــه 
شــماره6902  فرعــی مجــزی از  305 فرعــی از  پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری ازورثــه 

ســید حســن مســعودی(
113( رای شــماره 139560302034004884هیــأت دوم . 
فهیمــه زینلــی لتحــری فرزنــد محمــد   بشــماره شناســنامه 
231  صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 1263570070- دو 
دانــگ و نیــم از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 
117/58 مترمربــع بــه شــماره 6904 از 1366 فرعــی از  
ــان)  ــش 2 کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

ــر( ــهرداری لتح ــطه از ش ــع الواس ــداری م خری
139560302034004885هیــأت  شــماره  رای   )114
هــادی    فرزنــد  لتحــری   زاده  مهــدی  فاطمــه   . دوم 
بشــماره شناســنامه 0  صــادره از کاشــان  بــه کدملــی 
ــاب  ــدانگ یکب ــم از شش ــگ و نی ــه دان 1251026044- س
ــه شــماره6904   ــع ب ســاختمان بمســاحت 117/58 مترمرب
در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از   فرعــی   1366 از 
 لتحــر بخــش 2 کاشــان) خریــداری مــع الواســطه از

 شهرداری لتحر( 
115(رای شــماره 13960302034005050 هیــأت اول.فاطمــه 
رمضانــی لتحــری فرزنــد رحمــت الــه بشــماره شناســنامه 
3087صــادره از کاشــان بــه کدملــی1261052099- ســه 
 138/86 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
مترمربــع بــه شــماره 6905 از1366 فرعــی  از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه 

ــینی( ــیدمصطفی میرحس س
116( رای شــماره 13960302034005052 هیــأت اول.رســول 
صادقــی لتحــری فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه14صادره 
از  دانــگ  ســه  بــه کدملــی1262980860-  کاشــان  از 
ــه  ــع ب ــاحت 138/86 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
شــماره 6905 از1366 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه ســیدمصطفی 

میرحســینی(
اول. هیــأت  شــماره139660302034005036  رای   )117  

مجیــد حســن زاده ونــی فرزنــد محمدعلــی بشــماره 
شناســنامه311 صــادره از کاشــان به کدملــی1263481205- 
ــاحت 119/45  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان س
ــاک 45-  ــی  از پ ــه شــماره 6908 از297 فرع ــع ب مترمرب
اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری از فاطمه 

توتســتانی(
118( رای شــماره139660302034005037 هیــأت اول.زهــرا 
ارجمنــدی نــژاد فرزندعبــاس بشــماره شناســنامه266صادره 
از  دانــگ  بــه کدملــی1263570429- ســه  از کاشــان 
مترمربــع   119/45 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بــه شــماره 6908 از297 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی 
 واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان)خریداری از فاطمــه

 توتستانی(

                    ادامه در صفحه 9

امروز چهارشنبه 18 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 497 روزنامه



9 اطالعرسانی

آگهی تحدیدحدودعمومی ثبت اسنادکاشان
پیــرو آگهــی هــای نوبتــی و بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت 
ــک  ــد حــدود قســمتی از امــاک بخشــهای ی اســناد تحدی
ــن  ــای تعیی ــان در تاریخه ــی کاش ــوزه ثبت ــیزده ح ــی س ال
ــاک  ــدود ام ــد ح ــد وتحدی ــد آم ــل خواه ــل بعم ــده ذی ش

ــح هــر روز انجــام خواهــد شــد0  راس ســاعت 8 صب
اماک و ابنیه بخش یک کاشان

ــجدآقا-  ــع درمس ــی واق ــاک 4426 –  اصل ــی از پ 10 فرع
مهــری ابوالحســنی - ششــدانگ یکبــاب طویلــه و فوقانــی 
آن محــل اطــاق خرابــه بانضمــام ششــدانگ مشــاعات خانــه 

مرقــوم 
اماک و ابنیه بخش دوکاشان

ــاک 2-  ــی از پ ــزی از874 فرع ــی مج ــای فرع ــماره ه ش
ــاد  ــح آب ــع در صال ــی واق اصل

ــی  ــی و صغــرا احســن زاده آران 11413– حســین حــداد آران
بمســاحت 99/60متــر مربــع                                                                                                                                              یکبابخانــه  -  ششــدانگ 
  96/6/7                                                          

یکبابخانــه  ششــدانگ   - پویانســب  محمدرضــا   –11416
بمســاحت 141/28 متــر مربــع                           

ششــدانگ   - کاشــانی  صادقــی  محمدرضــا   –11433
یکبابخانه بمساحت 126/29 متر مربع                         96/6/8

شماره های فرعی از پاک 11- اصلی واقع در زیدی 
نایبــی  محســن  و  طاهــری  قربانــی  مهــدی    –9376
ــاحت179/46  ــن  بمس ــه زمی ــدانگ یکقطع ــری- شش طاه

متــر مربــع مجــزی از 498 فرعــی  
یکبابخانــه  ششــدانگ  راد-  حجــازی  مرتضــی   –9378
فرعــی          498 از  مجــزی  91/95مترمربــع  بمســاحت 

96 /6 /9
ــه  ــدانگ یکقطع ــرد - شش ــدی ف ــل حمی 9393– ابوالفض
ــزی از 304  ــع مج ــاحت 193 مترمرب ــور بمس ــن محص زمی

ــی فرع
9394– فاطمــه عموحســنی کاشــانی - ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن بمســاحت 118 مترمربــع مجــزی از 498  فرعــی                                                                                                                                             

96/6/11                                                            
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی کاوه - شش 9396– مصطف

ــی ــزی از 498 فرع ــع مج 87/63 مترمرب
9397– مرتضــی معمــار - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
60/68 مترمربــع مجــزی از 420 فرعــی               96/6/12
ــدانگ  ــانی - شش ــرد کاش ــاری زاده مج ــدی خ 9414– مه
قطعــه زمیــن محصــور بمســاحت 171/36 متــر مربــع 

مجــزی از 498 فرعــی 
یکبابخانــه  ششــدانگ   - آزاد  اصغرجمشــیدی   –9415
فرعــی                                               498 از  مجــزی  مترمربــع   95/40 بمســاحت 

96 /6 /13
ششــدانگ   - آبــادی  حســن  ســیدی  جــواد   –9424
  420 از  مجــزی  بمســاحت 120/78مترمربــع  یکبابخانــه 

شماره های فرعی مجزی از498 فرعی

9425– ســیدمرتضی نیکوشــعار - ششــدانگ یکقطعــه 
زمین بمساحت 152/44 مترمربع                         96/6/14

9426– ابوالفضــل حمیــدی فــر - ششــدانگ قطعــه زمیــن 
بمســاحت 178/76 مترمربــع

9427– زهــره خوانســاری - ششــدانگ قطعــه زمیــن مثلث 
شــکل بمســاحت 13/81 مترمربع                      96/6/15

9428– ســعید حاجــی و زهــرا آبیاتــی - ششــدانگ قطعــه 
زمیــن بمســاحت 158 مترمربــع

9434– مهدیــه زیدآبــادی - ششــدانگ قطعــه زمیــن 
بمساحت 169/09 مترمربع                                      96/6/16
شــماره هــای فرعــی از پــاک 33 –  اصلــی واقــع در فیــن 

کوچــک
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - محمدعنایتــی    –  10713

فرعــی   83 از  مجــزی  مترمربــع   180/12 بمســاحت 
10771– بــاران خیــران -  ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه 
قبــًا قســمتی از نهــر عمومــی بــوده بمســاحت 9 مترمربــع                                                                                                                                          
96/6/19                                                           

شماره های فرعی مجزی از56 فرعی
10828 – فهیمــه بیشــه - ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 

مربــع  متــر  بمســاحت 732/53 
10889–  جــواد قانــع - ششــدانگ یکقطعه زمین بمســاحت 

171/55 متر مربع                                       96/6/20
10890–  جــواد قانــع - ششــدانگ یکقطعــه زمین بمســاحت 

ــر مربع 190/25 مت
10891–  جــواد قانــع - ششــدانگ یکقطعــه زمین بمســاحت 
264/99 متر مربع                                        96/6/21

شماره های فرعی مجزی از83 فرعی
زمیــن  قطعــه  - ششــدانگ  خــدام  ماشــااله    –10899

مربــع متــر   179/79 بمســاحت 
10900–  ماشــااله خــدام - ششــدانگ قطعه زمین بمســاحت 

180/20 متر مربع                                        96/6/22
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - خــدام  ماشــااله    –10901

مربــع                                        متــر   179/69 بمســاحت 
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - خــدام  ماشــااله    –10902

مربــع متــر   180/73 بمســاحت 
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - خــدام  ماشــااله    –10903
بمساحت 180/93 متر مربع                                     96/6/23
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - خــدام  ماشــااله    –10904

مربــع متــر   187/01 بمســاحت 
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - خــدام  ماشــااله    –10905

مربــع متــر   194/84 بمســاحت 
10906–  ماشــااله خدام - ششــدانگ قطعه زمین بمســاحت 
204/94 متر مربع                                          96/6/25

زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - خــدام  ماشــااله    –10907
مربــع متــر   217/14 بمســاحت 

10908–  شــهرداری کاشــان - ششــدانگ قطعــه زمیــن 
بمساحت 230/24 متر مربع                                96/6/26

10909–  شــهرداری کاشــان - ششــدانگ قطعــه زمیــن 
بمســاحت 315/37 متــر مربــع

10910–  شــهرداری کاشــان - ششــدانگ قطعــه زمیــن 
بمساحت 243/86 متر مربع                                96/6/27

شــماره هــای فرعــی از پــاک 34 –  اصلــی واقــع در فیــن 
بــزرگ

6794– زهــرا شــاطر حســینی -  ششــدانگ باغچــه و 
ســاختمان داخــل آن بمســاحت 615 مترمربــع 

یکــدرب  ششــدانگ   - فینــی  محمددشــتبانی   –6892
ــع    ــر مرب ــاحت2348 مت ــاختمان بمس ــتمل برس ــاغ مش ب

96 /6 /28
در حســن  واقــع  اصلــی    –  40 پــاک  از  فرعــی   856
ــر  ــی اکب ــی و عل ــینی فین ــادات آمیرالحس ــه س ــاد صدیق آب
ــور  ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع ــره - شش ــاه وغی ــا برن و رض
بــر ســاختمان بمســاحت14276/5 مترمربــع                   مشــتمل 

96/6/29
شــماره هــای فرعــی از پــاک 49 –  اصلــی واقــع در صفــی 

د با آ
ــمتی از  ــدانگ قس ــی - شش ــعود گیاس 14324 – امیرمس
یکبابخانــه کــه قبــًا نهرعمومــی بــوده بمســاحت 26/90 متــر 

مربــع
ــه  ــدانگ یکبابخان ــان - شش ــین باقری 14386– محمدحس
بمساحت 127 متر مربع                                  96/6/30
14388– احســان نظامــی پــور - ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 203/87 مترمربــع مجــزی از 1456   
14414– ناصــر فخــار -  ششــدانگ قطعــه زمیــن بمســاحت 

200 مترمربــع مجــزی از 5941 فرعــی                  96/7/1
اماک و ابنیه بخش چهار کاشان

شماره های فرعی از پاک یک –  اصلی واقع در راوند
5331– منتهــا شــادمانی زاده - ششــدانگ یکقطعــه زمیــن 
 625/63 بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل  محصــور 

ــع  مترمرب
 - ســادیانی  اســماعیلی  حســین   –  5332
بمســاحت  محصــور  زمیــن  یکقطعــه  ششــدانگ 
فرعــی                                                                                                                                         1920 از  مجــزی  مترمربــع   224/60

9 6 /7 /2
شماره های فرعی از پاک 3 –  اصلی واقع در طاهرآباد

3404– محمــد صانعــی طاهــری - ششــدانگ قطعــه زمین 
محصوربمســاحت 177/5 مترمربع 

3411– مهــدی یــادگاری طاهــری - ششــدانگ قطعــه زمین 
بمســاحت 212/80 مترمربع                           96/7/3

3412– محمــد شــکیب - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
152/88 مترمربــع  

زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - شــکیب  محمــد   –3413
بمساحت 196/94 مترمربع                                        96/7/4
زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   - شــکیب  محمــد   –3414

مترمربــع   188/74 بمســاحت 

3415– محمــد شــکیب - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
146/53 مترمربع                                          96/7/5

اماک و ابنیه بخش پنج کاشان 
 . درکلــه  واقــع  اصلــی   –  122 پــاک  از  فرعــی   1405
رنجبــر - ششــدانگ قســمتی  عزیزالــه  و  الــه  نعمــت 
مترمربــع                                                                                                                                       526/86 بمســاحت  بــاغ  یکــدرب  از 

96 /7 /6
اماک و ابنیه بخش شش کاشان 

شماره های فرعی از پاک 35 –  اصلی واقع در نیاسر
1297– محمدحســین نیاســری - ششــدانگ یکقطعــه زمین 
مزروعــی مشــجرالبعض بمســاحت 2072/58 مترمربــع                                                                                                                                          
96/7/10                                                               
3878– فاطمــه نهیبــی - ششــدانگ قســمتی ازهتــل 
بمساحت 916/75 مترمربع                                    96/7/11

شماره های فرعی از پاک 268 –  اصلی واقع در نشلج
712– اداره اوقــاف و امــور خیریــه کاشــان- ششــدانگ 
مغــرس 5 تــوت و یــک اصلــه گــردو در میــدان شــهره                            

96/7/12
713– اداره اوقــاف و امــور خیریــه کاشــان- مغــرس 6-اصله 
ــهره                                                                                                                                              ــاه ش ــه خانق ــردو در چال ــه گ ــوت و 2- اصل ــت ت درخ
96/7/13                                                             

1157– اداره اوقــاف و امــور خیریــه کاشــان- ششــدانگ 
مغرس6- اصله گردو                                           96/7/15

اماک و ابنیه بخش سیزده کاشان
آبــاد  258 فرعــی ازپــاک 11– اصلــی واقــع درغیــاث 
ششــدانگ   - ضیائــی  ســیدعلی   . اردهــال  مشــهد 
مترمربــع                                                                                                                     4263/90 بمســاحت  قدیمــی  قلعــه  یکبــاب 

96 /7 /16
 بموجــب مــاده 14 قانــون ثبــت امــاک  بــه صاحبــان 
ــاعت  ــه در روز و س ــردد ک ــام میگ ــن اع ــاک و مجاوری ام
مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند . چنانچــه هــر یــک از 
صاحبــان امــاک یــا نماینــده قانونــی آنهــا در موقــع تعییــن 
حــدود حاضــر نباشــند مطابــق مــاده 15 قانــون مذکــور ملــک 
ــدود  ــن تح ــرف مجاوری ــده از ط ــار ش ــدود اظه ــا ح ــا ب آنه

