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 تشکیالت سری
 امام جواد؟ع؟

29 ذی قعــده مصــادف بــا شــهادت حضــرت امــام 
جــواد علیه الســام اســت. شــهادت ایــن امــام همــام را 
بــه همــه مســلمانان تســلیت عــرض نمــوده، بــه ایــن 
مناســبت  عرایضــی تقدیــم می کنیــم .  امــام جــواد )ع( 
ــالگی  ــن 25 س ــید و در س ــت رس ــه امام ــالگی ب در 8 س
کوتــاه بــودن عمــر حضــرت  بــه شــهادت رســید. لــذا 
می توانیــم  کــه  اســت  دالیلــی  از  یکــی  )ع(  جــواد 
بگوییــم کــه امــام جــواد )ع( نســبت بــه ائمــه دیگــر کــه 
کمتــر در بیــن مــردم  از عمــر بیشــتری برخــورد بودنــد، 
ح شــده اســت و شــناخت مــا از آن وجــود مقــدس  مطــر
بســیار ضعیــف اســت. امــام جــواد )ع( در دوره و زمــان 
کــه بــا پیچیدگی هــا  خاصــی از تاریــخ زندگــی می کردنــد 

و مســائلی روبــه رو شــد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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استاندار اصفهان خبر داد

 پیشرفت 70 درصدی مصوبه 
9 ماده ای حوضه آبریز زاینده رود

صفحه 4

 تأمین آب، چالش مهم 
صنعت اصفهان

صفحه 4

شهردار اصفهان:

کشور، نگاه نو و خالقیت 
اصفهان را پسندید

صفحه 4

ت امام محمد تقی ؟ع؟ را تسلیت می گوییم شهادت باب الحوائج، ح�ض
 فضای مجازی قتلگاه جوانان 

و خانواده ها شده است
و  جــدی  توجــه  ضــرورت  بــر  کیــد  تأ بــا  کشــور  کل  دادســتان 

همه جانبــه دولــت و رئیس جمهــور و وزارت خانه هــای 
گفــت: به عنوان کســی  مرتبــط، بــه فضــای مجــازی 

کــه بنــا بــر وظیفــه قانونــی خــود از طریــق...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

»آگهی مزایده نوبت اول«

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 96/4/62 مورخ 96/02/31 شورای محترم اسالمی شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه 
مالی شهرداری در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین پالک خود را واقع در چرمهین - بلوار آبشار با کاربری تجاری - مسکونی 

به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و فعال از طریق مزایده طبق نظر کارشناسی با قیمت پایه به شرح جدول زیر 

به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز شنبه مورخ 96/06/04 به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/06/05 به دبیرخانه محرمانه 

)حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده در مزایده خواهد بود.

محسن جوادی - شهردار چرمهین

قیمت کل پایه پالک به ریال بهای پایه هر متر مربع به ریال متراژپالک شماره پالک ردیف

1.415.625.000 7.550.000 187/50 9 1
1.374.525.000 7.500.000 183/27 15 2
1.352.100.500 7.450.000 181/49 16 3
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 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
و یا تماس با شماره تلفن 

4 الی 95013702

در صفحه سیاست )2( بخوانید

که جریان انقالبی تضعیف   مسئوالن، به گونه ای عمل نکنند 
و جریان مقابل آن در محیط های فرهنگی، دانشگاهی و تبلیغات دینی تقویت شود

شهید حججی ، حجت خداوند
کید کردند: رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی یزد و همدان با اشاره به اینکه باید قدر رویش های جدید و ارزشمند انقالب را دانست، تأ

کیمیای وطنرضا سلطانی نجف آبادی عکاس

اخبار روز

 بررسی حل مشکل بیکاری
 توسط دولت مردان دوازدهم؛

  | اشتغال، اولویت 

دولت روحانی  صفحه 3

روایت اوبوشاه در آشپزخانه موحدی

 | اوبوشاه حرف هایی جدید 

از یک داستانی قدیمی  صفحه 10

 سکته های قلبی علت عمده 
گهانی در افراد بالغ؛ مرگ نا

 | ۸۰ درصد سکته های قلبی 

قابل پیشگیری هستند  
صفحه 6

 | بیمه پیوند عضو همچنان 

در ابهام  صفحه 11

 | رشد 2 درصدی مشارکت 
اصفهانی ها در پرداخت صدقه  

صفحه 4

 | اجتماع بزرگ مدافعان 
حرم در نجف آباد  صفحه 4

کشاورزی   | رکود بازار ادوات 

اصفهان  صفحه 4

 | سند استراتژی اتاق بازرگانی 
اصفهان رونمایی می شود  

صفحه 3

روایتی تازه از فرار مغزها

 | تراژدی مهاجرت نخبگان  
صفحه 11



بین الملل
گزارش جدید سازمان ملل:

شکست سیاسی و نظامی 
عربستان در یمن 

نشــریه »فاریــن پالیســی« بــه نقــل از گــزارش 
محرمانــه ســازمان ملــل نوشــت کــه ائتــاف متجــاوز 
ــته و  ــروزی نداش ــه پی ــن هیچ گون ــتان در یم عربس
مداخلــه عربســتان در جنــگ یمــن بحران انســانی در 

ــره اســت. ــن کشــور را تشــدید ک ای
ــال  ــدت 2.5 س ــه م ــد: ب ــی می نویس ــن پالیس فاری
اســت کــه عربســتان ســعودی و متحدانــش کــه 
ــه جنگنده هــا و موشــک های هدایت شــونده  ــز ب مجه
ســاخت آمریــکا هســتند، کمپیــن هوایــی را در یکــی 
ــد  ــه راه انداخته ان ــان ب ــورهای جه ــن کش از فقیرتری
عربســتان  ائتــاف  نظامــی  برتــری  ایــن  امــا 
هیچ گونــه پیــروزی در یمــن نداشــته و در عــوض 
ــود  زیرســاخت های سیاســی و اجتماعــی یمــن را ناب
ــن کشــور را  و موجــب تشــدید بحــران انســانی در ای
ــاری  ــنگی و بیم ــرض گرس ــردم را در مع ــدید و م تش

ــت. ــرار داده اس ق
ــه  ــاره ب ــن اش ــل ضم ــازمان مل ــزارش س ــن گ در ای
ــت  ــر مثب ــدم تأثی ــتان و ع ــاف عربس ــت ائت شکس
عملیــات ایــن ائتــاف در یمــن آمــده اســت: حضــور 
ــب  ــن موج ــتان در یم ــرکردگی عربس ــه س ــاف ب ائت
ایجــاد نوعــی آشــفتگی و هرج ومــرج در ایــن کشــور 
شــده کــه ایــن آشــفتگی بــه  تروریســت های داعــش 
و القاعــده آزادی عمــل بیشــتری در یمــن داده و 
کارشناســان ســازمان ملــل پیش بینــی می کننــد 
کــه ایــن امــر زمینــه را بــرای افزایــش حمــات 

تروریســتی در غــرب مهیــا می کنــد.
ــر  ــاوه ب ــل ع ــازمان مل ــه س ــزارش محرمان ــن گ ای
ــان  ــز دیده ب ــار منتشرشــده از رســانه ها و نی ــن اخب ای
ــری  ــای س ــود زندان ه ــر وج ــی ب ــر مبن ــوق بش حق
ــورای  ــه ش ــد؛ کمیت ــد می کن ــن را تأیی ــارات در یم ام
ــات  ــه اطاع ــرده ک ــام ک ــل اع ــازمان مل ــت س امنی
ــار  ــوء رفت ــان از س ــه نش ــت دارد ک ــری در دس معتب
ــری  ــای س ــن زندان ه ــده در ای ــراد بازداشت ش ــا اف ب

ــد. دارن
ــوق  ــان حق ــازمان دیده ب ــته س ــای گذش ــی ماه ه ط
بشــر از وجــود زندان هــای ســری امــارات در یمــن و 
شــکنجه وحشــیانه زندانیــان در آن هــا پرده برداشــت.

ــوق بشــر از وجــود  ــان حق ــات ســازمان دیده ب تحقیق
ــارات  ــت ام ــت مدیری ــری تح ــای س ــبکه زندان ه ش
در جنــوب یمــن پــرده برداشــت کــه صدهــا نفــر بــه 
ادعــای وابســتگی آن هــا بــه شــبکه القاعــده در ایــن 

ناپدیدشــده اند. زندان هــا 
ــزارش  ــن گ ــل از ای ــه نق ــان ب ــن پالیســی در پای فاری
ملــل  ســازمان  تحقیقــات  کمیتــه  می نویســد: 
تحقیقــات خــود دربــاره یــک مرکــز غیرنظامــی کــه از 
ــدادی از  ــوان بازداشــتگاه استفاده شــده و تع آن به عن
غیرنظامیــان، فعــاالن حقــوق بشــر و یــک پزشــک در 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــد را آغ ــت بوده ان آن بازداش

گزارش میدانی
شکست های سرزمینی 

تروریست های داعش در سوریه  
آخریــن نقشــه تحــوالت میدانــی ســوریه نشــان 
ــر بخــش  ــه ارتــش ســوریه و مقاومــت ب می دهــد ک
ــی از خــاک ســوریه مســلط شــده اســت.   قابل توجه
ــری  ــت های تکفی ــلط تروریس ــت تس ــهرهای تح ش
یکــی پــس از دیگــری ســقوط می کنــد و ایــن 
ــرای ارتــش  موضــوع نویــد یــک پیــروزی بــزرگ را ب

ســوریه در ماه هــای آینــده می دهــد.
ــق  ــته مناط ــت توانس ــور مقاوم ــوریه و مح ــش س ارت
ــش از ۶۰  ــه بی ــه روزی ب ــش را ک ــلط داع ــت تس تح
ــه 2۱ درصــد  درصــد کل خــاک ســوریه می رســید را ب
برســاند و ایــن یــک پیــروزی مهــم و ارزشــمند اســت.

اگــر نقشــه ســوریه را بررســی کنیــم، می بینیــم 
ــش در  ــژه داع ــری و به وی ــت های تکفی ــه تروریس ک
اســتان های تحــت اشــغال خــود بــا مشــکات جــدی 

مواجه انــد.
ارتــش ســوریه و محــور مقاومــت در اســتان حمــص 
اخیــر  ماه هــای  طــی  را  شــدیدی  درگیری هــای 
بخش هــای  آزادســازی  آن  نتیجــه  و  داشــتند 

قابل توجهــی از اســتان حمــص بــود.
نقشــه تحــوالت میدانــی اســتان حمــص نشــان 
می دهــد کــه بیــش از ۸۰ درصــد ایــن اســتان در 

کنتــرل ارتــش ســوریه و مقاومــت اســت.
پیــروزی ارتــش ســوریه و محــور مقاومــت در اســتان 
ــر  ــه اگ ــت ک ــت اس ــز اهمی ــدازه ای حائ ــص به ان حم
ــانس  ــورد، ش ــت بخ ــتان شکس ــن اس ــش در ای داع
ــزور  ــای دیرال ــه دروازه ه ــیدن ب ــرای رس ــت ب مقاوم

به شــدت افزایــش خواهــد یافــت.
ارتــش ســوریه و محــور مقاومــت در اســتان های 
الذقیــه و طرطــوس به طــور کامــل حضــور دارنــد. 
ــای  ــط نیروه ــگ توس ــور پررن ــک حض ــن ی همچنی
ــز  ــا نی ــب و حم ــویدا، حل ــتان های س ــوری در اس س

دیــده می شــود.
ــام  ــوریه و انج ــش س ــور ارت ــی حض ــه جنوب در جبه
عملیــات نظامــی در اســتان درعــا ضــروری بــه 
ــغال  ــت اش ــه تح ــن منطق ــه ای ــد، چراک ــر می رس نظ

ــت. ــاط اس ــرائیل در ارتب ــا اس ــلحین ب مس
ــام و  ــش االس ــره، جی ــه النص ــت های جبه تروریس
ارتــش آزاد در جبهــه جنوبــی ســوریه فعالنــد و لــزوم 

ــه نظــر می رســد. ــا آن هــا ضــروری ب ــارزه ب مب
امــا اکنــون تمرکــز ارتــش ســوریه بــر آزادســازی کامل 
اســتان حمــص اســت، چراکــه بخــش قابل توجهــی 
از حضــور داعــش در اســتان های حمــص و دیرالــزور 
ــد  ــت ها می توان ــع تروریس ــه مواض ــه ب ــوده و حمل ب

موجــب فروپاشــی آن هــا در ایــن 2 اســتان شــود.
تجمــع  محــل  کــه  دیرالــزور  شــهر  اطــراف 
تروریســت های داعــش اســت، توســط جنگنده هــای 
پرحجــم  به صــورت  روســیه  فدراســیون  ارتــش 
ــت های  ــوع در شکس ــن موض ــود و ای ــاران می ش بمب

ســرزمینی داعــش بســیار تأثیرگــذار اســت.
ــه  ــت ک ــتانی اس ــا اس ــب تنه ــد ادل ــر می رس ــه نظ ب
ــدام  ــه آن اق ــته علی ــون نتوانس ــوریه تاکن ــش س ارت
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــع میدان ــزارش مناب ــد، گ کن
ــات  ــتان عملی ــن اس ــک در ای ــده نزدی ــاید در آین ش

ــرد. ــورت بگی ــی ص نظام

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تشکیالت سری امام جواد )ع(
کــه ایــن مــوارد در زندگانــی ســایر امامان شــیعه )ع( 
کمتــر وجــود داشــت. امــام )ع( در دوران حکومــت 
»مأمــون« و »معتصــم« عباســی زندگــی کردنــد. در 
ایــن دوران حکومــت عباســیان در افولــی قــرار گرفته 
بــود کــه بــا مــرگ مأمــون عباســی و قــدرت گرفتــن 

معتصــم، رو بــه نــزول بیشــتر گراییــد. 
زمانــی کــه یــک حاکــم قدرتمنــد در جامعــه زندگــی 
می کنــد بــر روی تمــام مســائل آن زمــان تأثیــر دارد؛ 
ماننــد وقتی کــه »یزیــد« بــه حکومــت رســید و امــام 
حســین )ع( در برابــر او قیــام کــرد و آن حادثــه مهــم 
اتفــاق افتــاد و نقطــه اوجــی شــد کــه در زمــان ســایر 

ائمــه و امامــان معصــوم )ع( وجــود نــدارد.
یکــی از ویژگی هــای امــام جــواد )ع( حریــت و 
آزادگــی اســت کــه ویژگــی همــه امامــان شــیعه )ع( 

ــوده اســت.  ب
امامــان علیهم الســام هیــچ گاه تســلیم ظلــم و 
ــد در ایــن راه تمــام  ســتم نمی شــدند و حاضــر بودن

ــد.  ــل کنن ــختی ها را تحم س
ــت  ــرای ماس ــی ب ــان الگوی ــی امام ــت و آزادگ حری
کــه در هیــچ زمانــی ظلــم و ســتم را قبــول نکنیــم و 
ــا آزادگــی، اعتقــادات و مبانــی خودمــان را مطــرح  ب
کنیــم و تســلیم فتنه هــا و توطئه هــای دشــمنان 

ــویم.  ــان نش ــام و مخالف ــم خورده اس قس
همچنیــن در تاریــخ اســام و تشــیع، هیــچ نهضــت 
ــت  ــه در آن سیاس ــت ک ــوان یاف ــی را نمی ت و حرکت
از دیانــت جــدا باشــد. ایــن امــر به ویــژه در حرکــت 
ائمــه )ع( بــه چشــم می خــورد. زندگــی و مبــارزات 
امــام جــواد )ع(، نیــز مؤیــد همیــن واقعیــت 
اســت. آن حضــرت، در دوران امامــت تحــت کنتــرل 
غیرمســتقیم حکومــت قــرار داشــت. هم زمانــی 
ــت  ــا خاف ــان ب ــت ایش ــال های امام ــترین س بیش
ــان  ــدر بزرگوارش ــل پ ــی و قات ــه عباس ــون خلیف مأم
امــام رضــا )ع( از یک ســو و کمــی ســن آن حضــرت 
در آغــاز امامــت و همچنیــن فعالیــت مذاهــب 
رهبــری  بــرای  را  امــام  انحرافــی،  فرقه هــای  و 
شــیعیان، ناگزیــر بــه اتخــاذ روشــی همــراه بــا 

ــاخت.  ــی س ــارزه مخف ــه« و مب »تقی
بــه همیــن دلیــل امــام مبــادرت بــه ایجــاد تشــکات 
ســری و پنهانــی کردنــد کــه فقــط اصحــاب ســّر بــه 

آن راه داشــتند.
 امــام بــرای تحقــق هــدف راهبــردی خــود کــه همانــا 
ــتن  ــان نگه داش ــیعیان و در ام ــه ش ــری جامع رهب
آنــان از جــور و ســتم حــکام وقــت بــود، گذشــته از 
تشــکیات پنهانــی، از نهضت هایــی کــه علیــه خلفــا 
فعالیــت داشــتند نیــز حمایــت می کــرد و بــا اعــزام 
نماینــدگان و وکای مقیــم و موقــت، برعملکــرد 
ــی غیرمســتقیم داشــت و  مأمــوران حکومتــی نظارت
ــوران را تشــویق  ــن مأم ــی ای ــا ارســال نامه های گاه ب
بــه انجــام اعمــال خیــر در راســتای مصلحــت 
شــیعیان می کــرد، ضمــن آن کــه از طریــق ایــن 
نامه هــا بــا شــبکه وکا و شــیعیان در سراســر قلمــرو 

ــود.  ــاط ب اســامی در ارتب
گذشــته از فعالیت هــای مخفیانــه، امــام )ع( بــا 
و  پرســش  جلســه های  و  مناظــرات  در  شــرکت 
ــکار  ــر اف ــت تنوی ــی در جه ــکلی علن ــه ش ــخ، ب پاس
ــل  ــردم و اه ــان م ــاختن اذه ــن س ــی و روش عموم
اندیشــه می کوشــید؛ بنابرایــن می تــوان گفــت امــام 
روش »مبــارزه مخفــی« و »فعالیــت فرهنگــی همراه 
بــا تقیــه« را به عنــوان تاکتیــک اصلــی بــرای تحقــق 
هــدف راهبــردی خــود به عنــوان امــام شــیعیان 
ــد  ــق ش ــن روش موف ــری ای ــا به کارگی ــد و ب برگزی
از گسســتگی و فروپاشــی جامعــٔه تشــیع در شــرایط 
ــل آورد. روش  ــه عم ــری ب ــاص آن دوران جلوگی خ
امــام جــواد )ع( در مبــارزه بــا حاکمیــت نامشــروع 
ــچ  ــه در هی ــت ک ــت اس ــن واقعی ــد ای ــا، مؤی خلف
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه ای وظیف ــچ بهان ــه هی ــرایطی و ب ش
ــرای تحقــق حکومــت عــدل الهــی  ظلــم و تــاش ب

از مســلمانان ســاقط نمی شــود. 
دربــاره شــهادت امــام بایــد توجــه داشــت کــه مأمون 
خلیفــه عباســی همچــون ســایر خلفــای بنی عبــاس 
از نفــوذ باطنــی امامــان معصــوم )ع( در بیــن مــردم 
هــراس داشــت لــذا ســعی کــرد ابــن الرضــا )ع( را 
تحــت مراقبــت خــاص خویــش قــرار دهــد کــه یکــی 
از حیله هــای وی بــرای ایــن کار ازدواج دختــرش 

بــا امــام بــود.
لــذا دختــر خویــش »ام الفضــل« را بــه ازدواج 
حضــرت امــام جــواد )ع( درآورد تــا مراقبــی دائمــی 
و از درون خانــه، بــر امــام گمــارده باشــد. دلیــل 
دیگــری کــه مأمــون دختــر خــود را بــه ازدواج امــام 
درآورد کشــاندن امــام بــه ســمت خــود بــود؛ چراکــه 
ــذوب  ــت مج ــن وصل ــا ای ــام ب ــرد ام ــور می ک تص
وی  قداســت  شــده،  مقــام  و  جــاه  و  مادیــات 
خدشــه دار و از راه اصلــی منحــرف، شــیعیان متفــرق 

ــود.  ــوی می ش ــود ق ــون خ ــده و مأم ش
ــت  ــن وصل ــا ای ــت ب ــن می خواس ــون همچنی مأم
علویــان را از اعتــراض و قیــام بــر ضد خود بازداشــته، 
خــود را دوســتدار و عاقه منــد بــه آنــان نشــان دهــد. 
امــام جــواد )ع( نیــز کــه ماننــد بقیــه امامــان )ع( از 
آینــده اطــاع داشــت و هیــچ کاری را بــدون آگاهــی 
ــون  ــه های مأم ــی از دسیس ــی داد به خوب ــام نم انج
آگاه بــود و بــا علــم بــه وصلــت بــا دختــر وی رضایت 
داد. یکــی از دالیــل پذیــرش ایــن وصلــت از ســوی 
ــه  ــه های کینه توزان ــیعیان از دسیس ــظ ش ــام، حف ام
ــن  ــه ای ــن ب ــام )ع( اگرچــه ت ــذا ام ــود. ل ــون ب مأم
ازدواج داد، امــا شــواهد تاریخــی گــواه ایــن حقیقــت 
اســت کــه مأمــون نتوانســت بــه حیله هــای از پیــش 

تعییــن شــده خــود دســت یابــد. 
امــام جــواد )ع( تــا پایــان خافــت مأمــون در مدینــه 
ــتور  ــه دس ــون ب ــرگ مأم ــس از م ــود و پ ــاکن ب س
ــری،  ــری قم ــال 22۰ هج ــی و در س ــم عباس معتص
بــه همــراه همســرش )ام الفضــل( بــه بغــداد رفــت. 
ایشــان در مــاه ذی قعــده همــان ســال مســموم و در 
ــام هللا علیه  ــید. »س ــهادت رس ــه ش ــاه ب ــر آن م آخ

یــوم ُولــد و یــوم استشــهد و یــوم ُیبعــث حّیــا«

رهبــر انقــاب اســامی فرمودنــد: شــهید 
حججــِی عزیــز در دنیایــی کــه روزنه هــای 
فراوانــی  تصویــری  و  اغواگــر صوتــی 
وجــود دارد، چنیــن درخشــید و خداونــد 
ــل چشــم  او را همچــون حجتــی در مقاب

ــرار داد. ــگان ق هم
بــه گــزارش گــروه سیاســی کیمیــای 
ــانی  ــگاه اطاع رس ــل از پای ــه نق ــن ب وط

ــرت  ــری، حض ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
آیــت هللا خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی صبــح دیــروز )دوشــنبه( در 
دیــدار جمعــی از مســئوالن و فعــاالن 
ــزد و همــدان،  فرهنگــی از اســتان های ی
بــا تأکیــد بــر لــزوم تقویــت روحیــه 
انقابــی در نســل جــوان، شــهید حججــی 
رویش هــای  از  درخشــان  نمونــه ای  را 

ــد:  ــد و خاطرنشــان کردن ــاب خواندن انق
مســئوالن فرهنگــی موظفنــد روحیــه 
محیط هــای  در  را  انقابــی  جریــان  و 
پشــتیبانی  آن  از  و  تقویــت  مختلــف 

ــد. کنن
 ظرفیت های بزرگ در جهت 

هدایت و رویش جوانان
ایــن  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
دیــدار بــا اشــاره بــه بســترهای فراوانــی 
ــراه  ــت گم ــروز در جه ــای ام ــه در دنی ک
کــردن نســل جــوان ایجــاد شــده اســت، 
افزودنــد: در مقابــل ایــن تبلیغــات مضــر 
و صداهــای گمراه کننــده، ظرفیت هــای 
بزرگــی در جهــت هدایــت و رویــش 

ــود دارد. ــان وج جوان
 شهید حججی نمونه ای 

درخشان از رویش های اسالمی
ــر انقــاب اســامی شــهید حججــی  رهب
رویش هــای  از  درخشــان  نمونــه ای  را 
ــد:  ــد و گفتن ــی خواندن ــامی و انقاب اس
ــه  ــی ک ــز در دنیای ــِی عزی ــهید حجج ش
ــری  ــی و تصوی ــر صوت ــای اغواگ روزنه ه
فراوانــی وجــود دارد، چنیــن درخشــید و 

خداونــد او را همچــون حجتــی در مقابــل 
ــرار داد. ــگان ق چشــم هم

 جوانان باانگیزه باال و ایمان 
باورنکردنی

ــت های  ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
در  حضــور  بــرای  جوانــان  فــراوان 
جبهه هــای مبــارزه بــا دشــمن، افزودنــد: 
امــروز بســیاری از جوانــان باانگیــزه بــاال 
بــه دنبــال آن  باورنکردنــی،  ایمــان  و 
هســتند کــه از زندگــی، خانــواده و راحتی 
ــاد و  ــه جه ــق ب ــا عش ــد و ب ــود بگذرن خ

ــارزه  ــمن مب ــا دش ــا ب ــاع از ارزش ه دف
ــای  ــن رویش ه ــدر ای ــد ق ــه بای ــد ک کنن

جدیــد و ارزشــمند را دانســت.
 تقویت روحیه انقالبی و جهادی

تقویــت  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــن  ــادی را مهم تری ــی و جه ــه انقاب روحی
دســت اندرکاران  و  مســئوالن  وظیفــه 
ــان  ــه آن ــاب ب ــد و خط ــی خواندن فرهنگ
ــاش  ــه ت ــد هم ــد: بای ــان کردن خاطرنش
و  دینــی  تربیــت  مصــروف  را  خــود 
ــد اخــاق  ــد و بدانی ــان کنی ــی جوان انقاب
ــی  ــه انقاب ــت روحی ــا تقوی ــز همــراه ب نی
ــه  ــل ب ــادی و می ــت جه ــی و حرک و دین
جهــاد در راه خــدا، ایجــاد و مانــدگار 

می شــود.
ــد:  ــد کردن ــامی تأکی ــاب اس ــر انق رهب
ــروی  ــم نی ــان عظی ــد جری مســئوالن بای
بیــن  در  خوشــبختانه  را کــه  انقــاب 
جوانــان جریــان دارد، تقویــت کننــد و 
به گونــه ای عمــل نکننــد کــه جریــان 
ــل آن  ــاِن مقاب ــف و جری ــی، تضعی انقاب
ــگاهی و  ــی، دانش ــای فرهنگ در محیط ه

ــود. ــت ش ــی تقوی ــات دین تبلیغ

ادامه از صفحه اول

شــاهرودی گفــت:  هاشــمی  آیــت هللا 
کشــور  کان  سیاســت های  طراحــی 
تشــخیص  مجمــع  اولویت هــای  از 
جدیــد دوره  در  نظــام   مصلحــت 

است.
ــوی مشــاور  ــی صف سرلشــکر ســید یحی
آیــت هللا  بــا  قــوا  فرمانــده کل  عالــی 
هاشــمی شــاهرودی رئیــس مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام در محــل 
شــاهرودی  هاشــمی  آیــت هللا  دفتــر 
ــاه ۱39۶  ــنبه 3۰ مردادم ــح روز دوش صب

دیــدار و گفتگــو کــرد.
ــن  ــوی ضم ــردار صف ــدار، س ــن دی در ای
هاشــمی  آیــت هللا  انتصــاب  تبریــک 
مجمــع  ریاســت  بــه  شــاهرودی 
از ســوی  نظــام  تشــخیص مصلحــت 
مقــام معظــم رهبــری، از خداونــد متعــال 
بــرای ایشــان مزیــد توفیقــات را مســألت 
ــان  ــت جه ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــرد و ب ک
اســام به خصــوص اخبــار مبــارزه بــا 
داعــش  و  تکفیــری  تروریســت های 
در ســوریه و عــراق گفــت: »اســتقرار 

ــامی  ــران اس ــی در ای ــاالری دین مردم س
و تجربــه موفــق حاکمیــت دینــی در 
ایــران، الگویــی اســت کــه دشــمنان 
ــه  ــطح منطق ــد در س ــام نمی خواهن اس
ــل دســت  ــن دلی ــه همی ــرار شــود و ب تک
بــه ایجــاد چالــش و تنــش در منطقــه و 
در میــان کشــورهای اســامی می زننــد.«

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــکر از  ــن تش ــدار ضم ــن دی ــام در ای نظ
تبریــک و دعــای خیــر سرلشــکر صفــوی 
اتحــاد مــردم و مســئوالن را در ایجــاد 

اســامی  قوانیــن  اجــرای  و  امنیــت 
ضــروری دانســت و اظهــار امیــدواری 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ــرد ک ک
از  پیــروی  بــا  هفتــم  دوره  در  نظــام 
رهبــری  معظــم  مقــام  رهنمودهــای 
افتخــارات  بــر  و همراهــی مســئوالن، 

بیفزایــد. اســامی  جمهــوری 
جامعــه  نیازهــای  بــه  توجــه  وی 
مشــکات  حــل  بــرای  برنامه ریــزی 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــران را 
در طراحــی سیاســت های کان کشــور، از 