حــدود خواهــد شــد .
اعترضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک کــه در موقــع مقــرر 
حاضــر نبودنــد مطابــق مقــررات مــاده 20 قانــون ثبــت اســناد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تعییــن حــدود فقــط تــا 30 
ــاده واحــده  ــق تبصــره 2 م ــد شــد و طب ــه خواه روز پذیرفت
ــت .  ــی ثب ــای معترض ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی قان
ــن  ــراض بای ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــرف یکم ــرض ظ معت
ــه مرجــع ذیصــاح  ــم دادخواســت ب ــا تقدی اداره بایســتی ب
ــن  ــم دادخواســت خــود را اخــذ و بای ــی گواهــی تقدی قضائ

ــد ــلیم نمای اداره تس
0تاریخ انتشار : 1396/5/18       

834/م/الف  رئیس اداره ثبت اسناد کا شان
- محمد سلمانی                  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای جــواد فاحــت پیشــه بــه موجــب وکالتنامــه هــای 
شــماره 5646-95/11/09 دفتــر 318 و 95/11/14-31850 
دفتــر 348 تهــران و 79949-95/11/14 دفتــر 41 کــرج و 
ــران و 91/11/12-2971  ــر 140 ته 89578-95/11/13 دفت
دفتــر 399 کاشــان وکالتــا از طــرف وراث مرحــوم غامعلی 
فاحــت پیشــه و بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
ــده، مدعــی  هویــت و امضــاء شــهود رســما گواهــی گردی
ــاع از 5  ــم مش ــهم و نی ــت دو س ــند مالکی ــه س ــت ک اس

ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن 5جریبــی بــه شــماره 192 
فرعــی از 49 اصلــی واقــع در بخــش دو کاشــان ذیــل ثبت 
ــام غامعلــی فاحــت  ــه ن 4216 دفتــر 40 صفحــه 193 ب
ــادر و  ــت ص ــند مالکی ــدی و س ــاج مه ــد ح ــه فرزن پیش
ــود  ــی مفق ــت جابجای ــه عل ــه ب ــده اســت ک تســلیم گردی
گردیــده، و اینــک تقاضــای صــدور ســند المثنــی را نمــوده 
اســت. لــذا طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آییــن نامه 
ثبــت مراتــب آگهــی، تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه 
نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 

خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی لغایــت 10 
روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارایــه کننــده 
مســترد گــردد. بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مهلــت مقرر 
ــل  ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــردد ی ــل نگ ــی واص اعتراض
ســند ارایــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مزبــور صــادر و 

بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد.
تاریخ انتشار:))1396/5/18((

ــد  ــان- محم ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ریی
ــلمانی س

857/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــرگ  ــا ســتوده باســتناد 4 ب ســید حســین جمــال و روی
ــما  ــهود رس ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهاد محل استش
گواهــی شــده مدعــی هســتند کــه اســناد مالکیــت شــش 
دانــگ آپارتمــان بــه مســاحت 174/26 متــر مربــع پــاک 

ــه 26  ــاری قطع ــام انب ــی بانضم 33/9653/9843 اصل
بــه مســاحت 3/75 متــر مربــع واقــع در زیرزمیــن یــک 
بانضمــام پارکینــگ قطعــه 34 بــه مســاحت 11/25 متــر 
ــه  ــهم از عرص ــک باقدرالس ــن ی ــر زمی ــع در زی ــع واق مرب
مشــاعی و مشــاعات بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان کــه 
در صفحــات 485 و 488 دفتــر 842 امــاک ذیــل ثبــت 
123423 بــه نامشــان بالمناصفــه ثبــت و اســناد مالکیــت 
صــادر و تســلیم گردیــده کــه در اثــاث کشــی مفقــود شــده 
اســت چــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــه  ــن نام ــی آئی ــاده 120 اصاح ــره 1 م ــق تبص ــوده طب نم
ــی  ــس مدع ــر ک ــه ه ــود ک ــی ش ــی م ــت آگه ــون ثب قان
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 
تــا 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا 
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
ــه  ــه ارائ ــب صورتمجلــس و اصــل ســند ب ــا مرات ــد ت نمای
کننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی 
ــه نشــود  ــراض اصــل ســند ارائ ــا در صــورت اعت نرســد ی

ــی  ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن
ــه هــای شــماره  ــر نام ــا براب تســلیم خواهــد شــد . ضمن
 –  950612 و   6 شــعبه   1396/01/15  –  960004 هــای 
ــی و 960003 – 1396/01/06  1396/01/14 شــعبه 7 حقوق
شــعبه 6 و 9500431 – 1395/12/26 اجــرای ثبــت و 
9500529 – 1395/12/26 اجــرای ثبــت کاشــان بازداشــت 

مــی باشــد . 
رئیس اداره ثبت و اماک اسناد کاشان – سلمانی 

تاریخ انتشار : 96/5/18

  ادامه از صفحه 8
اول.  شــماره139660302034004995هیأت  رای   )119  
ــین  ــری فرزندمحمدحس ــرد لتح ــعبان زاده ف ــان ش رمض
بــه  ازکاشــان  صــادره   42 شناســنامه  بشــماره 
ســاختمان  ششــدانگ  کدملــی1262751373- 
 1277 از   6909 بشــماره  بمســاحت385/72مترمربع 
فرعــی از پــاک 45 - اصلــی واقــع درلتحربخــش 2 

رســمی( کاشــان)مالک 
دوم. 139660302034004616هیــأت  شــماره  رای   )120  

ســیدعمران  فرزنــد  علــوی  اخــوان  ســادات  صدیقــه 
بــه کدملــی  از کاشــان  بشــماره شناســنامه 1 صــادره 

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  1262905397-ســه 
وباغچــه بمســاحت 760/70 مترمربــع بــه شــماره 6911 
درلتحــر  واقــع  اصلــی   - پــاک45  از  از1474فرعــی 
ــاب فینــی( ــو صولــت ارب بخــش2 کاشــان)خریداری از بان

دوم. شــماره139660302034004617هیأت  رای   )121
حســن مدبرتبارفرزنــد رحمــت بشــماره شناســنامه 10 
صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262886503-ســه دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانــه وباغچــه بمســاحت 760/70 مترمربع 
بــه شــماره 6911 از1474فرعــی از پــاک45 - اصلــی واقــع 
درلتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری از بانــو صولــت اربــاب 

فینــی(

دوم. هیــأت   139660302034004691 شــماره  122(رای   
زاده کاشــانی فرزندعلــی بشــماره  ابوالفضــل ماشــااله 
شناســنامه86 صــادره ازکاشــان بــه کدملــی1261821531- 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت110/03 مترمربــع بشــماره 

8385 از1479 فرعــی از پــاک49 - اصلــی واقــع در صفی 
ــای  ــطه از اق ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش ــاد بخ آب

ــهدی(                                                  ــت مش محمدپش

اول. شــماره139560302034014000هیأت  123(رای 
مهــدی ســیاحی فرزندعبــاس بشــماره شناســنامه312 
دو    -1262336015 ملــی  بشــماره  ازکاشــان  صــادره 
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 211/11 مترمربــع 
بشــماره 14178 از737فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع 
در صفــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورثــه خانــم 

ــی( رضوان
اول. شــماره139560302034013999هیأت  124(رای 

بشــماره  فرزندمحمــود  محمودآبــادی  محمــدی  زیبــا 
ملــی  بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه14 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  چهاردانــگ    -6199875826
بمســاحت 211/11 مترمربــع بشــماره 14178 از737 فرعــی 
از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد  بخــش 2 

رضوانــی(  خانــم  ورثــه  از  کاشــان)خریداری 
اول.  139660302034000410هیــأت  شــماره  رای   )125
ــنامه17  ــماره شناس ــد بش ــه فرزندمحم ــی دیزچ رضاصالح
ــدانگ  ــماره ملی1262996181-شش ــان بش ــادره از کاش ص
یکبابخانــه بمســاحت 99/6 مترمربــع بشــماره14345 
ــاد   از4386فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی اب

ــاز( ــد خاکب ــان)خریداری از محم ــش 2 کاش بخ
اول.  139660302034001675هیــأت  شــماره  126(رای 
بشــماره  فرزنــد غامحســین  عبدالکریمــی  معصومــه 
شناســنامه1 صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262441080- 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 58/90 مترمربــع 
بشــماره14378 از 1271 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع 

ــه رضــا  ــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری از ورث ــی اب در صف
ــاز( خاکب

دوم.  شــماره139660302034003555هیأت  127(رای 
حســین قیاســوند فرزند ســعید بشــماره شناســنامه0صادره 
ششــدانگ   -1250368693 ملــی  بشــماره  ازکاشــان 
ــماره14396  ــع بش ــاحت 87/75 مترمرب ــه بمس یکبابخان
از 12381 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی 
ــای  ــع الواســطه از اق ــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری م اب

ــری ( ــا اکب محمدرض
اول.  شــماره139660302034003548هیأت  128(رای 
 238 شناســنامه  فرزنداصغربشــماره  راد  محمدشــریف 
صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی 1262030757- ششــدانگ 
ــماره14403  ــع بش ــاحت 140/94 مترمرب ــاختمان بمس س
از6879 فرعــی  از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد  

ــریف( ــر ش ــان)خریداری از اصف ــش 2 کاش بخ
اول.  شــماره139660302034003632هیأت  129(رای 
حســین مشــهدی حســین فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 
607 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1261760387- ســه 
دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 109/5 مترمربــع 
اصلــی  پــاک49-  از  فرعــی   1481 از  بشــماره 14405 
واقــع در صفــی ابــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری از علــی 

ــگر(  پورعس
اول.نرگــس  شــماره13966030203634هیأت  130(رای 
حلوائــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه3 صــادره 
دانــگ  ســه  ملــی1262959391-  بشــماره  ازکاشــان 

ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 109/5 مترمربــع بشــماره 
14405 از 1481 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی 

ــگر(  ــی پورعس ــان)خریداری از عل ــش 2 کاش ــاد  بخ اب
131(رای شــماره139660302034005009هیأت اول.مســعود 
شناســنامه8272صادره  بشــماره  فیروزفرزندعبــاس  رخ 
ملی1260589056-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان 
یکبابخانــه بمســاحت 115/39مترمربــع بشــماره 14418 
ــاد   ــی اب ــع در صف ــی واق ــاک49- اصل ــی از پ از7886فرع

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
دوم.  شــماره139660302034001174هیأت  132(رای 
محمدرضاکربافرزندمرتضــی بشــماره شناســنامه0صادره 
ملی1250276195-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان 
ــماره345فرعی  ــاحت108/33مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
بخــش2  ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی  ازپــاک52- 

رســمی( کاشــان)مالک 
هیــأت   139660302034004597 شــماره  رای   )133
اقــا  فرزنــد شــریف  مرقــی  دوم. حمیدرضــا کریمــی 
از کاشــان بشــماره  بشــماره شناســنامه 1466 صــادره 
قطعــه  از ششــدانگ  دانــگ  1261067101- ســه  ملــی 
بمســاحت  ســاختمان  بــر  مشــتمل  محصــور  زمیــن 
ــی از  ــی از 19 فرع ــماره 354فرع ــع بش ــر مرب 135/05 مت
ــاد بخــش2  ــی اب ــع دراراضــی صف ــی واق ــاک52 - اصل پ

خاکبــاز( اصغــر  از  کاشــان)خریداری  
134( رای شــماره 139660302034004598 هیــأت دوم. 
کبــری دارچینــی آرانــی فرزنــد تقی بشــماره شناســنامه 28 

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 6199620151- ســه دانــگ 
از ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بر ســاختمان 
ــع بشــماره 354فرعــی از 19  ــر مرب بمســاحت 135/05 مت
ــاد  ــی اب ــع دراراضــی صف ــی واق ــاک52 - اصل ــی از پ فرع

بخــش2 کاشــان)خریداری  از اصغــر خاکبــاز(
شــماره139560302034031675هیأت  135(رای 
غامحســین  فرزنــد  فــرد  ســاربان  محمدتقــی  دوم. 
از کاشــان بشــماره  بشــماره شناســنامه 2419 صــادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1261971272-ششــدانگ 
بمســاحت18/65مترمربع بشــماره2969 از 368  فرعــی 
بخــش2  ابــاد  دریحیــی  واقــع  اصلــی  ازپــاک53- 
حســین  اقــای  از  الواســطه  مــع  کاشــان)خریداری 

جاویــدان(
اول.محســن  شــماره139660302005076هیأت  136(رای 
ســی ســاله بیدگلــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 29 
ــی 0064990281- ششــدانگ  ــران بشــماره مل صــادره از ته
بشــماره2973  116/20مترمربــع  بمســاحت  یکبابخانــه 
ــاد   ــی اب ــع در یحی ــی واق ــاک 53- اصل ــی از پ از33فرع

ــانی( ــا کاش ــان)خریداری ازامیررض ــش 2 کاش بخ
اول. شــماره139660302005074هیأت  137(رای 
ــماره  ــی بش ــد رمضانعل ــی فرزن ــاله بیدگل ــی س ــمیرا س س
ملــی  بشــماره  تهــران  از  صــادره  شناســنامه2093 
ــاحت 95/50  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 0072455232- شش
 -53 پــاک  از  از33فرعــی  بشــماره2974  مترمربــع 
ــاد  بخــش 2 کاشــان)خریداری  ــی اب ــع دریحی ــی واق اصل

گلســتانی( ازحمیدرضــا 
دوم.علــی  شــماره139660302003994هیأت  138(رای 
حاجــی قدیــری راونــدی فرزنــد حبیــب الــه بشــماره 

شناســنامه3 صادره از کاشــان بشــماره ملــی1263110231- 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 52/10 مترمربــع 
بشــماره5333 از1826 فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در 

راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از میــرزا 
ــره( ــاب ســرنجی وغی ــا ارب اق

اول.  هیــأت  شــماره139660302034003680  139(رای 
ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد قل ــاری فرزن ــع دهن محمدرفی

4 صــادره از الیگــودرز بــه شــماره ملــی4172207197-
ــاحت 145/70  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان س
مترمربــع بشــماره 5356 از 2626فرعــی از پــاک 1- 
اصلــی واقــع درراونــد بخــش4 کاشــان)خریداری از حســن 

ــی( هیزم

140(رای شــماره139660302034003681هیأت اول. گل گل 
گرگــی خــان جمالــی فرزنــد صیدعلــی بشــماره شناســنامه 

399 صــادره از الیگــودرز بــه شــماره ملــی4170557395-
ــاحت 145/70  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان س
مترمربــع بشــماره 5356 از 2626 فرعــی از پــاک 1- 
اصلــی واقــع درراونــد بخــش4 کاشــان)خریداری از حســن 

هیزمــی(
141(رای شــماره139660302034004612 هیــأت دوم. عــذرا 
ــی بشــماره شناســنامه 46 صــادره  ــد مندعل ســقائی فرزن