اولویت هــای مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام در دوره جدیــد دانســت کــه در پرتــو 
ــور و  ــائل روز کش ــق از مس ــناخت دقی ش
بــا نــگاه بــه آینــده منطقــه و جهــان 

ــد. ــد ش ــر خواه میس

وطــن  کیمیــای  سیاســی  گــزارش  بــه 
دادســتانی  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
حجت االسام والمســلمین  کشــور،  کل 
ــر  ــا تأکیــد ب منتظــری دادســتان کل کشــور ب
ــت  ــه دول ــدی و همه جانب ــه ج ــرورت توج ض
و رئیس جمهــور و وزارت خانه هــای مرتبــط، 
ــوان کســی  ــت: به عن ــه فضــای مجــازی گف ب
ــق  ــود از طری ــی خ ــه قانون ــر وظیف ــا ب ــه بن ک
معاونــت فضــای مجــازی دادســتانی کل 
ــای  ــاعتی فض ــی س ــتمر و حت ــورت مس به ص
ــام  ــوزانه اع ــد، دلس ــد می کن ــازی را رص مج
ــراه  ــک بزرگ ــی کل ی ــک قاض ــه ی ــم ک می کن
را بــه خاطــر یــک تصــادف و دو تصــادف 
ــما  ــا ش ــت ام ــد بس ــادف نخواه ــا ده تص ی
بگوییــد، وقتــی بزرگراهــی کــه می تــوان از آن 

اســتفاده درســت و بهینــه کــرد در اثــر غفلــت 
و کم توجهــی تبدیــل بــه قتلگاهــی بــرای 
ــه  ــود چ ــان می ش ــا و جوان ــردم، خانواده ه م

ــرد؟ ــد ک بای
کــه  می گوییــم  وقتــی  آیــا  افــزود:  وی 
ــد فضــای  ــط بای مقامــات ذی صــاح و ذی رب
مجــازی را کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم 
ــان  ــگاه شــده و جوان ــه قتل ــل ب ــری تبدی رهب
گرفتــار  را  مــا  نوامیــس  و  خانواده هــا  و 
ــزاف  ــرف گ ــم، ح ــت کنی ــت مدیری ــرده اس ک

نیــم؟ می ز

ــه در  ــه اینک ــا اشــاره ب دادســتان کل کشــور ب
ــق  ــی مناط ــردم برخ ــه م ــری ک ــیل اخی س
و  مقامــات  همــه  کــرد  را گرفتــار  کشــور 
ــع  ــا رف ــدند ت ــیج ش ــی بس ــئوالن اجرای مس
ــای  ــروز فض ــرد: ام ــد ک ــد تأکی ــاری کنن گرفت
ــان  ــیلی خانم ــه س ــل ب ــم تبدی ــازی ه مج
مســئوالن  نــگاه  طبیعتــًا  و  شــده  برکــن 
اجرایــی بــه فضــای مجــازی هــم بایــد فــارغ 
ــه  ــه و به مثاب ــادی و بی دغدغ ــگاه ع ــک ن از ی

حادثــه ای غیرمترقبــه باشــد.
منتظــری بــا تأکیــد بر اینکــه دســتگاه قضایی 

ــت  ــازی نیس ــای مج ــتن فض ــال بس ــه دنب ب
تصریــح کــرد: فضــای مجــازی و گوشــی های 
ــار و پنج ســاله  ــراه از بچه هــای چه ــن هم تلف
ــود  ــر خ ــاله را درگی ــن ۸۰ س ــراد مس ــا اف ت
ــت  ــده اس ــر ش ــیب هایش فراگی ــرده و آس ک
پــس الزم اســت کــه مــا بــا مدیریــت علمــی، 
فنــی و اقتصــادی مناســب ایــن اتوبــان را در 
ــت  ــرل و مدیری ــم و کنت ــود بگیری ــار خ اختی

مناســب کنیــم.
فضــای  طریــق  از  دشــمن  افــزود:  وی 
مجــازی، مبانــی اعتقــادی و اخاقــی جامعــه 

مــا را هــدف گرفتــه و نبایــد تصــور کنیــم کــه 
ــتند. ــواب هس ــا خ آن ه

ــردن  ــت ک ــار سس ــور در کن ــتان کل کش دادس
ــان،  ــژه جوان ــه و به وی ــادی جامع ــی اعتق مبان
درگیــر کــردن آنــان بــا امــور جنســی و تهاجــم 
ــرهای  ــان و قش ــری جوان ــای فک ــه بایده ب
مختلــف مــردم را ســه محــور عمــده تــاش 
دشــمن در فضــای مجــازی برشــمرد و گفــت: 
ــق  ــژه از طری ــف به وی ــرق مختل ــمن از ط دش
پــی سســت کــردن  در  مجــازی  فضــای 
ــان  ــن می ــت و در ای ــان ماس ــادات جوان اعتق
هدایــت  طایــه داران  به عنــوان  روحانیــون 
ــد  ــردم، بای ــادی م ــی و اعتق ــری دین و راهب
ــه  ــردن توطئ ــی ک ــود در خنث ــم خ ــش مه نق

ــد. ــا کنن ــمنان را ایف دش

دادستان کل کشور:

فضای مجازی قتلگاه جوانان و خانواده ها شده است 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:

طراحی سیاست های کالن کشور از اولویت های مجمع

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح:

در برجام تحریم های بخش 
دفاعی تا 5 سال ادامه پیدا 

کرده است
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت: 
در برجــام درواقــع تحریم هــای بخــش دفاعــی تــا 

5 ســال ادامــه پیداکــرده اســت.
و  دفــاع  وزیــر  امیــر حاتمــی  امیــر ســرتیپ 
خصــوص  در  مســلح،   نیروهــای  پشــتیبانی 
تقویــت نیروهــای مرزبانــی نیــروی انتظامــی 

اظهــار داشــت: در مرزبانــی دو مقولــه مهــم وجــود 
دارد، یکــی نیــروی انســانی و مأموریتــی کــه 
ــی  ــزات مرزبان ــری تجهی ــد و دیگ ــام می دهن انج
اســت.وی ادامــه داد: مــا در مقولــه تجهیــزات 
نیروهــای  اراده  داریــم،  خوبــی  توانایی هــای 
مســلح به ویــژه ســتاد کل و نیــروی انتظامــی بــه 
ایــن اســت کــه بتوانیــم مرزبانــی را بــه تجهیــزات 
جدیــد مجهــز کنیــم کــه ایــن کار بــا جدیــت دنبــال 
می شــود.عضو کابینــه دولــت دوازدهــم بــا تأکیــد 
ــی  ــرمایه های اصل ــانی س ــروی انس ــه نی ــر اینک ب
ــه  ــت ادام ــی اس ــی و مرزبان ــازمان های نظام س
داد: مــا مســئولیت های مشــخصی را در مــورد 

ــات  ــی و خدم ــات رفاه ــت، خدم ــن معیش تأمی
درمانــی بــه عهــده داریــم کــه در برنامــه وزارتخانــه 
پیــش بینــی شــده تــا بتوانیــم هــردو را در حــدی 
انجــام دهیــم تــا نیروهــای نظامــی کشــور دغدغــه 

ــند. ــته باش ــی نداش ــت و زندگ معیش
بــر  برجــام  تأثیــر  در خصــوص  دفــاع  وزیــر 
ــع  ــام در واق ــرد: در برج ــح ک ــی تصری ــوان دفاع ت
ــه  ــال ادام ــا 5 س ــی ت ــش دفاع ــای بخ تحریم ه
پیــدا کــرده اســت امــا ازاین جهــت کــه یــک 
  PMD بخــش بزرگــی از موضــوع هســته ای یعنــی
حــل شــده و حقانیــت جمهــوری اســامی در دنیــا 
اثبــات شــده اســت دســت آورد بســیار مهمــی در 

ــود. ــوب می ش ــه محس ــن زمین ای
ــراف  ــه انح ــی ب ــورها مدع ــی کش ــت: برخ وی گف
برنامه هــای نظامــی ایــران در فعالیــت هســته ای 
بودنــد کــه ایــن موضــوع بــرای دنیــا روشــن شــد 
بــه ایــن جهــت موفقیــت خوبــی بــرای ایــران بــه 
ــان اینکــه در برجــام  ــا بی شــمار می رود.حاتمــی ب
مــوارد زیــادی بــه مســائل دفاعــی پرداخته نشــده 
ــوع  ــی موض ــائل دفاع ــرد: مس ــوان ک ــت، عن اس
ــای  ــا از فض ــت ام ــته ای نیس ــق هس ــی تواف اصل
ــد  ــاد ش ــور ایج ــرای کش ــه ب ــی ک ــی و گشایش کل
نیــز  بــا مســائل دفاعــی  حوزه هــای مرتبــط 

بهره منــد شــدند.

امنیت
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،،
شــهید حججــیِ عزیــز در دنیایــی کــه 
روزنه هــای اغواگــر صوتــی و تصویــری 
فراوانــی وجــود دارد، چنین درخشــید 
و خداونــد او را همچــون حجتــی در 

مقابــل چشــم همــگان قــرار داد.

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از فعاالن فرهنگی یزد و همدان با اشاره به اینکه باید قدر رویش های جدید و ارزشمند انقالب را دانست:

شهید حججی، حجت خداوند 
تقویت روحیه انقالبی و جهادی مهم ترین وظیفه مسئوالن فرهنگی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس تشریح کرد:

جزئیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاکید کرد:

تفرقه افکنی دشمنان به دلیل مشترکات ایران و عراق  
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت مجلــس 
شــورای اســامی طــرح مقابلــه بــا اقدامــات خصمانــه بــا 

آمریــکا را تشــریح کــرد.
ــا  ــینی ب ــوی حس ــین نق ــید حس س
اشــاره بــه طــرح مقابلــه بــا اقدامــات 
ماجراجویانــه و تروریســتی آمریــکا 
در منطقــه اظهــار داشــت: ایــن طــرح 
ــن  ــًا در صح ــت آن قب ــه یک فوری ک
ــه تصویــب رســید، جزییــات  علنــی ب

ــت. ــرار گرف ــی ق آن موردبررس
ــس  ــن در مجل ــردم ورامی ــده م نماین

ــی و  ــت مل ــه داد: کمیســیون امنی شــورای اســامی ادام
ــاده  ــه فوق الع ــار جلس ــس چه ــی مجل ــت خارج سیاس
ــرات  ــود، نظ ــرده ب ــزار ک ــات آن برگ ــی جزیی ــرای بررس ب
و پیشــنهادات فراکســیون ها، نماینــدگان و دســتگاه ها 
ــا کمتریــن اشــکال  را اعمــال کــرد و در نهایــت طرحــی ب

ــه شــد. تهی
ــوب  ــیار خ ــرح بس ــدگان از ط ــتقبال نماین ــت: اس وی گف
بــدون  و  به اتفــاق  نماینــده   24۰ به طوری کــه  بــود 
ــاق  ــن اتف ــد ای ــب کردن ــف، آن را تصوی ــک مخال ــی ی حت
ــف  ــوان مخال ــه به عن ــادر اســت، کســانی ک ــس ن در مجل
و  قــوی  طــرح  بودنــد  معتقــد  می کردنــد  صحبــت 
اســتحکام الزم را نــدارد بنابرایــن آن هــا نیــز بــا مقابلــه بــا 
اقدامــات آمریــکا مخالــف نبودنــد بلکــه اعتقــاد داشــتند 

ــت شــود. ــد تقوی ــرح بای ط
ــن  ــن مخالفی ــان اینکــه ای ــا بی ــده مجلــس ب ــن نماین ای

را بایــد موافقیــن مضاعــف دانســت تصریــح کــرد: آن هــا 
خواســتار قوی تــر شــدن طــرح بودنــد، بااین حــال طــرح 
بــا حضــور نماینــدگان همــه دســتگاه 
در صحــن مجلــس کــه نشــان دهنده 

اجمــاع اســت بــه تصویــب رســید.
ــدگان  ســتاد کل  ــه وی نماین ــه گفت ب
نیروهــای مســلح، ارتــش، ســپاه 
و  خارجــه  امــور  وزارت  پاســداران، 
ــرح در  ــی ط ــان بررس ــت  در زم دول

ــتند. ــور داش ــی حض ــن علن صح
خصــوص  در  حســینی  نقــوی 
جزییــات طــرح توضیــح داد: ایــن طــرح 5 محــور اصلــی 
ــرو  ــاع و اطاعــات، نی دارد، اول اینکــه وزارت خارجــه، دف
ســپاه،  ســپاه قــدس و ارتــش را موظــف می کنــد 
ــر  ــوق بش ــض حق ــتی و نق ــات تروریس ــد اقدام ــا رص ب
ــکا  ــات آمری ــزارش اقدام ــار گ ــاه یک ب ــش م ــکا ش آمری
علیــه جمهــوری اســامی و ســایر کشــورها را تهیــه و بــه 

ــد. ــه کن ــام ارائ ــورای اس ــس ش مجل
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ادامــه داد: ایــن گزارش هــا بــر فهرســت تحریم هــای 
ــه  ــد ک ــام ش ــرح اع ــن ط ــت. در ای ــذار اس ــا تأثیرگ م
ــی  ــکا حام ــت آمری ــی دول ــی و اطاعات ــه ارکان نظام هم
تروریســم  حامــی  را  آن هــا  و  هســتند  تروریســم 
ــرای اقدامــات  ــه ب ــن مصوب ــال ای ــه دنب می شناســیم و ب
تروریســتی و حمایــت از تروریســت آمریــکا مجــازات در 

نظــر گرفته شــده اســت.

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک گفــت: کشــورهای 
ــای ُحســن  ــر مبن ــد روابطــی ب ــا یکدیگــر بای ــه ب منطق

ــند. ــته باش ــواری داش هم ج
دیــروز  والیتــی صبــح  علی اکبــر 
بــا  گفتگــو  و  دیــدار  از  پــس 
کل  دبیــر  موســوی  عبدالحســین 
حــزب فضیلــت عــراق در جمــع 
ایــن جلســه  دربــاره  خبرنــگاران 
عــراق  فضیلــت  حــزب  گفــت: 
ســابقه درخشــانی در مبــارزه بــا 
مواضــع  و  دارد  تروریســت ها 
اســت. گرفتــه  تاکنــون  روشــنی 

والیتــی رابطــه بیــن حــزب فضیلــت عــراق و جمهــوری 
ایــران را ماننــد ســایر گروه هــای عــراق  اســامی 
خوانــد و گفــت: در گفتگوهایــی کــه داشــتیم به مراتــب 

ــد شــد. ــی تأکی ــارزان عراق ــران از مب ــت ای حمای
وی در پاســخ  دربــاره روابــط عــراق و عربســتان گفــت: 
ــا  ایــن موضــوع اهمیــت دارد کــه کشــورهای منطقــه ب
ــای ُحســن هم جــواری  ــر مبن ــد روابطــی ب یکدیگــر بای
داشــته باشــند و اگــر کشــوری از اصــول ُحســن 
ــران از  هم جــواری تخطــی کــرده و بخواهــد برگــردد ای

آن اســتقبال می کنــد.
ــت  ــن اس ــال ای ــه دنب ــران ب ــرد: ای ــح ک ــی تصری والیت
ــازه  ــد و اج ــح باش ــورها صل ــن کش ــه بی ــه در منطق ک
نمی دهیــم کــه بیگانــگان در منطقــه رخنــه کننــد و 
ــم  ــه را رق ــت منطق ــان سرنوش ــه خودش ــردم منطق م

ننــد. می ز
ــه  ــاره ب ــا اش ــتراتژیک ب ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
اشــتراکات دو ملــت ایــران و عــراق 
ــل دشــمنان  ــن دلی ــه همی گفــت: ب
ــال تفرقــه بیــن  ــه دنب مــا و شــما ب
ــدا  ــف خ ــه لط ــی ب ــد ول ــا بودن م

ــدند. ــق نش موف
علی رغــم  کــرد:  تصریــح  وی 
جنگــی کــه صــدام بــه دو ملــت 
ــگ  ــد از جن ــود بع ــرده ب ــل ک تحمی
ــت  ــا دو مل ــن بعثی ه ــن رفت و از بی
ــد و  ــع کردن ــادالت جام ــر مب ــا یکدیگ ــراق ب ــران و ع ای
مــا هیــچ گاه نمی بینیــم کــه یــک ایرانــی یــا عراقــی در 

ــد. ــی کنن ــاس بیگانگ ــر احس ــور یکدیگ کش
در ادامــه دبیــر کل حــزب فضیلــت نیــز گفــت: مراتــب 
ســپاس خــود از ایــران را در حضــور آقــای والیتــی 
ــه خاطــر حمایت هایــی کــه ایــران در  اعــام کــردم و ب

ــم. ــکر می کن ــت تش ــا داش ــت از م ــل تروریس مقاب
موســوی خاطرنشــان کــرد: مواضــع جمهــوری اســامی 
پــس از تهاجــم وحشــیانه داعــش بــه عــراق به گونــه ای 
بــود کــه پیوندهــای مشــترک گذشــته را قوی تــر 
کــرد و هــر دو ملــت را در یــک اردوگاه قــرارداد.وی 
ــا اشــاره بــه خــروج داعــش از عــراق اظهــار داشــت:  ب
ــش  ــت داع ــد از شکس ــراق بع ــه در ع ــی ک چالش های
رخ خواهــد داد از حساســیتی برخــوردار اســت کــه 

ــت. ــش نیس ــر از دوران داع ــت آن کمت اهمی



کوتاه اخبار 
فقط ۱۰ برند پوشاک خارجی مجوز 

دارند
و  نســاجی  صــادرات  و  تولیــد  اتحادیــه  نایب رئیــس 
پوشــاک ایــران بــا بیــان اینکــه هنــوز بســیاری از برندهــای 
خارجــی براســاس دســتورالعمل ســاماندهی بازار پوشــاک 
ــد  ــًا ۱۰ برن ــت: فع ــد، گف ــت نکرده ان ــوز الزم را دریاف مج

ــد.  خارجــی مجــوز فعالیــت دارن
بــه گــزارش اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک 
ایــران، بهــرام شــهریاری بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۷ شــهریور 
ســال گذشــته دســتورالعمل جدیــد وزارت صنعــت، معــدن 
ــاغ  ــازار پوشــاک کشــور اب ــرای ســاماندهی ب و تجــارت ب
شــد، اظهــار داشــت: براســاس ایــن دســتورالعمل برندهــا 
ســه مــاه فرصــت داشــتند تــا نســبت بــه عملکــرد خــود 
رونــد قانونــی را انجــام و مجــوز رســمی فعالیــت را کســب 
کننــد در غیــر ایــن صــورت فعالیــت آن هــا در کشــور 

غیرقانونــی اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته باوجودایــن فرصــت 
ــط  ــت توس ــوز فعالی ــذ مج ــرای اخ ــی ب ــه ماهه اقدام س
برندهــا انجــام نشــد، افــزود: در آبــان مــاه ســال گذشــته 
ــژه ای  ــروه وی ــن دســتورالعمل کارگ ــر ای ــرای اجــرای بهت ب
تشــکیل شــد تــا اقدامــات الزم انجــام شــود امــا متأســفانه 
هنــوز نتوانســته ایم بــه تمــام اهــداف خــود در اجــرای ایــن 

دســتورالعمل دســت پیــدا کنیــم.

 بازگشت دوباره تهدید خاموشی 
به کشور

ــا  ــه ب ــنبه در مقایس ــور روز یکش ــرق کش ــرف ب ــک مص پی
مــدت مشــابه در ســال گذشــته، ۱۰ هــزار مــگاوات افزایــش 
داشــته اســت تــا باوجــود گــذر از گرم تریــن روزهــای 
ســال، بــار دیگــر ســایه تهدیــد خاموشــی بــر ســر کشــور 

گســترده شــود. 
بــه گــزارش ایرنــا، مصــرف بــرق در روز یکشــنبه و در زمــان 
ــش در  ــگاوات افزای ــزار و ۱۶۶ م ــا ۱۰ ه ــرف ب ــک مص پی
مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۴۳ هــزار و ۴۲۰ 

مــگاوات بــه ۵۳ هــزار و ۵۸۶ مــگاوات رســید. 
ــا ۴  ــر ب ــن روز براب ــع در ای ــرق صنای ــرف ب ــن مص همچنی
ــه  ــا هفت ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــگاوات ب ــزار و ۲۰۷ م ه
ــته  ــش داش ــگاوات کاه ــن روزی ۱۳۲ م ــته در چنی گذش

ــت.  اس
بــر اســاس آمــار موجــود، ذخیــره بــرق نیروگاه هــای 
کشــور در روز مورداشــاره ۱۶۷۴ مــگاوات بــوده اســت.

کاهش واردات و افزایش ۶۱ 
درصدی درآمدهای گمرکی

معــاون فنــی گمــرک ایــران از افزایــش ۶۱ درصــدی درآمــد 
ــش واردات  ــم کاه ــته به رغ ــال گذش ــازمان در س ــن س ای

خبــر داد. 
ــا بیــان اینکــه  ــا فــارس، ب فــرود عســگری در گفت وگــو ب
ــات حســابداری و اعمــال نرخ هــای  ــر شــدن عملی دقیق ت
حمایتــی دولــت در واردات برخــی کاالهــا از مهم تریــن 
ــت:  ــر اســت، گف ــرک در ســال های اخی دســتاوردهای گم
در ســال ۱۳۹۲ درمجمــوع ۵۰ میلیــارد دالر واردات داشــتیم 
ــذ  ــی از آن اخ ــوق گمرک ــال حق ــارد ری ــزار میلی ــه ۸۶ ه ک

شــد. 
ــان  ــه افزایــش درآمدهــای گمــرک در پای ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــم اینک ــال ۱۳۹۵ به رغ ــرد: در س ــار ک ــال ۱۳۹۵، اظه س
یافــت،  کاهــش  دالر  میلیــارد   ۴۴ بــه  واردات  ارزش 
درآمدهــای گمرکــی بــه ۱۸۱ هــزار میلیــارد ریــال رســید و 

ــرد. ــت ک ــدی را ثب ــد ۶۱ درص رش

اخبار اقتصادی

 هشدار بانک مرکزی درباره تعلل 
در اجرای »صیاد«

ــه  ــاب ب ــه ای خط ــزی در نام ــک مرک ــر کل بان دبی
مدیــران عامــل ۱۱ بانــک، در خصــوص عــدم اجــرای 
بانک هــای  ســامانه صیــاد اخطــار داد و گفــت: 
متخلــف، بــا اقــدام انضباطــی مواجــه خواهنــد شــد. 
ــر  ــدی، دبی ــود احم ــید محم ــر، س ــزارش مه ــه گ ب
ــا  ــه برخــی بانک ه ــا هشــدار ب ــزی ب ــک مرک کل بان
ــه  ــدور یکپارچ ــامانه »صیاد«)ص ــرای س ــه در اج ک
الکترونیــک دســته چک( تعلــل داشــتند اخطــار 
ــن  ــی ســازی و اجــرای ای ــدم نهای داد در صــورت ع
ــک  ــی بان ــی و تضییق ــات انضباط ــا اقدام ــامانه ب س

ــد.  ــد ش ــه خواهن ــزی مواج مرک
گفتنــی اســت ۴ بانــک دولتــی و ۶ بانــک خصوصــی 
ــد  ــار و تأکی ــود اخط ــترک باوج ــک مش ــک بان و ی
بانــک مرکــزی در پیاده ســازی ایــن ســامانه کــه بــه 
جهــت شفاف ســازی هرچــه بیشــتر درزمینــه صــدور 
دســته چک و افزایــش امنیــت و شخصی ســازی آن 
طراحــی و اجراشــده اســت تعلــل داشــته و علیرغــم 
ــاری  ــال ج ــهریورماه س ــا ش ــرا ت ــت اج ــد مهل تمدی
همچنــان از اجــرای کامــل آن ســرباز می زننــد. 
ــن  ــال ای ــا ارس ــزی ب ــک مرک ــر کل بان ــن رو دبی ازای
ــه  ــا شــهریور ب ــت ت ــد مهل ــر شــد: تمدی ــه متذک نام
ــوی  ــی از س ــکات اعام ــاره ای مش ــع پ ــت رف جه
بانک هــا بــوده و ایــن مهلــت تمدیــد نخواهــد شــد.

هزینه هر پیامک چقدر است؟
ــن  ــور تلف ــر اپرات ــتفاده از ه ــا اس ــک ب ــال پیام ارس
و  دائمــی  ســیم کارت های  دارای  کــه  همــراه 
اعتبــاری هســتند، هزینه هــای متفاوتــی دارد و از 
حداقــل ۸۸ ریــال تــا حداکثــر ۳۲۳ ریــال را شــامل 
ــا گســترش  ــه گــزارش ایســنا، اگرچــه ب می شــود. ب
ــرای  ــا ب ــران از اپراتوره ــتفاده کارب ــان ها، اس پیام رس
تمــاس و ارســال پیامــک کاهش یافتــه اســت و 
ــاس  ــراری تم ــرای برق ــًا ب ــز عمدت ــن اســتفاده نی ای
ــک  ــال پیام ــان ارس ــا همچن ــود، ام ــتفاده می ش اس
ــا  ــرار نیســت و ی ــت برق ــه شــبکه اینترن ــی ک درزمان

ــود را دارد.  ــتریان خ ــر، مش ــل دیگ دالی
بــا  فارســی  پیامــک  صفحــه  هــر  هزینــه 
ریــال   ۹۹ اول،  همــراه  دائمــی  ســیم کارت های 
اســت. ایــن عــدد بــرای پیامک هایــی کــه بــه زبــان 
التیــن نوشــته شــوند، ۳۲۳ ریــال بــه ازای هــر 

صفحــه خواهــد بــود. 
ســیم کارت های  بــا  پیامــک  ارســال  همچنیــن 
ــه ازای هــر صفحــه پیامــک  ــاری همــراه اول، ب اعتب
ــر  ــال ه ــا ارس ــه دارد و ب ــال هزین ــی، ۱۱۶ ری فارس
صفحــه پیامــک التیــن نیــز کاربــران بایــد ۲۷۴ ریال 
بپردازنــد. در اپراتــور دوم یــا ایرانســل دائمــی، هزینــه 
هــر صفحــه پیامــک فارســی ۸۹ ریــال اســت. ایــن 
عــدد بــرای پیامک هایــی کــه بــه زبــان التیــن نوشــته 
شــوند، ۱۶۰ ریــال بــه ازای هــر صفحــه خواهــد بــود. 
هزینــه ارســال پیامــک بــا ســیم کارت های اعتبــاری 
ایرانســل نیــز بــه ازای هــر صفحــه پیامــک فارســی، 
ــز  ــوده و هــر صفحــه پیامــک التیــن نی ــال ب ۱۰۵ ری
ــت.  ــد داش ــه خواه ــال هزین ــران ۱۹۹ ری ــرای کارب ب
ــی  ــیم کارت های دائم ــا س ــک ب ــال پیام ــه ارس تعرف
اپراتــور رایتــل، ۸۸ ریــال بــه ازای هــر صفحــه 
درحالی کــه  اســت.  فارســی  زبــان  بــا  پیامــک 
ارســال هــر صفحــه پیامــک بــه زبــان التیــن در ایــن 

ســیم کارت ها، ۱۵۹ ریــال هزینــه دارد. 
همچنیــن کاربــران بــرای ارســال پیامــک با اســتفاده 
از ســیم کارت های اعتبــاری رایتــل بــه ازای هــر 
ــد و  ــال می پردازن ــی ۸۹ ری ــان فارس ــه زب ــه ب صفح
ارســال پیامــک بــه زبــان التیــن نیــز ۲۲۰ ریــال بــه 

ــه دارد. ازای هــر صفحــه هزین
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ــر  ــون نف ــش از ۳ میلی ــود بی ــاید وج ش
ــده  ــث ش ــور باع ــکار در کش ــت بی جمعی
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــکاری ب ــت بی اس
معضــات دولــت دوازدهــم تبدیــل شــود. 
ــب  ــد از کس ــی بع ــه روحان ــی ک ــا جای ت
از  بــرای ۱۶ وزیــر خــود  اعتمــاد  رأی 
ــت  ــه هیئ ــتین جلس ــس، در نخس مجل
دولــت بــر ایجــاد اشــتغال تأکیــد نمــوده 
دولــت  وظیفــه  بزرگ تریــن  و گفــت: 

ــت.  ــتغال اس ــاد اش ــم ایج دوازده
بــا تشــویق جوانــان بــه تحصیــل در ادوار 
قبــل در دهــه ۹۰ ایــران شــاهد افزایــش 
بیــکار  تحصیل کرده هــای  چشــمگیر 

شــد. 

ــدود  ــه ۸۰ ح ــود در ده ــار موج ــق آم طب
بیــکار  جمعیــت  بــه  نفــر  هــزار   ۶۰۰
ــد  ــه در چن ــد حال آنک ــه ش ــران اضاف ای
ــود در حــدود  ســال گذشــته و در دهــه ن
یک میلیــون نفــر بــر جمعیــت بیــکار 
افــزوده شــد کــه بیشــتر آن هــا نیــز 

هســتند. تحصیل کــرده 
 اشتغال ضرب االجل دولت 

دوازدهم
بــرای  آمــاری  افزایــش  چنیــن  بــا 

بیــکاران جامعــه، زنــگ خطــر بــرای 
ــده  ــه صــدا درآم ــز ب ــت دوازدهــم نی دول
قول هایــی  بــه  توجــه  بــا  همــگان  و 
بــر  مبنــی  وزرایــش  و  روحانــی  کــه 
ــردم  ــب آرا م ــرای کس ــتغال ب ــاد اش ایج
و مجلــس دادنــد چشــم انتظار عملــی 

آن هســتند.  کــردن 
جلســه  اولیــن  در  نیــز  رئیس جمهــور 
هیئــت دولــت بــر ایــن امــر تأکیــد کــرده 
و گفــت: دولــت وظیفــه ای باالتــر از تولیــد 
ــول  ــاال و تح ــد ب ــدارد و رش ــتغال ن و اش
ــذب  ــی و ج ــا هماهنگ ــز ب ــادی ج اقتص
نیســت.  ممکــن  فنــاوری  و  ســرمایه 
بــرای  دادیــم کــه  بــه مــردم وعــده 
فرزنــدان آنــان، اشــتغال ایجــاد خواهیــم 
ــه در  ــتیم ک ــف هس ــروز موظ ــرد و ام ک
 مســیر تحقــق ایــن وعده هــا تــاش 

کنیم. 
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  رئیس جمهــور 
بزرگ تریــن وظیفــه دولــت دوازدهــم 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــتغال اس ــاد اش ایج
ــن  ــر از ای ــه ای باالت معتقــدم هیــچ وظیف
ــاد  ــه ایج ــدارد، البت ــود ن ــا وج ــرای م ب
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــرای جوان ــتغال ب اش
انباشــتی کــه از گذشــته وجــود دارد، 
همــه  امــا  اســت،  دشــوار  و  ســخت 
زمینــه  ایــن  در  بایــد  دســتگاه ها 
ــام  ــجمی را انج ــترده و منس ــاش گس  ت

دهند. 
روحانــی افــزود: بایــد بــا ســرمایه گذاری 
داخلــی و خارجــی و فنــاوری، تحــول 
و حرکــت بزرگــی در کشــور و در رونــد 
نماییــم.  ایجــاد  اشــتغال،  ایجــاد 
رئیس جمهــور همچنیــن فعــال کــردن 
ــی را  ــی و معدن ســایر بخش هــای صنعت
مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: کشــورمان 
در بخــش معــدن ظرفیــت بســیار زیــادی 
دارد و در دولــت قبــل اقدامــات خوبــی در 

ایــن حــوزه انجــام شــد، امــا درعین حــال 
ــه  ــر چ ــت را ه ــای کار و فعالی ــد فض بای
ــظ محیط زیســت،  ــم و حف بیشــتر بازکنی
بخش هــای معــدن و صنعــت را هــر چــه 

ــم. بیشــتر فعــال کنی
 افزایش امنیت شغلی، وظیفه 

اصلی دولت
بعدازاینکــه رئیس جمهــور بــرای وزرایــش 
حجــت را تمــام کــرد و بــر ایجــاد اشــتغال 
ــرد، وزرا  ــد ک ــی تأکی ــدار و ضرب االجل پای
نیــز ایجــاد اشــتغال را از اهــداف اصلــی ۴ 

ســال وزارت خــود دانســتند. 
ربیعــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گفــت: کاری کــه بایــد در چهــار ســال 
آینــده کنیــم ایــن اســت کــه امنیــت 
ــد  ــدرت خری ــم و ق ــر ببری شــغلی را باالت
کارگــران و بازنشســتگان را همپــای نــرخ 

ــم.  ــش دهی ــورم افزای ت
وی افــزود: برخــی از افــراد نیــز کــه 
ــوند  ــد ش ــد توانمن ــان می توانن به مرورزم
مــورد  به مرورزمــان  دولــت  ســوی  از 
شــاهد  و  می گیرنــد  قــرار  حمایــت 
اشــتغال های حمایتــی خواهنــد شــد 

و  برونــد  کار  ســر  بــه  به مرورزمــان  و 
بتواننــد توانمنــد شــوند. 

وزیــر تعــاون بــا بیــان اینکــه امــروز آقــای 
روحانــی حــل مشــکل بیــکاری و ایجــاد 
ــت  ــن اولوی ــوان مهم تری ــتغال را به عن اش
کابینــه اشــاره کــرد، گفــت: در ایــن زمینــه 
ــده اند  ــف ش ــت و وزرا موظ ــی دول تمام
ــت  ــن دو اولوی ــردن ای ــی ک ــه عمل ــه ب ک

بپردازنــد.
 972 هزار شغل در سال 9۶

عاءالدیــن ازوجــی مشــاور وزیــر کارنیــز 
هــزار  امســال حــدود ۹۷۲  داد  قــول 
شــغل توســط وزارتخانــه کار و تعــاون 

ــود.  ــاد ش ایج
اشــتغال زایی  برنامه هــای  گفــت:  وی 
ــر  ــتغال فراگی ــه اش ــل برنام ــت ذی دول
طبــق  دارد کــه  ادامــه  ســال ۹۶  بــرای 
ی  ی هــا ر ا ف گذ هد و پیش بینی ها
انجام شــده در ایــن برنامــه در ســال ۹۶ 
ــتغال زایی  ــر اش ــزار نف ــدود ۹۷۲ ه ــرای ح  ب

می شود. 
ــادی ۴.۵  ــد اقتص ــه داد: رش ــی ادام ازوج
تــا ۵ درصــد درصورتی کــه یــک رشــد 

ــرای  ــاالنه ب ــد س ــد، می توان ــدار باش پای
ــاد  ــتغال ایج ــر اش ــزار نف ــدود ۵۰۰ ه ح
ــش از  ــتغال زایی بی ــرای اش ــا ب ــد ام کن
ــروز  ــاز ام ــه نی ــر در ســال ک ــزار نف ۹۰۰ ه
کشــور اســت عــاوه بــر تحقــق ایــن رشــد 
اقتصــادی پایــدار، بایــد ظرفیت هــای 

فعلــی بنگاه هــا را توســعه داد.
 کلید حل مشکل در دست 

دولت مردان روحانی
ــا در ادوار  ــن وعده ه ــی ای ــد تمام هرچن
ــن  ــا ای ــود ام ــده ب ــان ش ــز بی ــی نی قبل
بــار نیــز مــردم و مجلــس امیدوارانــه 
ــد  بــه دولــت دوازدهــم رأی اعتمــاد دادن
و شــاید فرصتــی دوبــاره تــا بتواننــد 
ــه  ــه ریش ــه ک ــکاری در جامع ــل بی معض
دیگــر  مشــکات  از  بســیاری  اصلــی 
ماننــد بــاال رفتــن ســن ازدواج، افزایــش 
جنایــت،  و  جــرم  افزایــش  طــاق، 
ــد آوری و... اســت را حــل  کاهــش فرزن
ــی  ــر در تمام ــند ب ــدی باش ــوده و کلی نم
ــت  ــی مل مشــکات اقتصــادی و اجتماع
ایــران کــه به راســتی ســزاوار و الیــق 

هســتند. بهترین هــا 

بررسی حل مشکل بیکاری توسط دولت مردان دوازدهم؛

اشتغال، اولویت دولت روحانی

ــرد:  ــح ک ــی تصری ــواد پروتئین ــه ســوپرمارکت و م رئیــس اتحادی
ــا  ــه روی برخــی کاالهــا درج می شــود ب ــی ک گاه برچســب قیمت
ــن کاالهــا در فروشــگاه های  ــاال همــراه اســت، چراکــه ای ســود ب
ــه  ــر فروخت ــی باالت ــدی و حت ــای ۵۰ درص ــا تخفیف ه ــزرگ ب ب
ــدر  ــده کاال چق ــت تمام ش ــؤال دارد قیم ــای س ــه ج ــوند ک می ش
ــر دارد؟!  ــی باالت ــدی و حت ــف ۵۰ درص ــکان تخفی ــه ام ــوده ک ب
ســعید درخشــانی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: در ارتبــاط 
بــا برچســب هایی کــه روی کاالهــا نصــب می شــود طــی ســالیان 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــای مختلف ــا اعتراض ه ــا و باره ــته باره گذش
اســت، چراکــه الزم اســت شــرایط رقابتــی در بــازار وجــود داشــته 

باشــد. 
قیمت گــذاری  برچســب  درزمینــه  طرحــی کــه  بــا  اکنــون 
ــه  ــود ک ــاد می ش ــرایطی ایج ــه ش ــورت گرفت ــا ص ــی کااله برخ
ــه  ــود ب ــد براســاس شــرایط خ ــف بتوانن ســوپرمارکت های مختل

ارائــه تخفیف هــای دلخــواه بپردازنــد. درخشــانی همچنیــن 
معتقــد اســت اگــر ایــن طــرح اجرایــی شــود قیمــت تولیــد کاال 
معلــوم بــوده و بــه هنــگام تحویــل کاال بــه واحدهــا فاکتــوری در 

ــود.  ــه می ش ــه ارائ ــن زمین ای
ســود هــر کاال نیــز از ســوی اتحادیــه بــه واحدهــا اعــام می شــود 
تــا مشــخص باشــد چنــد درصد ســود بــرای یــک کاال می تــوان در 
نظــر گرفــت و در ایــن شــرایط شــاهد خواهیــم بــود کــه اختــاف 
قیمــت چندانــی نیــز در بــازار وجــود نخواهــد داشــت. وی ادامــه 
داد: اکنــون مــا فریــاد می زنیــم کــه چگونــه ممکــن اســت 
فروشــگاه های بــزرگ بتواننــد چنیــن تخفیف هایــی را ارائــه 
دهنــد. ایــن موضــوع بــه کار فروشــگاه های کوچــک و واحدهــای 
خــرد صدمــه می زنــد و راه مقابلــه بــا ایــن موضــوع همــان 
اســت کــه نصــب برچســب قیمــت بــر عهــده واحــد توزیع کننــده 
گذاشــته شــود و تولیدکننــده تنهــا قیمــت تولیــد را اعــام کنــد.

ارائــه ســند تک برگــی بــرای دریافــت تســهیات مســکن 
ــوی  ــد از س ــز بای ــه ای نی ــندهای دفترچ ــت و س ــی نیس الزام
ــی  ــرای متقاض ــه و ب ــرش قرارگرفت ــا موردپذی ــعب بانک ه ش

ــود.  ــده داده ش ــکیل پرون تش
بــه گــزارش ایران جیــب، درحالی کــه بســیاری از شــعب بانــک 
ــی  ــه تک برگ ــزام ب ــا ال ــان ب ــکن هم زم ــش مس ــل بخ عام
زمــان  در  مســکونی  واحدهــای  مالکیــت  اســناد  شــدن 
ــرش اســناد دفترچــه ای  ــه پذی ــال امــاک نســبت ب نقل وانتق
متقاضیــان در زمــان تکمیــل مــدارک به منظــور ثبت نــام و 
دریافــت تســهیات مســکن دچــار ابهــام بودنــد، بانک مســکن 

ــرد.  ــام ک ــع ابه ــن موضــوع رف ــا صــدور بخشــنامه ای از ای ب
بــر اســاس بخشــنامه ای کــه بــا همیــن موضــوع طــی روزهــای 
اخیــر صادرشــده اســت بانــک عامــل بخــش مســکن اعــام 
ــند  ــه س ــه ای ب ــناد دفترچ ــل اس ــت تبدی ــی از باب ــرده الزام ک

تک برگــی در زمــان تشــکیل پرونــده بــرای پرداخــت تســهیات 
بــه متقاضیــان نــدارد و حتــی در زمــان پرداخــت تســهیات نیز 
ارائــه ســند دفترچــه ای کفایــت کــرده و ازنظــر بانــک مســکن 
ســند دفترچــه ای و ســند تک برگــی مالکیــت واحدهــای 
مســکونی بــه لحــاظ اعتبــار بــرای تشــخیص هویــت امــاک و 
مالــکان آن هــا اعتبــاری برابــر دارنــد. درواقــع مطابــق بــا ایــن 
ــی  ــر روی ملک ــراد ب ــت اف ــت و مالکی ــراز هوی ــنامه، اح بخش
ــه ای  ــناد دفترچ ــکان اس ــه و مال ــاک قرارگرفت ــخص، م مش
ــند  ــه س ــه ارائ ــازی ب ــکن نی ــهیات مس ــت تس ــرای دریاف ب

ــد.  ــی ندارن تک برگ
به این ترتیــب، متقاضیــان دریافــت تســهیات درصورتی کــه 
اســناد مالکیــت دفترچــه ای معتبــر در اختیــار داشــته باشــند 
ــان  ــرف زم ــازی به ص ــکن نی ــهیات مس ــت تس ــرای دریاف ب

ــد. ــی ندارن ــناد تک برگ ــت اس ــرای دریاف ب

4  ۳۰ درصد؛ افزایش تولید واحدهای 11
میان دست پتروشیمی

درصد؛ افزایش برداشت پسته درصد؛ افزایش ارزش یورو 
نسبت به دالر

 4 بــا  پتروشــیمی  میان دســت  واحدهــای  تولیــد  ظرفیــت 
درصــد رشــد از 36 درصــد در ســال 1392 بــه 40 درصــد در 

ســال 1395 رســیده اســت.
برداشــت پســته امســال بــا رشــد 30 درصــدی بــه 230 تــا 

250 هــزار تــن خواهــد رســید.
در پــی سیاســت های انقباضــی بانــک مرکــزی اروپــا، امســال 

ارزش یــورو در برابــر دالر آمریــکا 11 درصــد افزایــش یافــت.

3 قتصـــادامروز سه شنبه 31 مرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 508 روزنامه ا

،،
معضــل بیــکاری در جامعــه ریشــه 
اصلــی بســیاری از مشــکالت دیگــر 
مانند باال رفتن ســن ازدواج، افزایش 
جنایــت،  و  جــرم  افزایــش  طــالق، 

کاهــش فرزنــد آوری و... اســت

سیمان خاش
شــرکت ســیمان خــاش، قدیمی تریــن کارخانــه تولیــد ســیمان در منطقــه جنــوب شــرقی 
ــار  ــاحت ۵۰ هکت ــه مس ــی ب ــه در زمین ــت ک ــتان اس ــتان و بلوچس ــتان سیس ــران، اس ای
ــه  ــرکت ب ــل ش ــا تبدی ــه ب ــت ک ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــال ۱۳۷۴ ب ــداث و از س اح
ــادار  ــورس اوراق به ــازمان ب ــال ۱۳۸۱ در س ــًا در س ــال ۱۳۷۷، نهایت ــام در س ــهامی ع س

ــه شــد.  پذیرفت
ــا  ــعه یافته، ب ــر توس ــروم کمت ــاط مح ــی از نق ــن در یک ــرار گرفت ــم ق ــرکت علیرغ ــن ش ای
تدویــن برنامــه اســتراتژیک جهــت توســعه بازارهــای فــروش محصــوالت خــود در ســطح 
کشــور و بازارهــای جهانــی و کشــف و نفــوذ در بازارهــای جدیــد، در ســال ۱۳۸۶ نســبت 
بــه اجــرای طــرح افزایــش ظرفیــت تولیــد از ۲۰۰۰ تــن بــه ۲۶۰۰ تــن کلینکــر در روز اقــدام 
و در حــال حاضــر توانایــی تولیــد و تحویــل روزانــه ۳۰۰۰ تــن انــواع ســیمان را داراســت. 
بهره بــرداری از شــرکت ســیمان خــاش عــاوه بــر بــاال بــردن تــوان ملــی و منطقــه ای در 
تولیــد محصــوالت داخلــی، باعــث ایجــاد ۵۰۰ فرصــت شــغلی مســتقیم و بیــش از ۲۰۰۰ 
فرصــت شــغلی به صــورت غیرمســتقیم بــوده کــه اثــرات مثبــت اجتماعــی و اقتصــادی آن 

در منطقــه و اســتان به خوبــی مشــهود اســت. 

کیمیای وطن

سیاســت گذاری  کمیســیون  رئیــس 
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  پایــش  و 
اتــاق  اســتراتژی  ســند  رونمایــی  از 
ــورای  ــیون و دو ش ــی، ۱۱ کمیس بازرگان
عالــی جوانــان و بانــوان بــا حضــور 
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و جمعــی 
از مســئوالن اســتان اصفهــان خبــر داد.
مصطفــی رناســی در ششــمین جلســه 

کمیســیون سیاســت گذاری و پایــش اتــاق بازرگانــی اصفهــان، تصریــح 
کــرد: ســند اســتراتژی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، ۸۰۰ صفحه و شــامل ۱۳ 
جلــد اســت کــه عــاوه بــر ۱۱ کمیســیون اصلــی ۶۴ کمیتــه زیرمجموعــه 
ــف  ــتراتژی تعری ــه اس ــر کمیت ــرای ه ــرار داده و ب ــش ق ــت پوش را تح

کــرده اســت. 
ــت،  ــه اس ــه خاورمیان ــی در منطق ــازار جهان ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــی جه ــازار مصرف ــن ب ــی بزرگ تری ــه و غرب ــیای میان ــزود: آس اف
ــس  ــرد. نایب رئی ــر ک ــه نظ ــازار صرف ــن ب ــانی از ای ــد به آس ــت نبای اس
ــان در  ــی اصفه ــاق بازرگان ــهری ات ــد ش ــگری و برن ــیون گردش کمیس
ایــن جلســه گفــت: شــورای هماهنگــی توســعه پایــدار اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان باهــدف بررســی مســیرهای توســعه اســتان و آسیب شناســی 
ــی زاده  ــی کرباس ــود. عل ــدازی می ش ــاق راه ان ــی ات ــش اجرای آن در بخ
افــزود: در ســند توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد ۱۷ بخــش پیــش 
ــان  ــتان اصفه ــدار اس ــعه پای ــرای توس ــوان از آن ب ــه می ت ــده ک  بینی ش
بهــره گرفــت. وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری بســیار در بخــش 
صنعــت ایــران طــی چنــد دهــه گذشــته، گفــت: توســعه صنعتــی باعــث 

ــده  ــت ش ــی محیط زیس ــش آلودگ افزای
کــه مهم تریــن دلیــل آن بی توجهــی بــه 
توســعه پایــدار در توســعه صنایــع اســت. 
نایب رئیــس کمیســیون گردشــگری و 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــهری ات ــد ش برن
رشــد بی تناســب مراکــز آمــوزش در 
اســتان اصفهــان را نشــان دیگــری از 
ــدار دانســت  ــه توســعه پای ــی ب بی توجه
و افــزود: باوجــود تعــدد دانشــگاه ها 
نیــروی  عالــی،  آموزشــی  مراکــز  و 
داده  آمــوزش  اســتان  اقتصــادی  بخش هــای  موردنیــاز   انســانی 

نمی شود. 
ــاس  ــت و براس ــمند اس ــی هوش ــرمایه گذار خارج ــرد: س ــد ک وی تأکی
مؤلفه هــای توســعه پایــدار جــذب می شــود. کرباســی زاده اضافــه کــرد: 
در هــر فعالیــت اســتان بایــد نــگاه توســعه پایــدار داشــته باشــیم و هــر 

توســعه و رشــدی را به منزلــه توســعه پایــدار تعریــف نکنیــم. 
محمدرضــا ابــکا عضــو کمیســیون سیاســت گذاری و پایــش اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان در ایــن جلســه خواســتار عارضه یابــی از برنامه هــای 
ــت:  ــد و گف ــان ش ــتان اصفه ــته در اس ــه گذش ــد ده ــی چن ــعه ط توس
بــرای جلوگیــری از توســعه ناپایــدار اســتان بایــد برنامه ریــزی براســاس 

ــام داد.  ــا انج ــی مزیت ه ــدار و بررس ــعه پای توس
اتــاق  مهــدی جعفــر پیشــه نایب رئیــس کمیســیون تشــکل های 
ــازمان های  ــارکت س ــتار مش ــه خواس ــن جلس ــان در ای ــی اصفه بازرگان
دولتــی اســتان در شــورای هماهنگــی توســعه پایــدار شــد و افــزود: ایــن 
ــدار  ــدگاه توســعه پای ــان را از دی ــد مســائل اســتان اصفه شــورا می توان

دنبــال کنــد.

ــدگان و  ــه تولیدکنن رئیــس اتحادی
صادرکننــدگان مبلمــان از کاهــش 
بیــش از ۹۵ درصــدی صــادرات 
ــر  ــل در ســال های گذشــته خب مب
داد و گفــت: باوجوداینکــه هشــت 
درصــد اشــتغال زایی کشــور بــه 
ایــن صنــف مربــوط می شــود، 
ظرفیــت کارخانه هــا  درصــد   ۵۰

ــی اســت.  خال
حســن احمدیــان در گفت وگــو بــا 

ایســنا، اظهــار کــرد: در ســال های گذشــته شــعار حمایــت از 
صــادرات مرتــب تکــرار شــده امــا کمــک جــدی و بسترســازی 
مناســب بــرای عملیاتــی شــدن ایــن شــعارها وجــود نداشــته 
و بــر همیــن اســاس اکنــون می تــوان گفــت کــه کاش ایــن 

شــعارها بــه همــت ملــی تبدیــل می شــد. 
وی بــا بیــان این کــه در صــادرات مبــل و کاهــش آن در 
ســال های گذشــته موضوعــات متعــددی دخیــل بــوده 
اســت، بیــان کــرد: واردات مــواد اولیــه و ماشــین آالت از 
ــی  ــای دولت ــد حمایت ه ــه نیازمن ــت ک ــواردی اس ــه م جمل
محســوب می شــود و تاکنــون اقــدام مؤثــری در ایــن زمینــه 
ــودن آن  ــاال ب ــده کاال و ب ــت تمام ش ــه و قیم ــورت نگرفت ص
 در ایــران از دیگــر موضوعــات دخیــل در وضــع صــادرات 

است. 
ــایی  ــر شناس ــث دیگ ــرد: بح ــار ک ــن اظه ــان همچنی احمدی

کشــورهای هــدف و بازاریابــی در آن هاســت. 
نمایشــگاه های  ایــن مهــم الزم اســت در  انجــام  بــرای 

حضــور  بین المللــی  مختلــف 
داشــته و بــه بازاریابــی بپردازیــم، 
امــا بــا توجــه بــه هزینه هــای 
باالیــی کــه در ایــن بخــش وجــود 
دارد امــکان حضــور مؤثــر در ایــن 
نمایشــگاه ها فراهــم نمی شــود. 
البتــه در ایــن زمینــه دولــت به طور 
دائــم وعــده حمایــت و مشــارکت 
را  هزینه هــا  در  درصــدی   ۵۰
می دهــد، امــا تاکنــون حتــی یــک 

ــت.  ــده اس ــی نش ــز عملیات ــا نی ــن وعده ه ــد ای درص
و  عــراق  ازبکســتان،  آذربایجــان،  قطــر،  عمــان،  از  وی 
افغانســتان به عنــوان بازارهــای هــدف صادراتــی ایــران یادکــرد 
و گفــت: بااین وجــود مــا هنــوز موفــق بــه صــادرات هدفمنــد 
ــام  ــته ایم انج ــه توانس ــا کاری ک ــده ایم و تنه ــته نش و پیوس
دهیــم آن بــوده کــه حجــم صــادرات را بــا طراحــی و دیزایــن 
جدیــد حفــظ کنیــم، امــا بااین وجــود هنــوز شــاید بالغ بــر ۹۵ 
درصــد صــادرات مبلمــان ایــران در طــول چنــد ســال گذشــته 

ــد.  ــه باش کاهش یافت
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مبلمــان 
همچنیــن، اظهــار کــرد: در پنــج ســال گذشــته اتفاقاتــی رخ 
داد کــه منجــر بــه کاهــش صــادرات مبــل شــد و بدیــن ترتیب 
شــرایط به گونــه ای پیــش رفــت کــه اکنــون صــادرات مــا در 
ــت  ــون دالر اس ــت میلی ــا هش ــت ت ــدود هف ــش ح ــن بخ ای
درحالی کــه زمانــی ایــن صــادرات بــه ۴۰ میلیــون دالر رســیده 

بــود.

تولید ملی کاهش ۹۵ درصدی صادرات مبلمانسند استراتژی اتاق بازرگانی اصفهان رونمایی می شود

عصر خودرو ۱۱۸ میلیون تومان

یاریس هاچ بک 

۲۵۵ میلیون تومان

RAV۴

۲۰۱ میلیون تومان

اپتیما )فول(

۱۴۱ میلیون تومان

سراتو

۱۷۶ میلیون تومان

اسپورتیج 

۱۴۶ میلیون تومان

النترا

۱۸۸ میلیون تومان 

)new face( توسان

۱۷۴ میلیون تومان

سوناتا

سند تک برگی برای دریافت وام مسکن الزامی نیست تخفیف های ۵۰، ۶۰ درصدی از کجا آب می خورند؟!



کوتاه از نصف جهان
 بهره برداری از فاز اول 

شهرک سالمت 
در قالــب هفتــاد و دومیــن برنامــه از ســری برنامــه 
هــای هرهفتــه، چنــد افتتــاح روز گذشــته فــاز اول 
ــه  ــت ب ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــامت ب ــهرک س ش

ــرداری رســید. ــه بهــره ب صــورت رســمی ب
شــهرک ســامت بــه منظــور دسترســی آســان 
درمانــی  و  بهداشــتی  امکانــات  بــه  شــهروندان 
در ضلــع شــرقی بزرگــراه شــهید آقابابایــی و در 
مجــاورت حلقــه ســوم ترافیکــی شــهر بــا همــکاری 

بخــش خصوصــی در دســتور کار قــرار گرفــت.
شــهرک ســامت در ۵ فــاز احــداث مــی شــود کــه 
تاکنــون عملیــات اجرایــی فــاز اول و ســوم ایــن ابــر 
پــروژه تکمیــل و روز گذشــته نیــز بــا حضــور مدیــران 

شــهری بــه بهــره بــرداری رســید.

اعزام بیش از ۳۷ هزار اصفهانی 
به اردوهای جهادی 

ــان گفــت:  رئیــس بســیج ســازندگی اســتان اصفه
امســال ۳۰۰ گــروه از اســتان اصفهــان بــه اردوهــای 
جهــادی اعــزام شــدند کــه تعــداد کل شــرکت 
کننــدگان در طرح هــای اردویــی بــه ۳۷ هــزار و ۵۰۰ 

ــد.  ــر می رس نف
ــا اشــاره بــه اردوهــای بســیج  احســان هللا رضاپــور ب
ــزار و ۵۰۰   ــدود ۳۷ ه ــت: ح ــار داش ــازندگی اظه س
نفــر از اســتان اصفهــان در اردوهــای ۷ روزه و 1۰ روزه 

بســیج ســازندگی شــرکت کردنــد.

رکود بازار ادوات کشاورزی 
اصفهان 

رئیــس اتحادیــه ادوات و نهاده هــای کشــاورزی 
اصفهــان گفــت: آب زاینــده رود بــه صــورت مــداوم 
ــک  ــز خش ــا نی ــدارد و چاه ه ــان ن ــتمر جری و مس
هســتند، بنابرایــن کشــاورزان نمی تواننــد کشــت 
مناســبی داشــته باشــند بنابرایــن بــازار ادوات و 
ــرار  ــود ق ــان در رک ــاورزی در اصفه ــای کش نهاده ه

دارد. 
هوشــنگ صیرفیان پــور بــا اشــاره بــه مشــکل آب در 
اصفهــان اظهــار داشــت: نخســتین مشــکل اصفهــان 
در زمینــه ادوات و نهاده هــای کشــاورزی مربــوط 
بــه آب اســت، اصفهــان آبــی نــدارد کــه کشــاورزی 
ــت و  ــک اس ــا خش ــی چاه ه ــد، تمام ــته باش داش

ــه شــهرها هســتند. کشــاورزان در حــال کــوچ ب

فراخوان هفتمین دوره جایزه 
ادبی یوسف در اصفهان 

ــار و نشــر  ــظ آث ــاد حف ــات و نشــر بنی ــاون ادبی مع
ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان از 
ــژه  ــوع وی ــا موض ــف ب ــی یوس ــزه ادب ــزاری جای برگ

»شــهید حججــی« در اصفهــان خبــر داد. 
ــار  ــظ آث ــاد حف ــار داشــت: بنی ــان اظه ــد بلندی محم
و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه منظــور 
انعــکاس و انتقــال میــراث غنــی هشــت ســال 
دفــاع مقــدس هفتمیــن دوره جایــزه ادبــی یوســف 

را برگــزار می کنــد.