ــدانگ  ــی 1263086861 –شش ــماره مل ــه ش ــان ب از کاش
ــماره 5359  ــع بش ــاحت 664/15 مترمرب ــه بمس یکبابخان

ــع درراوندبخــش4  ــی واق ــاک 1- اصل از1888فرعــی از پ
ــای حــاج حســین محمــدزاده( کاشــان)خریداری از اق

اول. شــماره139660302034003627هیأت  رای   )142
زینــب مومنــی طاهــری فرزند علی بشــماره شناســنامه57 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملی1263316409–ســه 

بمســاحت171/53  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
مترمربــع بشــماره 3409 از572 فرعــی از پــاک3- اصلــی 
ــی  ــه عل واقــع درطاهرابادبخــش4 کاشــان)خریداری از ورث

ــن( فروت
اول. شــماره139660302034003628هیأت  143(رای 

احســان عارضــی فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه39 
صــادره از کاشــان بــه شــماره ملی1263306950–ســه 
بمســاحت171/53  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 
مترمربــع بشــماره 3409 از572 فرعــی از پــاک3- اصلــی 
ــی  ــه عل واقــع درطاهرابادبخــش4 کاشــان)خریداری از ورث

ــن( فروت
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
وصــول اعتــراض طبــق مقررات  ســند مالکیــت صادرخواهد 

ــف شــد0 832/م / ال
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حرف و نقل

ــه مناســبت   رئیس جمهــور در پیامــی توئیتــری ب
ــید،  ــم رس ــعه نخواهی ــه توس ــت: ب ــگار نوش روز خبرن
مگــر اینکــه خبرنــگار بتوانــد بــه خوبــی مرزبــان 
ــون، شــفافیت و حقــوق  آرمان هــا، آزادی، اخــاق، قان

ــد. ــهروندی باش ش
 حســین نمــازی، کارگــردان ســینما، بــا اشــاره بــه 
جدیدتریــن فعالیت هــای ســینمایی خــود گفــت: 
پیــش از ایــن قــرار بــود فیلــم ســینمایی »چتربــاز« 
را جلــوی دوربیــن ببــرم؛ امــا بنــا بــه دالیلــی ســاخت 
ایــن فیلمنامــه منتفــی شــد. در حــال حاضــر مشــغول 
بازنویســی یــک فیلمنامــه جدیــدم و تاکیــد می کنــم 
کــه هیــچ عجلــه ای بــرای آمــاده کــردن فیلــم بــرای 

حضــور در جشــنواره فیلــم فجــر نــدارم.
 زکریــا یوســفی، مــدرس و نوازنــده شناخته شــده 
ســازهای کوبــه ای، در تشــریح تازه تریــن فعالیت هــای 
موســیقایی خــود از حضــور در مجموعــه کنســرت های 
»فــروغ« و »اتاق هــا« و تدویــن یــک کتــاب کاربــردی 

در حــوزه ســاز »بندیــر« خبــر داد.
 محمدعلــی ســجادی قصــد دارد در صــورت ایجــاد 
شــرایط مناســب، در زمســتان ســال جــاری نمایــش 
ــیاوش روی  ــطوره س ــاس اس ــر اس ــیابش« را ب »س

صحنــه ببــرد.
 »هــارو ناکاجیمــا« کــه در ژاپــن بــه »آقــای 
گودزیــا« معــروف اســت و بیــن ســال های ۱۹۵۴ تــا 
۱۹۷۲ در ۱۲ فیلــم لباس هــای گودزیــا را بــه تــن کــرد، 

در ســن ۸۸ ســالگی درگذشــت.
ــور  ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــزدان عشــیری، مدی  ی
ــت:  ــری، گف ــوزه هن ــینمایی ح ــازمان س ــل س محاف
ــاه  ــی ۲۴ مردادم ــد انتظام ــت مجی ــم بزرگداش مراس
ــا حضــور هنرمنــدان، ســینماگران، مدیــران  امســال ب
فرهنگــی و اهالــی رســانه در تــاالر ســوره حــوزه هنــری 

برگــزار می شــود.
 مهنــاز افشــار در فیلم ســینمایی »لــس آنجلس- 
تهــران« بــه کارگردانــی تینــا پاکــروان بــه ایفــای نقش 
می پــردازد. پیــش از ایــن حضــور ماهایــا پطروســیان 

در ایــن فیلــم ســینمایی قطعــی شــده بود.
ــوان  ــه عن ــت« ب ــور توئیس ــکال »الی ــر موزی  تئات
جدیدتریــن تجربــه حســین پارســایی در عرصــه 
کارگردانــی تئاتــر، ســال جــاری در تــاالر وحــدت روی 

ــی رود. ــه م صحن
 امیــر دژاکام، نویســنده، کارگــردان و بازیگــر تئاتــر، 
ســینما و تلویزیــون، بــا اشــاره بــه برنامه هــای بیســت 
و پنجمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر ســوره در حــوزه 
تئاتــر خیابانــی گفــت: هنــر و هنرمنــدان عــزت خــود 
ــت  ــردم حرک ــمت م ــه س ــد و ب ــردم می گیرن را از م
کــردن در هــر جریــان و اتفــاق هنــری نظیــر جشــنواره 
ــه ایــن  سراســری تئاتــر ســوره می توانــد هنرمنــد را ب

عــزت برســاند.
 هکرهایــی کــه بــه اطاعــات و برنامه هــای نمایش 
داده نشــده شــبکه اچ بــی او دســت یافته انــد و بــه 
ــد  ــام کردن ــدل شــده اند، اع ــکا ب رأس خبرهــای آمری
ــز در  ــی را نی ــبکه تلویزیون ــن ش ــناد ای ــا و اس ایمیل ه

اختیــار دارنــد.

تهیه کننــده ســریال »پرســتاران« اظهــار 
ــا  ــاره صنف ه ــی درب ــور کل ــه ط ــرد: ب ک
اســت.  نمایشــی کــردن ســخت  کار 
پلیــس، قــوه قضائیــه و هــر صنفــی 
توقــع دارد آنچــه او می گویــد، نشــان 
داده شــود و ایــن کار بســیار ســخت 
راجــع  می توانیــم  فقــط  مــا  اســت. 
ــرف  ــکاران ح ــا و خاف ــه قاچاقچی ه ب

ــازیم.  ــریال بس ــم و س بزنی
داوود  هاشــمی دربــاره چنــد فصلــی 
شــدن ســریال »پرســتاران« اظهــار کرد: 
مــا از اول تصمیــم نداشــتیم کــه ســریال 
را در چنــد فصــل پخــش کنیــم؛ امــا بــه 
ــد زده  ــر کلی ــروژه را دی ــه پ ــل اینک دلی
بودیــم و بــا توجــه بــه اصرارهــای شــبکه 
و وزارت بهداشــت مبنــی بــر پخــش 
ایــن ســریال پیــش از عیــد، در نهایــت 
بــا شــبکه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
۵۰ درصــد کار پیــش از عیــد راهــی آنتــن 
ــد  ــس از عی ــی پ شــود و ۵۰ درصــد باق

پخــش شــود. 
پــس از عیــد هــم بــه مــاه رمضــان 
ــژه  ــور وی ــل کنداکت ــه دلی ــم و ب برخوردی
مــاه رمضــان، قــرار شــد صبــر کنیــم تــا 
بعــد از ایــن مــاه مبــارک، ادامــه ســریال 

ــم.  را پخــش کنی
کلــی  طــور  بــه  امــا  داد:  ادامــه  او 
در  نمایشــی  کارهــای  معتقــدم 
مثــل  تخصصی امنیتــی   حوزه هــای 
آتش نشــانی  و  اورژانــس  پلیــس، 
دربــاره  می شــود  و  نــدارد  انتهایــی 

نمایشــی  موضوعــات کارهــای  ایــن 
زیــادی انجــام داد؛ چــرا کــه آنقــدر 
اتفــاق در ایــن حوزه هــا زیــاد اســت کــه 
ــاره آن هــا کار  ــه دفعــات درب ــوان ب می ت

نمایشــی تولیــد کــرد.
 شهرامشاهحسینی

»پرســتاران«  ســریال  تهیه کننــده 
شــهرام  پیوســتن  دربــاره  همچنیــن 
شاه حســینی بــه ایــن پــروژه تلویزیونــی 
و بــر عهــده گرفتــن کارگردانــی ایــن 
ــن  ــا از اول ای ــت م ــت: نی ــه گف مجموع
بــود کــه خــود آقــای افخمــی هــم 
بنویســد و هــم کارگردانــی کنــد. مــا 
ــا شــش قســمت فیلمنامــه،  ــج ی ــا پن ب
کار را شــروع کردیــم و کمــی جلوتــر 
ــش  ــرایط پخ ــل ش ــه دلی ــم ب ــه رفتی ک
دچــار کمبــود فیلمنامــه شــدیم و آقــای 

افخمــی واقعــا اذیــت شــدند. 
اینکــه همزمــان هــم می نوشــتند و هــم 
ــا  ــد ت ــث ش ــد، باع ــی می کردن کارگردان
واقعــا بــه خودشــان آســیب وارد کننــد و 
تمــام گــروه هــم متوجــه ایــن موضــوع 

بودنــد. 
در نهایــت از او خواهــش کردیــم کــه 
کارگردانــی را بــه فــرد دیگری بســپاریم. 
بــا چنــد کارگــردان مذاکــره کردیــم و بــه 

نتیجــه نرســیدیم. 
زمــان  آن  شاه حســینی  شــهرام 
ــه کارش  ــد از آنک ــود، بع ــغول کار ب مش
بــه پایــان رســید و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــز  ــه چی ــریال »هم ــم در س ــر ه پیش ت

آنجاســت« بــا هــم همــکاری داشــتیم، 
از او دعــوت کردیــم. او هــم قبــول کــرد؛ 
ــن آقــای افخمــی از  ــا وجــود ای ــی ب ول
صفــر تــا صــد کار بــا مــا بــوده و هســت. 
کــه  انتقاداتــی  دربــاره  هاشــمی 
مبنــی بــر سفارشــی بــودن ســریال 
ــزود:  »پرســتاران« مطــرح می شــود، اف
تمــام  مــا  نیســت.  این طــور  واقعــا 
ــا مثبــت و منفــی  تاشــمان را کردیــم ت
ــم.  ــش درآوری ــه نمای ــف را ب ــن صن ای
حتــی بــا مســئول صنــف پرســتاران 
ــم  ــرح کردی ــتیم و مط ــه ای گذاش جلس
کــه از نظــر مــا پرســتار قدیــس نیســت 
 و ممکــن اســت خطاهایــی هــم داشــته 

باشد. 
مــا دوســت داریــم موضوعــی را روایــت 
کنیــم کــه باورپذیــر باشــد؛ ولــی در عین 
حــال هــم دوســت نداریــم ســیاه نمایی 
کنیــم. بــه هــر حــال در همــه صنف هــا 

آدم هــای خــوب و بــد وجــود دارد. 
نامناســبی  رفتــار  خبرنــگار  دو  اگــر 
داشــتند، نمی شــود گفــت کــه همــه 
خبرنــگاران بدرفتــار هســتند یــا اگــر دو 
ــوان  ــتند، نمی ت ــد هس ــده فاس تهیه کنن
ــد  ــدگان فاس ــه تهیه کنن ــه هم ــت ک گف

ــتند. هس
 »پرستاران«سفارشینیست

اینکــه می گوینــد ســریال  او افــزود: 
»پرســتاران« سفارشــی اســت، درســت 

ــت. نیس
از  »پرســتاران«  ســریال  داســتان 
ایــن قــرار اســت کــه مــاه رمضــان 
گذشــته، وزیــر بهداشــت )ســید حســن 
 هاشــمی(، مــن و آقــای افخمــی را بــه 
افطــار دعــوت کردنــد و بــه مــا پیشــنهاد 
ــوع  ــا موض ــریال ب ــک س ــه ی ــد ک دادن
پزشــکی طراحــی کنیــم کــه از تلویزیــون 

ــود.  ــش ش پخ
ــه دنبــال ایــن پیشــنهاد چنــد جلســه  ب
ــم و  ــزار کردی ــر برگ ــای وزی ــا آق ــر ب دیگ

ــن  ــتند در ای ــت گذاش ــم وق ــان ه ایش
ــم.  ــام دادی ــی را انج ــه تحقیقات زمین

تهیه کننــده ســریال های »پرســتاران« 
و »عملیــات ۱۲۵« ادامــه داد: در نهایــت 
ــات  ــه در جلس ــی هایی ک ــس از بررس پ
بهداشــت  وزیــر  آقــای  بــا  مختلــف 
انجــام شــد، بــه یــک ســیناپس رســیدم 
آن ســیناپس  بــرای  بــاز همــه  کــه 
جلســه ای بــا آقــای وزیــر برگــزار کردیــم 
و بــاز هــم آن را مــورد بررســی قــرار 
ــن  ــم م ــه ه ــان جلس ــم و در هم دادی
بــه همــراه آقــای افخمــی مطــرح کردیم 
ــه در آن  ــا ســریال نمی ســازیم ک ــه م ک
فقــط اتفاقــات خــوب رخ بدهــد؛ بلکــه 
ــت پرســتاران،  ــظ منزل ــد ضمــن حف بای
ــرح  ــم مط ــوزه را ه ــن ح ــکات ای مش
کنیــم و در غیــر ایــن صــورت همان طــور 
کــه در کارنامــه مــا هم نیســت، ســریال 

نمی ســازیم. سفارشــی 

 تحقیقاتمیدانی
تحقیقــات  بــه  اشــاره  بــا  هاشــمی 
میدانــی در مرحلــه پیش تولیــد ســریال 
»پرســتاران« گفــت: دو یــا ســه تیــم بــا 
پرســتارانی کــه بــاالی ۱۵ ســال ســابقه 
دارنــد، گفت وگــو کردنــد و تحقیقــات 

ــاز شــد.  ــی آغ میدان
ــه  ــار ب ــد ب ــه ای چن ایــن تحقیقــات هفت
دفتــر مرکــزی مــا یعنــی همــان جایــی 

کــه آقــای افخمــی مســتقر بــود، منتقــل 
ــد و  ــه می کردن ــان مطالع ــد. ایش می ش
بخش هایــی از آن مطالــب را در ســریال 

ــد.  مــورد اســتفاده قــرار می دادن
وقتــی تحقیقــات کامــل شــد آقــای 
نوشــتن  بــه  شــروع کــرد  افخمــی 
نوشته شــده  متن هــای  فیلمنامــه. 
ــف  ــن صن ــان ای ــار متخصص را در اختی
قــرار دادیــم؛ چــرا کــه می خواســتیم 
بهداشــت  وزارت  فنــی  نقطه نظــرات 
کامــا رعایــت شــود و االن می تــوان 
درصــد   ۹۵ از  بیــش  کــه  گفــت 
فیلمنامــه  در  تخصصــی  اصطاحــات 

لحــاظ شــده اســت. 
او افــزود: در مراحــل تحقیقــات میدانــی 
ــه  ــام محبوب ــه ن ــتاری ب ــم پرس ــا خان ب
رابطیــان آشــنا شــدیم کــه بــه همــکاری 
ــه  ــروژه عاقــه داشــتند و دســت ب ــا پ ب

قلــم هــم بودنــد. 
از وزارتخانــه خواســتیم کــه ایشــان را 
مأمــور پــروژه مــا کننــد و این چنیــن 

ــد.  ــم ش ه
ــه ایــن ترتیــب وقتــی آقــای افخمــی  ب
در نــگارش فیلمنامــه بــه ســکانس های 
خانــم  ایــن  می رســید،  تخصصــی 
ــکی  ــات پزش ــکات و اصطاح ــتار ن پرس
را می نوشــت. در واقــع تمــام آنچــه 
خــود پرســتاران گفتنــد را مــا در ســریال 
لحــاظ کردیــم و بــه همیــن دلیــل ایــن 
صنــف نمی توانــد بگویــد کــه برخــی 
بخش هــا تخصصــی نیســت یــا اشــتباه 

اســت. 
البتــه دربــاره بخش هــای غیرتخصصــی 
هــم گاهــی ایــن دوســتان نقطه نظراتــی 
داشــتند کــه جلســات متعــددی در 
این بــاره برگــزار کردیــم؛ ولــی در نهایــت 
آقــای  نظــر  بخش هــا  ایــن  دربــاره 
ــر  ــا اگ ــال می شــد. طبیعت ــی اعم افخم
ــی  ــق نمایش ــا منط ــتدالل های آن ه اس

نداشــت، قبــول نمی کردیــم. ایســنا
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،،
در واقــع تمــام آنچــه را خــود پرســتاران 
 گفتنــد، مــا در ســریال لحــاظ کردیــم 
صنــف  ایــن  دلیــل  همیــن  بــه  و 
نمی توانــد بگویــد کــه برخی بخش ها 
تخصصــی نیســت یــا اشــتباه اســت

تهیهکنندهسریال»پرستاران«:

فقط می توانیم درباره 
خالفکاران سریال بسازیم

به اطاع کلیه شهروندان می رساند خیریه فرهنگی اجتماعی شفا استان 

اصفهان در نظر دارد جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول خود را با هدف 

انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱3۹6/۰۵/۲۸ در ساعت ۱6:3۰ در مکان 

خیابان آیت هللا کاشانی روبروی هال احمر برگزار نماید.

م الف 71556

آگهی مزایده نوبت دوم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نظر دارد به استناد بند ب ماده ۴3 و ماده ۵ قانون الحاق ۲ قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت، مراکز ذیل را به صورت منفرد یا گروهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری 

به مدت یک سال واگذار نماید.
- مجتمع فرهنگی و هنری فریدونشهر: واقع در فریدونشهر، خیابان شریعتی، ورودی پارک سراب 

- مجتمع فرهنگی و هنری فریدن: واقع در داران، خیابان اصلی، روبه روی ترمینال 
- مجتمع فرهنگی و هنری گلپایگان: واقع در گلپایگان، خیابان هفده تن، روبه روی بوستان هفده تن 

- مجتمع فرهنگی و هنری بادرود: واقع در بادرود، خیابان امام، جنب پارک شهر 
- سالن چندمنظوره فالورجان: واقع در فاورجان، خیابان فردوسی، جنب نیروی انتظامی 

- سینما دهاقان: واقع در دهاقان، بلوار انقاب، پشت آموزشگاه جاوید
- سینما شهرضا: واقع در شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، خیابان فرهنگ، مجتمع شهید مدرس 

- سینما خمینی شهر: واقع در خمینی شهر، میدان قدس
- دانشگاه فرهنگ و هنر واقع در: اصفهان، ملک شهر، خیابان گلستان، خیابان دانش

متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند ضمن بازدید از محل جهت دریافت اسناد و مدارک و اطاع از چگونگی و نحوه واگذاری از تاریخ 
انتشار روزنامه به مدت ۴ روز کاری از ساعت ۹ لغایت ۱۲ به محل دفتر حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی واقع در خیابان 

آبشار سوم، بعد از پل غدیر مراجعه و یا با شماره تلفن 363۰۲۷۸۱-۰3۱ تماس حاصل نمایند.
هزینه مزایده و نظریه کارشناسی بر عهده برنده مزایده است.

متقاضیان می بایست ۵% از مبلغ اجاره پیشنهادی ساالنه را به عنوان ضمانت بانکی جهت شرکت در مزایده واریز نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده ۹6/۵/۲۵ ساعت ۱۰ صبح می باشد. 

فرصت تحویل پاکت ها و مدارک مرتبط تا پایان وقت اداری روز ۹6/۵/۲3 به دبیرخانه حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
می باشد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

انیمیشن

 »آخرینداستان«
بهگامآخررسید

انیمیشــن »آخریــن داســتان« بــا برداشــتی آزاد از داســتان 
»ضحــاک« شــاهنامه ایــن روزهــا مراحــل پایانــی تولیدش 
را در اســتودیو هورخــش می گذرانــد. اکبــر زنجان پــور، 
صداپیشــه شــخصیت کاوه آهنگــر در انیمیشــن »آخریــن 
داســتان« بــه کارگردانــی اشــکان رهگــذر را بــر عهــده دارد. 
انیمیشــن  در  را  آهنگــر  نقــش کاوه  زنجان پــور  اکبــر 
ــی اشــکان  ــه نویســندگی و کارگردان ــن داســتان« ب »آخری

می کنــد.  رهگــذر صداپیشــگی 
انیمیشــن »آخریــن داســتان« بــا برداشــتی آزاد از داســتان 
»ضحــاک« شــاهنامه ایــن روزهــا مراحــل پایانــی تولیدش 
ــرح  ــران مط ــد و بازیگ ــش می گذران ــتودیو هورخ را در اس
ســینما و تئاتــر صداپیشــگی نقش هــای اصلــی ایــن 
انیمیشــن را بــر عهــده دارنــد و اکبــر زنجان پــور نقــش کاوه 
ــگی  ــتان« صداپیش ــن داس ــن »آخری ــر را در انیمیش آهنگ

می کنــد. 
ــن  ــداد، حس ــد به ــی، حام ــا فره ــتویی، بیت ــز پرس پروی

اشــکان  نعمتــی،  فــرخ  بــاران کوثــری،  پورشــیرازی، 
خطیبــی، شــقایق فراهانــی، ملیــکا شــریفی نیا، زهیــر 
ــتند  ــی هس ــر بازیگران ــومون، از دیگ ــال ش ــاری و بانیپ ی
ــن  ــی انیمیشــن »آخری ــه صداپیشــگی نقش هــای اصل ک

ــد.  ــده دارن ــر عه ــتان« را ب داس
»آخریــن داســتان« از ســال ۸۹ در اســتودیو هورخــش در 
حــال ســاخت اســت و تولیــد آن در نیمــه دوم امســال بــه 

ــد.  ــان می رس پای
ــق  ــال ۲۰۱3 موف ــد و در س ــیر تولی ــن در مس ــن انیمیش ای
ــان در  ــد جه ــر در حــال تولی ــروژه برت ــوان 6 پ ــه عن شــد ب
رویــداد  مهم تریــن  فرانســه کــه  »انســی«  جشــنواره 

ــود.  ــی ش ــت، معرف ــان اس ــاالنه جه ــنی س انیمیش
ــنواره  ــوت جش ــه دع ــال ۲۰۱6 ب ــر در س ــن اث ــن ای همچنی
انســی در بــازار فیلــم جشــنواره بین المللــی کــن بــه عنــوان 
ــد  ــر در حــال تولی ــار انیمیشــن ســینمایی برت ــی از چه یک

جهــان معرفــی شــد.
 عوامــل ایــن انیمیشــن عبارتنــد از: نویســنده و کارگــردان: 
اشــکان رهگــذر، تدویــن: ژینــوس پــدرام، آهنگســاز: 
کریســتف رضاعــی، طراحــی و ترکیــب صــدا: علیرضــا 

علویــان، انتخــاب بازیگــران: تینــا پاکــروان، صداپیشــگان: 
پرویــز پرســتویی، بیتــا فرهــی، حســن پورشــیرازی، 
ــی، شــقایق  ــی، اشــکان خطیب ــرخ نعمت ــری، ف ــاران کوث ب
فراهانــی، ملیــکا شــریفی نیا، زهیــر یــاری و بانیپــال 
ــدی، مشــاور رســانه ای: زهــرا                  ــر عاب شــومون، عکــس: امی

ــی. نجف

تئاتر

 »فالومی«۲۶مرداد
بهمولویمیآید

نمایــش »فالــو مــی« نوشــته پیتــر شــفر و بــه 
کارگردانــی کــوروش ســلیمانی از ۲6 مردادمــاه در 
تــاالر مولــوی اجــرای عمومــی خــود را آغــاز می کنــد. 
نمایــش »فالــو مــی«، یــک کمــدی تک پــرده ای 
نوشــته پیتــر شــفر اســت کــه بــه دراماتــورژی و 
مردادمــاه   ۲6 از  ســلیمانی  کــوروش  کارگردانــی 
 تــا ۲3 شــهریورماه در تــاالر مولــوی روی صحنــه 

می رود. 
تک پــرده ای  کمــدی  یــک  نمایشــی  اثــر  ایــن 
انگلیســی اســت و موضوعــی کــه در آن مطــرح 
می شــود دربــاره روابــط زناشــویی و ارتبــاط بیــن 

اســت.  همســران 
»فالــو مــی« نــگاه روشــن و شــادی بــه روابــط بیــن 
ــوع  ــه موض ــی ب ــکل امیدبخش ــه ش ــا دارد و ب آدم ه

ــردازد.  ــویی می پ ــه زناش رابط
در خاصــه داســتان »فالــو مــی« آمــده اســت: چارلــز 

یــک  خشــک مغزِ  و  میانســال  رئیــس  ســیدلی، 
شــرکت حســابداری اســت. او کــه در روابــط زناشــویی 
خویــش بــا »بلینــدا«، همســر جوانــش، دچــار 
ــدات جــدی شــده و زندگــی خــود  مشــکات و تردی
ــود  ــار می ش ــد، ناچ ــی می بین ــرض فروپاش را در مع
بــرای آگاه شــدن از دالیــل رفتارهــای ناســازگارانه 
ــای وی،  ــتن رفت وآمده ــر داش ــر نظ ــرش و زی همس
کارآگاهــی خصوصــی اســتخدام کنــد. »جولیــان 
کریســتوفورو«، کارآگاه عجیــب و غریبــی کــه پرونــده 
اتفاقــات  را در دســت می گیــرد خــود سبب ســاز 
جــذاب دیگــری در داســتان نمایــش و در رابطــه بیــن 

ایــن زوج می شــود ... .
مریــم  و  میرطاهــری  مســعود  آقاپــور،  وحیــد 
داننده فــرد بازیگــران ایــن اثــر نمایشــی هســتند.

دیگــر عوامــل ایــن نمایــش عبارتنــد از: مترجــم: علــی 
ــور: ســینا ییاق بیگــی،  ــه و ن منصــوری، طــراح صحن
طــراح گریــم:  عیوضــی،  مــژگان  لبــاس:  طــراح 
ــک:  ــراح گرافی ــالِک، ط ــن س ــی، ثمی ــمیه فراهان س
مجیــد کاشــانی، عــکاس: فرهــاد جاویــد، موســیقی: 

 follow فیلــِم  موســیقِی  آلبــوِم  از  انتخاب شــده 
me ســاخته John Barry، چــاپ: شــیماگرافیک، 
بهنــام کیــوان، اجــرای گریــم: افســانه خلفــی، ثمیــن 
ــِی بیســتون،  ــروه تبلیغات ــط عمومــی: گ ســالک، رواب
تهیه کننــده: کــوروش ســلیمانی، کاری از گــروه تئاتــر 

ــر ــتون. ایــران تئات بیس

جشنواره

 چهارمینجشنواره
»درناهایکاغذی«کلیدخورد

ــیمرغ  ــذی« )س ــای کاغ ــنواره »درناه ــن جش چهارمی
شــمایید( در حالــی کار خــود را رســما آغــاز کــرد کــه در 
ایــن دوره هــم قــرار اســت ســی هــزار درنــای کاغــذی 

بــا نــگاه بــه اســطوره »ســیمرغ« ســاخته شــود. 
ــذی«  ــای کاغ ــر جشــنواره »درناه ــگ، مدی ــد آهن مجی
)ســیمرغ شــمایید(، دربــاره دوره چهــارم ایــن جشــنواره 
دریافــت  بــرای  ثبت نــام  مردادمــاه   ۱۵ از  گفــت: 
کاغذهــای مخصــوص ســاخت درناهــای کاغــذی آغــاز 

شــده اســت. 