8 میلیون مجردی که شاغل اند 
ولی ازدواج نمی کنند

دبیــر ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان اســتان 
اصفهــان گفــت: طبــق آمــار رســمی 4 میلیــون بیــکار 
و 12 میلیــون جــوان مجــرد داریــم یعنــی حداقــل 8 
میلیــون نفــر مجــرد هســتند کــه شــغل دارنــد امــا 

نمی کننــد. ازدواج 
حســین زیبایــی در جلســه کمیتــه تخصصــی ســتاد 
ــالروز  ــه س ــاره ب ــا اش ــان، ب ــور جوان ــاماندهی ام س
و  زهــرا)س(  حضــرت  و  امیرالمؤمنیــن  ازدواج 
ــث  ــی بح ــد وقت ــت: چن ــار داش ــه ازدواج، اظه هفت
جداســازی امــور جوانــان از وزارت ورزش مطــرح بود 
کــه هــدف آن تشــکیل ســازمان ملــی جوانــان بــود 
امــا نهایتــًا کمیســیون فرهنگــی بــا بیــان یک ســری 
مســتدالت و دالیــل منطقــی، انجــام ایــن طــرح را 

ــرد. ــت و آن را رد ک ــر دانس ــی بی اث ــان فعل در زم

 بازگشت حجاج از 
نیمه دوم شهریور ماه 

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــارت اس ــج و زی ــرکل ح مدی
ــخص  ــاج مش ــق حج ــت دقی ــان بازگش ــوز زم هن
نیســت امــا بــه احتمــال زیــاد 1۵ شــهریور بــه ایــران 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدی ب ــا زاه ــد. غامرض ــاز می گردن ب
ــت:  ــار داش ــال اظه ــج امس ــی در ح ــوت 4 حاج ف
ــال  ــد و ح ــان نبودن ــان از اســتان اصفه ــن حاجی ای

ــت. ــوب اس ــی خ ــان اصفهان ــام حاجی تم

 دیدار مجازی با مشاهیر
 تخت فوالد

مدیــر مجموعــه تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی 
تخــت فــوالد اصفهــان گفــت: مجموعــه تخــت فــوالد 
ــد  ــی توانن ــراد م ــه اف ــرده ک ــف ک ــینی تعری اپلکیش
ــا نصــب آن از قابلیــت هایــی همچــون اطاعــات  ب
ــون در  ــاهیر مدف ــاع، مش ــا و بق ــه تکای ــوط ب مرب
ــوالد و  ــت ف ــمار تخ ــم و روزش ــوالد، تقوی ــت ف تخ

ــد. ــتفاده کنن ــازی اس ــد مج ــت بازدی درخواس
ــوالد  ــت ف ــرد: تخ ــژاد اظهارک ــرک ن ــی مع ــید عل س
در اصفهــان نگیــن زیارتــگاه هــای جهــان و دومیــن 

قبرســتان مقــدس پــس از وادی الســام اســت.

مهــدی جمالــی نــژاد در مراســم تجلیــل از اعضــای 
ــار کــرد: تمــام  ســتاد هماهنگــی ســفر شــهر اظه
اجرایــی  و دســتگاه های  ارگان هــا، ســازمان ها 
اقداماتــی شایســته ای بــرای نــوروز ســال جــاری 
انجــام دادنــد تــا مســافران در شــهر پویــا و خــاق 

اصفهــان احســاس آرامــش کننــد.
وی افــزود: انســجام و همدلــی دســتگاه های 
ــده  ــهری دی ــر ش ــوروز در کمت ــام ن ــان در ای اصفه

می شــود.
ــا اشــاره بــه اینکــه تــم نــوروز  شــهردار اصفهــان ب
ســال جــاری »اصفهــان متفــاوت« بــود و بــا اینتم 
ــن  ــت: در ای ــم،  گف ــاز کردی ــود را آغ ــت خ فعالی
مــدت کشــور اصفهــان را دیــد و نــگاه نــو اصفهــان 

را پســندید.
جمالــی نــژاد بــا بیــان اینکــه خیلــی از شــهرهای 
کشــور رویکردهــای اصفهــان را بــه کار می گیرنــد، 
ــرده  ــب ک ــار کس ــدر افتخ ــان هرچق ــت: اصفه گف
و  ارگان هــا  همــه  تــاش  و  همــت  مرهــون 

سازمان هاســت.
وی گفــت: در بســیاری از شــهرها بــه دلیــل پایــان 
فعالیت هــا  شــهر،   شــورای  چهــارم  دوره  کار 
متوقف شــده امــا تــا بــه امــروز نیــز شــهر اصفهــان 

ــت. ــاح پروژه هاس ــو و افتت ــال تکاپ در ح
 باید برای اسکان مسافران نوروزی 

چاره ای اندیشید
ســتاد  رئیــس  جانشــین  مصــور  احمدرضــا 
ــز  ــان نی ــهر اصفه ــفر ش ــات س ــی خدم هماهنگ
در ایــن مراســم اظهــار کــرد: در نــورز ۹۵ و ۹۶ 
ــو  ــات ن ــازمان ها  اقدام ــا و س ــت ارگان ه ــه هم ب
ــورزی  ــان ن ــگران و میهمان ــه گردش ــده ای ب و ارزن

ــد. ــه ش ارائ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــوروز ســال ۹۶  متفــاوت 
و بســیار جــذاب بــود، گفــت: نتایــج نظرســنجی ها 
ــیار  ــاری بس ــال ج ــوروز س ــز در ن ــگران نی گردش
خــوب بــود چراکــه آنــان امســال نــوروز متفاوتــی 

را در اصفهــان گذراندنــد.
ــورای دوره  ــای ش ــه داد: از فعالیت ه ــور ادام مص
ــم  ــکر می کن ــه تش ــهرداری صمیمان ــارم و ش چه
چراکــه بــا یــک فعالیــت جمعــی شــهری خــاق 
و متفــاوت را بــه نمایــش میهمانــان نــوروزی 

گذاشــتند.
جانشــین رئیــس ســتاد هماهنگــی خدمــات 
ســفر شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه اصفهــان تنهــا 
ــی  ــافران جایگاه ــام مس ــه تم ــت ک ــهری اس ش

بــرای خــواب دارنــد امــا بایــد بــرای اســکان 
مســافران فکــری جدیــدی کــرد، گفــت: شــهرداری 
مســافران  اســکان  بــرای  چندســاله  ایــن  در 

کمک هــای فراوانــی کــرده اســت.
 اصفهان یکی از قطب های درمان است

احمدرضــا مــرادی مســئول کمیتــه اســکان ســتاد 
هماهنگــی خدمــات ســفر شــهر اصفهــان نیــز در 
ــا برنامه ریزی هــای دقیقــی  ایــن جلســه گفــت: ب
ــافران در  ــت مس ــرای اقام ــکان ب ــه اس ــه کمیت ک
ــان  ــرای آن ــکلی ب ــبختانه مش ــت، خوش ــر گرف نظ

پیــش نیامــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اســکان مســافران 
نــوروزی هتل هــا و مهمان پذیرهــا در اولویــت قــرار 
ــتیجاری،  ــازل اس ــن من ــت: همچنی ــتند، گف داش
خوابگاه هــای  آموزش وپــرورش،  مــدارس 
ــکان  ــرای اس ــدک ب ــاغ ف ــپ ب ــجویی و کم دانش
ــده  ــر گرفته ش ــوروزی در نظ ــافران ن ــت مس موق

ــود. ب
مــرادی بــا بیــان اینکــه مســافرت در ایــام نــوروز 
در کشــور  به صــورت تجمعــی اســت از همیــن 
ــی  ــهر جوابگوی ــاخت های ش ــیل و زیرس رو پتانس
ایــن حجــم جمعیــت را نــدارد، گفــت: بایــد 
ــرای اســکان مســافران  زیرســاخت های شــهر را ب

ــم. ــاء دهی ــوروزی ارتق ن
هماهنگــی  ســتاد  اســکان  کمیتــه  مســئول 
خدمــات ســفر شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
در چنــد ســال اخیــر اصفهــان به شــهر گردشــگری 

ــل شــده  اســت ، خاطرنشــان کــرد:  درمــان تبدی
اصفهــان یکــی از قطب هــای درمــان اســت از 
ــه  ــان ب ــرای درم ــن رو از شــهرهای اطــراف ب همی
شــهر اصفهــان می آینــد لــذا  بایــد بــرای اســکان 
افــرادی کــه بــرای درمــان بیمــاری خــود بــه شــهر 

ــود. ــری ش ــد فک می آین

 رشد مراکز گردشگری در شهر 
کامــران هارونــی مشــاور مدیــرکل میــراث فرهنگی 
ــا توجــه بــه سیاســت های  اســتان اظهــار کــرد:  ب
ــا   ــور ب ــی کش ــی خدمات ــزی هماهنگ ــتاد مرک س
شــعار نــوروز ۹۶ نــوروز متفــاوت فعالیــت خــود را 

آغــاز کردیــم،
ــا ۳۵۰ هــزار  وی افــزود: در مراکــز اقامتــی ۳2۰ ت
ــگاه ها،  ــا، ورزش ــکان در خوابگاه ه ــرای اس ــر ب نف
بــود کــه  پیش بینی شــده  غیــره  و  زائرســراها 

ــا 18۰ هــزار نفــر ظرفیــت بــرای شــهر  بیــن 1۵۰ ت
اصفهــان و مابقــی نیــز بــرای  2۳ شهرســتان دیگر 

در نظــر گرفتــه شــد.
مشــاور مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تأکیــد 
کــرد: در کل اســتان نزدیــک بــه 2 میلیــون  و 
8۳۰ هــزار نفــر مســافر وجــود داشــتند کــه از ایــن 
تعــداد نیــز یک میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر بــه شــهر 

اصفهــان آمــده بودنــد.
هارونــی بــا اشــاره بــه اینکــه در نــوروز ســال جاری 
بازدیــد از مراکــز جاذبه هــای گردشــگری رشــد 
ــته  ــته داش ــال گذش ــه س ــبت ب ــی نس قابل توجه
ــون و  ــوروز ۵ میلی ــام ن ــرد: در ای ــوان ک اســت، عن
4۳۰ هــزار نفــر از جاذبه هــای گردشــگری اســتان 

بازدیــد کردنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در 1۵ شهرســتان اســتان 
نمایشــگاه های صنایع دســتی برگــزار شــد، عنــوان 
کــرد: برنامه هــای فرهنگــی و هنــری در اصفهــان 
ــوان  ــز به عن ــان نی ــه اصفه ــود به طوری ک ــزد ب زبان
یــک شــهر برتــر مدیریــت گردشــگری درکل کشــور 

مطــرح شــد.
 24 کل  در  جلســه   1۵۰ داد:  ادامــه  هارونــی 
شهرســتان بــرای ســتاد هماهنگــی خدمــات شــهر 
ــد و  ــز 1۷۰۰ بن ــداد نی ــن تع ــه از ای ــد ک ــزار ش برگ

ــد. ــوب ش ــاد مص مف
مشــاور مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تأکیــد 
کــرد:  بعــد از اصفهــان نیــز کاشــان ازنظــر اقامتــی 
و بازدیــد از آثــار تاریخــی رتبــه دوم را کســب کــرد.

شهردار اصفهان:

 کشور، نگاه نو 
و خالقیت اصفهان را پسندید

ــف  ــم تحلی ــزاری مراس ــان برگ ــه زم ــاره ب ــا اش ــن ب ــح هللا معی فت
منتخبیــن پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان اظهــار 
کــرد: برابــر دعــوت فرمانــداری اصفهــان مراســم تحلیــف و شــروع 
بــه کار پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان در ســاعت 
ــام  ــاری انج ــا ج ــهریور م ــم ش ــنبه یک ــه روز چهارش ۷ و ۳۰ دقیق

خواهــد گرفــت.
وی اضافــه کــرد: برابــر قانــون شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، 
ــن هیئت رئیســه شــورای  ــف اولی ــزاری مراســم تحلی پــس از برگ
اســامی شــهر اصفهــان در حضــور فرمانــدار محتــرم بــا رأی 

مســتقیم اعضــای شــورا انتخــاب خواهــد شــد.
ــان  ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــن دوره ش ــت پنجمی ــس موق رئی
تصریــح کــرد: ســپس اعضــای شــورا بــا حضــور در گلســتان شــهدا 
و زیــارت قبــور مطهــر آن عزیــزان بــا شــهدای گران قــدر در جهــت 

خدمــت بــه مــردم و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و 
رعایــت صرفــه و صــاح شــهر و تــاش در جهــت رفــع مشــکات 

مــردم تجدیــد میثــاق خواهنــد نمــود.
وی ادامــه داد: شــورای اســامی شــهر مکلــف خواهــد بــود کــه در 
اولیــن جلســه خــود نســبت بــه تعییــن شــهردار اقــدام کنــد کــه 
ــات الزم و انجــام بررســی های  ــودن مقدم ــه طــی نم ــا توجــه ب ب
ضــروری انتظــار مــی رود کــه ایــن وظیفــه بافاصلــه بعــد از شــروع 
ــن  ــه و کوچک تری ــام پذیرفت ــهر انج ــورای ش ــمی ش ــه کار رس ب

خللــی در امــور جــاری شــهر ایجــاد نگــردد.
معیــن تأکیــد کــرد: شــورای اســامی شــهر برابــر قانــون در 
مدت زمانــی کــه از معرفــی شــهردار تــا ابــاغ حکــم شــهرداری از 
طــرف وزارت کشــور بــه طــول خواهــد انجامیــد، در صــورت ضرورت 
ــه تعییــن سرپرســت شــهرداری اقــدام خواهنــد نمــود. نســبت ب

ــتان  ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
ــع  ــن آب صنای ــه تأمی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب اصفه
اســتان  صنعــت  مهــم  چالش هــای  از  یکــی 
نــرخ  ســال گذشــته  چنــد  در  اســت، گفــت: 
بیــکاری اســتان، 2 درصــد بیشــتر از میانگیــن 
ــتغال  ــاد اش ــرای ایج ــه ب ــوده ک ــور ب ــکاری کش بی
پایــدار ناگزیــر بــه حمایــت از توســعه صنعتــی 
 و فراصنعتــی بــا رویکــرد اقتصــاد دانش بنیــان 

هستیم.
محمدجــواد بگــی مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه ســهم 
بیــش از ۵۰ درصــدی صنایــع کوچــک و متوســط در 
اشــتغال کشــور و ســهم ۹۶ درصــدی آن در صنعــت، 
ــد و  ــی، تولی ــاد مقاومت ــق اقتص ــرد: تحق ــد ک تأکی

ــا  ــا ب ــری تنه ــم رهب ــام معظ ــر مق ــتغال مدنظ اش
ــع کوچــک و متوســط  ــه از صنای ــت همه جانب حمای
کشــور مقــدور خواهــد بــود کــه بخــش عمــده ایــن 
صنایــع در شــهرک های صنعتــی کشــور ســاماندهی 

مستقرشــده اند. و 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان اصفهــان حمایــت از توســعه امکانــات 
مهم تریــن  از  یکــی  را  صنعتــی  شــهرک های 
ــور  ــتغال کش ــد و اش ــت از تولی ــای حمای راهکاره
ایــن مهــم  به طورقطــع  افــزود:  و  عنــوان کــرد 
ــع  ــت از صنای ــی در حمای ــزم مل ــاد ع ــد ایج نیازمن
ــتغال  ــاد اش ــور ایج ــدی به منظ ــای تولی و بخش ه
ــور ــهروندان کش ــتی ش ــطح معیش ــش س  و افزای

 است.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان گفــت: خیــران 
پرداخــت  ریــال صدقــه  از 8۳ میلیــارد  بیــش  اصفهانــی 
کرده انــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 2 
درصــد افزایــش داشــته اســت.حمیدرضا شــیران بــا اشــاره بــه 
عملکــرد صدقــات پرداختــی شــهروندان در چهارماهــه نخســت 
امســال اظهــار داشــت: مشــارکت مــردم در پرداخــت صدقــه در 

ــت. ــته اس ــی داش ــد خوب ــال رش ــت امس ــه نخس چهارماه
وی افــزود: 21 هــزار و ۹۶۷ صنــدوق صدقــات بــزرگ، 1۰ هــزار 
و 121 صنــدوق صدقــات متوســط و 4۶۷ هــزار و ۳۰8 صنــدوق 

صدقــات کوچــک در اســتان اصفهــان وجــود دارد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان بیــان کــرد: بیــش از 
28 میلیــارد و 41 میلیــون ریــال مربــوط بــه صنــدوق صدقــات 
ــه صنــدوق  ــوط ب بــزرگ، 4 میلیــارد و 4۳1 میلیــون ریــال مرب

صدقــات متوســط و ۵۰ میلیــارد و ۶۹۹ میلیــون ریــال مربــوط 
بــه صنــدوق صدقــات کوچــک جمــع آوری شــده اســت.

وی بــا تقدیــر از همــکاری مــردم اســتان اصفهــان اعــام 
کــرد: رســیدگی بــه امــور محرومــان و نیازمنــدان و کاســتن از 
ــا همیــاری و  ــان در اســتان، تنهــا ب گرفتاری هــا و مشــکات آن

ــد. ــد ش ــق خواه ــش محق ــردم نیک اندی ــی م همدل
وی در پایــان بــا اشــاره به اســتفاده از روش های نویــن پرداخت 
ــه نیازمنــدان  اظهــار کــرد: به منظــور ســهولت در کمک رســانی ب
می تواننــد بــا اســتفاده از تلفــن همــراه خــود بــا شــماره گیری 
و   24۰111۳۰۹14۰۷2 شماره حســاب  یــا   *88۷۷*۰۳1#
بانــک  نــزد   ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰2۵۰۹ مجــازی  کارت  شــماره 
ــه  ــه امــداد نســبت ب ــام کمیت ــه ن ــران ب ــر ای قرض الحســنه مه

ــد. ــدام کنن ــدی اق ــای نق ــز کمک ه واری

ــان  ــا بی ــان ب ــنگ بری های اصفه ــی س ــن صنف ــس انجم رئی
اینکــه بعــد از برجــام اتفــاق جدیــدی بــرای صــادرات ســنگ 
رخ نــداد، گفــت: رکــود ســاختمان بــازار را متوقــف کــرده اســت، 
ازآنجایی کــه صــادرات نیــز متوقــف اســت هــر دو مــورد 
ــد. ــم بزن ــه رق ــاع را این گون ــا اوض ــم داده ت ــت ه دست به دس

واحدهــای  فعلــی  وضعیــت  پیرامــون  احمــدی  رضــا 
تولیدکننــده ســنگ در اصفهــان اظهــار داشــت: وضعیــت صنــف 
ــان همچــون گذشــته نامناســب اســت  ســنگ بری های اصفه

ــود. ــز می ش ــر نی ــف بدت ــن صن ــرایط ای ــه روز ش و روزب
وی ادامــه داد: واحدهایــی کــه بــه دلیــل مشــکات و مســائل 
مرتبــط بــا رکــود تعطیــل همچنــان غیرفعــال هســتند و ســایر 
واحدهــا نیــز بــا ظرفیــت کمتــر و بــه شــکل نیمــه تعطیــل کار 

می کننــد.
ــاره  ــا اش ــان ب ــنگ بری های اصفه ــی س ــن صنف ــس انجم رئی

ــادرات  ــکات ص ــت: مش ــنگ گف ــادرات س ــکات ص ــه مش ب
هنــوز برطــرف نشــده اســت و در صــادرات ســنگ بــه بازارهــای 
ــکل  ــار مش ــان دچ ــران همچن ــمالی ای ــورهای ش ــراق و کش ع

هســتیم.
ــده  ــل ش ــا قف ــنگ گوی ــت س ــه کار در صنع ــان اینک ــا بی وی ب
ــاختمان  ــود س ــکل رک ــن مش ــرد: مهم تری ــح ک ــت، تصری اس
اســت کــه بــازار را متوقــف کــرده اســت، ازآنجایی کــه صــادرات 
نیــز متوقــف اســت هــر دو مــورد دست به دســت هــم داده تــا 
ــد، بعــد از برجــام هیــچ اتفاقــی  ــه رقــم بزن اوضــاع را این گون

نیفتــاده اســت.
مالیــات  حــوزه  در  مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  احمــدی   
ــود  ــوت خ ــه ق ــات ب ــزوده در مالی ــرد: ارزش اف ــان ک خاطرنش
باقــی اســت و تــا زمانــی کــه ایــن ارزش افــزوده حــذف نشــود 

صنعــت نمی توانــد روی پــای خــود بایســتد.

 چهارشنبه
روز تعیین شهردار جدید

 رشد 2 درصدی مشارکت اصفهانی ها
 در پرداخت صدقه

آتشگاه اصفهان
ــران  ــای ای ــان و از یادگاره ــی اصفه ــای تاریخ ــان از بناه ــگاه اصفه آتش
باســتان اســت. ایــن بنــا نزدیــک رودخانــه زاینــده رود اســت و ســاخت 

ــد. ــا پیــش از آن نســبت داده ان ــه دوران ساســانی ی آن را ب
آتشــگاه اصفهــان یکــی از ســه اثــر قدیمــی به جامانــده از دوران باســتان 
و ازنظــر بزرگــی ســومین اثــر موجــود در شــهر اصفهــان اســت و یکــی از 

۷ آتشــکده بــزرگ ایــران در زمــان قبــاد ساســانی اســت.
بنــای آتشــگاه آتشــدانی بــزرگ و مــدور اســت بــا دریچه هــای متعــدد. 
ایــن ســاختمان از خشــت های گلــی خــام بــه طــول و عــرض 4۰ 
ســانتیمتر و قطــر 14 ســانتیمتر ســاخته شــده و مصالــح خشــت ها، گل 

ــت. ــده رود اس ــاحل زاین ــای س ــنگ ریزه و نی ه و س
ــاز  ــگاه آغ ــه آتش ــه تپ ــًا از میان ــا تقریب ــتی بن ــزرگ و خش ــای ب پایه ه
ــه در  ــل می شــدند ک ــه ســتون هایی محکــم تبدی ــاال ب می شــوند و در ب

ــت. ــته اس ــرار داش ــا ق ــز روی آن ه ــی نی ــته اتاق های گذش
ــر  ــی بلندت ــچ بنای ــرد وجــود دارد و جــز آن هی ــی گ ــه بنای ــاالی تپ در ب
ســاخته نشــده اســت. ایــن بنــا دارای 8 گوشــه اســت و در هــر گوشــه 
یــک پنجــره هــم رو بــه بیــرون دارد. گفتــه می شــود موبــدان زرتشــتی، 

ــد. ــرار می داده ان ــاق ق ــن ات ــدس را در درون ای ــش مق آت
ایــن مجموعــه دارای اتاق هــا و ســاختمان هایی در 4 جهــت تپــه 
بــوده کــه تــا زیــر اتاقــک آتشــگاه ادامــه می یافته انــد. در بافــت 
ــه  ــوان ســوراخ های زیــادی را دیــد کــه ب ــا می ت ســاختمان های ایــن بن

ــت. ــده اس ــده ش ــان کن ــت گنج یاب دس
در اطــراف ایــن آتشــدان در ســطحی پایین تــر اتاق هــای زیــادی 
ســاخته بودنــد کــه بــه علــت خــام بــودن خشــت ها در مجــاورت بــاد و 
ــای ایــن اتاق هــا در شــمال و  ــد. بقای ــاران به مرورزمــان از بیــن رفته ان ب

ــت. ــده اس ــرقی برجای مان ــمال ش ش
ایــن آتشــدان دارای ۷ پنجــره بــزرگ قــدی و یــک در ورودی اســت کــه 
آتــش درون آن از تمامــی جهــات قابــل دیــد بــوده اســت. ارتفــاع ورودی 
ــر  ــل ب ــور کام ــت و به ط ــراف اس ــطوح اط ــه از س ــد پل ــدازه چن آن به ان
تمامــی مجموعــه و کــوه وقــوف دارد. در داخــل آن در بــاالی در و تمامــی 

ــد. ــرار دارن ــی ق ــا طاقچه های پنجره ه
از  یکــی  به عنــوان  تاریــخ  طــول  در  اصفهــان  آتشــگاه  مجموعــه 
جایگاه هــای آتــش مقــدس و در دوره هــای اخیــر بــه دلیــل موقعیــت 
مذهبــی و تفریحــی همــواره موردتوجــه مــردم اصفهــان و اطــراف بــوده 

اســت.

ــا اصحــاب  رســول زرگرپــور در نشســت خبــری ب
رســانه اظهــار کــرد: بــه مناســبت هفته دولــت و در 
ــای  ــا و پروژه ه ــم طرح ه ــت دوازده ــدای دول ابت
زیــادی در اســتان اصفهــان افتتــاح خواهــد شــد 
ــا اعتبــار  علی رغــم اینکــه 12 هــزار و ۷۰۰ پــروژه ب
1۰۵ هــزار میلیــارد ریــال در دولــت یازدهــم افتتاح 

شــده بــود.
وی ادامــه داد: از ۳۷۰ طــرح قابل واگــذاری در 
اســتان اصفهــان، 1۶۰ طــرح بــه بخــش خصوصی 
واگــذار خواهــد شــد و جریــان واگــذاری طرح هــا 
ــراث  ــده پروژه هــای می ــد خــورده اســت، عم کلی
فرهنگــی و ورزشــی نیازمنــد واگــذاری بــه بخــش 
خصــوص اســت؛ همچنیــن آموزش وپــرورش 

نیــز در اولویــت واگــذاری پروژه هاســت؛ اگــر 
برخــی از پروژه هــا بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
نشــود شــاید تــا چندیــن ســال دیگــر هــم دولــت 

ــه اتمــام برســاند. ــن پروژه هــا را ب ــد ای نتوان
 انتخاب یک نقطه مشخص برای 

احداث شهرک طال
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت پیگیــری بــرای 
ــد:  ــر ش ــان متذک ــا در اصفه ــهرک ط ــداث ش اح
ــه  ــع کلی ــا تجمی ــهرک ط ــداث ش ــدف از اح ه

ــزی  ــت مرک ــه در باف ــت ک ــی هایی اس طافروش
شــهر و اطــراف میــدان امــام )ره( قــرار دارنــد؛ اگر 
کلیــه ایــن طافروشــی ها در یــک نقطــه متمرکــز 
ــد  ــی خواه ــادی را در پ ــیار زی ــد بس ــوند فوای ش
ــا  داشــت؛ پــس از 2 ســال بحــث و تبادل نظــر ب
ــه  ــده ک ــر مقررش ــا و جواه ــف ط ــه صن اتحادی
هرچــه زودتــر یــک مــکان بــرای احــداث شــهرک 
ــرای  ــا پیگیری هــای الزم ب ــد ت طــا انتخــاب کنن

ساخت وســاز صــورت گیــرد.

 پیشرفت ۷0 درصدی مصوبه 9 ماده ای 
حوضه آبریز زاینده رود

اســتاندار اصفهــان در رابطــه بــا طــرح ۹ مــاده ای 
ــن  ــت: در ای ــراز داش ــده رود اب ــز زاین ــه آبری حوض
ــه را  ــه ســرعت الزم ــاده وجــود دارد ک ــرح 2 م ط
ــدد  ــی رود و درص ــش م ــدی پی ــا کن ــته و ب نداش
ــم؛  ــال کنی ــاده را فع ــن 2 م ــه ای ــتیم ک آن هس
دولــت  در  تحــوالت  و  تغییــر  بــا  امیدواریــم 
ــدا  ــه را پی ــرعت الزم ــاده س ــن 2 م ــم ای دوازده

کنــد، یکــی از ایــن 2 مــاده طرح هــای توســعه ای 
اســت کــه بایــد بــه مرحلــه اجــرا برســد کــه بیش 
از آنکــه مشــکات مالــی و مهندســی داشــته 

ــت. ــه اس ــی مواج ــکات اجتماع ــا مش ــد ب باش
برداشــت های  از  وی اضافــه کــرد: جلوگیــری 
ــت  ــی اس ــر از ماده های ــی دیگ ــز یک ــاز نی غیرمج
ــاده ای  ــرح ۹ م ــری ط ــد پیگی ــرعت رون ــه س ک
ــه  ــدی مواج ــا کن ــده رود را ب ــز زاین ــه آبری حوض
کــرده اســت امــا پــس از ورود شــورای امنیــت و 
کمیســیون امنیــت ملــی کشــور بــه نقــاط خوبــی 
رســیده اســت؛ براســاس برآوردهــای صــورت 
گرفتــه بــاالی ۷۰ درصــد مصوبــه ۹ مــاده ای 
حوضــه آبریــز زاینــده رود پیشــرفت داشــته اســت.

#اصفهان_گردی

امروز سه شنبه 31 مرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 508 روزنامه4 اصفهان
کوتاه از شهرستان ها

 پلمپ کارگاه تولید زغال 
در آران و بیدگل

 رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان آران 
و بیــدگل از پلمــب یــک کارگاه آالینــده تولیــد زغــال در 

کویــرات آران و بیــدگل خبــر داد.
اللهیــار دولتخــواه بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
ایــن واحــد بــه دلیــل عــدم نصــب فیلتــر موجــب بــروز 
آلودگــی هــوا در محــدوده روســتای محمدآبــاد بخــش 

کویــرات شــده بــود.
ــی  ــکایات مردم ــرح ش ــس از ط ــرد: پ ــح ک وی تصری
انســانی  محیط زیســت  شــدن  آلــوده  دلیــل  بــه 
ــت  ــکایت اداره حفاظ ــد، ش ــن واح ــط ای ــه توس منطق
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــم و ب ــت تنظی محیط زیس

ــد. ــب ش ــه، پلم ــم مربوط ــدور حک ــا ص ــه ب ــد ک ش

 افتتاح چهار پروژه عمرانی 
در شهر نطنز

بــا حضــور نماینــده مــردم نطنــز در مجلــس، فرمانــدار، 
اعضای شــورای اســامی شــهر نطنز و ســایر مســئولین 
بــازار، هنرســرای قلــم و  چهــار پــروژه کتابخانــه، 
ــارد  ــر 18 میلی ــاری بالغ ب ــا بااعتب ــه پیاده روه مجموع

ــاح شــد. ــال افتت ری
ســید محســن تجویــدی شــهردار نطنــز در آییــن 
ــن )ع( گفــت:  ــه حضــرت امیرالمؤمنی ــاح کتابخان افتت
ایــن کتابخانــه در مدت زمــان کمتــر از دو ســال و 
ــاری  ــی زاده انص ــدر تق ــوم ب ــه مرح ــارکت ورث ــا مش ب
ــه  ــد و ب ــاخته ش ــهرداری س ــر ش ــرای کوث در فرهنگس

رســید. بهره بــرداری 

 اجتماع بزرگ مدافعان حرم 
در نجف آباد

ــاع  ــاء اجتم ــرب و عش ــاز مغ ــا نم ــان ب ــروز هم زم ام
ــوای  ــا ن ــت ب ــم امنی ــرم و حری ــان ح ــزرگ مدافع ب
ســید رضــا نریمانــی در مســجد جامــع شــهرک آزادگان 

برگــزار می شــود. نجف آبــاد  شهرســتان 
اجتمــاع بــزرگ مدافعــان حــرم و حریــم امنیــت 
ســپاه  انتظامــی،  نیــروی  همــکاری  بــا  عمومــی 
پاســداران انقــاب اســامی  و پایــگاه مقاومــت بســیج 
ــاد برگــزار می شــود. امــام علــی )ع( امــروز در نجف آب

 مسابقات قوی ترین مردان 
در تیران و کرون

مدیــر اداره ورزش و جوانــان شهرســتان تیــران و کــرون 
ــان  ــتان اصفه ــردان اس ــن م ــابقه قوی تری ــت: مس گف
بــا نــام شــهید مدافــع حــرم محســن حججی در شــهر 

تیــران در 2۷ مردادمــاه ســال جــاری برگــزار شــد.
مهــدی مــرادی اظهــار کــرد: در این ســری از مســابقات 
ــهرضا،  ــن، ش ــدران، قزوی ــتان های مازن ــر از اس 1۹ نف
ــان،  ــران شــیراز، ســمنان، اصفه ــه، شــهر ری، ته مبارک

همــدان و تیــران شــرکت کردنــد.

تخریب برج هزارساله در زواره
ــی  ــای انتظام ــه مقام ه ــت: ب ــتان گف ــدار اردس فرمان
شهرســتان دســتور داده شــده تــا نهایــت ســعی خــود را 
به منظــور دســتگیری عامــل یــا عامــان ایــن تخریــب 

انجــام داده و بــا آن هــا برخــورد کننــد.
ــی از  ــت: یک ــگاران گف ــع خبرن ــور در جم ــا غی علیرض
ــتگیر  ــتان دس ــرقت در اردس ــای س ــن بانده بزرگ تری
ــود  ــد از مدت هــا قبــل شناسایی شــده ب شــد؛ ایــن بان
ــه لحــاظ جابجایــی امــکان دســتگیری وجــود  ولــی ب

ــا باالخــره در اردســتان دســتگیر شــد. نداشــت ت

توقیف محموله 4.8 میلیارد 
ریالی در خوروبیابانک 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان خــور و بیابانــک از توقیف 
محمولــه لوازم یدکــی خــودرو قاچــاق بــه ارزش چهــار 
میلیــارد و 8۰۰ میلیــون ریــال در ایــن منطقــه خبــر داد.

ــتگاه  ــوران ایس ــت: مأم ــی  گف ــت خلیل ــرگرد نعم س
حیــن  خوروبیابانــک  شهرســتان  رشــیدی  شــهید 
کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک کامیــون کشــنده 
مشــکوک و بــرای بررســی بیشــتر آن را متوقــف کردند.

به بار نشستن باغ پسته باغدار 
نمونه جرقویه ای 

بــاغ پســته باغــدار نمونــه جرقویــه ای از توابــع اصفهــان 
بــا افزایــش بازدهــی 2۰ درصــدی بــه بــار نشســت.

مدیــر امــور باغبانــی مدیریــت جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان اصفهــان گفــت: علــی ایروانــی در پــی 
ــوی  ــاح الگ ــرح اص ــرای ط ــا اج ــا ب ــالی ه خشکس
کشــت، در زمیــن مزروعــی خــود بــاغ پســته احــداث 
کــرد کــه پــس از هفــت ســال میــوه اش بــه بــار 

نشســته اســت.

افتتاح و بهره برداری از 200 طرح 
عمرانی شهرداری شاهین شهر 

شــهردار شاهین شــهر حســین امیــری در نشســتی بــا 
ــهر  ــارم شاهین ش ــامی دوره چه ــورای اس ــای ش اعض
اظهــار کــرد: 2۰۰ طــرح کوچــک و بــزرگ عمــران 
شــهری در 2۶ مــاه اخیــر در شاهین شــهر بهره بــرداری 

شــده اســت.

 صعود کوهنوردان فالورجانی 
به قلّه قاش مستان دنا

مجیــد شــمس رئیــس هیئــت کوهنــوردی شهرســتان 
فاورجــان گفــت: اعضــای تیــم منتخــب هیئــت 
کوهنــوردی فاورجــان در برنامــه تمرینــی و تســت 
آمادگــی جســمانی موفــق بــه صعــود 12 ســاعته قلــه 
قــاش مســتان دنــای ســمیرم بــه ارتفــاع چهــار هــزار 

ــدند. ــر ش و 4۵۰ مت

استاندار اصفهان خبر داد:

پیشرفت 70 درصدی مصوبه 9 ماده ای حوضه آبریز زاینده رود

،،
نــوروز  ایــام  در  اصفهــان  شــهر   
فعالیت هــای متفاوتــی را اجــرا کــرد 
و ایــن فعالیــت باعــث شــد تــا کشــور 
نــگاه نــو شــهر اصفهــان را بپســندد.

بازار سنگ، همچنان در رکودتأمین آب، چالش مهم صنعت اصفهان
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کوتاه اخبار 
 »جام شهدای مدافع حرم« 

در چهارمحال و بختیاری
بختیــاری  و  چهارمحــال  آموزش وپــرورش  معــاون 
خدایــار قاســم پور اظهــار داشــت: مســابقات فوتبــال 
ــود شــهید  ــع حــرم یادب ــه جــام شــهدای مداف چهارجانب
ــال  ــی فوتب ــای مل ــور تیم ه ــا حض ــی ب ــن حجج محس
دانش آمــوزی جمهــوری اســامی ایــران و منتخــب 
ــی«  ــم ب مل ــارس »تی ــوزی اســتان ف ــال دانش آم فوتب

می شــود. برگــزار 

 دستگیری باند سارقان پسته 
در زرند

ســرهنگ نورعلــی چوگانــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
زرنــد در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت: بــه دنبــال 
وقــوع چندیــن فقــره ســرقت پســته از باغــات روســتای 
محمدآبــاد شهرســتان زرنــد، مأمــوران پاســگاه ایــن 
شــبانه روزی  پیگیری هــای  و  تــاش  بــا  روســتا 
توانســتند بانــد ســارقان پســته را شناســایی و آن هــا را در 

ــد. ــتگیر کنن ــان دس مخفیگاهش

کارگاه آموزشی سوارکاری در یزد 
کــودکان 6 تــا 14 ســال یــزدی بــا شــرکت در کارگاه 

آموزشــی نحــوه مواجهــه بــا اســب را فراگرفتنــد.
گفــت:  اســتان  ســوارکاری  هیئــت  رئیــس  بیــک 
امیدواریــم بــا برگــزاری این چنیــن کارگاه هایــی در آینــده 
شــاهد کشــف اســتعداد و درخشــش ســوارکاران کــودک 

ــیم. ــزدی باش ــوان ی و نوج

 دستگیری جاعل سند قضائی 
در کرمان 

ــاب  ــی و انق ــرای عموم ــتم دادس ــعبه هش ــرس ش بازپ
شــهر کرمــان از دســتگیری فــردی کــه اقــدام بــه 
ــر  ــود خب ــرده ب ــی ک ــام قضائ ــر مق ــا و مه ــل امض  جع

داد.
ــرای  ــتم دادس ــعبه هش ــرس ش ــدادی بازپ ــجاد علی س
عمومــی و انقــاب شــهر کرمــان گفــت: در پــی گــزارش 
حفاظــت و اطاعــات دادگســتری کل اســتان کرمان مبنی 
بــر جعــل امضــا و مهــر مقــام قضائــی توســط فــردی بــه 

ــن مهــم در دســتور کار قــرار گرفــت. ــام )و-خ( ای ن

کسب ۱۲ نشان برتر مسابقات 
کاراته قهرمانی 

تیــم 1۰ نفــره کاراتــه چهارمحــال و بختیــاری در مســابقات 
ــه  ــق ب ــور موف ــی کش ــیتوریو اینوئ ــبک ش ــی س قهرمان
ــا،  ــان ط ــک نش ــامل ی ــگ ش ــان رنگارن ــب 12 نش کس

ــز شــد. ــره و هشــت برن ســه نق

 کشف ۲30 راس دام قاچاق 
در خاتم 

ســرهنگ غامرضــا کشــوری جانشــین فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان خاتــم از کشــف 221 رأس گوســفند و 9 رأس 
ــال  ــون ری ــارد و 1۰۰ میلی ــه ارزش دو میلی ــاق ب گاو قاچ

خبــر داد.
ســرهنگ کشــوری گفــت: مأمــوران انتظامــی شهرســتان 
خاتــم هنــگام گشــت زنی هــای هدفمنــد در ســطح 
ــه  ــز ک ــون بن ــتگاه کامی ــه دو دس ــتحفاظی ب ــوزه اس ح

ــدند. ــکوک ش ــد مش ــام بودن ــار احش ــل ب حام

اصالح نقاط حادثه خیز در 
جاده های چهارمحال و بختیاری 

احمــد جمشــیدی مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از ابتــدای ســال 
ــی  ــز در محورهــای مواصات جــاری 12۷ نقطــه حادثه خی
اســتان آشکارســازی شــد و مــورد اصــاح دیــد در قــوس 

قــرار گرفــت.
وی افــزود: از ایــن میــزان ۵4 نقطــه در محورهــای 
اصلــی و ۷۳ مــورد در راه هــای فرعــی بــوده اســت و ایــن 

ــت. ــد داش ــه خواه ــان ادام ــات همچن عملی

 کشف ۲08 کیلو مواد افیونی 
در یزد 

ــده فرماندهــی انتظامــی اســتان از  ــاون هماهنگ کنن مع
کشــف 1۳۵ کیلــو تریــاک و ۷۳ کیلو حشــیش خبــر داد.

ســرهنگ محمــود میرحســینی گفــت: مأمــوران از خبــری 
ــواد  ــه م ــک محمول ــا ی ــان ب ــت قاچاقچی ــون حرک پیرام
ــای  ــرل محوره ــور کنت ــن منظ ــه همی ــع و ب ــدر مطل مخ

ــت. ــرار گرف خروجــی در دســتور کار ق

 ۱۱۴ مأموریت اطفاء حریق 
در شهرکرد

علیپــور  مجیــد  شــهرکرد  آتش نشــانی  مدیرعامــل 
اظهــار داشــت: از نظــر کمــی 114 مأموریــت از مجموعــه 
مأموریت هــای ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری شــهرکرد مربــوط بــه اطفــاء حریــق علفزارهــا، 
کاه و کلــش، پارک هــا، گندم زارهــا و منابــع طبیعــی بــوده 
ــث  ــز در مباح ــراف نی ــتاهای اط ــهرها و روس ــه ش ــه ب ک
ــع  ــژه در آتش ســوزی مرات ــق، به وی ــاء حری ــی و اطف ایمن

ــت. ــرده اس ــانی ک خدمات رس

 کاراته کاهای یزدی در لیگ جهانی 
کاراته وان ترکیه 

ــی  ــگ جهان ــه مســابقات لی ــه اســتان ب ــدگان کارات نماین
ــد شــد. ــزام خواهن ــه اع ــه وان ترکی کارات

ســنی  رده  در  وان  جهانــی کاراتــه  لیــگ  مســابقات 
بزرگســاالن از تاریــخ 29 شــهریور الــی 4 مهرمــاه در 
کشــور ترکیــه شــهر اســتانبول برگــزار می گــردد کــه ســحر 
کرجــی و یگانــه الســادات حســینی، نماینــدگان اســتان 

ــتند. ــابقات هس ــن مس ــزد در ای ی

ــزد  ــه ای ی ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
گفــت: حیاتی تریــن موضــوع اســتان، 
ــد در مدیریــت آن  آب اســت ازایــن رو بای
ــه  ــا ب ــم ت ــتفاده کنی ــی اس ــرد جمع از خ
ــم. ــدار در اســتان دســت یابی توســعه پای

جمــع  در  زاده  جوادیــان  محمدمهــدی 
اســتان  زیســت محیطی  تشــکل های 
بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری کــه فرمودنــد »مســئله مهــم 
ــراز  ــت« اب ــئله آب اس ــزد، مس ــتان ی اس
داشــت: بــرای دســتیابی بــه توســعه 
پایــدار نیــاز بــه همــکاری همــه ارگان هــا و 
ــکل های  ــون تش ــی همچ ــای مردم نهاده
ارائــه  بــا  تــا  اســت  زیســت محیطی 
ــای  ــود راهگش ــنهادات خ ــرات و پیش نظ

ــند. ــئله باش ــن مس ــل ای ح
 وضعیت بارندگی در استان یزد

ــزد  ــه ای ی ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ــتان  ــی در اس ــت بارندگ ــان وضعی ــا بی ب
یــزد گفــت: میــزان بــارش در ســال آبــی 
96-9۵ )مهرمــاه ســال گذشــته تــا اواخــر 
مــرداد 96( ۷6.2 میلیمتــر بــوده کــه 
نســبت بــه متوســط دوره آمــاری بــا 18.6 

ــوده اســت. ــرو ب درصــد کاهــش روب
وی یــادآور شــد: متوســط بــارش اســتان 
ــر  ــم6۷.2  میلیمت ــدون شهرســتان خات ب

اســت.

 کاهش حجم روان آب های 
استان یزد

جوادیــان زاده، عوامــل کاهــش حجــم 
روان آب هــای اســتان یــزد را کاهــش، 
پراکندگــی و تغییــر نــوع بارش هــا، دخــل 
ــر  ــا و تغیی ــتر رودخانه ه ــرف در بس و تص
ــارج  ــه خ ــه ب ــان آب رودخان ــیر جری مس

از بســتر و انتقــال آن بــه گوراب هــا و 
ــه  ــر بی روی ــره ای و حف ــتخرهای ذخی اس
ــل  ــه دلی ــی ب ــاز خانگ ــای غیرمج چاه ه
و  اراضــی کشــاورزی  کاربــری  تغییــر 
مســکونی  توســعه  و  طبیعــی  منابــع 

ــت. ــتاها دانس روس
 تعداد منابع آبی استان یزد

ایــن مســئول در مــورد تعــداد منابــع 
آبــی اســتان یــزد بیــان کــرد: ســه هــزار 
و 611 حلقــه چــاه شناسایی شــده، 8۷ 
در  قنــات   6۳۰ و  هــزار  دو  و  چشــمه 
اســتان وجــود دارد کــه بــه ترتیــب 8۳۳، 
ــال  ــب در س ــون مترمکع ۳2 و 16۳ میلی
صــورت  آن  در  زیرزمینــی  آب   تخلیــه 

می گیرد.
وی اعــام کــرد: برداشــت بی رویــه از 
منابــع آب زیرزمینــی و هجــوم آب شــور، 
غیرمجــاز  آب شــیرین کن های  نصــب 
در نقــاط مختلــف دشــت های اســتان 
ــی  ــاری غرقاب ــا، آبی ــاب آن ه ــوذ پس و نف
باغــات و مــزارع موجــب شــور شــدن 
کیفیــت منابــع آب موجــود در اســتان 

ــت. ــده اس ش

ــزد  ــه ای ی ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
ابــراز داشــت: 1421 حلقــه چــاه در اســتان 
بــه کنتورهــای هوشــمند  یــزد مجهــز 
ــت  ــدام مدیری ــن اق ــا ای ــه ب ــده اند ک ش
ــر  ــاورزان امکان پذی ــود کش ــط خ آب توس

می شــود.
 صرفه جویی آب زیرزمینی

استان یزد
جوادیــان زاده در مــورد میــزان صرفه جویــی 
آب در ســفره آب زیرزمینــی از طریــق اجرای 
چاه هــای  زمســتانه  خاموشــی  طــرح 
حــدود  درمجمــوع  گفــت:  کشــاورزی 
44 میلیــون مترمکعــب در مصــرف آب 
صرفه جویــی  یــزد  اســتان  زیرزمینــی 

ــت. اس
ــد  ــزد بای ــتان ی ــود: در اس ــد نم وی تأکی
ــاوه  ــه ع ــیم ک ــی باش ــال صنایع ــه دنب ب
ــتغال زایی  ــودن، اش ــواه ب ــم آب خ ــر ک ب

و درآمدزایــی باالیــی هــم داشــته باشــد.
منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
خواســت  مربوطــه  مســئولین  از  یــزد 
بخشــی  تعــادل  و  احیــا  طــرح  تــا 
ــن  ــزد تأمی ــتان ی ــژه در اس ــورت وی به ص
ــند  ــود و س ــرا ش ــری و اج ــار، پیگی اعتب
ــرد  ــا رویک ــتان ب ــش آب اس ــعه بخ توس
برنامه ریــزی اســتراتژیک بــا همــکاری 
کلیــه دســتگاه های ذی ربــط هــر چــه 

گیــرد. قــرار  کار  دســتور  در  ســریع تر 
 اطالع رسانی و فرهنگ سازی

جوادیــان زاده در پایــان ســخنان خــود 
اطاع رســانی  امــر  در  کــرد:  اظهــار 
کمــک  بــه  نیــاز  فرهنگ ســازی  و 
تشــکل های زیســت محیطی اســت تــا 
ــه آب در بخــش کشــاورزی،  مصــرف بهین
نهادینــه  جامعــه  در  و  فرهنگ ســازی 

شــود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد

صرفه جویی ۴۴ میلیون 
مترمکعبی آب در کشاورزی یزد

نماینــده مــردم شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه گزینــه پیشــنهادی وزیــر نیــرو رأی 
اعتمــاد کســب نکــرد، گفــت: گزینــه پیشــنهادی وزارت نیــرو 

فاقــد برنامــه مشــخص بــود.
اردشــیر نوریــان افــزود: نماینــدگان اســتان های خوزســتان 
برنامه هــای  ارائــه  بختیــاری خواســتار  و  و چهارمحــال 
مشــخص از گزینــه پیشــنهادی وزارت نیــرو شــدند کــه وزیر 
پیشــنهادی برنامــه مشــخصی در ایــن زمینه هــا ارائــه نــداد.

رئیــس کمیتــه دفاعــی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی گفــت: پیــرو گایه هــای 
ــاری  ــال و بختی ــتان و چهارمح ــتان های خوزس ــردم اس م
در مــورد مســائل مربــوط بــه طــرح انتقــال آب گزینــه 
پیشــنهادی وزارت نیــرو موفــق بــه کســب رأی اعتماد نشــد.

ــتان  ــتان خوزس ــدگان 2 اس ــت: نماین ــار داش ــان اظه نوری
برنامه هــای  ارائــه  بختیــاری خواســتار  و  و چهارمحــال 
مشــخص دربــاره رعایــت حقابه هــای زیســت محیطی، 
تأمیــن و اجــرای طرح هــای کشــاورزی موجــود در منطقــه 
توســط وزارت نیــرو، طرح هــای توســعه صنعتــی اســتان در 
ــه آب شــرب ایــن دو اســتان  آینــده، برنامه هــای مربــوط ب
ــرو شــدند  ــر پیشــنهادی نی ــا 4۰ ســاله از وزی ــق ۳۰ ت در اف
ــر پیشــنهادی برنامــه مشــخصی در ایــن زمینه هــا  کــه وزی

ــداد. ــه ن ارائ
بــه گفتــه وی: بــا اتحــاد و انســجام نماینــدگان اســتان های 
ــت  ــی و دق ــاری و همراه ــال و بختی ــتان و چهارمح خوزس
ــه پیشــنهادی  ــس شــورای اســامی گزین کارشناســی مجل

ــه کســب رأی اعتمــاد نشــد. وزارت نیــرو موفــق ب

روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
چهارمحــال و بختیــاری از آب رســانی ســیار بــه 11 هــزار 

و ۷۰۰ نفــر از روســتاییان ایــن اســتان خبــر داد.
ــالی های  ــوع خشک س ــا وق ــزود: ب ــور اف ــورج احمدپ ت
اخیــر و گــرم شــدن هــوا در فصــل تابســتان، آب رســانی 
ــا  ــا ب ــده ام ــوار ش ــتان دش ــتایی اس ــق روس ــه مناط ب
تدابیــر الزم بــه همــه مناطــق آب رســانی در حــال انجــام 

اســت و مشــکلی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد.
 4۰ گذشــته  ســال  درحالی کــه  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــد، ام ــانی می ش ــر آب رس ــا تانک ــتان ب ــتای اس روس
بــا بهره بــرداری از تعــدادی مجتمع هــای آب رســانی 
در ســال جــاری، 1۰ روســتا از نعمــت آب لوله کشــی 
همچنــان  دیگــر  روســتای   ۳۰ و  شــدند  بهره منــد 

می شــود. ســیار  آب رســانی 

ــب آب  ــه 48۰ مترمکع ــرد: ماهان ــح ک ــور تصری احمدپ
از طریــق 4۰ تانکــر بــه چهــار روســتا در شهرســتان 
ــال داده  ــردگان انتق اردل و ۳6 روســتا در شهرســتان ل

می شــود.
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــار چهارمح ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
ــی  ــنیز و خراج ــتای تش ــی 2 روس ــه به تازگ ــان اینک بی
شهرســتان کیــار نیــز بــا کمبــود آب مواجــه شــده اســت، 
افــزود: بــا حفــر و تجهیــز چــاه جدیــد در ایــن 2 منطقــه 

توانســتیم کمبــود آب را جبــران کنیــم.
احمدپــور خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در مناطقــی دیگر 
ازجملــه شهرســتان لــردگان بــا اجــاره چــاه کشــاورزی و 
ــا انتقــال آب از چشــمه دزداران از  در شهرســتان اردل ب
ــه رفــع مشــکل تأمیــن  طریــق دیــزل جنــرال موفــق ب

آب در ایــن مناطــق شــدیم.

امســال عشــایر یــزد، 2 هــزار و 16 تــن شــیر و مــواد لبنــی 
ــازار مصــرف  ــه ب ــد و ب ــال تولی ــارد ری ــه ارزش 12۰ میلی ب

عرضــه کردنــد.
ــت:  ــزد گف ــایری ی ــور عش ــس اداره ام ــن زارع رئی حس
باوجــود 2 دهــه خشک ســالی و فقــر مراتــع، عشــایر ایــن 
اســتان ســاالنه پنــج هــزار تــن انــواع فرآورده هــای دامــی 
و لبنــی بــه ارزش اقتصــادی ۵۰۰ میلیــارد ریــال تولیــد و 
بــه بــازار مصــرف عرضــه می کننــد کــه ایــن میــزان تولیــد 

نقــش بســزایی در رشــد اقتصــاد منطقــه دارد.
ــتی  ــد صنایع دس ــایر در تولی ــن عش ــزود: همچنی زارع اف
خصوصــًا فــرش دســتباف ســهم بســزایی دارنــد کــه 1۵ 
ــا  ــه آن ه ــوط ب ــتان مرب ــتی اس ــد صنایع دس ــد تولی درص

اســت.

وی اضافــه کــرد: امســال عشــایر یــزد، 2 هــزار و 16 تــن 
شــیر و مــواد لبنــی بــه ارزش 12۰ میلیــارد ریــال تولیــد و 

بــه بــازار مصــرف عرضــه کردنــد.
وی یــادآور شــد: بــرای افزایــش درآمــد آن هــا 4.۵ 
بازپرداخــت  بــا  قرض الحســنه  وام  ریــال  میلیــارد 
پنج ســاله بــه ۵۵ خانــوار در شهرســتان های ابرکــوه و 
ــاص  ــز اختص ــت قرم ــد گوش ــره تولی ــرای زنجی ــم ب خات
ــت. ــده اس ــون پرداخت ش ــی از آن تاکن ــه بخش ــت ک یاف

بــه گفتــه زارع درآمــد عشــایر اســتان از طریــق پــرورش 
دام ســبک تأمیــن می شــود، عنــوان کــرد: مبلــغ 1۰ 
ــن  ــرای تأمی ــز ب ــاله نی ــهیات یک س ــال تس ــارد ری میلی
ســرمایه در گــردش بــرای تولیــد گوشــت قرمــز به عشــایر 

پرداخــت شــد.