ــع  ــگان توزی مثــل ســال های گذشــته ایــن کاغذهــا رای
ــه سراســر کشــور از  ــه ارســال ب ــا هزین می شــود و تنه

می شــود.  دریافــت  ثبت نام کننــده 
افــراد می تواننــد بــه صــورت فــردی یــا گروهــی 
در فضاهــای خانوادگــی یــا عمومــی ایــن درناهــا 
را بســازند و نــام و نام خانوادگــی خــود را روی بــال 
درناهــا بنویســند. همچنیــن می تواننــد آرزوهــا یــا 
ــال  ــا ارس ــرای م ــه ب ــورت نام ــه ص ــود را ب ــب خ مطال

ــد.  کنن
ــت  ــان مهل ــهریور پای ــه ۲۰ ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوز  ــه داد: هن ــود، ادام ــن درناهــا خواهــد ب دریافــت ای
ــذی«  ــای کاغ ــن دوره »درناه ــزاری چهارمی ــکان برگ م

ــه  ــل ســال گذشــته در خان ــا مث مشــخص نیســت؛ ام
هنرمنــدان برپــا نخواهــد شــد؛ چــون از شــیوه برگــزاری 

ــتیم.  ــت نداش ــل رضای دوره قب
از ۱۵ مهرمــاه هــم بخــش دوم جشــنواره آغــاز می شــود 
کــه توزیــع درناهــا خواهــد بــود. در واقــع ایــن بخــش 
ــدازی شــد کــه یــک هدفــی  ــن دلیــل راه ان ــه ای دوم ب
را در ایــن رویــداد دنبــال کنیــم. هــدف ایــن جشــنواره 
ایجــاد حــال خــوب و نشــاط اســت و توزیــع ایــن حــال 

ــا باشــد.  ــده هــدف م ــد تکمیل کنن خــوب می توان
و  بیمارســتان های کــودکان  در  را  درناهــا  ایــن  مــا 
ــم  ــع خواهی ــاب و روان و... توزی ــتان های اعص بیمارس

ــی ــر فارس ــرد. خب ک

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

قصهحضرتیوسف
نویسنده ناصر نادری

قیمت 21 هزار تومان
نشر مدرسه    

کیوگن
نویسنده دان کِنی

قیمت 19 هزار و 500 تومان
نشر متن  

آباندرترافیک
نویسنده داوود لطف هللا

11 هزار تومان قیمت
نشر مهر      
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فعالیت ۶۵۰ هزار خیر مدرسه ساز 
در کشور

ــت: ۶۵۰  ــور گف ــاز کش ــن مدرسه س ــع خیری ــس مجم رئی
هــزار خیــر مدرسه ســاز در داخــل و 1۰۰۰ خیــر مدرسه ســاز در 

خــارج از کشــور فعالیــت دارنــد. 
ــن  ــع خیری ــات مجم محمدرضــا حافظــی در جلســه انتخاب
ــران  ــع خی ــکل مجم ــرد: تش ــار ک ــور اظه ــاز کش مدرسه س
مدرسه ســاز کشــور ۲1 ســال پیــش شــروع بــه کار کــرد و در 
اولیــن ســال فعالیــت کمــک خیــران بــه 1۶۰ میلیــارد ریــال 
ــارد  ــران 1۲۰۰ میلی ــزود: در ســال گذشــته خی رســید. وی اف
ــار  ــد و اعتب ــک کردن ــدارس کم ــاخت م ــت س ــان جه توم

ــوده اســت.  ــان ب ــارد توم ــت ۲۰۰ میلی دول
رئیــس جامعــه خیریــن مدرسه ســاز کشــور ادامــه داد: 
مــردم فرهنگ دوســت هســتند و در ســاخت مــدارس از 
دولــت پیشــی گرفته انــد و ۳۷ درصــد مــدارس کشــور 
یعنــی حــدود ۴۰ هــزار مدرســه بــه همــت خیــران ســاخته 

شــده اســت. ایســنا

 نصب جی.پی.اس 
در سرویس مدارس

رئیــس انجمــن اولیــا و مربیان شــهر تهــران از ایجــاد درگاه 
ــدارس  ــر روی حســاب م ــدارس ب ــی ســرویس م اینترنت
خبــر داد و گفــت: امســال برنامــه جدیــدی داریــم و اکنــون 
در حــال رفــع مشــکالت اجرایــی آن هســتیم. ایجــاد درگاه 
ــی دارد  ــه نظارت ــدارس جنب ــاب م ــر روی حس ــی ب اینترنت
ــر  ــه ب ــق پرداخــت هزین ــزان دقی ــد می ــن می توانن و والدی

حســب مســافت را مشــاهده و رســید دریافــت کننــد. 
کامیــاب صــدری دربــاره رونــد ســاماندهی ســرویس 
مــدارس اظهــار کــرد: اکنــون ســامانه ســرویس مــدارس 
ــه  ــه ب ــا پــس از مراجع ــال اســت. اولی ــام فع ــرای ثبت ن ب
مدرســه رمــز عبــوری دریافــت کــرده و در ســامانه مســیر 
ــد.  ــی می کنن ــخص و قطع ــان را مش ــد فرزندش رفت وآم
ســرویس های  روی  جی.پــی. اس  اگــر  افــزود:  وی 
ــد  ــل فرزن ــل و نق ــا حم ــود، خانواده ه ــب ش ــدارس نص م
خــود را از طریــق اپلیکیشــن های موبایلــی رصــد می کننــد 
و حتــی اگــر فــردی اضافــه ســوار خــودرو شــود، ســامانه 
ــاد   ــبی ایج ــت نس ــک امنی ــع ی ــد و در واق ــان می ده نش

می شــود. خبــر فارســی

عضو معتاد خانواده را طرد نکنید
متخصــص روان شناســی بالینــی بــا بیــان اینکــه خانــواده 
ــواده نبایــد از  نبایــد فــرد معتــاد را طــرد کنــد، گفــت: خان
بیمــار خشــمگین شــود. اعتیــاد تنهــا یــک بیمــاری اســت 
و فقــط بــا در نظــر گرفتــن و بــه بــاور رســیدن اینکــه معتاد 
بیمــار اســت، می تــوان بــه نتایــج خوبــی در معالجــه بیمــار 
رســید. دکتــر پروانــه محمدخانی دربــاره رویکــرد اجتماعی 
ــرد  ــه ف ــه ب ــگاه جامع ــواد مخــدر و ن ــا م ــارزه ب شــدن مب
معتــاد گفــت: اعتیــاد یــک بیمــاری مثــل ســایر بیماری هــا 
اســت و بایــد بهداشــت روانــی جامعــه درخصــوص آن بــاال 
ــم بیمــاری ایجــاد شــود و  ــا بگذاری ــرده شــود؛ اینکــه م ب
بعــد بــه فکــر درمــان باشــیم، عــالج واقعــه پــس از وقــوع 

است. خبــر فارسی

جامعه
هشدار پلیس فتا به کنکوری ها

ــایبری  ــم س ــگیری از جرائ ــخیص و پیش ــز تش ــس مرک رئی
ــای  ــدار داد در فض ــور هش ــان کنک ــه داوطلب ــا ب ــس فت پلی
مجــازی بــه بهانــه انتخــاب رشــته و مشــاوره تحصیلــی در دام 

ــار نشــوند.  ــان ســایبری گرفت مجرم
ســرهنگ علــی نیک نفــس درخصــوص افزایــش وقــوع 
بعضــی از جرائــم در بعضــی از مناســبت ها گفــت: افــراد 
ــران و  ــا فریــب دادن کارب ســودجو و کالهبــرداران ســایبری ب
ــران  ــه کارب ــاص ک ــی خ ــبت ها و موضوعات ــتفاده از مناس اس
ــه  ــواره ب ــد هم ــرار می ده ــر ق فضــای مجــازی را تحــت تأثی
دنبــال عملــی کــردن اهــداف مجرمانــه خــود هســتند. برخــی 
ــه ســودجویان کمــک خواهــد کــرد  از روزهــا و مناســبت ها ب
تــا بــا ســهل انگاری، غفلــت و شــاید اشــتیاق کاربــران، 
ــرداری را  ــه کالهب ــد و زمین ــه ای را رقــم بزنن اتفاقــات مجرمان

ــد.  فراهــم کنن
وی ادامــه داد: ســایت ها و صفحــات مشــاوره، ثبت نــام 
ــاز در  در کنکــور، انتخــاب رشــته و پرداخــت وجــوه مــورد نی
اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی از جملــه مــواردی هســتند 
ــن  ــد و همی ــیاری دارن ــدگان بس ــا بازدیدکنن ــن روزه ــه ای ک
بازدیــد زیــاد، زمینــه را بــرای فعالیــت مجرمانــه فراهــم 
ــا کالهبــرداران از کم توجهــی و کم دقتــی قربانیــان  مــی آورد ت
نهایــت سوء اســتفاده را کننــد و اطالعــات آن هــا را بــه ســرقت 

ببرنــد. 
ــاز انتخــاب  ــان آغ ــه زم ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک نیک نفــس اظه
ــن  ــرداری در ای ــوع کالهب ــکان وق ــگاهی ام ــته های دانش رش
خصــوص متصــور اســت و علــت ایــن امــر را می تــوان 
اشــتیاق داوطلبــان و خانــواده آن هــا بــرای انتخــاب رشــته و 

ــت.  ــگاه دانس ــدن در دانش ــه ش پذیرفت
وی مهم تریــن موضــوع را بهتریــن انتخــاب بــرای قبولــی در 
دانشــگاه اعــالم کــرد و افــزود: پیش بینــی می شــود در ایــن 
ــاوره  ــای مش ــایت ها و کانال ه ــذاری س ــاهد بارگ ــا ش روزه
امــور تحصیلــی و انتخــاب رشــته، ســایت ها و صفحــات 
جعلــی باشــیم کــه بــا هــدف کالهبــرداری از پذیرفته شــدگان 
بــا تبلیغــات کــذب و غیرواقــع و البتــه جــذاب کاربــران را بــه 
ــد،  ــینگ( دارن ــی )فیش ــی جعل ــه درگاه بانک ــایت هایی ک س

هدایــت کننــد. 
ســرهنگ نیک نفــس بــا بیــان اینکــه برخــی از مشــاوره های 
ــنجش  ــازمان س ــد س ــورد تأیی ــوزه م ــن ح ــی در ای تخصص
ــا  ــودجو ب ــراد س ــی از اف ــت: برخ ــت، گف ــوم نیس و وزارت عل
انجــام  و  مشــاوره ای  و کانال هــای  راه انــدازی ســایت ها 
ــت،  ــی هنگف ــان و اخــذ مبالغ ــرای داوطلب انتخــاب رشــته ب
اقــدام بــه کالهبــرداری نمــوده کــه بایــد دقــت داشــته 
باشــند دریافــت مبالــغ زیــاد، تضمینــی بــرای قبولــی افــراد 
در رشــته های مدنظرشــان نخواهــد بــود و حتــی ممکــن 
اســت نتیجــه عکــس داشــته باشــد. ســرهنگ نیک نفــس 
در توصیــه بــه کنکوری هــا گفــت: متقاضیــان دانشــگاه ها 
ــوند  ــار نش ــایبری گرفت ــان س ــند در دام مجرم ــب باش مراق
و حتمــا بــرای دریافــت مشــاوره درخصــوص ثبت نــام و 
ــد. پلیــس انتخــاب رشــته از مشــاوران واقعــی کمــک بگیرن

کوتاه حوادث 
 برخورد اتوبوس و تریلی 

2۵ مصدوم بر جای گذاشت
ــی  ــوس و یــک دســتگاه تریل برخــورد یــک دســتگاه اتوب

ــن شــد.  ــت ۲۵ ت باعــث مصدومی
شــاهین فتحــی، معــاون عملیــات امــداد و نجــات هــالل 
ــک  ــرد: ی ــار ک ــه اظه ــن حادث ــات ای ــاره جزئی ــر، درب احم
دســتگاه اتوبــوس و یــک دســتگاه تریلــی در ســاعت ۲:1۰ 
ــرویه در  ــور دیهوک-بش ــر 1۵ مح ــنبه در کیلومت روز سه ش
خراســان جنوبــی تصــادف کردنــد و در جریــان آن ۲۷ تــن 
ــالل  ــداد و نجــات ه ــات ام ــاون عملی ــد. مع ــه دیدن حادث
احمــر اضافــه کــرد: از ایــن میــان ۲۵ تــن مصــدوم شــدند 
ــه  ــی بیشــتر ب ــات درمان ــرای اقدام ــا ب ــن از آن ه ــه ۳ ت ک

مراکــز درمانــی منتقــل شــدند. ایرنــا

 دستگیری عامل انتشار 
تصاویر خصوصی زوج جوان

فرمانــده انتظامــی قوچــان از دســتگیری خانمــی 19 ســاله 
ــر خصوصــی  ــه جــرم انتشــار تصاوی ــن شهرســتان ب در ای
مجلــس عروســی یــک زوج جــوان در فضــای مجــازی و 

ــر داد.  ــی خب ــبکه های اجتماع ش
ــردی  ــی شــکایت م ــار داشــت: در پ ــی اظه رضــا قدمگاه
ــس  ــی مجل ــر خصوص ــار تصاوی ــر انتش ــی ب ــوان مبن ج
عروســی اش در شــبکه های اجتماعــی توســط فــردی 
ناشــناس موضــوع در دســتورکار تیمــی از کارشناســان 

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــن فرمانده ــای ای ــس فت پلی
ــام  ــا انج ــا ب ــس فت ــان پلی ــه کارشناس ــان اینک ــا بی وی ب
تحقیقــات گســترده در فضــای ســایبر متهــم را شناســایی و 
بــا هماهنگــی مقــام قضایــی وی را دســتگیر کردنــد، گفت: 
ــه  متهــم کــه خانمــی 19 ســاله اســت، در بازجویی هــای ب
ــالم  ــابی اع ــزه انتس ــه ب ــراف ب ــن اعت ــده ضم ــل  آم  عم
ــل  ــه دلی ــوده و ب ــوان ب ــتگان زوج ج ــه از بس ــت ک داش
ــه  ــدام ب ــی اق ــد انتقام جوی ــه  قص ــی و ب ــات قبل اختالف

ــرده اســت. ــر خصوصــی ک انتشــار تصاوی
ــا اشــاره بــه معرفــی متهــم   فرمانــده انتظامــی قوچــان ب
ــداری  ــردم در نگه ــرد: م ــد ک ــی تأکی ــتگاه قضای ــه دس ب
ــالش  ــت و ت ــت دق ــه نهای ــات محرمان ــا و اطالع عکس ه
را داشــته و بــه  هیــچ  عنــوان عکس هــای شــخصی و 
خانوادگــی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار ندهنــد. پلیــس

نجات چاه کن از ته چاه
ــزش  ــه پــس از ری ــر را ک ــک کارگ ــن ی آتش نشــانان ورامی
ــد.  ــات دادن ــود، نج ــده ب ــار ش ــاه گرفت ــه چ ــا در ت دیواره
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری ورامیــن 
گفــت: امدادگــران ایــن ســازمان بالفاصلــه پــس از اطــالع 
ــا ایجــاد کارگاهــی  ــزام شــدند و ب ــه محــل اع ــه ب از حادث
ــد.  ــاز کردن ــی را آغ ــات مقن ــات نج ــاه، عملی ــاالی چ برب
بهنــام کرمانــی افــزود: پــس از تزریــق اکســیژن بــه داخــل 
ــری  ــکار مج ــر پیمان ــاک، کارگ ــردن خ ــارج ک ــاه و خ چ
ــه  ــن ب ــالب ورامی ــبکه فاض ــال ش ــاخت و انتق ــرح س ط
بیــرون منتقــل شــد. حــال ایــن کارگــر خــوب و مســاعد              

اســت. صداوســیما

کنش    وا

معاون مرکز پزشکی حج و زیارت   
زائران در این سفر معنوی ممکن است دوره های 

آب و هوایی گرم شدیدتری را پیش رو داشته 
باشند؛ از همین رو باید بدانند که چگونه با این 

مسئله برخورد کنند و همچنین بدانند چه کسانی در 
معرض بیماری های مرتبط با گرما هستند. حجاج 

توصیه های مدیران کاروان ها، پزشکان مجموعه 
و مسئوالن مرکز پزشکی حج و زیارت را حتما در 

نظر داشته باشند. همچنین مصرف زیاد آب و 
کاهش نوشیدنی های قندی و کافئین دار، پوشیدن 
لباس مناسب و خودداری از فعالیت های سنگین 

در دمای زیاد از جمله اقداماتی است که برای 
پیشگیری از مشکل ساز شدن گرما می توان در نظر 

داشت. زائران سعی کنند که مقداری نوشیدنی سرد 
با خود به همراه داشته باشند و از آن استفاده کنند.

مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر 
سازمان غذا و دارو   

ما نمی توانیم روی موارد قاچاق دارو یا فروش 
اینترنتی دارو نظارتی داشته باشیم؛ چرا که این دو 

بازار غیررسمی محسوب می شوند. در حال حاضر با 
همکاری و هماهنگی پلیس فتا وب سایت هایی را 

که اقدام به فروش دارو می کنند، ردیابی و پیگیری 
می کنیم. البته در این کار نهادهای دیگری چون 

پلیس، قوه قضائیه، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و ... نیز با ما همکاری می کنند؛ چرا 

که بسیاری از داروهایی که از این مسیر می آیند و به 
دست مصرف کننده می رسند، از نوع مخدر یا روانگردان 
هستند. بنابراین فعالیت های این چنینی برای مقابله با 

قاچاق و خرید اینترنتی دارو در حال انجام است.

سخنگوی نیروی انتظامی   
رفتار پرخاشگرانه و تندی که در فرودگاه مهرآباد 

از سوی یک نماینده مجلس در برابر مأمور پلیس 
سر زد، در شأن یک نماینده برگزیده مردم نبود. 

نیروی انتظامی معتقد است که باید با سازوکارهای 
قانونی با چنین افرادی مقابله شود تا از تکرار چنین 

حوادثی در آینده پیشگیری شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی 
و فناوری اطالعات   

فقدان برنامه بلندمدت و دگرگونی نیازها در چهار 
دهه اخیر و فشارهای ناشی از وضعیت اشتغال 

و نادیده انگاشتن مصالح تربیتی، آشفتگی و 
نابسامانی در نظام جذب و تربیت معلم را موجب 

شده است؛ به طوری که در 1۵ سال اخیر از مجموع 
۳۳۰ هزار نفر جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هرگونه 
آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع 

ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند که 
افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق صدهزار 

جوان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از 
عدم تناسب نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و 

کیفی را در پی داشته است.

زنان و دختران رانده شده از خانه با ۱۲۳ تماس بگیرند

ــه وجــود  ــا اشــاره ب معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی کشــور ب
 ۲۲ خانــه امــن در کشــور بــرای کاهــش خشــونت خانگــی 
و همســرآزاری گفــت: زنــان و دختــران رانده شــده از خانــه 
ــا  ــی 1۲۳ ی ــس اجتماع ــماره تلفن های اورژان ــا ش ــد ب می توانن
ــن  ــای ام ــا در خانه ه ــد ت ــاس بگیرن ــاور 1۴۸۰ تم ــدای مش ص

ــوند.  ــکان داده ش اس
حبیــب هللا مســعودی فریــد اظهــار کــرد: خانه هــای امــن، 
مکان هایــی هســتند کــه از زنــان در معــرض خشــونت حمایــت 
ــی  ــه هــر دلیل ــه ممکــن اســت ب ــی ک ــان و دختران ــد؛ زن می کن
شــب از خانــه رانــده شــوند یــا در خانــه خودشــان از نظــر 
ــران در  ــان و دخت ــن زن ــند؛ ای ــر باش ــرض خط ــونت در مع خش

خانه هــای امــن اســکان داده می شــوند. 
وی ادامــه داد: همســرآزاری، ممکــن اســت در برخــی خانواده هــا 
اتفــاق بیفتــد. ممکــن اســت مــردی بــه هــر دلیلــی همســرش 
را شــب هنگام، ناگهانــی از خانــه بیــرون کنــد یــا بــه طــور مثــال 
بــه هــر دلیلــی ممکــن اســت شــرایط خشــونت آمیز در خانــواده 
تــا انــدازه ای افزایــش یابــد کــه زن در آن خانــه احســاس ناامنــی 
جانــی کنــد یــا اینکــه خشــونت بارهــا و بارهــا در خانــواده اتفــاق 

بیفتــد و زن مســتأصل شــود و دیگــر ندانــد چــکار کنــد. 
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور اضافــه کــرد: 
حتــی ممکــن اســت خشــونت بارهــا نباشــد؛ یــک بــار یــا دو بــار 
ــی  ــه عواقب ــز منجــر ب ــدود نی ــوارد مع ــان م ــد و هم ــاق بیفت اتف
ــدای  ــتی در ص ــص بهزیس ــان متخص ــن کارشناس ــود؛ بنابرای ش
مشــاور بــا شــماره 1۴۸۰ آمادگــی دارد در ایــن زمینه مشــاوره های 
تلفنــی رایــگان بــه هموطنــان ارائــه کنــد و اورژانــس اجتماعــی با 
شــماره تلفــن 1۲۳ نیــز می توانــد از طریــق اســکان ایــن زنــان در 

خانه هــای امــن بــه حمایــت ایــن افــراد بپــردازد. 
ــق  ــن از طری ــای ام ــا خانه ه ــاس ب ــوه تم ــرد: نح ــد ک وی تاکی
شــماره تلفــن 1۲۳ اســت؛ بــه آن معنــا کــه اگــر بــا ســامانه 1۲۳ 
اورژانــس اجتماعــی تمــاس گرفتــه شــود، کارشناســان مســتقر 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــان خشــونت دیده را راهنمای ــز، زن ــن مرک در ای
اگــر ایــن زنــان می تواننــد خودشــان بــه خانه هــای امــن برونــد 
ــه باشــد،  ــی ک ــس اجتماعــی هــر جای ــه خــودرو اورژان ــا اینک ی
ــی  ــس اجتماع ــز اورژان ــه مرک ــان را ب ــد و آن ــان می آی دنبالش
راهنمایــی می کنــد و در اورژانــس اجتماعــی نیــز ایــن زنــان بــه 

ــوند.  ــی می ش ــن راهنمای ــای ام خانه ه
زنــان،  بــه  امــن  خانه هــای  در  فریــد گفــت:  مســعودی 
ــود و  ــه می ش ــی ارائ ــی اجتماع ــازانه روان ــای توانمندس برنامه ه
ــکان  ــا اس ــن خانه ه ــد در ای ــاه می توانن ــار م ــا چه ــان ت ــن زن ای

داده شــوند؛ هرچنــد سیاســت اصلــی مــا ایــن اســت کــه 
ــی در همــه بخش هــای  ــد؛ یعن ــواده بازگردن ــه خان ــان ب ــن زن ای
ــه  ــراد ب ــت اف ــا برگش ــی م ــت اصل ــی، سیاس ــت اجتماع معاون
ــه انجــام  ــن زمین ــالش خــود را در ای ــام ت ــواده اســت و تم خان

می دهیــم. 
وی افــزود: طــی مــدت اقامــت زنــان در خانه هــای امــن، 
ــاوره  ــود و مش ــام می ش ــی انج ــددکاری اجتماع ــی های م بررس
روان شــناختی ارائــه می دهیــم و حتــی اگــر الزم باشــد ممکــن 
اســت کمــک مالــی کنیــم تــا خانــواده پابرجــا بمانــد. اگــر هســر 
ــود را  ــاد خ ــه اعتی ــم ک ــه می دهی ــه او یاران ــاد دارد، ب زن اعتی

ــد.  درمــان کن
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور تاکیــد کــرد: 
زن تنهــا در صورتــی بــه خانــه  برمی گــردد کــه شــرایط مناســب 
بــرای بازگشــت زن مهیــا شــده باشــد و خانــواده صالحیــت آن 

را داشــته باشــد.
 زنــان بــه خانــواده ای کــه همیشــه در آن مــورد آزار بــوده و قــرار 
ــد؛  ــد ش ــده نخواهن ــد، بازگردان ــه یاب ــا ادام ــاره آزاره ــت دوب اس

اصــال چنیــن اتفاقــی قــرار نیســت بیفتــد. 
وی اظهــار داشــت: زنــان می تواننــد معمــوال تــا چهــار مــاه و اگــر 
ــار ماهــه دیگــر - در مجمــوع هشــت  الزم باشــد یــک دوره چه
ــه زن  ــی ک ــد و در مدت ــکونت کنن ــن س ــای ام ــاه - در خانه ه م
در خانــه امــن ســکونت دارد، خدمــات روان شــناختی، خدمــات 
مــددکاری اجتماعــی، خدمــات حقوقــی و اگــر الزم باشــد حتــی 
خدمــات بهداشــتی و پزشــکی بــه ایــن افــراد ارائــه می شــود. 

مســعودی فریــد گفــت: زنــان در خانه هــای امــن حتــی 
می تواننــد کــودکان خــود را همــراه بیاورنــد؛ ممکــن اســت 
زنــی بــا کودکــش، احســاس خطــر کنــد؛ بنابرایــن حتــی بــرای 

ــم.  ــا داری ــز ج ــونت نی ــرض خش ــان در مع ــدان زن فرزن
ــران  ــان، پســران و دخت ــن زن ــد ای ــر فرزن ــرد: اگ ــح ک وی تصری
ــا خــود مــادر در  ــدارد و ب کوچــک باشــند کــه هیــچ مشــکلی ن
ــر،  ــد پس ــر فرزن ــا اگ ــوند؛ ام ــکان داده می ش ــن اس ــه ام خان
ــون  ــد، چ ــده باش ــک ش ــوغ نزدی ــن بل ــه س ــوده و ب ــزرگ ب ب
ممکــن اســت زنــان دیگــر نیــز در خانــه امــن باشــند، مــادر در 
خانــه امــن می مانــد، امــا فرزنــد او بــه مراکــز دیگــر شــبانه روزی 
ــتی  ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام ــود. مع ــرده می ش ب
ــا وجــود ایــن شــرایط دیــدار مکــرر مــادر و  کشــور ادامــه داد: ب
کــودک فراهــم می شــود تــا مــادر و کــودک بــه ســرعت و حتــی 
بــه صــورت روزانــه بتواننــد یکدیگــر را مالقــات کننــد و در واقــع 

ــی نداشــته باشــند. جــام نیــوز احســاس ناامن
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ــه  ــا را ب ــر نگاه ه ــار دیگ ــزک ب ــخ کهری ــه تل حادث
ــب  ــکالت آن جل ــربازی و مش ــت س دوره خدم

کــرد. 
کشــور مــا بــا پشــت ســر گذاشــتن دوران جنــگ 
تحمیلــی، اکنــون در ثبــات و آرامــش کامــل بــه 
ســر می بــرد و قــدرت نظامــی ایــران باعــث 
شــده هیــچ دشــمنی جرئــت حملــه بــه ایــران را 
در ســر نپرورانــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم بســیاری 
ــد  ــاد دارن ــی اعتق ــائل نظام ــان مس از کارشناس
ــون خدمــت و مدت زمــان آن  ــد در نحــوه قان بای

تجدیــد نظــر جــدی صــورت گیــرد. 
ــران  ــه ای ــد ک ــوان می کنن ــان عن ــن کارشناس ای
ــاری  ــی اختی ــردن دوره خدمــت و حت ــم ک ــا ک ب
ســربازان  می توانــد  ســربازی،  دوره  کــردن 
حرفــه ای تربیــت کنــد کــه کارایــی بهتری داشــته 

باشــند. 
ــورها در  ــیاری از کش ــل در بس ــن عم ــابه ای مش
ــن کشــورها  ــال می شــود و ای حــال حاضــر اعم
ــه  ــد، بلک ــار دارن ــی در اختی ــروی کاف ــا نی نه تنه
بــه دلیــل خدمــات و حقــوق مناســب بســیاری 
ــی  ــای نظام ــه نیروه ــد ب ــل دارن ــراد تمای از اف

ــد. ــان بپیوندن کشورش
 سربازی در ایران و جهان

بــر اســاس آمارهــای جهانــی دوره خدمــت 

ســربازی تنهــا در 1۷ کشــور جهــان اجبــاری 
اســت و در 1۲۳ کشــور یعنــی تقریبــا ۶1 درصــد 
کشــورهای جهــان اصــال چیــزی بــه عنــوان 

ــدارد.  ــود ن ــاری وج ــربازی اجب س
در ۲۴ کشــور جهــان دوره خدمــت ســربازی زیــر 
یــک ســال اســت و افــراد در مــدت کوتــاه فنــون 
ــاز  ــا در صــورت نی ــد ت نظامــی الزم را فرامی گیرن

بــه دفــاع از کشورشــان بپردازنــد. 
ــا وجــود  ــران ب ــون ســربازی در ای متاســفانه قان
ــون مصــوب  ــای قان ــر مبن ــان ب ــرات همچن تغیی
ــل  ــه دلی ــان ب ــت. در آن زم ــاه اس 1۳۰۴ رضاش
ــربازی  ــون س ــی، قان ــروی نظام ــچ نی ــود هی نب
ــد  ــب ش ــا تصوی ــه مخالفت ه ــا هم ــاری ب اجب
ــم و  ــی منظ ــش نظام ــما دارای ارت ــران رس و ای
ــا زمــان انقــالب  ــون ت کارآزمــوده شــد. ایــن قان

ــرد.  ــی نک ــر چندان ــالمی تغیی اس
ــگ  ــه شــرایط جن ــا توجــه ب در ســال 1۳۶۳ و ب
قانــون خدمــت ســربازی مشــتمل بــر ۶۷ مــاده 
و ۵۷ تبصــره در روز یکشــنبه ۲9 مهرمــاه 1۳۶۳ 
در مجلــس شــورای اســالمی تصویــب شــد. 
ــی  ــه عموم ــت وظیف ــون خدم ــارم قان ــاده چه م
مصــوب ســال 1۳۶۳ بیــان می کنــد کــه خدمــت 
ــه  ــران ۳۰ ســال اســت ک ــی در ای ــه عموم وظیف
ــار دوره تقســیم می شــود؛ خدمــت دوره  ــه چه ب
ــال(،  ــاط )۸ س ــال(، دوره احتی ــرورت )۲ س ض
دوره ذخیــره اول )1۰ ســال( و دوره ذخیــره دوم 

ــه شــورای  ــون ب ــن قان ــن ای )1۰ ســال(. همچنی
شــرایطی  در  می دهــد  اجــازه  دفــاع  عالــی 
ــد،  ــاز باش ــر نی ــازاد ب ــموالن م ــداد مش ــه تع ک
ــد.  ــه 1۸ مــاه کاهــش یاب طــول دوره ضــرورت ب
ــران ۲1  ــه در ای ــت وظیف ــول خدم ــون ط هم اکن
مــاه اســت؛ امــا خدمــت در مناطــق محــروم ۲۰ 

ــاه اســت. ــرزی 19 م ــاه و در مناطــق م م
ســتاد کل نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی 
ایــران در اردیبهشــت 1۳۸۸ اعــالم کــرد از طــول 
خدمــت افــرادی کــه دارای مــدرک کارشناســی، 
کارشناســی ارشــد، دکتــری و دکتــری تخصصــی 
هســتند بــه ترتیــب 1، ۲، ۳ و ۴ مــاه کســر 

می شــود. 
در ســال 9۰ کســری های مربــوط بــه مقطــع 
ــدر حــذف شــد و خدمــت  ــه پ ــی و جبه تحصیل
ــه ۲1 مــاه افزایــش یافــت.  وظیفــه از 1۸ مــاه ب
ــم  ــل مه ــی از عوام ــدت ســربازی یک ــار م در کن
حقــوق  موضــوع  ســربازان،  اعتــراض  مــورد 

ــت. اس
 حقوق

حقــوق ســربازان وظیفــه در طــول خدمــت 
ــا  ــه آن ه ــه درج ــه ب ــا توج ــی ب ــه عموم وظیف
تعییــن می شــود. ایــن میــزان حقوق هــا در 
ســال 1۳9۵ بیــن ۷۰ تــا 1۲۰ هــزار تومــان بــود. 
ــاده  ــاس م ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــوق  ــی، حق ــه عموم ــت وظیف ــون خدم ۴9 قان

دریافتــی یــک ســرباز بایــد بیــن ۶۰ تــا 9۰ درصــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــمی باش ــان رس ــوق کارکن حق
ایــن قانــون حقــوق هــر ســرباز چیــزی در حــدود 
ــه  ــی ک ــود؛ رقم ــان می ش ــزار توم ــا 9۰۰ ه ۶۰۰ ت
اگــر پرداخــت شــود، بســیاری از افــراد حاضرنــد 
بــه جــای ۲ ســال، ۲۰ ســال بــه کشــور خدمــت 

ــد. کنن
 مدت سربازی

ــاد در ســربازی  ــورد انتق ــوارد م یکــی دیگــر از م
ــان خدمــت ســربازی اســت. ســربازها  مدت زم
ــون نظامــی  ــام فن ــاه، تم ــد م ــا ظــرف چن تقریب
عمــال کار  آن  از  پــس  و  فرامی گیرنــد  را  الزم 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــام نمی دهن ــی انج خاص
هــم منتقــدان اعتقــاد دارنــد مدت زمــان حــدود 
۲ ســال، زمانــی طوالنــی بــرای خدمــت ســربازی 
ــت فشــار  ــن عل ــه همی محســوب می شــود و ب

ــراد  ــی اف ــه برخ ــی ب ــی و روان ــدان روح دوچن
تحمیــل می شــود. 

ــربازی  ــان س ــدن زم ــاه ش ــد کوت ــا معتقدن آن ه
هــم ســبب می شــود بســیاری از افــراد بــه جــای 
فــرار، خدمــت ســربازی خــود را انجــام دهنــد و 
همچنیــن ســربازهایی کــه از نظــر روحــی دچــار 
مشــکالتی هســتند، پیــش از بروز مشــکل دوران 

خدمــت خــود را ســپری کننــد.
در نهایــت بایــد گفــت قانــون ســربازی نیــاز بــه 
بازنگــری جــدی دارد؛ نشــانه هایی ماننــد آنچــه 
در کهریــزک یــا آبــاده اتفــاق افتــاد، نشــان دهنده 
ــی اســت؛ از  ــه شــکل فعل ــرات ســربازی ب خط
ایــن رو بایــد بــه ایــن بــاور برســیم کــه کشــور مــا 
کشــوری مقتــدر در منطقــه و دنیاســت و بــا کــم 
شــدن تعــداد ســربازان و زمــان ســربازی دچــار 

ــود. ــران نمی ش بح

ــازمان  ــس س ــور مجل ــی و ام ــت، حقوق ــعه مدیری ــاون توس مع
حفاظــت محیــط زیســت از تاییــد الیحــه هــوای پــاک از ســوی 
ــازی در  ــق و شفاف س ــت: تدقی ــر داد و گف ــان خب ــورای نگهب ش
ــرای  ــی ب ــکاری بین الملل ــراری هم ــوا و برق ــی ه ــف آلودگ تعری
ــن  ــه مهم تری ــت از جمل ــوی دول ــار از س ــرد و غب ــل گ ــل معض ح
مــواد قانــون هــوای پــاک اســت. محمــد مجابــی اظهــار کــرد: بــا 
توجــه بــه اینکــه هــوای پــاک از عناصــر مهــم و حیاتــی محســوب 
ــه  ــاک ب ــوای پ ــه ه ــم الیح ــت یازده ــاز کار دول ــود،؛ در آغ می ش
مجلــس شــورای اســالمی ارائــه شــد کــه پــس از طــی مراحــل 
ــن الیحــه  ــاه ســال جــاری ای ــس، در فروردین م بررســی در مجل
بــه تصویــب رســید؛ امــا از آنجــا کــه شــورای نگهبــان دربــاره ســه 
بخــش الیحــه ابهــام داشــت، ایــن الیحــه بــه مجلــس بازگشــت 
ــع  ــس و رف ــی مجل ــن علن ــی در صح ــس از بررس ــد و پ داده ش
ــه تصویــب مجلــس شــورای  ــان ب ایــرادات مدنظــر شــورای نگهب

اســالمی رســید و در نهایــت در 11 مردادمــاه شــورای نگهبــان 
اصالحــات مجلــس را بررســی کــرد و بــا توجــه بــه اینکــه الیحــه 
بــدون مغایــرت بــا شــرع و قانــون اساســی شــناخته شــد، ایــن 

ــه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اعــالم شــد.  موضــوع ب
ــه  ــه هــوای پــاک از ســوی رئیــس مجلــس ب وی افــزود: مصوب
ــالغ  ــتگاه ها اب ــه دس ــور ب ــوی رئیس جمه ــور و از س رئیس جمه
خواهــد شــد و هیئــت وزیــران بایــد در اولیــن فرصــت بــرای تهیــه 

ــد.  ــدام کن ــی آن اق ــه اجرای آیین نام
ــازمان  ــس س ــور مجل ــی و ام ــت، حقوق ــعه مدیری ــاون توس مع
ــوای  ــه ه ــه در الیح ــرد: آنچ ــد ک ــت تاکی ــط زیس ــت محی حفاظ
 پــاک اهمیــت دارد آن اســت کــه بــرای اولیــن بــار تدقیــق 
و شفاف ســازی در تعریــف آلودگــی هــوا، تســری آن بــه آلودگــی 
بــو، صــدا و امــواج و دســته بندی منابــع آالینــده هــوا بــر اســاس 

اســتانداردهای معتبــر جهانــی صــورت می گیــرد. ایســنا

معــاون بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه 
ــاد  ــگ و ارش ــا وزارت فرهن ــوع ب ــازمان متب ــر س ــه اخی تفاهم نام
اســالمی اظهــار کــرد: 1۲ هــزار ســهمیه جدیــد بیمــه ای هنرمنــدان 
ــه  ــگاران آزاد ک ــد اســت خبرن ــم. امی ــذار کردی ــگاران را واگ و خبرن
ــد  ــا و ســایر رســانه ها نیســتند بتوانن تحــت پوشــش خبرگزاری ه
تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد و ایــن افتخــاری بــرای ماســت. 
محمدحســن زدا افــزود: کمیته هــای مشــترک فعــال شــده و 
ــگاری در شــعبات خاصــی متمرکــز  ــرار اســت امــور بیمــه خبرن ق
شــود. بــه پرســنل و بازرســان ایــن شــعبات خــاص آموزش هــای 
ویــژه ای دربــاره نحــوه برخــورد بــا خبرنــگاران نیــز ارائــه می شــود؛ 
ــا ســه روزنامــه و  ــر در یــک ســاختمان دو ی ــال اگ ــوان مث ــه عن ب
ســایت خبــری مســتقر باشــند و یــک خبرنــگار بــرای هــر ســه جــا 
خبــر تهیــه کنــد، بــازرس مــا بایــد آگاهــی و اطــالع داشــته باشــد 
ــد.  ــود نیای ــه وج ــکلی ب ــد، مش ــه می کن ــه تهی ــی ک ــا در گزارش ت

وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا دبیــران، ســردبیران و ســایر کارکنــان 
ــگاران می شــوند، عنــوان کــرد:  رســانه ها نیــز مشــمول بیمــه خبرن
ــد  ــی کن ــدان معرف ــاری هنرمن ــدوق اعتب ــه صن ــخصی را ک ــر ش ه
ــرا  ــرد؛ زی ــرار می گی ــش ق ــت پوش ــت و تح ــر اس ــا معتب ــرای م ب
مســئول شناســایی و معرفــی آن هــا هســتند. وی افــزود: اطالعــی 
ــخیص  ــه تش ــا ک ــم و از آنج ــایی نداری ــای شناس ــاره مالک ه درب
ــه متولــی اش  ــود، شناســایی را ب آن امــری تخصصــی و ســخت ب
ســپردیم. همان طــور کــه متولــی شناســایی کارگــران ســاختمانی، 
ــی شناســایی طــالب  ــران ســاختمانی، متول ــی کارگ ــن صنف انجم
ــایی  ــی شناس ــه و متول ــوزه علمی ــات ح ــز خدم ــون مرک و روحانی
راننــدگان شــرکت حمــل و نقــل پایانه هاســت. زدا بــا بیــان اینکــه 
ــم  ــی ه ــدان پاالیش ــاری هنرمن ــدوق اعتب ــرا صن ــدم اخی آگاه ش
ــن ســهمیه اســتفاده  ــرادی از ای ــال اف ــا قب انجــام داده، گفــت: گوی

کرده انــد کــه خبرنــگار نبوده انــد و حــذف شــده اند. مهــر
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پســر جوانــی کــه در اقدامــی هولنــاک، زن و شــوهر ســرایدار 
را هــدف گلولــه قــرار داده بــود، در دادگاه جنایــی بــا التمــاس 
درخواســت بخشــش کــرد. این پســر کــه در شــبکه اجتماعی 
بی تالــک بــا زن مــورد عالقــه اش آشــنا شــده بــود، پــس از 
ــه قتــل  اینکــه از متأهــل بــودن ایــن زن باخبــر شــد، او را ب

رســاند و شــوهرش را هــم مجــروح کــرد.
ــال  ــاه س ــنبه 1۸ خردادم ــداد سه ش ــاعت ۲ بام ــا س عقربه ه
ــه  ــد گلول گذشــته را نشــان مــی داد کــه صــدای شــلیک چن

ســکوت خیابــان بهــروز در منطقــه ولیعصــر را شکســت. 
ــد  ــرون آمدن ــان بی ــه از خانه هایش ــان بالفاصل ــی خیاب اهال
ــمت  ــه س ــرعت ب ــه س ــیاهپوش ب ــردی س ــه م ــد ک و دیدن
خیابــان ولیعصــر درحــال حرکــت اســت و مــردی کــه 
بــه ســختی راه می رفــت، در تعقیــب مــرد ســیاهپوش 

درخواســت کمــک می کــرد. 
همســایه ها وقتــی از خانــه خــارج شــدند، دیدنــد زن جوانــی 
در برابــر یــک ســاختمان کــه شــرکت بازرگانــی اســت، غــرق 
خــون روی زمیــن افتــاده و شــوهر وی نیــز کــه هــدف 
گلولــه قــرار گرفتــه بــود، در چنــد متــری زن جــوان از مــردم 

ــرد. ــک می ک ــت کم درخواس
ــس  ــوران اداره 1۰ پلی ــدادی و مام ــای ام ــی زود تیم ه خیل
ــل  ــه مح ــران ب ــی ته ــرس جنای ــراه بازپ ــران هم ــی ته آگاه
رفتنــد و مــرد زخمــی بــرای درمــان بــه بیمارســتان منتقــل 
ــا ۴  ــوان ب ــه زن ج ــان داد ک ــی نش ــات ابتدای ــد. تحقیق ش
ــو  ــه پهل ــز از ناحی ــوهرش نی ــیده و ش ــل رس ــه قت ــه ب گلول

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــیاهپوش ق ــرد س ــه م ــدف گلول ه
در ادامــه مشــخص شــد ایــن زن و شــوهر، ســرایدار شــرکت 
بازرگانــی هســتند کــه پــس از پایــان یــک میهمانــی در خانــه 
ــر  دوستشــان در پارکینــگ محــل زندگــی خودشــان، در براب

ــد. ــداز قــرار گرفته ان مــرد تیران
ــرار  ــوران ق ــش روی مام ــان، پی ــس از درم ــرایدار پ ــرد س م
گرفــت و گفــت: »چنــد مــاه قبــل بــرای کار همــراه همســرم 
بــه تهــران آمدیــم و مدتــی اســت کــه در شــرکت بازرگانــی به 
 عنــوان ســرایدار مشــغول بــه کار هســتم. شــب حادثــه خانــه 
ــراه  ــای شــب هم ــم. نیمه ه ــوت بودی ــی از دوســتانم دع یک
همســرم بــه خانــه بازگشــتیم. وقتــی وارد کوچــه شــدیم بــا 
ــن  ــه در گوشــه ای کمی ــه رو شــدیم ک ــرد سیاهپوشــی روب م
کــرده بــود؛ امــا بی توجــه بــه او بــه ســمت خانه مــان رفتیــم 
کــه ناگهــان مــرد غریبــه کــه نقــاب بــه صــورت داشــت، بــه 
ــگ شــده  ــن وارد پارکین ــه م ــی  ک ــک شــد. در حال ــا نزدی م
بــودم، ابتــدا مــرا هــدف گلولــه قــرار داد و ســپس بــه ســراغ 
همســرم رفــت. در حالــی  کــه همســرم از مــرد ســیاهپوش 
می خواســت دســت از تیرانــدازی بــردارد او را هــدف ۳ 

گلولــه قــرار داد و بــه ســرعت پــا بــه فــرار گذاشــت.« 
ــن  ــی ای ــرادر قربان ــراغ ب ــه س ــدی ب ــه بع ــوران در مرحل مام
جنایــت رفتنــد و وی زمانــی کــه مشــخصات ظاهــری مــرد 
ســیاهپوش را شــنید، ادعــا کــرد کــه او همــان مزاحــم قدیمی 
خواهــرم اســت کــه چنــدی پیــش تعهــد داده بــود دیگــر بــه 
خانــه خواهــرم نزدیــک نشــود و کاری بــه او نداشــته باشــد. 
ــه زن  ــیاهپوش ب ــرد س ــه م ــه عالق ــه، فرضی ــن مرحل در ای
ــال داده  ــت و احتم ــرار گرف ــوران ق ــتورکار مام ــوان در دس ج
شــد کــه مــرد جــوان اقــدام بــه انتقام گیــری مرگبــار کــرده 

ــت  ــل جنای ــا رد عام ــود ت ــی ب ــن ســرنخ ها کاف اســت. همی
کــه بنیامیــن نــام داشــت، در منطقــه کوهدشــت شناســایی 
ــته  ــال گذش ــاه س ــنبه 1۶ تیرم ــوران روز چهارش ــود و مام ش

مــرد ســیاهپوش را دســتگیر کردنــد.
ــن  ــه در ای ــرد ک ــا ک ــس از دســتگیری ادع ــت پ عامــل جنای
جنایــت پســرعمویش نیــز همدســتش بــوده و اســلحه را نیز 
ــا راهنمایی هــای  ــوران ب ــه مام ــرده اســت. در ادام ــه ک او تهی
ــت وی  ــتگیری همدس ــه دس ــق ب ــش موف ــل هفت تیرک قات

شــدند.
 بنیامیــن در اعترافــات ابتدایــی بــه مامــوران گفــت: »مدتــی 
ــاط  ــا هــم در ارتب ــودم و ب ــا ســهیال آشــنا شــده ب ــود کــه ب ب
ــان  ــا درســت هم ــه اش شــدم؛ ام ــه دلباخت ــا اینک ــم ت بودی
ــه  ــا ب ــت ت ــوهر دارد و خواس ــرد ش ــا ک ــه ادع ــود ک ــان ب زم
رابطه مــان پایــان دهیــم و مــرا تهدیــد کــرد کــه اگــر دســت 
ــه شــوهرش  ــدارم، ماجــرای دوســتی مان را ب از ســرش برن
ــا  ــم، ام ــدی نمی گرفت ــش را ج ــدا حرف های ــد. ابت می گوی
ــوان  ــه  عن ــن ب ــد دارد از م ــهیال قص ــه س ــدم ک ــه ش متوج
مــرد مزاحــم شــکایت کنــد. همیــن باعــث شــد تــا بــه فکــر 

ــانم.«  ــل برس ــه قت ــم و او را ب ــری بیفت انتقام گی
ــرعموی  ــه پس ــد ک ــی بردن ــات پ ــه تحقیق ــوران در ادام مام
ــل  ــته و قات ــی نداش ــچ نقش ــت هی ــن جنای ــن در ای بنیامی
ســعی داشــته بــا داستانســرایی رونــد پرونــده را تغییــر دهد.