غامعلــی دهشــیری رئیــس حفاظــت و اطاعــات 
دادگســتری اســتان یــزد گفــت: فــردی کــه ادعــای نفــوذ 
در مجموعــه قضایــی را از طریــق قاضــی بازنشســته 

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــت، شناس ــتری داش دادگس
ــک  ــتگیری ی ــه دس ــاره ب ــا اش ــیری ب ــی دهش غامعل
ــی  ــتگاه قضای ــوذ در دس ــای اعمال نف ــا ادع ــردار ب کاهب
افــزود: متهــم ایــن پرونــده بــا ارتباط گیــری فــردی کــه 
بــه اتهــام حمــل و نگهــداری مــواد مخــدر دارای پرونــده 
در دادگســتری بــود، ادعــا کــرده بــود بــا دریافــت مبلــغ 
۵۰۰ میلیــون ریــال می توانــد مشــکل قضایــی پرونــده را 

ــد. ــل نمای حل وفص
وی گفــت: پــس از وصــول ایــن خبــر بــه مراجــع نظارتی 
موضــوع جهــت بررســی دقیــق بــه کارشناســان حفاظــت 
و اطاعــات ســپرده شــد کــه مشــخص شــد فــرد جوانی 

ــوان  ــه از آن به عن ــا شــخصی ک ــای همدســتی ب ــا ادع ب
ســردار و یــا قاضــی بازنشســته یــاد می کنــد، قــول حــل 
مشــکات قضایــی، خدمــت ســربازی و مــوارد دیگــر را 
ــز  ــی را نی ــوارد مبالغ ــن م ــه ای ــه ازای هم ــد و ب می ده

ــد. ــت می کن دریاف
ــه تحصیــل مبلــغ 28۷ میلیــون  ایــن مقــام قضایــی، ب
ــان  ــاره و بی ــور اش ــرق مذک ــروع از ط ــال نامش ــال م ری
ــه  ــش ب ــه اتومبیل ــردی ک ــیاد از ف ــرد ش ــن ف ــرد: ای ک
ــت  ــوده اس ــف ب ــه در توقی ــاع بیگان ــاق اتب ــت قاچ جه
مبلــغ 4۰ میلیــون ریــال، از دو نفــر ســرباز وظیفــه دارای 
ــغ 4۷  ــی مبل ــرای نظام ــرد در دادس ــف ُخ ــده تخل پرون
ــف  ــده توقی ــم دارای پرون ــک خان ــال، از ی ــون ری میلی
اتومبیــل، 4 عــدد نیم ســکه بهــار آزادی و مبلــغ 2۰۰ 

ــود. ــرده ب ــرداری ک ــال کاهب ــون ری میلی

استانها

 گزینه پیشنهادی وزارت نیرو فاقد برنامه درباره
 آب شرب  چهارمحال و بختیاری و خوزستان بود

پنج هزار تن تولیدانواع فرآورده های دامی و لبنی 
عشایر یزد 

چشمه سیاسرد
چشــمه سیاســرد در ۵ كیلومتــری شــهر بروجــن قــرار گرفتــه اســت. هــوای 
ــی  ــا و كهنســال اطــراف ایــن چشــمه مكان ــان زیب ــوع و درخت خنــك و مطب
ــایر  ــن و س ــهر بروج ــاكنین ش ــتراحت س ــرج و اس ــرای تف ــا ب ــیار زیب بس
ــژه  ــه وی ــه همــه روزه و ب ــه طــوری ك ــه وجــود آورده اســت؛ ب گردشــگران ب
ــادی از  ــداد زی ــذار تع ــت و گ ــاهد گش ــكان ش ــن م ــل، ای ــای تعطی در روزه

ــی باشــد.  مســافران و گردشــگران م
فضاســازی هــای مناســب و ســهل الوصــول بــودن، میــل بــه بازدیــد از ایــن 

گردشــگاه را دوچنــدان كــرده اســت
منطقــه گردشــگری سیاســرد یکــی از مهمتریــن مناطــق گردشــگری اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه هــر ســاله میزبــان مســافران بســیاری از 

اســتان هــای مختلــف کشــور اســت.
ــان کهنســال موجــود در اطــراف  ــوع و سایه ســار درخت ــک و مطب هــوای خن
ــدگان  ــرای تفــرج و اســتراحت کنن ــا ب ــی بســیار زیب چشــمه سیاســرد مکان
شــهر بروجــن و ســایر گردشــگران پدیــد آورده اســت، بــه طــوری کــه همــه 
روزه و بــه ویــژه در روزهــای تعطیــل ایــن مــکان شــاهد حضــور شــمار زیــادی 

ــت. ــوار اس ــتان های هم ج ــگران از اس ــافران و گردش از مس

ایــن منطقــه مهمتریــن منطقــه گردشــگری در شــهر بروجــن و در نزدیکــی 
ــافران  ــطه مس ــن واس ــه همی ــرار دارد و ب ــتان ق ــن – خوزس ــاده بروج ج
بســیاری وارد ایــن منطقــه مــی شــوند و همیشــه ایــن منطقــه در رتبــه برتــر 

جــذب گردشــگر اســت.
ایــن منطقــه نمونــه گردشــگری هــر ســاله رتبــه یــک یــا دو جــذب بیشــترین 

مســافر و گردشــگر را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.
ــهر  ــری ش ــج کیلومت ــن درپن ــرد بروج ــگری سیاس ــه گردش ــه نمون منطق
بروجــن اســتان چهارمحــال و بختیــاری قرارگرفتــه اســت و مســافرانی کــه از 
جــاده ترانزینــی شــهرکرد - بروجــن - لــردگان - خوزســتان تــردد مــی کنــد 

همیشــه ســری بــه ایــن منطقــه گردشــگری مــی زننــد.
ــیمن،  ــکوی نش ــتی، س ــرویس بهداش ــبز، س ــای س ــفالته، فض ــاده آس ج
دسترســی بــه واحدهــای اقامتــی و پذیرایــی شــهر بروجــن، تجهیــزات جهت 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــامیدنی از امکانات ــگ، آب آش ــودکان، پارکین ــازی ک ب
ــرای آســایش و اســکان گردشــگران در نظــر گرفتــه شــده اســت.  مــکان، ب
ــه  ــا 119 هــزار نفــر جمعیــت، از شهرســتان های 9 گان شهرســتان بروجــن، ب
اســتان چهارمحــال و بختیــاری می باشــد کــه مرکــز آن ) شــهر بروجــن، بــا 
بیــش از ۵2 هــزار نفــر جمعیــت ( در فاصلــه 62 کیلومتــری شــهرکرد ) مرکــز 

ایــن اســتان ( قــرار دارد. 

#دیدنی_ها

کوتاه از استان ها
 8 مرکز سوادآموزی 

در چهارمحال و بختیاری
و  چهارمحــال  ســوادآموزی  نهضــت  رئیــس 
اظهــار داشــت: در  ارشــادی  بختیــاری مرتضــی 
آموزش وپــرورش چهارمحــال و بختیــاری تعــداد 
ــده  ــدازی ش ــی راه ان ــری محل ــز یادگی ــت مرک هش

اســت.
ــر  ــز ۵۰ نف ــر مرک ــت ه ــه ظرفی ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، تأکیــد کــرد: در شهرســتان لــردگان ســه 
مرکــز، کوهرنــگ دو مرکــز در شــهرکرد یــک مرکــز، 
ــز یــک مرکــز وجــود  اردل یــک مرکــز و فارســان نی

دارد.

اولین هتل گردشگری منوجان
گفــت:  منوجــان  فرمانــدار  صادقــی  حســین 
ــوزه  ــتغال و در ح ــوزه اش ــهیات در ح ــت تس پرداخ
دســتگاه های حمایتــی ازجملــه کمیتــه امــداد و 
ــت. ــتور کار اس ــکن در دس ــه مس ــتی درزمین بهزیس

 وی افــزود: شــرکت گهرزمیــن و معیــن اقتصــادی 
ــی  ــاد مقاومت ــوزه اقتص ــان در ح ــتان منوج شهرس
هتــل گردشــگری  منوجــان  شهرســتان  معیــن 
احــداث کــرده کــه بــا 2۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

ــت. ــام اس ــال انج در ح

افزایش دو برابری اعتبارات 
اشتغالزایی کمیته امداد 

علــی ملکپــور مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش دو برابــری 
ــاد در ســال جــاری  ــن نه ــارات اشــتغال زایی ای اعتب
ــارد  ــال ۵۰۰ میلی ــان امس ــا پای ــت: ت ــر داد و گف خب
ریــال تســهیات اشــتغال زایی دریافــت خواهــد 

شــد.

3۲ درصد مددجویان میبدی 
خودکفا شدند

ــت: ۳2  ــد گف ــتان میب ــداد شهرس ــه ام ــر کمیت مدی
درصــد مددجویــان تحــت حمایــت در ســه ماهه 
مــدت  بــا  مقایســه  در  جــاری  ســال  نخســت 
ــه خودکفایــی  مشــابه در ســال 9۵ کاهش یافتــه و ب

رسیدند.
حســین زین الدینــی اظهــار کــرد: کمیتــه امــداد 
ــال 96  ــت س ــه ماهه نخس ــد در س ــتان میب شهرس
ــا  ــت ب ــت حمای ــوار تح ــزار و ۵۷۷ خان ــک ه ــه ی ب
جمعیــت دو هــزار و ۵1۵ نفــر و 11۷ خانــوار نیازمنــد 
غیــر تحــت حمایــت )212 نفــر( خدمــات ارائــه کــرده 

اســت. 

3 هزار و 800 نفر عضو صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی 

۳ هــزار و 8۰۰ نفــر عضــو صنــدوق حمایــت از توســعه 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در اســتان چهارمحــال و 

ــتند. بختیاری هس
علــی محمــدی مقــدم مدیــرکل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 
اینکــه صنــدوق حمایــت از توســعه منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری، از اســفند ســال 1۳94 و بــا 1۰ میلیــارد 
ریــال اعتبــار فعالیــت خــود را در اســتان آغــاز کــرد 
گفــت: ۵1 درصــد ایــن ســرمایه توســط بهره بــرداران 

ــن شــد. ــت تأمی و 49 درصــد توســط دول

خشک سالی امان تفت را بریده 
است

تأثیــرات خشک ســالی در شهرســتان تفــت ماهیــت 
روســتایی بــودن ایــن شهرســتان را در معــرض خطــر 

قــرار داده اســت.
ــالی های  ــتان و خشک س ــای تابس ــش گرم ــا افزای ب
پی درپــی، مشــکل کم آبــی و کاهــش فشــار کمبــود 
شــدید آب در شهرســتان تفــت، مــردم بعضــی 
از محله هــا و روســتاهای کهنــوج بــا مشــکات 
عدیــده ای در زندگــی روزمــره خــود مواجــه شــده اند.

تشکیل ستاد ویژه هفته 
بانکداری اسالمی

ــه  ــام هفت ــا ن ــهریورماه ب ــه دوم ش ــاله هفت همه س
ــوان  ــز به عن ــهریورماه نی ــامی و 1۰ ش ــداری اس بانک
ــت. ــده اس ــذاری ش ــامی نام گ ــداری اس روز بانک

ــامی و  ــداری اس ــه بانک ــیدن هفت ــتانه فرارس در آس
به منظــور گرامیداشــت ایــن هفتــه ســتاد ویــژه 
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــامی در بان ــداری اس ــه بانک هفت

ــد. ــکیل ش ــاری تش ــال و بختی چهارمح

بهسازی ۴ هزار و ۵00 واحد 
مسکن روستایی و شهری 

ــاب  ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی ــی مدی ــهراب رئیس س
ــال  ــت: در س ــاری گف ــال و بختی ــامی چهارمح اس
جــاری 4 هــزار و ۵۰۰ واحــد مســکن در روســتاها و 
شــهرهای دارای کمتــر از 2۵ هــزار نفــر جمعیــت در 

ــود. ــازی می ش ــازی و بهس ــتان،  بازس اس
ــک هــزار و ۵۰۰ واحــد  ــداد، ی ــن تع ــزود: از ای وی اف
بــا پرداخــت 2۰۰ میلیــون ریــال تســهیات بــرای هــر 

واحــد بازســازی خواهــد شــد.

 افزایش 7 درصدی ازدواج 
در رفسنجان 

ــگاه  ــتی دانش ــاون بهداش ــی زاده مع ــد جمال  احم
علــوم پزشــکی رفســنجان در جمــع خبرنــگاران اظهار 
ــن شهرســتان 1۷ درصــد  ــار طــاق در ای داشــت: آم
ــه  ــز ۷ درصــد افزایش یافت کاهــش و آمــار ازدواج نی
و ایــن در حالــی اســت کــه آمــار ازدواج کشــوری ۵ 

ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای درص
وی بیــان کــرد: عملکــرد همــه نهادهــا ازجملــه 
دادگســتری، معاونــت بهداشــتی و دیگــر متولیــان در 

ــت. ــر اس ــوده و قابل تقدی ــر ب ــتا مؤث ــن راس ای

ــون  ــم تاکن ــرارگاه خات ــت: ق ــان گف ــهردار کرم ش
22۰ میلیــارد تومــان پــروژه در کرمــان اجــرا 
ــن  ــول و زمی ــان پ ــارد توم ــه 1۳8 میلی ــرده ک ک
ــز  ــن نی ــان زمی ــارد توم ــده و 4۰ میلی پرداخت ش

ــت. ــده اس ــه روز آین ــا س ــذاری ت ــاده واگ آم
علــی بابایــی بــا اشــاره بــه تدویــن طــرح 
گفــت:  کرمــان  آرمان شــهر  چشــم انداز 
ــرار داده  هوشمندســازی شــهر را در دســتور کار ق
ــی در  ــرح تفصیل ــازی و ط ــای شهرس و بحث ه

شــهرداری پیگیــری شــده اســت.
وی افــزود: ســند اقتصــاد مقاومتی در شــهرداری 
بــا  بایــد  تدویــن شــد و معتقدیــم  کرمــان 
ــاخت ها  ــی، زیرس ــح و اصول ــزی صحی برنامه ری

ــا ســاخته شــوند. ــن مبن ــر همی ب
ــرو در  ــزار و 8۰۰ نی ــه 4 ه ــان اینک ــا بی ــی ب بابای
شــهرداری کرمــان فعالیــت می کردنــد گفــت: در 
راســتای چابــک ســازی اداری، نیــروی انســانی، 
جایگاه هــا و ســاختارها را اصــاح کردیــم و یــک 
هــزار نفــر از کارکنــان بخش هــای مختلــف را 
بــه بخــش خصوصــی واگــذار و ۳۰۰ نفــر از 
کارکنانــی کــه بیــش از ۳۰ ســال کارکــرده بودنــد، 

ــدند. ــته ش بازنشس
تقاطــع  هشــت  راه انــدازی  کــرد:  اظهــار  وی 
بافــت  پروژه هــای  مرمــت  غیرهمســطح، 
تاریخــی و افــق گردشــگری 14۰4 کرمان بخشــی 
از فعالیــت شــهرداری کرمــان در 2 ســال گذشــته 

ــت. ــوده اس ب
بابایــی گفــت: تقاطــع آزادی ۷۰ درصــد پیشــرفت 
ســه  از  زیرگــذر  ایــن  در  و کار  دارد  فیزیکــی 
جبهــه در حــال انجــام اســت و بــه زودی افتتــاح 
می شــود و تقاطــع ولیعصــر نیــز در آینــده بســیار 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــک ب نزدی
پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  شــهردار 
ــان؛  ــد شــهری کرم نیمه تمــام و پروژه هــای جدی
افــزود: شــهرداری کرمــان 2 هــزار میلیــارد تومــان 
پــروژه را اجــرا کــرده کــه بــا تکمیــل ایــن طرح هــا 
کرمــان بــه یــک زیرســاخت خــوب بــرای جــذب 
ــد رســید. ســرمایه گذار بخــش خصوصــی خواه

وی تصریــح کــرد: شــبانه 4۰۰ تــن زبالــه از 

ســطح شــهر کرمــان جمــع آوری می شــود و 
فعالیت هــای روزمــره بســیاری در شــهرداری 

می گیــرد. صــورت 
بابایــی بــه 1۳ هــزار و ۵۰۰ هکتــار مســاحت 
ــزار و ۵۰۰  ــک ه ــت: ی ــرد و گف ــاره ک ــان اش کرم
هکتــار بافــت فرســوده و از این میــزان ۵۰۰ هکتار 
ــوان  ــار به عن ــه 1۵۰ هکت ــت تاریخــی اســت ک باف
ــت. ــده اس ــان تعریف ش ــگری کرم ــور گردش مح

حیاتیــه  مدرســه  تجهیــز  و  مرمــت  بــه  وی 
ــان در  ــهر کرم ــاغل ش ــوزه مش ــوان اکونوم به عن
بــازار اشــاره کــرد و گفــت: مرمــت حمــام بــاغ لــه 
ــا ۷۰  ــا ب ــر زیربن ــزار و 1۰۰ مت ــک ه ــا ی ــان ب کرم
درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال انجام اســت.

و  ســازی  کــف  افــزود:  کرمــان  شــهردار 
 بدنــه ســازی بــازار کرمــان در حــال انجــام 

است.

شهردار کرمان از حوزه شهری می گوید؛

۴0 میلیارد تومان زمین آماده واگذاری به قرارگاه خاتم

،،
میلیــون   44 حــدود  درمجمــوع 
مترمکعب در مصــرف آب زیرزمینی 
شــده  صرفه جویــی  یــزد  اســتان 

اســت.

دستگیری یک کالهبردار در یزد  آب رسانی سیار به روستاهای چهارمحال و بختیاری
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بهبود روند تشخیص بیماری با 

استفاده از MRI چندرنگ
ــت  ــک کنتراس ــر ی ــی ب ــی MRI مبتن ــای فعل تکنیک ه
واحــد هســتند کــه بــرای وضــوح بیشــتر تصاویــر داخــل 

ــود. ــق می ش ــار تزری رگ بیم
در متــد جدیــد در ابتــدا از دو کنتراســت اســتفاده 
می شــود کــه بــه پزشــک اجــازه می دهــد تــا در 
یک بــار MRI، چندیــن مشــخصه اعضــای داخلــی بیمــار 
را ترســیم کنــد. ایــن شــیوه می توانــد هــم یــک وســیله 
تحقیقاتــی باشــد و هــم بــه تشــخیص بیمــاری کمــک 

ــد. کن
کریــس فالســک، سرپرســت گــروه تحقیــق از دانشــگاه 
ــد: »روش  ــاره می گوی ــو، دراین ب ــزرو اوهای ــترن ری وس
ــان دو  ــخیص هم زم ــکان تش ــار ام ــن ب ــرای اولی ــا ب م
ــف را فراهــم می ســازد.« ــل کنتراســت MRI مختل عام

دو عامــل کنتراســت می تواننــد یــک بافــت خــاص 
ــان  ــرای نش ــت ب ــک کنتراس ــد و ی ــرار دهن ــدف ق را ه
ــد  ــت. روش جدی ــده اس ــالم طراحی ش ــت س دادن باف
ــع هــر  ــوری بیــن نحــوه توزی ــد مقایســه های ف می توان

ــد. ــار انجــام ده ــک بیم ــل کنتراســت را در ی عام
تشــخیص  قابلیــت  »ایــن  فالســک،  گفتــه  بــه 
ــی را  ــرداری مولکول ــی توانایــی تبدیــل تصویرب چندعامل
ــرای مطالعــات در  ــرا مســیر انتقــال اصلــی را ب دارد، زی

می کنــد.« فراهــم  بیمــاران 

 مرگ ساالنه ۴ میلیون نفر 
براثر آسم

 طبــق نتایــج ایــن مطالعــه ۳.۲ میلیــون نفــر در 
ــاری COPD جــان خــود را  ــل بیم ــه دلی ســال ۲۰۱۵ ب
ازدســت داده اند. COPD  ازجملــه مشــکالت ریــوی 
ــی از  ــن ناش ــیت مزم ــامل ورم و برونش ــه ش ــت ک اس
ســیگار کشــیدن اســت. همچنیــن طبــق ایــن گــزارش 
بیمــاری آســم باعــث مــرگ ۴۰۰ هــزار نفــر دیگــر شــده 

ــت. اس
اســت،  شــایع  بیشــتر  آســم  بیمــاری  درحالی کــه 
ــر دو  ــه ه ــد ک ــت؛ و هرچن ــار اس ــیار مرگب COPD بس
مشــکل قابل درمــان هســتند، امــا در بســیاری از افــراد 
ــخیص  ــتباه تش ــا به اش ــده ی ــخیص باقی مان ــدون تش ب
داده می شــوند. عــالوه بــر ایــن، در بســیاری از کشــورها 

ــی نباشــد. ــان در حــد کاف ــن اســت درم ممک
دانشــگاه  از  تحقیــق  تئــو ووس، سرپرســت گــروه 
واشــنگتن، دراین بــاره می گویــد: »گرچــه بســیاری 
از فاکتورهــای پرخطــر مرتبــط بــا ایــن بیماری هــا 
یــا  قابل پیشــگیری  مقرون به صرفــه  اقدامــات  بــا 
در  بیماری هــا  ایــن  بــه  امــا  قابل درمــان هســتند، 
مقایســه بــا بیماری هــای دیگــر نظیــر بیماری هــای 
ــری  ــه کمت ــت توج ــا دیاب ــرطان ی ــی، س ــی عروق قلب

می شــود.«
ــیگار  ــه س ــد ک ــان کردن ــه اذع ــن مطالع ــندگان ای نویس
کشــیدن و آلودگــی هــوا عامــل اصلــی COPD هســتند. 
ــیگار  ــرژی زا و س ــواد آل ــد م ــن باورن ــر ای ــان ب محقق

ــتند. ــم هس ــی آس ــل اصل ــیدن از عل کش

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی ویکم: توجه به نیازهای فرزند )1(
نیازهــای هــر انســانی دو دســته اند یــک دســته 
ــتند و  ــان هس ــم انس ــه جس ــوط ب ــه مرب ــی ک نیازهای
دســته دیگــر مربــوط بــه روح، روان و فکــر انســان اند، 
ــن  نیازهــای جســمی رشــد جســمانی انســان را تأمی
می کننــد و نیازهــای بعــد ملکوتــی انســان باعــث 
ــد  ــر ح ــه س ــا او را ب ــوند ت ــل او می ش ــد و تکام رش

ــانند. ــت برس ــد اوس ــای رش ــه منته ــال ک کم
ــر  ــل ظاه ــه دلی ــه ب ــت ک ــزی اس ــم چی ــه جس تغذی
ــزی اســت موردتوجــه  ــه غری ــل اینک ــه دلی ــودن و ب ب
معمــواًل  مــادران  و  پــدران  و  می گیــرد  قــرار  الزم 
بــرای  کــرد،  نخواهنــد  کوتاهــی  مــورد  ایــن  در 
فرزندشــان بهتریــن تغذیــه و بهتریــن پوشــاک و 
ــان  ــه برایش ــی ک ــات رفاه ــکن و امکان ــن مس بهتری
می کننــد  فراهــم  را  اســت  میســر  و  ممکــن 
متمرکــز  نکتــه  ایــن  بــر  را  همشــان  تمامــی   و 

می کنند.
امــا آنجــا کــه نیــاز اصلــی انســان اســت و بایــد تغذیــه 
ــی  ــرد نیازهای ــرار می گی ــری ق ــورد بی مه ــود و م بش
ــن در  ــغولیت والدی ــت مش ــه عل ــی ب ــه گاه ــت ک اس
رفــع نیــاز قبلــی بــا فراموشــی و یــا کم لطفــی مواجــه 
می گردد.البتــه هــر پــدر و مــادری کــودک را تــا ســنین 
۵ و 6 ســالگی خــوب موردتوجــه قــرار می دهنــد 
ــت و  ــل بهداش ــی از قبی ــردی و اجتماع ــای ف رفتاره
احتــرام بــه دیگــران و ... را بــه او می آموزنــد و ازآنجــا 
بــه بعــد را بــه معلــم و مدرســه می ســپارند کــه اصــل 
مطلــب همیــن اســت، ســپردن امــر تربیــت و تغذیــه 
روح و روان و تغذیــه فکــر کــه موجــب بالندگــی 
کــودک می شــود بــه جریــان رســمی تعلیــم و تربیــت 
ــت و  ــد حمای ــه نیازمن ــد بلک ــدی باش ــه کار ب ــه اینک ن

ــن اســت. ــی والدی همــکاری و همدل
بایــد توجــه داشــت کــه فرزنــد مــا در هــر مرحلــه ای 
ــر  ــت زی ــه روای ــزی اســت ب ــه چی ــد ب از ســن نیازمن

ــد؛ توجــه کنی
ــُدک ریحاَنُتــک َســْبعا َو خاِدُمــک  قــال علــی )ع(: َوَل

َســبعا ُثــمَّ ُهــَو َعــُدوُّک َاْو َصدیُقــک
ــر  ــبویی ب ــرگ خوش ــال اول ب ــت س ــدت در هف فرزن
ســاقه درخــت وجــود شماســت و در هفــت ســال دوم 
ــردار شماســت و در هفــت ســال  خدمتگــزار و فرمان ب
ســوم ممکــن اســت دشــمن بدخــواه شــما یا دوســت 

خیرخــواه شــما باشــد.
َســْبَع  َســیٌد  َاْلَوَلــُد  پیامبــر )ص( می فرماینــد:  و 
ِســنیَن َو عبــٌد َســْبَع ِســنیَن َوزیــٌر َســْبَع ِســنیَن

فرزنــد در هفــت ســال اول زندگــی آقــا و ســید پــدر و 
ــردار  مــادر اســت و در هفــت ســال دوم بنــده فرمان ب
ــدر و مــادر اســت و در هفــت ســال ســوم  و مطیــع پ
کتــاب  وزیــر خانــواده و مشــاور پــدر و مــادر اســت. از 

»اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت

در اصطــالح پزشــکی »ام.آی« یــا حملــه قلبــی، 
عبــارت از انهــدام و مــرگ ســلولی دائــم و 
غیرقابل برگشــت در بخشــی از عضلــه قلــب 
ــن  ــت ازبین رفت ــه عل ــه ب ــت ک ــوکارد( اس )می
جریــان خــون و وقــوع یک ایســکمی شــدید در 

آن قســمت از قلــب روی می دهــد.
ایــن توقــف گــردش خــون ممکــن اســت 
ــان  ــی نمای ــم قبل ــچ عالئ ــدون هی ــی و ب ناگهان
ــی )درد  ــه آنژین ــد حمل ــس از چن ــا پ ــردد ی گ

ــد. ــود یاب ــینه( نم ــه س قفس
بیشــتر حمــالت قلبــی توســط یــک لختــه کــه 
ــد  ــدود می کن ــر را مس ــای کرون ــی از رگ ه یک
ــه  ــه خــون و اکســیژن را ب ــی ک )رگ هــای خون
عضلــه قلــب می رســانند( ایجــاد می شــوند.

لختــه معمــواًل در یــک رگ کرونــر کــه قبــاًل بــه 
ــده،  ــک ش ــکلروز باری ــرات آترواس ــت تغیی عل
تشــکیل می شــود و پــالک آترواســکلروزی 
ــی دارد و  ــرک برم ــی ت ــواره رگ گاه ــل دی داخ
ایــن امــر تشــکیل لختــه را کــه »ترومبــوز« نیــز 

نامیــده می شــود، شــروع می کنــد.
لختــه درون رگ کرونــری جریــان خــون و 
اکسیژن رســانی بــه عضلــه قلبــی را مختــل 

ســلول های  مــرگ  ســبب  کــه  می کنــد 
ــی  ــه قلب ــود، ماهیچ ــه می ش ــی در آن ناحی قلب
ــاض را  ــرای انقب ــود ب ــی خ ــیب دیده توانای آس
ــده  ــی باقیمان ــه قلب ــد و عضل ــت می ده از دس
ــل  ــیب دیده وارد عم ــه آس ــران منطق ــرای جب ب

ــد. ــد ش خواه
 گاهی، استرس شدید ناگهانی 

می تواند یک حمله قلبی را شروع کند
بــه گفتــه یــک متخصــص قلــب و عــروق، از هــر 
۵ مــرگ یکــی از آن هــا مربــوط بــه حملــه قلبــی 
اســت و ایــن بیمــاری یــک علــت عمــده مــرگ 

ناگهانــی در بالغیــن اســت.
دکتــر محمدرضــا اخبــاری در گفتگــو بــا خبرنگار 
ایمنــا تأکیــد می کنــد: اگــر عوامــل خطــر 
بیماری هــای قلبــی ازجملــه دیابــت، فشــارخون 
ــترس  ــه وزن، اس ــیگار، اضاف ــرف س ــاال، مص ب
را کنتــرل کنیــم از بــروز ســکته های قلبــی 
ــک  ــی ی ــکته قلب ــا س ــم ام ــری کرده ای جلوگی

ــت. ــایع اس ــاری ش بیم
ــای  ــر درمان ه ــه اگ ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای وی ب
صحیــح و بــا ســرعت کافــی انجــام شــود، 
مریــض می توانــد بــه موقعیــت قبــل از ســکته 

ــردد. بازگ
 بزرگ ترین خطر بی توجهی به سکته 

قلبی و عالئم آن، مرگ است
متخصــص قلــب و عــروق بــا اشــاره بــه اینکــه 
را  قلبــی  ســکته های  عالئــم  بایــد  مــردم 
بشناســند کــه مهم تریــن آن هــا دردهــای ناحیــه 
قفســه ســینه، تپــش قلــب، عــرق ســرد، ســرد 
ــدن، اســت، ادامــه می دهــد:  ــی ب شــدن ناگهان
به پــای  بایــد  را  عالمت هــا  ایــن  مــردم 

ــد. ــی بگذارن ــکالت قلب مش
ســینه  قفســه  درد  می شــود:  یــادآور  وی 
می توانــد متنــوع باشــد و گاه بــه شــکل درد 
زیــر جنــاق ســینه یــا ریشــه گــردن و دســت ها 
به ویــژه دســت چــپ و گاهــی هم زمــان در 
ــد،  ــروز می کن ــانه ب ــف و ش ــت و کت ــر دودس ه
البتــه در مــواردی کــه فــرد دچــار ســکته قلبــی 
می شــود، درد ۲۰ دقیقــه طــول می کشــد و 
گســتره درد ممکــن اســت به صــورت ســنگینی 
یــا خنجــری یــا احســاس فشــردگی در قفســه 

ــد. ــان ده ــود را نش ــینه خ س
ــا  ــن درده ــد: ای ــح می کن ــاری تصری ــر اخب دکت
ــق  ــون تعری ــی همچ ــایر عالئم ــا س ــواًل ب معم

شــدید و احســاس ســردی در تمــام نقــاط 
ــمپاتیک  ــوه س ــک ق ــی از تحری ــه ناش ــدن ک ب
اســت، همــراه می باشــد کــه در ایــن مــوارد 
همچنیــن افــراد دچــار احســاس تــرس، نگرانی 
و بی قــراری، تپــش قلــب و افــت فشــارخون و 

گاه نیــز افزایــش فشــارخون می شــوند.
وی تأکیــد می کنــد: متأســفانه در بعضــی افــراد 
ــه  ــرادی ک ــالمندان، اف ــا، س ــون دیابتی ه همچ
دارای ســابقه طوالنی مــدت فشــارخون هســتند، 
ــای  ــد، خانم ه ــدید دارن ــاد ش ــه اعتی ــرادی ک اف
خیلــی چــاق و ســیگاری های حرفــه ای درد 

ــود. ــاس نمی ش ــکته احس ــی از س ناش
متخصــص قلــب و عــروق بــا اشــاره بــه اینکــه 
بزرگ تریــن خطــر بی توجهــی بــه ســکته قلبــی 
ــر  ــد: در غی ــت، می افزای ــرگ اس ــم آن م و عالئ
ایــن صــورت فــرد دچــار نارســایی قلبــی، تنگــی 
ــایی  ــم نارس ــتگی زودرس و عالئ ــس، خس تنف
قلبــی همچــون ورم پــا و تنــدی ضربــان قلــب 

ــود. ــتراحت می ش ــت و اس ــگام فعالی در هن
ــم  ــوارد عالئ ــب م ــد: در اغل ــح می کن وی تصری
بیمــاری گاســتریت یــا  بــا  ایــن ســکته ها 
ــه  ــود ک ــه می ش ــتباه گرفت ــده اش ــاب مع الته
ایــن امــر بســیار خطرنــاک اســت زیــرا در ایــن 
ــی  ــم نشــان دهنده ســکته قلب ــن عالئ ــوارد ای م
اســت کــه بیمــار بالفاصلــه بایــد بــه مرکــز 
ــکته رد  ــه س ــا منطق ــرده ت ــه ک ــی مراجع درمان

ــود. ش
 با ۳ راهکار ساده احتمال بروز سکته 

قلبی را کاهش دهید
در افــرادی کــه مبتــال بــه دیابــت هســتند 
ســکته های ســطح تحتانــی قلــب شــایع تر 
ــن  ــی از ای ــوارد درد ناش ــب م ــه در اغل ــت ک اس

می کنــد. بــروز  معــده  در  ســکته ها 
گاســتریت یــا التهــاب معــده اکثــر اوقــات 
بــا درد در ناحیــه معــده بــروز می کنــد، امــا 
نکتــه ای کــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت 
لــزوم عــدم مصــرف دارو بــدون تجویــز پزشــک 
ــرا ممکــن اســت دردی کــه در معــده  اســت زی
بــروز کــرده ناشــی از ســکته بــوده نــه گاســتریت 
درنتیجــه عــوارض ســکته قلبــی در ایــن مــوارد 

ــد. ــش می یاب افزای
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــد: اف ــاری می گوی ــر اخب دکت
ســکته قلبــی شــده اند الزامــی اســت، عــالوه بــر 
پزشــک متخصــص قلــب همــواره تحــت نظــر 
ــته  ــرار داش ــم ق ــد ه ــوارش و کب ــص گ متخص

ــی  ــای گوارش ــاد ناهنجاری ه ــا از ایج ــند ت باش
ــده و  ــاب مع ــده، الته ــم و درد مع ــژه زخ به وی
هرگونــه اختــالل در کار معــده در امــان باشــند.