ــل زن  ــده قت ــه پرون ــح روز دوشــنبه جلســه رســیدگی ب صب
ســرایدار در شــعبه هشــتم دادگاه یــک کیفــری اســتان 
تهــران برگــزار شــد. در ابتــدا پــدر و مــادر ســهیال کــه خواســتار 
قصــاص قاتــل دخترشــان بودنــد، پشــت تریبــون ایســتادند. 
ــن  ــد ای ــم نمی آی ــه قاضــی دادگاه گفــت: »دل ــدر ســهیال ب پ
ــه  ــروع ب ــا او از روز اول ش ــود؛ ام ــاص ش ــوان قص ــر ج پس
ــرا  ــل ماج ــد اص ــم نمی خواه ــوز ه ــرد و هن ــردازی ک دروغ پ
ــانده  ــل رس ــه قت ــاه ب ــرم را بی گن ــون دخت ــد؛ چ ــو کن را بازگ

ــن هســتم.«  خواســتار قصــاص بنیامی
در ادامــه بنیامیــن بــرای دفــاع پیــش روی قاضــی پرونــده 
قــرار گرفــت و گفــت: »یــک  ســال بــود کــه در ســفارت چیــن 
بــه  عنــوان نیــروی خدماتــی مشــغول بــه کار بــودم. روزهــای 
ابتدایــی شــروع کارم بــود کــه در شــبکه اجتماعــی بی تالــک 
ــا هــم در  ــود کــه ب ــا ســهیال آشــنا شــدم. مــدت ۵ مــاه ب ب
ارتبــاط بودیــم و دلباختــه او شــده بــودم کــه ناگهــان متوجــه 

شــدم ســهیال ازدواج کــرده و متأهــل اســت.«
پســر جــوان در حالی کــه اشــک می ریخــت، گفــت: »ســهیال 
وقتــی متوجــه شــد کــه مــن راز پنهانــش را متوجــه شــده ام، 
ادعــا کــرد کــه بــا همســرش اختــالف و قصــد جدایــی از او را 
دارد. حتــی از مــن خواســت کــه دربــاره عالقــه اش بــا پدرش 
ــم از  ــواده اش رفت ــه ســراغ خان ــی ب ــا وقت ــم؛ ام ــت کن صحب
ــه  عنــوان مزاحــم شــکایت کردنــد و بــه آن هــا تعهــد  مــن ب
دادم کــه دیگــر کاری بــه دخترشــان نــدارم.« بنیامیــن پــس 
ــت و  ــک می ریخ ــه اش ــی  ک ــش در دادگاه در حال از اعترافات
ــا  ــت ت ــهیال خواس ــواده س ــرد، از خان ــیمانی می ک ــراز پش اب
ــس  ــز قضــات شــعبه هشــتم پ ــان نی او را ببخشــند. در پای
ــی وارد  ــرای صــدور حکــم نهای ــم ب ــارات مته از شــنیدن اظه
شــور شــدند و بــه زودی حکــم ایــن پرونــده را اعــالم خواهنــد   

کــرد. رکنــا

خون بهای عشق ممنوع



امامصادقعلیهالسالممیفرمایند:
مندربرآوردننیازدمشنخود)نیز(شتاب

میكنم؛زیرامیترسمدستردبهسینهاوبزمنواواز
منبینیازشود.

ترفندهایخانهداری
پخت برنج

ــد  ــه کار می کنن  خانم هایــی کــه بیــرون از خان
ــت  ــد، فرص ــه می آین ــه خان ــر ب ــی ظه و وقت
ــت  ــه دوس ــا اینک ــد ی ــج را ندارن ــن برن پخت
ندارنــد از شــب قبــل برنــج آمــاده کننــد، 

می تواننــد از ایــن روش کمــک بگیرنــد:
ــج را آبکــش کنیــد؛  ــا شــب قبــل برن صبــح ی
ــپس  ــد، س ــک برداری ــی آن را خش ــه کم البت
ته دیــگ برنــج را آمــاده کــرده و برنــج را 
داخــل قابلمــه بریزیــد و قابلمــه را داخــل 
یخچــال قــرار دهیــد. ظهــر برنــج را کمــی آب 
ــا  ــاال ت ــد؛ ح ــد و آن را دم کنی ــن دهی و روغ
ســاالد را آمــاده کنیــد، برنــج هــم دم کشــیده 

ــت. اس
 اگر برنج شما شور شد

اگــر قبــل از آبکــش کــردن برنــج متوجــه 
ــت،  ــده اس ــور ش ــما ش ــج ش ــه برن ــدید ک ش
ــج آب بیشــتر روی  ــردن برن ــع آبکــش ک موق
ــد؛ امــا اگــر بعــد  ــج داخــل آبکــش بریزی برن
ــوری آن  ــه ش ــج متوج ــردن برن ــش ک از آبک
ــردن  ــرف ک ــرای برط ــاره ای ب ــر چ ــدید دیگ ش
ــورش را  ــه خ ــر اینک ــد؛ مگ ــوری آن نداری ش

بی نمــک درســت کنیــد. آکاایــران

سالمباشیم
روش  های الغری مناسب 

دکتــر محمدرضــا عبدالحســینی دربــاره نکاتــی کــه مــردم 
ــد،  ــد بدانن ــری بای ــای الغ ــه کلینیک ه ــه ب ــگام مراجع هن
گفــت: پزشــکان عمومــی قشــر بزرگــی از جامعــه پزشــکی 
را تشــکیل می دهنــد؛ گاهــی بــرای افزایــش درآمــد خــود 
بــه اقداماتــی در حــوزه زیبایــی روی می آورنــد. ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه برخــی از پزشــکان بــه افــرادی کــه 
چــاق هســتند، توصیــه کننــد کــه اگــر بــرای مثــال 50 کیلــو 
اضافــه وزن داری، امــروز می توانــی جراحــی کنــی و فــردا 

مرخــص شــوی! 
ــرای مــردم وسوســه انگیز اســت؛ امــا  همــه ایــن مــوارد ب
بایــد توجــه کــرد کــه ایــن موضــوع قوانیــن خــاص خــود را 

ــه بیمــاران گفتــه نمی شــود. دارد و گاهــی ب
ــه  ــراد چــاق گفت ــه اف ــه ب ــن موضــوع ک ــه داد: ای وی ادام
می شــود می تواننــد بــا اســتفاده از روش هایــی مثــل 
ــدارد.  ــکان ن ــوی، ام ــر ش ــزر و... الغ ــک، لیپولی لیپوماتی
طبــق پروتکل هــای ایــن حــوزه، کســانی می تواننــد از 
روش هــای تخریــب چربــی محیطــی اســتفاده کننــد کــه 
بــی ام آی زیــر 30 دارنــد و بــا مشــکل اضافــه وزن روبــه رو 
ــه  ــدارد ک ــکان وجــود ن ــن ام هســتند. از نظــر پزشــکی ای
ــود؛  ــب ش ــراد تخری ــدن اف ــی از ب ــر چرب ــتر از 5 لیت بیش
تخریــب بیــش از ایــن عــدد باعــث ایجــاد آســیب ریــوی، 

آمبولــی چربــی و ... می شــود. ایســنا

سبکزندگی
نقش نگین

ــای  ــی)ع( پیام ه ــرت عل ــتری حض ــن انگش ــش نگی نق
ــادآور می شــد. از ایــن رو، توجــه  ــه دیگــران ی اساســی را ب
بــه ایــن نقش هــا بــه عنــوان شــعار زندگــی هــر مســلمانی 
ــی)ع(  ــد: عل ــر می گوی ــد خی ــت. عب ــم اس ــی و مه اساس
چهــار انگشــتر داشــتند کــه بــه دســت می کردنــد: یاقوتــی 
بــرای نجابــت، بزرگــی و فرزانگــی، فیــروزه ای بــرای 
ــی  ــدی و عقیق ــرای نیرومن ــی ب ــدی چین ــروزی و حدی پی

ــرای محافظــت.  نیــز ب
نقــش نگیــن یاقــوت: »ال الــه اال هللا المــک الحــق 
المبیــن« و نقــش فیــروزه: »هللا الملــک الحــق« و نقــش 
حدیــد: »العــزة للــه جمیعــا« بــود و در نگیــن عقیــق ســه 
ــه،  ــوة اال بالل ــاءهللا، ال ق ــود: »ماش ــته ب ــش بس ــطر نق س

)الخصــال، ص 199( اســتغفرهللا« 

پیمان روزانه با فرشتگان
 حضــرت صــادق)ع( فرمــوده اســت: حضــرت امیــر)ع( هــر 
بامــداد خطــاب بــه دو فرشــته نویســنده اعمــال می فرمودنــد: 
مرحبــا بــر شــما دو فرشــته بزرگــوار و یادداشــت کننده اعمال! 
ــر  ــد ب ــت داری ــه دوس ــز آنچ ــروز نی ــدا ام ــت خ ــه خواس ب
ــر:  ــه ذک ــد ب ــن تعه ــال ای ــه دنب شــما امــا خواهــم کــرد و ب
ــا خورشــید  ــه االهللا« مشــغول می شــد ت »ســبحان هللا و الال
ــه  ــا غــروب آفتــاب، ب ــز ت ــگام عصــر نی ــوع می کــرد و هن طل

ــوار، ج 84، ص 267(  ــت. )بحاراالن ــا می پرداخ ــان ذکره هم

 ارتباط شب ادراری با یبوست 
در کودکان

پزشـــکی  مرکــز  توســـط  انجــام شـــده  تحقیــــق    
شــب  ادراری  داد کــه  نشــان   Wake Forest Baptist
همیشــه ناشــی از مشــکات مثانــه نبــوده و در بســیاری از 

ــد.  ــت روی می ده ــبب یبوس ــه س ــع ب مواق
تشــخیص نــدادن شــب ادراری می توانــد درمــان ایــن 
مشــکل را طوالنــی، پرهزینــه و دشــوار ســازد. ارتبــاط بیــن 
وجــود مدفــوع بیــش از انــدازه در راســت روده و شــب ادراری 
ابتــدا در ســال 1986 معرفــی شــد. ایــن تحقیــق شــامل 30 
کــودک 5 تــا 15 ســاله بــود کــه بــرای درمــان شــب ادراری 

اقــدام کــرده  بودنــد. 
ــن  ــب ای ــع اغل ــوه  دف ــه نح ــدند گرچ ــه ش ــان متوج محقق
ــت روده  ــا در راس ــه  آن ه ــا هم ــود، ام ــی ب ــودکان طبیع ک
خــود مدفــوع اضافــی داشــتند؛ پــس از درمــان بــه کمــک 
داروهــای ضــد یبوســت، شــب ادراری 83 درصــد )25 

ــد. ــرف ش ــاه برط ــی 3 م ــودک( ط ک
توضیــح  هاجــز،  اســتیو   دکتــر  محققــان،  سرپرســت 
می دهــد: مدفــوع اضافــی در راســت روده موجــب کاهــش 
ــد  ــان می ده ــا نش ــق م ــود. تحقی ــه می ش ــش مثان گنجای
کــه شــب ادراری درصــد زیــادی از ایــن کــودکان بــا درمــان 
ــدا در  ــاط ابت ــن ارتب ــه ای ــا اینک ــن مــی رود. ب یبوســت از بی
ســال 1986 گــزارش شــده بــود، امــا یافته هــای آن گــزارش 
تغییــر عمــده ای در معالجــات بالینــی ایجــاد نکــرد. شــهرخبر

خانواده

زندگیامروز چهارشنبه 18 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 497 روزنامه
دریچه

 تصویری زیبا از روستای »لیماکده« در شهرستان رامسر 
استان مازندران

 کارت خبرنگاری شهید غالمحسین افشردی معروف به حسن 
باقری

جدیدترین شاسی بلند فرانسوی وارد تهران شد. این خودرو به زودی 
با پیشرانه 1.6 لیتری توربو به بازار عرضه می شود. مشرق 

  همه آنچه از »مسجد جامع النوری« در موصل باقی مانده

یک هنرمند ژاپنی در مونترآل با استفاده از گل های 
دورریختنی حشرات تزئینی زیبایی ساخته است. 

فراری ورلد، یکی از بزرگ ترین شهربازی های سرپوشیده در 
دنیاست که با الهام از ماشین های فراری برای عاشقان سرعت 

ساخته شده است. 

جدولسودوکو-شماره71

حدیثروز

کاریکاتور-دریافتشهریه7۵۰هزارتومانیدربعضیمدارسدولتی

»بحار االنوار، ج 78، ص 207« 

ک 43   کوچه 16- پال کشور 87  چاپ: آنیل رسانه برتر  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-بعد از  کیمیای وطن  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان  مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: صدیقه ایروانی  امتیاز: 39.7  رتبه در  کثیراالنتشار  روزنامه 
http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   http://eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفکس: 4-95013701-031     7-32504254-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی

تسنیم

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

)سهامی خاص(

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.

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

316.000.000 6.300.058.029 جاری
عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، 

 حوادث انشعابات آب و فاضالب یزدانشهر 
در منطقه نجف آباد

96-2-125

268.000.000 5.351.482.614 جاری  اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان 
با ارزیابی کیفی 96-2-135

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/5/28 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/5/29

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

 

شب میالد تو ای خواهرزاده عزیزم       
شب میالد همه خوبی هاست

کوروش عزیزم تولدت مبارک 
از طرف خاله مرضیه

 واسه تولد تو باید دنیا را آورد 

ستاره را سرت ریخت تو را تا آسمون برد
پسر عزیزم تولدت مبارک 

از طرف مادرت مرضیه