ــه  ــوع ۸۰ درصــد از حمل ــان اینکــه وق ــا بی وی ب
یــا ســکته های قلبــی قابل پیشــگیری هســتند، 
رژیــم  یــک  خاطرنشــان می کنــد: داشــتن 
غذایــی ســالم، داشــتن تحــرک و فعالیــت 
بدنــی منظــم و نیــز خــودداری از اســتعمال 
تمــام انــواع محصــوالت دخانــی کلیدهــای 

ــتند. ــت هس ــن موفقی ــی ای اصل
متخصــص قلــب و عــروق اضافــه می کنــد: ســه 
ــی  ــزان قابل توجه ــه می ــا ب ــاده نه تنه ــکار س راه
درصــد بــروز ســکته قلبــی را کاهــش می دهنــد، 
بلکــه در بیشــتر مــوارد در پیشــگیری از ابتــال بــه 
دیابــت نــوع دوم، اختــالالت مزمــن در مجــاری 
تنفســی و نیــز انــواع خاصــی از ســرطان ها 

مؤثــر هســتند.
رژیــم غذایــی  یــک  وی تصریــح می کنــد: 
متعــادل بــرای داشــتن قلــب و دســتگاه گردش 
ــب شــامل  خــون ســالم ضــروری اســت و اغل
مقادیــر زیــادی از میوه هــا و ســبزیجات، غــالت 
ســبوس دار، گوشــت لخــم،   ماهــی و مــرغ 
می شــود. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه در 
ایــن رژیــم غذایــی میــزان مصــرف قنــد و نمــک 

ــد محــدود شــود. بای

ــد  ــراد بای ــد اف ــه می کن ــاری توصی ــر اخب  دکت
تحــرک بدنــی منظــم داشــته باشــند و حداقــل 
۳۰ دقیقــه در روز فعالیــت بدنــی منظــم انجــام 
دهنــد تــا ســالمت قلــب و عــروق حفــظ شــود.

ــر  ــر خط ــی معتب ــات علم ــاس تحقیق ــر اس  ب
ــیگار  ــرک س ــض ت ــی به مح ــکته قلب ــروز س ب
کاهــش می یابــد و پــس از گذشــت یــک ســال 

ــود. ــف می ش ــر نص ــن خط ای

،،
افــراد بایــد تحــرک بدنــی منظــم داشــته 
باشند و حداقل ۳۰ دقیقه در روز فعالیت 
بدنــی منظــم انجــام دهنــد تــا ســامت 

قلــب و عــروق حفــظ شــود.

سکته های قلبی علت عمده مرگ ناگهانی در افراد بالغ؛

۸۰ درصد سکته های قلبی قابل پیشگیری هستند

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

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی  ــند رس س

مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان تصرفات 

مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده اســت 

. لــذا  مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا 

بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در۲  نوبــت بــه 

فاصلــه ۱۵ روز آکهــی میشــود ۰ در صورتیکــه اشــخاص 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 

ــن  ــخ انتشــار اولی ــد از تاری داشــته باشــند . مــی توانن

ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت ۲ م ــه م ــی ب آگه

ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب

ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ

. دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 

نماینــد۰

دوم. شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۴99۰هیأت  ۱(رای 

بشــماره  محســن  فرزنــد  رجبــی کاشــی  مــژگان 

بشــماره  تهــران  از  صــادره   ۲۸۱۳ شناســنامه 

شــعربافی  کارخانــه  ملی۰۰66۸۳۰77۱-ششــدانگ 

ــع بشــماره۱ فرعــی از پــالک  بمســاحت6۰/۸۴ مترمرب

 ۱ بخــش  شــهر  اراضــی  در  واقــع  اصلــی   -۳67۱

ــی  ــی عطابخش ــطه از تق ــع الواس ــان)خریداری م کاش

کاشــی(

دوم. شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۴۰۱هیأت  ۲(رای 

مهــدی مهماندوســت فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 

۱۲6 صادره از کاشــان بشماره۱۲6۱۸۱۰9۵۳-ششــدانگ 

قســمتی از یکبابخانــه بمســاحت ۱۱/۸۳ مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــالک ۴۰۲۵  - اصل ــی از پ ــماره۲ فرع بش

ــع  ــان بخــش ۱ کاشــان)خریداری م ــوی درب اصفه ک

ــی( ــرزاده زارع الواســطه ازماشــااله اکب

دوم.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۰۳۵۴هیأت  رای   )۳

ــنامه۰  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــد فرزن ــه بلغ مرضی

صــادره ازکاشــان بشــماره  ملی۱۲۵۰۲6۵۵۱7-ســه 

بمســاحت۸۰/۵۳  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 

۳فرعــی  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6  مترمربــع 

وقســمتی از مشــاعات آن از پــالک7۰9۸- اصلــی واقع 

دراراضــی شــهربخش ۱ کاشــان)مالک رســمی(

دوم.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۰۳۵۳هیأت  ۴(رای 

مرتضــی آقاغفارفرزندماشــااله بشــماره شناســنامه۰ 

ملی۲۵۰۱۴6۰۵۴-ســه  بشــماره   ازکاشــان  صــادره 

بمســاحت۸۰/۵۳  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ 

فرعــی   ۳ از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6  مترمربــع 

وقســمتی از مشــاعات آن از پــالک7۰9۸- اصلــی واقع 

دراراضــی شــهربخش ۱ کاشــان)مالک رســمی(

اول.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱۵۴6هیأت  ۵(رای 

ســیدمحمد  فرزنــد  نشــلجی  رزاقــی  ســیدعلی 

بشــماره شناســنامه 7۳ صــادره از کاشــان بــه کــد 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی ۱۲6۳۰۲۵۱۸۸- شش مل

بمســاحت۱۰۱/6 مترمربــع بــه شــماره ۱۱۳۱6 از۴7۳۸ 

ــاد  ــح اب ــع درصال ــی واق ــالک۲- اصل ــی از پ فرع

بخــش ۲ کاشــان)خریداری ازســیدمحمدرزاقی وغیــره(

شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱۱۲۳هیأت  رای   )6  

بشــماره  فرزندعبــاس  نصرالــه  اول.علیرضــا 

ازدلیجــان شناســنامه۵۲۳صادره 

 بشــماره ۰۵79۵۱۵۵۰۸- ســه دانــگ ازششــدانگ 

ــماره۱۱۴۰۳  ــع بش ــاحت ۱۵۴/7مترمرب ــه بمس یکبابخان

از۱۱6۲فرعــی از پــالک ۲  - اصلــی واقــع در صالــح ابــاد 

ــی عباســی( ــه عل بخــش ۲ کاشــان)خریداری از ورث

اول. شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱۱۲۴هیأت  رای   )7

بشــماره  فرزندشــکراله  وادقانــی  اســالمی  نرگــس 

شناســنامه9۱۸6صادره ازکاشان بشــماره۱۲6۰۵9۸۲۱7-

بمســاحت  یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه 

از  از۱۱6۲فرعــی  بشــماره۱۱۴۰۳  ۱۵۴/7مترمربــع 

ــش ۲  ــاد بخ ــح اب ــع در صال ــی واق ــالک ۲  - اصل پ

از ورثــه علــی عباســی( کاشــان)خریداری 

اول. هیــأت  شــماره۱۳96۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۵۱۳  ۸(رای 

علــی اکبرصمدیــان کاشــانی فرزندحســن بشــماره 

 -۱۲6۱7۲۲۱۳۲ کدملــی  شناســنامه۸69صادره 

مترمربــع  بمســاحت۵/96  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره۱۱۴۳9 از۳۱۸فرعــی  از پــالک ۲- اصلــی واقــع 

ــه  ــان)خریداری از فاطم ــش ۲ کاش ــاد بخ ــح اب درصال

ــل( کام

9(رای شــماره۱۳96۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵۸۴6هیأت اول.زهــرا 

نعمتــی فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه6۴۲6 

صــادره از کاشــان بــه کــد ملــی 6۱99۲۲6۴۴۵ - 

ــه  ــع ب ــه بمســاحت ۳۰/7۰ مترمرب ششــدانگ یکبابخان

شــماره ۱۱۴69 از66۵ و66۴ فرعــی  از پــالک ۲- اصلــی 

واقــع در صالــح ابــاد بخــش ۲ کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۴۲7  ۱۰(رای 

احمــد  فرزنــد  کاشــانی  قطــان  اول.حســین 

بــه  کاشــان   از  صــادره  شناســنامه۲۴۸۰  بشــماره 

یکبابخانــه  کدملی۱۱۲6۳۳۳7۳۳۳-ششــدانگ 

از   6۵۴ شــماره  بــه  مترمربــع   ۱۱۱/6۰ بمســاحت 

ــاد بخــش ۲  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــالک ۳و۱۸- اصل پ

رســمی( کاشــان)مالک 

دوم. شــماره۱۳9۵6۰۳۰۲۰۳۴۰۳۱۴۱9هیأت  ۱۱(رای 

زهــرا جــوزق کار فرزندرضــا بشــماره شناســنامه۰صادره 

ــه کــد ملــی۱۲۵۰۲۱۳6۳۰- پنــج دانــگ از  از کاشــان ب

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت ۲۰۲/۴۴ مترمربــع بــه 

شــماره 9۴۰۱ از۳۲6 فرعــی از پــالک ۱۱- اصلــی واقــع 

در زیــدی بخــش ۲ کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

ــرام زاده( وراث حســینعلی به

هیــأت  شــماره۱۳9۵6۰۳۰۲۰۳۴۰۳۱۴۱۸  ۱۲(رای 

فرزندحســینعلی  زیــدی  زاده  بهــرام  دوم.حســین 

بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۱۱۴۴7  بشــماره 

ششــدانگ  از  یکدانــگ  کدملــی۱۲6۳۴۲696۴- 

ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت ۲۰۲/۴۴ مترمرب ــه بمس یکبابخان

9۴۰۱ از۳۲6 فرعــی از پــالک ۱۱- اصلــی واقــع در 

ــطه از  ــع الواس ــان)خریداری م ــش ۲ کاش ــدی بخ زی

زاده(  بهــرام  حســینعلی  وراث 

۱۳(رای شــماره۱۳9۵6۰۳۰۲۰۳۴۰۳۱6۲۰ هیــأت دوم.

مصطفــی صادقــی فرزندجهانگیرشــماره شناســنامه 

7۸۰۰صــادره ازکــرج بشــماره ملــی۴۸99۸۳۰۸۲۳-

بمســاحت۱۵۲/۱۲مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 9۴۰۴ از۵۰۸فرعــی از پــالک ۱۱- اصلــی واقــع 

در زیــدی بخــش ۲ کاشــان )خریداری از وراث حســین 

ــدی( ــی زی رئیس

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱6۳۸  ۱۴(رای 

الــه  فرزندشــمس  رســتگارفر  اول.غالمرضــا 

بــه  ازکاشــان  صــادره   ۱۲ شناســنامه  بشــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  کدملی۱۲6۳۲۱۸997-ســه 

بمســاحت۲۱۱/۳۸مترمربع  مســکونی  ســاختمان 

بشــماره 9۴۰7 از ۸۰۱ فرعــی از پــالک ۱۱- اصلــی واقــع 

رســمی( کاشــان)مالک   ۲ بخــش  درزیــدی 

اول. شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱6۳9هیأت  ۱۵(رای   

نرگــس عظیمــی فرزندنظــام بشــماره شناســنامه ۱7۱۲ 

ــه صــادره ازکاشــان ب

ششــدانگ  از  دانــگ  کدملی۱۲6۱۱۸۱6۴6-ســه 

بمســاحت۲۱۱/۳۸مترمربع  مســکونی  ســاختمان 

بشــماره 9۴۰7 از ۸۰۱ فرعــی از پــالک۱۱- اصلــی واقــع 

درزیــدی بخــش ۲ کاشــان)مالک رســمی(

شــماره۱۳9۵6۰۳۰۲۰۳۴۰۲۳۸۱۲هیأت  ۱6(رای 

اول.بهیــه اکرمیــان فرزنــد عزیزالــه خــان بشــماره 

ــی  ــه کدمل ــدگل ب ــادره از آران وبی ــنامه ۳۵6 ص شناس

ســاختمان  یکبــاب  6۱99۴6۵9۳۸-ششــدانگ 

 ۴۱۵۵ شــماره  بــه  مترمربــع   ۱۱۱/۵ بمســاحت 

از۲۳۸فرعــی از پــالک۱۲- اصلــی واقــع درجمــال آبــاد 

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش۲ 

دوم  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵۸7۵هیأت  ۱7(رای 

ــنامه  ــماره شناس ــعود بش ــد مس ــاج فرزن . امیرپویانس

 ۱۲۵۰۴۳9۴۱۸ ملــی  بشــماره  ازکاشــان  صــادره   ۰

بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ   -

۴۱/۵۰مترمربــع بشــماره۴۱۸۴ از ۴۰6۲ فرعــی از پــالک 

ــان  ــش ۲ کاش ــاد بخ ــال اب ــع در جم ــی واق ۱۲- اصل

)مالــک رســمی(

اول. شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱7۱۱هیأت  ۱۸(رای 

بشــماره  اکبــر  فرزنــد  کاشــی  هنرمنــد  اعظــم 

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   ۵6۳ شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ۱۲6۱6777۴9-ششــدانگ 

ازباقیمانــده   ۵6۴۰ شــماره  بــه  مترمربــع   ۱۰۴/67

۴79فرعــی از پــالک۱۳- اصلــی واقــع دردشــت حکیــم 

بخــش۲ کاشــان)خریداری ازحــاج غــالم دشــتی(

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۴9۳  ۱9(رای 

فرزنداحمــد  کاشــانی  چهارباغــی  محســن  اول. 

بــه  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه۱۱۳۵  بشــماره 

ــاری  ــاختمان تج ــدانگ س ــی۱۲6۱۸۲۰۰۲9- شش کدمل

 ۱7۱6 از   ۵6۴9 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۲9/۴ 

ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــالک۱۳- اصل ــی از پ فرع

رســمی( ۲ کاشــان)مالک  بخــش 

هیــأت  شــماره۱۳9۵6۰۳۰۲۰۳۴۰۳۰۳۱۲  ۲۰(رای 

مندعلــی  فرزنــد  باغــی  مهدویــان  دوم.حســین 

کاشــان  از  صــادره  شناســنامه6۸6  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی۱۲6۱7۲۰۳۰۱-ششــدانگ  بشــماره 

فرعــی  بشــماره۲۲۲7۸  بمســاحت۱۰۲/7۵مترمربع 

ازپــالک۱۵- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد ابــاد بخــش ۲ 

) رســمی  )مالــک  کاشــان 

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۰۸۴7  ۲۱(رای 

بشــماره   عزیزالــه  فرزنــد  نــژاد  دوم.احمدطیبــی 

شناســنامه ۱۴۵ صــادره از حــوزه۳ کاشــان بشــماره 

ملی6۱996۸7۰۵۱-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

پــالک  از  بشــماره۲۲۳۲9فرعی  مترمربــع   9۱/۲۱

ــان  ــش ۲ کاش ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ۱۵- اصل

ــداری مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی ناجــی  )خری

ــاد( اب

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱۸۳۸  ۲۲(رای 

بشــماره  فرزندعلــی  زاده  حســن  اول.علیرضــا 

ملــی  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه6صادره 

۱۲6۲9۸۳7۱۱-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت۱۰۰ مترمربــع بشــماره۲۲۳۳۰ از6۱۴7 فرعــی 

ــاد  بخــش ۲  ــع در ناجــی اب ــی واق ــالک ۱۵- اصل از پ

ترابــی( اکــرم  از  کاشــان)خریداری 

۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۱۸۴۰هیــات  شــماره  ۲۳(رای 

بشــماره  محمــود  خســروپورفرزند  اول.معصومــه 

ملــی  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه۲۲97صادره 

۱۲6۳۳۳۵۵۰۰-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت۱۰۰ مترمربــع بشــماره۲۲۳۳۰ از6۱۴7 فرعــی 

ــاد  بخــش ۲  ــع در ناجــی اب ــی واق ــالک ۱۵- اصل از پ

ترابــی( اکــرم  از  کاشــان)خریداری 

شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۲۳۲۲هیأت  ۲۴(رای   

قمصــری  االســالمی  شــیخ  محســن  ســید  دوم. 

بشــماره فرزندســیدمحمود 

شناســنامه ۲۰۸۸ صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی 

ــاحت ۱۲۵  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ۱۲6۱۸7۳6۱۰- شش

مترمربــع بشــماره ۲۲۳6۲

ــی  ــع در ناج ــی واق ــالک ۱۵- اصل ــی از پ از۵۰۴7 فرع

الواســطه  مــع  ۲ کاشــان)خریداری  بخــش  ابــاد  

زاده( ازابوالفضــل حاجــی 

اول.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳667هیأت  ۲۵(رای 

محمدرضااشــرفی فرزند حســین بشــماره شناســنامه۱۱۱ 

ملی۱۲6۳6۰۵77۱-ســه  بشــماره  ازکاشــان  صــادره 

دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۱۰9/۵مترمربع 

بشــماره۲۲۳7۴ از۲۱۴۵فرعــی ازپــالک ۱۵- اصلــی 

ــداری از  ــاد بخــش ۲ کاشــان )خری ــع در ناجــی اب واق

ــور( عســگریحیی پ

اول.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳66۸هیأت  ۲6(رای 

ــد حســنعلی بشــماره شناســنامه۰  ــی فرزن ــا رضوان روی

ملی۱۲۵۰۱۴۳۰7۱-ســه  بشــماره  ازکاشــان  صــادره 

دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت۱۰9/۵مترمربع 

بشــماره۲۲۳7۴ از۲۱۴۵فرعــی  ازپــالک۱۵- اصلــی 

ــداری از  ــاد بخــش ۲ کاشــان )خری ــع در ناجــی اب واق

ــور( ــگریحیی پ عس

 ۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۴۴۴ شــماره  ۲7(رای 

عبدالرحیــم  فرزنــد  صانــع  مهــدی  اول.  هیــأت 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه۳77صادره  بشــماره 

زمیــن  قطعــه  ملی۱۲6۱۴۸۲۵7۳-ششــدانگ 

محصــور مشــتمل براطــاق بمســاحت۱۵۴/۱۰ مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــالک۱۵- اصل ــی  ازپ ــماره۲۲۳۸۱ فرع بش

ابــاد بخــش ۲ کاشــان )مالــک رســمی( ناجــی 

اول.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۵۰۱هیأت  ۲۸(رای 

گوهرمــکاری فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه ۱۱ صادره 

از کاشــان بشــماره ملــی ۱۲6۳۱۱۲۸۴6-ششــدانگ 

بشــماره  مترمربــع   ۴7/7۵ بمســاحت  یکبابخانــه 

ــی  ــع درناج ــی واق ــالک۱۵ - اصل ــی از پ ۲۲۳۸۵ فرع

ــمی( ــان)مالک رس ــش۲ کاش ــاد بخ اب

دوم.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵۵97هیأت  ۲9(رای 

روح الــه فــالح زاده کلــه فرزنــد اســمعیل بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۸ 

بمســاحت  یکبابخانــه  ۱۲6۳۲77۰۴7-ششــدانگ 

ــالک۱۵  ــی از پ ــع بشــماره ۲۲۴۰۲ فرع ۱9۴/۳۰ مترمرب

ــاد بخــش۲ کاشــان)مالک  - اصلــی واقــع درناجــی اب

ــمی( رس

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵6۸۴  ۳۰(رای 

فرزندصفرعلــی  مشــکانی  فالحتــی  دوم.محســن 

بشــماره  از کاشــان  بشــماره شناســنامه۴۰ صــادره 

زمیــن  قطعــه  ملی۱۲6۳۲696۲۱-ششــدانگ 

ــع  ــان بمســاحت۱۵۲/7۰ مترمرب محصورمشــتمل براعی

بشــماره۲۲۴۰۵ فرعــی ازپــالک ۱۵- اصلــی واقــع 

درناجــی ابــاد بخــش دو کاشــان )خریــداری مــع 

رضابخشــی( ازاحــدازوراث  الواســطه 

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۴6۰۸  ۳۱(رای 

فرزندعبــاس   کلــه  صناعتــی  دوم.نرگــس 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۳  بشــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ملی۱۲6۳۲9۱۰۳۱-ســه 

ــع بشــماره ۲۲۴۰7  ــه بمســاحت۱۳۲ متــر مرب یکبابخان

از7۱۸7فرعــی از پــالک ۱۵- اصلــی واقــع درناجــی اباد 

ــم  ــع الواســطه ازخان ــداری م بخــش دو کاشــان )خری

سرورهنرمندکاشــی(

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۴6۰7  ۳۲(رای 

فرزندرجبعلــی  کلــه  دوم.مجیداســماعیلی 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۲  بشــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ملی۱۲6۳۲9۱۰۲۳-ســه 

ــع بشــماره ۲۲۴۰7  ــه بمســاحت۱۳۲ متــر مرب یکبابخان

از7۱۸7فرعــی از پــالک ۱۵- اصلــی واقــع درناجــی اباد 

ــم  ــع الواســطه ازخان ــداری م بخــش دو کاشــان )خری

سرورهنرمندکاشــی(

 ۳۳(رای شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵۸۴۸هیأت اول.

حســین احمــدی مقــدم ارمکــی فرزندامرالــه بشــماره 

شناســنامه۲۰۲۴ صــادره

از کاشــان بشــماره ملــی۱۲6۱9۴۰۵7۱- ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت۱۸۴ متــر مربــع بشــماره ۲۲۴۲۵ 

فرعــی از پــالک ۱۵- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش 

دو کاشــان

اول.  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۴6۱هیأت  ۳۴(رای 

ــر بشــماره  ــی اکب ــد عل ماشــااله هاشــم زاده زارع فرزن

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   ۳ شناســنامه 

بمســاحت  ســاختمان  ۱۲6۲96۴۲۳7-ششــدانگ 

از۴69۰فرعــی  بشــماره 6۵۳۵  مربــع  متــر   ۱6۲/۲۰

ــش دو  ــن بخ ــع دردرب فی ــی واق ــالک ۲۳- اصل از پ

کاشــان )خریــداری ازابراهیــم ملکوتــی(

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳67۱  ۳۵(رای 

بشــماره  احمــد  فرزنــد  نیــا  اول.عزیزترابــی 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه۳۵۲9صادره 

ازششــدانگ  دانــگ  چهــار  ملــی۱۲6۰۵۵۱679- 

بشــماره  مترمربــع   ۱۵۸/۲۵ بمســاحت  یکبابخانــه 

6۵۳7 از 6۴ فرعــی از پــالک ۲۳  - اصلــی واقــع 

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش۲  فیــن   دردرب 

شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳67۳  ۳6(رای 

فرزندعبــاس  هاشــمیان  اول.فضــه  هیــأت 

بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه۱۰۵۱صادره  بشــماره 

ملــی۱۲6۱7۲۳96۱- دو دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

ــماره 6۵۳7 از 6۴  ــع بش ــاحت ۱۵۸/۲۵ مترمرب بمس

فرعــی از پــالک ۲۳  - اصلــی واقــع دردرب فیــن  

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش۲ 

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰76۱۲  ۳7(رای 

محمدرضــا  فرزنــد  برزکــی  راســتی  دوم.محســن 

کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۳۴69  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی۱۲6۰9۳۱۰7۲-ششــدانگ  بشــماره 

از۳6۱   676۰ بشــماره  بمســاحت۱۲۳/۰9مترمربع 

فرعــی ازپــالک ۲۳ - اصلــی واقــع در درب فیــن 

بخــش۲ کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازاقــای 

تنباکــوکار( حســین 

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۵9۱  ۳۸(رای 

اول..محمدســبزی فینــی فرزنــد قاســم بشــماره 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۳6 

ازششــدانگ  دانــگ  ســه  ملــی۱۲6۲7۰۸66۳- 

بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۲۸6/۳۲  یکبابخانــه 

ــن  ــع در فی ــی واق ــالک ۳۴ - اصل ــی ازپ ۱۳66 فرع

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش۲ 

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۵9۳  ۳9(رای 

بشــماره  قاســم  فرزنــد  فینــی  اول..رضاســبزی 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۳۳۵۲ 

ازششــدانگ  دانــگ  ســه  ملــی۱۲6۱۰۰9797- 

بشــماره  مترمربــع  بمســاحت۲۸6/۳۲  یکبابخانــه 

ــن  ــع در فی ــی واق ــالک ۳۴ - اصل ــی ازپ ۱۳66 فرع

رســمی( کاشــان)مالک  بخــش۲ 

اول. شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۳۵۴۰هیأت  ۴۰(رای 

بشــماره  منصــور  فرزنــد  فینــی  محمودجعفــری 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   ۸۵۲ شناســنامه 

ــور  ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع ۱۲6۱۵۳۱۸۲۵ - شش

ــع  ــاحت۲۵۵۴/۲۸ مترمرب ــاختمان بمس ــاغ وس ــه ب ب

ــی  ــالک۳۴  - اصل ــی از پ بشــماره6۸۸7 از 69۸ فرع

۲ کاشــان)مالک  بخــش  بــزرگ  فیــن  در  واقــع 

رســمی(

شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰7۳7۰هیأت  ۴۱(رای 

ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــن بصیرت اول.محس

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   ۳۲ شناســنامه 

ملی۱۲6۲9۱۵۴۰6-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانه 

ــماره69۰۲ از6۵۲  ــع بش ــر مرب ــاحت ۲۲۱/۰7 مت بمس

ــزرگ  ــن  ب ــع درفی ــی واق ــالک ۳۴- اصل ــی از پ فرع

بخــش ۲ کاشــان )خریــداری از ورثــه رضــا کریــم زاده(

اول  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰7۳7۱هیأت  ۴۲(رای 

بشــماره  فرزندعلــی  فینــی  زاده  فاطمــه کریــم   .

از شناســنامه۱۲۰۳صادره 

ــگ از  ــه دان ــماره ملی۱۲6۱9۱۲۸۴۵-س ــان بش  کاش

ــع  ــه بمســاحت ۲۲۱/۰7 متــر مرب ششــدانگ یکبابخان

ــی ــماره69۰۲ از6۵۲ فرع بش

ــزرگ بخــش ۲  از پــالک۳۴- اصلــی واقــع درفیــن ب

ــم زاده( ــه رضــا کری ــداری از ورث کاشــان )خری

اول. شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵۸۱۸هیأت  ۴۳(رای 

دولــت جمهــوری اســالمی بنمایندگــی وزارت امــوزش 

وپــرورش کاشــان بشناســه ملــی۱۴۰۰۲۰9۳۳۱۴- 

ــر  ــاب مدرســه بمســاحت ۲7۸۸/9مت ششــدانگ یکب

مربــع بشــماره69۰۳  از6۲۵  فرعــی ازپــالک۳۴-

اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخش۲کاشــان)خریداری 

ــره( ــان وغی ــین احمدی ازحس

شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵6۵6هیأت  ۴۴(رای 

ــین  ــد حس ــی فرزن ــدم فین ــزاده مق ــم علی دوم.مری

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 6۴ ص ــماره شناس بش

ششــدانگ  از  دانــگ  ملی۱۲6۲976۱۵۴-ســه 

یکبابخانــه بمســاحت۲۲۴/7۰ مترمربع بشــماره۱۴۸7 

ــن  ــع در حس ــی واق ــالک ۴۰-اصل ــی از پ از ۲۴7فرع

ــع الواســطه از  ــداری م ــاد بخــش ۲ کاشــان )خری اب

ــری( ــت خلعتب ــم اذرمیدخ خان

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۵6۵۴  ۴۵(رای 

دوم.حســین تنباکوکارحســن ابــادی فرزنــد مندعلــی 

بشــماره شناســنامه۲۰ صــادره از کاشــان بشــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ملی۱۲6۲9۴۸۲۵۸-ســه 

یکبابخانــه بمســاحت۲۲۴/7۰ مترمربع بشــماره۱۴۸7 

از ۲۴7 فرعــی از پــالک ۴۰- اصلــی واقــع در حســن 

ــع الواســطه از  ــداری م ــاد بخــش ۲ کاشــان )خری اب

ــری( ــت خلعتب ــم اذرمیدخ خان

شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۲۴۴7هیأت  ۴6(رای 

ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــه ئ دوم.محمدالوچ

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   ۴ شناســنامه 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ۱۲6۲۸۰۲۱۴۸– س

 ۱۲۲۱ از   6۰۲۵ بشــماره  بمســاحت۲7۳/۱۰مترمربع 

ــش  ــع درلتحربخ ــی واق ــالک ۴۵- اصل ــی از پ فرع

ــی و  ــه ئ ــد الوچ ــی محم ــان.)خریداری از عل ۲ کاش

گوهرگنــدم کار( 

هیــأت  شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۲۴۴۸  ۴7(رای 

بشــماره  فرزنداســداله  جســاس  دوم.صدیقــه 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه۴۳۴ 

ملی۱۲6۱6۰۴۱۴۸–ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانه 

 ۱۲۲۱ از   6۰۲۵ بشــماره  بمســاحت۲7۳/۱۰مترمربع 

ــع درلتحربخــش ۲  ــی واق فرعــی از پــالک ۴۵- اصل

ــی محمــد الوچــه  ــداری از محمــدو عل کاشــان) خری

ئــی و گوهرگنــدم کار(

ــماره۱۳9۵6۰۳۰۲۰۳۴۰۳۱۵۲۳هیأت دوم. ۴۸(رای ش

اکبرمــاش کار فرزندعلــی بشــماره شناســنامه۵صادره 

ازکاشــان بشــماره ملــی ۱۲6۲6۵۴7۳۴ –ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت۱67/9۸ مترمربــع بشــماره6۸6۱ 

در  واقــع  اصلــی  ازپــالک۴۵-  از67۸۲فرعــی 

لتحربخــش۲ کاشــان.)خریداری مــع الواســطه ازرضــا 

ــدار(  ــم فاطمــه گل دشــتی لتحــری وخان

هیــأت  شــماره۱۳9۵6۰۳۰۲۰۳۴۰۲۱۴۵6  ۴9(رای 

فرزندماشــااله  کارلتحــری  مــاش  دوم.زهــرا 

بشــماره شناســنامه۱۸۰۱صادره از کاشــان بشــماره 

یکبابخانــه  ملی۱۲6۱۰۴۴۵9۲-ششــدانگ 

بشــماره6۸6۳  مترمربــع   ۲۳۰/۰۳ بمســاحت 

واقــع  اصلــی  ازپــالک۴۵-  از۲۱7فرعــی 

 درلتحربخــش۲ کاشــان.)خریداری از علــی مــاش 

کار( 

۵۰( رای شــماره۱۳966۰۳۰۲۰۳۴۰۰۲۳9۳هیأت دوم. 

ــا بشــماره شناســنامه  رســول قاســمی فرزندمحمداق

ــی۱۲6۲966۴9۳- ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ۱۱ ص

 ۲7۴/6۰ بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

پــالک  از  از۲۰7فرعــی   6۸7۸ بشــماره  مترمربــع 

۲ کاشــان  بخــش  لتحــر  در  واقــع  اصلــی   -۴۵

قاســمی رمضــان  از  الواســطه  مــع   )خریــداری 

ادامه در صفحه 7 دوم لتحری(
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ــماره  ــی بش ــد غالمعل ــری فرزن ــی لتح ــمیه آقاجان س

شناســنامه2131 صــادره از

دانــگ  ملی1263333842-ســه  بشــماره  کاشــان 

ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت143/50 مترمربــع 

بشــماره 6880 از2811فرعــی از پــالک 45- اصلــی 

واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان )خریــداری مــع 

الواســطه از رحمــت الــه رمضانــی(

هیــأت  شــماره139660302034002439  52(رای 

الــه  فرزندرحمــت  لتحــری  رمضانــی  دوم.ابراهیــم 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه70صادره  بشــماره 

ــه  ملی1262967082-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان

 6880 بشــماره  مترمربــع   143/50 بمســاحت 

از2811فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع درلتحــر 

بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از رحمــت 

الــه رمضانــی(

هیــأت  شــماره139660302034003990  53(رای 

بشــماره  فرزندحســن  لتحــری  دوم.محمدزینلــی 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه1466 

ــل  ــرگاه اتومبی ــاب تعمی ــدانگ یکب 1261041232-شش

 1382 از   6891 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت201/50 

ــش 2  ــر بخ ــع درلتح ــی واق ــالک45- اصل ــی از پ فرع

ــراجی  ــت س ــم صنع ــه خان ــداری از ورث ــان )خری کاش

لتحــری(

اول. شــماره139660302034003542هیأت  54(رای 

زهراتقــی زاده فرزندعباس بشــماره شناســنامه114صادره 

ملی1263034632-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 

مترمربــع   19/30 بمســاحت  یکبابخانــه  از  قســمتی 

بشــماره 6894 از310فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع 

ــان ــش 2 کاش ــر بخ در لتح

هیــأت  شــماره139660302034004008  55(رای 

حســین  فرزنــد  لتحــری  صحرانــورد  اول.فاطمــه 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 

ملی1250226872-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 157/5 مترمربــع بشــماره 6896 از 1377 

فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 

کاشــان )خریــداری ازحبیــب الــه آقاجانــی(

هیــأت  شــماره139660302034004009  56(رای 

ماشــااله  فرزنــد  لتحــری  اول.جابرآقاجانــی 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 

ملی1250133653-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 157/5 مترمربــع بشــماره 6896 از 1377 

فرعــی از پــالک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 

آقاجانــی( الــه  ازحبیــب  کاشــان )خریــداری 

هیــأت  شــماره139660302034004024  57(رای 

اول.فاطمــه ماشــااله ئــی لتحــری فرزنــد محمــد 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره 

ــاحت  ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ملی1250536464–شش

ــع بشــماره 6897 از4201فرعــی از پــالک  121/9 مترمرب

45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان )مالــک 

ــمی( رس

اول. شــماره139560302034029001هیأت  58(رای   

ــه شــماره شناســنامه37  ــا ب ــد رض ــی فرزن ــی بیدگل عل

ــماره ــان بش ــادره از کاش ص

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی 1262928109- شش مل

از  از111فرعــی   235 بشــماره  مترمربــع   159/4

پــالک 48- اصلــی واقــع در درب عملــه بخــش 2 

بخشــی( ازفاطمــه  کاشــان)خریداری 

59( رای شــماره139660302034000337 هیــأت اول. 

محمدعلیــزاده فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه1578 

ملــی1262087457- بشــماره  کاشــان  از  صــادره 

بمســاحت79/03مترمربع  ســاختمان  ششــدانگ 

ازپالک49-اصلــی  از1465فرعــی  بشــماره14346 

واقــع در صفــی آبــاد بخــش 2کاشــان)خریداری از 

محمدفتحــی(

اول.  شــماره139660302034001173هیأت  60(رای   

مریــم قبــوری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه0صادره 

ــی ازکاشــان بشــماره مل

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  1250319625–چهاردانــگ 

بشــماره14352  مترمربــع  بمســاحت83/3 

ــی  ــع  درصف ــی واق ــالک49- اصل ــی ازپ از12824فرع

ازجوادپشــت  کاشــان)خریداری   2 بخــش  ابــاد 

) ی مشــهد

هیــأت  شــماره139660302034001178  61(رای 

ســیدرضا  فرزنــد  اول.سیدمجیدحســینیه 

شــماره  بــه  ازکاشــان  شناســنامه0صادره  بشــماره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــی1250221315– دودان مل

از  بشــماره14352  مترمربــع  بمســاحت83/3 

12824فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع  درصفــی ابــاد 

بخــش 2 کاشــان)خریداری ازجوادپشــت مشــهدی(

اول. شــماره139660302034001615هیأت  62(رای 

بــه  غالمحســین  فرزنــد  قزاآنــی  نــوروزی  ســمیه 

شــماره شناســنامه13 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

یکبابخانــه  ششــدانگ  ملــی1262683513- 

ــماره14379 از 10964  ــع بش ــاحت118/54 مترمرب بمس

فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع در صفــی ابادبخــش 

دو کاشــان) خریــداری از علــی کربالئــی(

139660302034001617هیــأت  شــماره  63(رای 

ماشــااله  فرزنــد  بیدگلــی  شــجاعی  اول.معصومــه 

بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه190  شــماره  بــه 

شــماره ملــی1261728572- ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت140 مترمربــع بشــماره14380  از1372 فرعــی 

ــش دو  ــاد بخ ــی اب ــع درصف ــی واق ــالک 49- اصل از پ

کاشــان) خریــداری از بانوتــاج فتاحــی(

اول. شــماره139660302034003565هیأت  64(رای 

بــه  اســماعیل  فرزنــد  یزدلــی  حیدریــان  فاطمــه 

شــماره شناســنامه0 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملی1250222656-چهــار دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

 769 از  بشــماره14384  مترمربــع  بمســاحت123/2 

فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخــش 

دو کاشــان)مالک رســمی( 

هیــأت  شــماره139660302034003567  65(رای 

فرزندســیدمحمد  حجــازی  اول.سیدامیرحســین 

ــماره  ــه ش ــان ب ــنامه1697صادره ازکاش ــماره شناس بش

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــی1263495060-دو دان مل

 769 از  بشــماره14384  مترمربــع  بمســاحت123/2 

فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابادبخــش 

دو کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت  شــماره139660302034003416  66(رای 

بــه شــماره  اکبــر  الــه صفــی فرزندعلــی  دوم.روح 

شناســنامه2491صادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1260865924- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت93/90 

مترمربــع بشــماره14400 از 1465 فرعــی از پــالک 49- 

اصلــی واقــع درصفــی ابادبخــش دو کاشــان)خریداری 

ــی( ــا فتح ــطه ازمحمداق ــع الواس م

هیــأت  شــماره139660302034003663  67(رای   

اکبربــه  علــی  فرزنــد  قزآانــی  اول.محمدحیــدری 

شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه12صادره  شــماره 

ملی1262643996-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت195مترمربع بشــماره14408  از380 فرعــی 

ــش دو  ــاد بخ ــی اب ــع درصف ــی واق ــالک 49- اصل از پ

کاشــان)خریداری از علــی پــرورده(

هیــأت  شــماره139660302034003664  68(رای 

محمدبشــماره  فرزنــد  قــزآان  حســنی  اول.فاطمــه 

بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه915صادره 

ــه  ملی1260773221-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخان

بمســاحت195مترمربع بشــماره14408 از 380 فرعــی 

ــش دو  ــاد بخ ــی اب ــع درصف ــی واق ــالک 49- اصل از پ

پــرورده( علــی  از  کاشــان)خریداری 

هیــأت  شــماره139660302034003647  69(رای   

شــماره  بــه  فرزندحســین  محمدچرمچــی  اول. 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه2090 

ملی1261900014-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

 1327 از  بشــماره14409  بمســاحت104/78مترمربع 

از پــالک فرعــی 

دو  بخــش  ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی   -49

ســیدمحمودحجازی( ورثــه  از  کاشــان)خریداری 

هیــأت  شــماره139660302034003649  70(رای 

شــماره  بــه  فرزندغالمحســین  اســدی  اول.اکــرم 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه3559 

ملی1261900014-ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

 1327 از  بشــماره14409  بمســاحت104/78مترمربع 

فرعــی از پــالک  49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد بخش 

ســیدمحمودحجازی( ورثــه  از  دو کاشــان)خریداری 

اول. هیــأت  شــماره139660302034003440  71(رای 

اکــرم رفیعــی تبــار فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 

43 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262650658-

مترمربــع  بمســاحت100  یکبابخانــه  ششــدانگ 

از پــالک 49- اصلــی  از1297فرعــی  بشــماره14411 

ــداری از  ــان )خری ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ــع در صف واق

محمدفتحــی(

دوم.  شــماره139660302034005885هیأت  72(رای 

فرزندســیدعباس  ابــادی  علــی  موســوی  اقــدس 

ازکاشــان بشــماره  بشــماره شناســنامه795 صــادره 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکباخان ــی1261762266- شش مل

139/20 متــر مربــع بشــماره 14425 ازاز1908فرعــی 

ــش2  ــاد بخ ــی اب ــع در صف ــی واق ــالک 49- اصل از پ

کاشــان )مالــک رســمی (

73(رای شــماره139660302034006029هیأت دوم.الهــه 

اســدیان فرزندجــواد بشــماره شناســنامه2986صادره 

ملی1263342388-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان 

بشــمار14426  بمســاحت98/30مترمربع  یکبابخانــه 

واقــع  اصلــی  ازپــالک49-  از1264و12372فرعــی 

ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــش2 کاش ــی ابادبخ درصف

ــیدی( ــین س ــدری وحس ــین زارع ص ــان حس ازاقای

هیــأت  شــماره139560302034026169  74(رای 

بشــماره  فرزندمهــدی  طرئــی  .زهراقاســمی  دوم 

بشــماره  ازتهــران  شناســنامه24155صادره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ملی0082136051-س

فرعــی  بشــماره332  بمســاحت136/33مترمربع 

ابادبخــش2  درصفــی  واقــع  ازپالک52-اصلــی 

رســمی( کاشــان)مالک 

دوم. شــماره139560302034026172هیأت  رای   )75

ســیدمهدی علــوی فرزنــد ســیدباقر بشــماره شناســنامه 

ــی1262073111- ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 144ص

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت136/33 

ــی  ــالک  52- اصل ــی ازپ ــماره332 فرع ــع بش مترمرب

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ــع درصفــی اب واق

هیــأت  شــماره39560302034026414  رای   )76

بشــماره  الــه  رهبرنژادفرزندســیف  .محســن  اول 

شــماره  بــه  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه5682 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی1260563200- شش مل

فرعــی   333 شــماره  بــه  مترمربــع   152/45

ازپــالک52- اصلــی واقــع دراراضــی صفــی ابــاد بخــش 

ازمنیرعجمــی( )خریــداری  کاشــان   2

شــماره139660302034003486هیأت  77(رای 

بشــماره  فرزندابوالفضــل  بــاف  زری  .افســانه  اول 

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  شناســنامه0صادره 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1250303613

از  فرعــی  از15   348 شــماره  بــه  مترمربــع   94/90

پــالک52- اصلــی واقــع دراراضــی صفــی ابــاد بخــش2 

گوشــه( محمدشــش  از  کاشــان)خریداری 

دوم  شــماره139660302034030105هیأت  78(رای 

الــه  ذبیــح  فرزنــد  حســنارودی  عســکری  .الهــام 

بشــماره شناســنامه 22 صــادره از کاشــان بــه کــد 

ملی1263002498-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 217/57 مترمربــع بــه شــماره 5196 از1746 

ــش 4  ــد بخ ــع در راون ــی واق ــالک1- اصل ــی از پ فرع

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از منیــره منصــوری 

راونــدی وحســین پورقاضــی( 

دوم.  شــماره139660302034030107هیأت  79(رای 

بشــماره شناســنامه  فرزندحســین  علیرضاپورقاضــی 

ــه کــد ملی1263220975-ســه  63 صــادره از کاشــان ب

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 217/57 

ــه شــماره 5196 از1746 فرعــی از پــالک1-  ــع ب مترمرب

اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان)خریداری 

ــین  ــدی وحس ــوری راون ــره منص ــطه از منی ــع الواس م

پورقاضــی(

دوم  شــماره139660302034002418هیأت  80(رای 

محمدبشــماره  فرزنــد  راونــدی  خیرخــواه  .حســن 

کــد  بــه  کاشــان  از  صــادره   2351 شناســنامه 

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــی1261212703- شش مل

از2415   5330 شــماره  بــه  122/82مترمربــع 

ــش 4  ــد بخ ــع درراون ــی واق ــالک1- اصل ــی  از پ فرع

کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازخانــم جمیلــه هاشــم 

زاده( 

هیــأت  شــماره139660302034003587  رای   )81

دوم .حســین غالمحســینی راونــدی فرزنــد محمــد 

ــی  ــه کدمل بشــماره شناســنامه 82 صــادره از کاشــان ب

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263261027

219/60مترمربــع بــه شــماره 5334 از1752 فرعــی  

 4 بخــش  راونــد  در  واقــع  اصلــی   - پــالک1  از 

کاشــان)خریداری از محمــد غالمحســینی راونــدی(

دوم  شــماره139660302034005771هیأت  رای   )82

.معصومــه چلــوی بیدگلــی فرزنــد محمــد بشــماره 

شناســنامه 140 صــادره از آران وبیــدگل بــه کدملــی 

ــاحت  ــاغ بمس ــه ب ــدانگ یکبابخان 6199434129- شش

از2018   5362 شــماره  بــه  2330/30مترمربــع 

ــش 4  ــد بخ ــع در راون ــی واق ــالک1 - اصل ــی  از پ فرع

کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازعبــاس عطابخشــی(

دوم  هیــأت  شــماره139660302034001111  رای   )83

.مهــدی ماهــرخ زاد فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 

ــی0043072247- ــد مل ــه ک ــران ب ــادره از ته 2516 ص

 648/71 بمســاحت  وباغچــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 

مترمربــع بــه شــماره 3879 از1848و1843 فرعــی  

درنیاســربخش6  واقــع  اصلــی   - پــالک35  از 

رســمی( کاشــان)مالک 

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

مالکیــت  مقــررات  ســند  طبــق  اعتــراض  وصــول 

ــد0  ــد ش صادرخواه

تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/5/31 

تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/6/15  

ــد  ــان - محم ــالک کاش ــناد وام ــت اس ــس اداره ثب رئی

ــف ــلمانی 916/م/ال س

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
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

ــان  ــالک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب ــمی مس رس

تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 

ــان وامــالک  ــذا  مشــخصات متقاضی ــده اســت . ل گردی

مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در2  

ــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه  ــه فاصل ــت ب نوب

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 و پــس از اخــذ رســید ظــرف 

مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض . دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.

اول  هیــأت   139660302034004974 شــماره  رای   )1

. فرزانــه غفــارزاده قمصــری فرزنــد نعمــت بشــماره 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   14786 شناســنامه 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 1263460348- شش مل

بمســاحت 133/44 مترمربــع بشــماره 1467 فرعــی 

مجــزی از شــماره 435 فرعــی از پــالک 40- اصلــی 

ــداری از  ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع در حس واق

ــدی( ــا ارجمن ــه محمداق ورث

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

مالکیــت  ســند  مقــررات   طبــق  اعتــراض  وصــول 

صادرخواهــد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول :    96/5/31         

تاریخ انتشارنوبت دوم :    96/6/15 

ــد  ــان - محم ــالک کاش ــناد وام ــت اس ــس اداره ثب رئی

ــلمانی س

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی  »

برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و 

چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 

در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه 

ــذا  ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی و بالمع

مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 

زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 

روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 

صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند 

مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 

ــالک  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 

مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

ــای  ــأت اول اق ــماره 34205-1394/05/31 هی 1.رای ش

ســید رســول میرجمــال   بــه شناســنامه شــماره  3050  

کدملــی  1287371841   صــادره اصفهــان  فرزنــد 

بــه مســاحت   یکبابخانــه   سیدمحســن ششــدانگ 

58/15  مترمربــع از پــالک شــماره  34   اصلــی ردیــف 

50 واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  

ــی ــک رســمی حســن رضائ ــان ازمال اصفه

2.رای شــماره 54022-1394/12/15 هیــأت ســوم خانــم 

ســلطان شــیرازی  بــه شناســنامه شــماره  1220  کدملــی 

ماشــاءاله   فرزنــد   الیگــودرز  صــادره   4171213738

نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 

ــالک  ــع از پ ــاحت  74.98  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی غالمعلــی 

زارعــی هفدانــی

ســوم  هیــأت   1394/12/15-54024 شــماره  3.رای 

ــماره  2141   ــنامه ش ــه شناس ــدی  ب ــم اس ــای ابراهی آق

کدملــی 4171223385 صــادره الیگــودرز فرزنــد  رحیــم  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ــبت ب نس

ــالک  ــع از پ ــاحت  74.98  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی غالمعلــی 

ــی ــی هفدان زارع

ســوم  هیــأت   1394/12/15-54023 شــماره  4.رای 

ــماره  19   ــنامه ش ــه شناس ــدی  ب ــا اس ــد آق ــای اس آق

ــواد   ــد  ج ــودرز فرزن ــادره الیگ ــی 4171204704 ص کدمل

نســبت بــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 

ــالک  ــع از پ ــاحت  74.98  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی غالمعلــی 

ــی ــی هفدان زارع

ــای  ــأت دوم  اق 5.رای شــماره 14855-1395/06/10 هی

عزیــز قلــی موســوی  بــه شناســنامه شــماره 25  کدملــی 

6209880177  صــادره لنجــان  فرزنــد محمــد نســبت بــه 

دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت 

141/80  مترمربــع از پــالک شــماره 28  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ازمالــک رســمی علــی ایزدپنــاه ازموردثبــت صفحــه 250 

دفتــر 1070 امــالک

ــای  ــأت اول آق ــماره 23282-1395/09/02 هی 6.رای ش

اصغــر معصــوم زاده بــه شناســنامه شــماره 38784 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282315293 کدملــی 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب حســینعلی ششــدانگ ی

111.95متــر مربــع پــالک شــماره  4000 و 5543 فرعــی 

از 12   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــر  ــه 34 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

347  و صفحــه 487 دفتــر 451  امــالک )بموجــب 

ســند 1449 مــورخ 90/11/12 دفتــر 256 در رهــن بانــک 

ــرار دارد( ــکن ق مس

ــم  ــأت اول خان 7.رای شــماره 25814-1395/09/29 هی

زهــره نصــری نصــر ابــادی بــه شناســنامه شــماره 2645 

ــد  ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1288233787 ص کدمل

الصمــد ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــی  ــی از5 اصل ــماره 689 فرع ــالک ش ــع پ ــر مرب 181مت

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــر 771 امــالک ــان مــورد ثبــت صفحــه 250 دفت اصفه

8.رای شــماره 11912-1395/05/21 هیــأت چهــارم آقــای 

ــی  ــماره 668 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــا فخ علیرض

1291606041 صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه ششــدانگ 

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 105 مترمربــع پــالک شــماره 

ــان بخــش 14حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از67 اصل

ــید  ــمی س ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

محمــود حســینی

9.رای شــماره 25901-1395/09/30 هیــأت چهــارم خانــم 

ــنامه  ــه شناس ــتانی    ب ــی اردس ــادات نوغان ــژگان س م

تهــران  شــماره 279 کدملــی 0045199655  صــادره 

فرزنــد ســید عــزت الــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــماره فرع ــالک ش ــع از پ ــاحت 251.33 مترمرب مس

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از  68 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی فــوق ازسندشــماره 

ــان ــه 180 اصفه ــورخ 88/9/19 دفترخان 10787 م

ســوم  هیــأت   1395/11/27-31015 شــماره  10.رای 

آقــای عبــاس رفیعــی   بــه شناســنامه شــماره 20  

کدملــی 1290262667  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبدالــه  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  121 مترمربــع 

از پــالک شــماره    9864  فرعــی از 12 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــورخ  ــماره 5473 م ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس ازمال

80/11/9 دفترخانــه 105 اصفهــان

11.رای شــماره 31667-1395/12/03 هیــأت دوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــلطانی آفاران ــی س محمدعل

فرزنــد  اصفهــان   31 کدملــی 1289950504 صــادره 

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

154.50مترمربــع پــالک شــماره 450 فرعــی از 27 اصلی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان بموجــب ســند شــماره 49454مــورخ 55/9/14 

ــان ــه 5 اصفه دفترخان

دوم  هیــأت   1395/11/26-30888 شــماره  12.رای 

ــی  ــماره 12 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر توکل ــای اکب آق

1290119848 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد نــوروز علــی 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 294.95 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره  28 اصل ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــدی کوجان عبدالحســین محم

دوم   هیــأت   1395/11/26-30873 شــماره  13.رای 

آقــای حســین نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  71 کدملــی 1289903387 صــادره 

صــادق ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 16.01 

مترمربــع پــالک شــماره 64 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 3 امــالک ــت صفحــه 152 دفت ــورد ثب م

14.رای شــماره 30445-1395/11/20 هیــأت دوم آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 9107  ــی ب ــی رنان ــر مالئ ــی اکب عل

ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1283200392 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 104/75 

ــی  ــی از  36  اصل ــالک شــماره    1106  فرع ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت رضــا عباســی

15.رای شــماره 33195-1395/12/18 هیــأت اول خانــم 

ــماره 334  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهء رنان ــه قلع معصوم

ــر  ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290373711 ص کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش دو  دان

مســاحت 203.32مترمربــع پــالک شــماره 3095  فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــان بخــش 14 ح ــع در اصفه ــی واق از 18 اصل

ــات 53 و 56  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک ــر 631 ام دفت

16.رای شــماره 33196-1395/12/18 هیــأت اول آقــای 

امرالــه حقانــی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 403 کدملــی 

ــار  ــد عباســعلی چه ــان فرزن 1290241430 صــادره اصفه

دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 

203.32مترمربــع پــالک شــماره 3095  فرعــی از 18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر  ــات 53 و 56 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

ــالک 631 ام

17.رای شــماره 32393-1395/12/11 هیــأت اول آقــای 

مهــدی بیــک لــو بــه شناســنامه شــماره 55332 کدملــی 

1280980370 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد ســه دانــگ 

ــه مســاحت    ــه   ب ــاب  خان ــک ب مشــاع از ششــدانگ ی

79/89   مترمربــع پــالک شــماره    2269  فرعــی از  11  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 293 و 296 دفتــر 

1043 امــالک

18.رای شــماره 32392-1395/12/11 هیــأت اول خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 345  ــی شــهرکی ب زهــرا علیرضائ

کدملــی 4622573083 صــادره شــهرکرد فرزنــد ذبیــح 

ــه    ــاب  خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی هللا ســه دان

بــه مســاحت   79/89   مترمربــع پــالک شــماره    2269  

فرعــی از  11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 293 و 

296 دفتــر 1043 امــالک

ــای  ــأت ســوم آق 19.رای شــماره 1970-1396/01/28 هی

محمدرضــا ابراهیمــی هراتمــه بــه شناســنامه شــماره 37 

ــاس    ــد عب ــی 5419645432 صــادره مبارکــه فرزن کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 132.00 

مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه

ــدی کوهانســتان ــری نورمحم ــک رســمی صغ ازمال

20.رای شــماره 1579-1396/01/21 هیــأت چهــارم خانــم 

ژالــه کشــانی  بــه شناســنامه شــماره 443  کدملــی 

ــک  ــدی  مال ــد مه ــهد  فرزن ــادره مش 0938681206  ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  99.18 

مترمربــع از پــالک شــماره 642 فرعــی از 26 اصلــی واقع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــوق  از ســند شــماره 310034 مــورخ  ــک رســمی ف ازمال

ــان ــه 77 اصفه 94/1/29 دفترخان

21.رای شــماره 2480-1396/02/03 هیــأت اول خانــم 

مهــری عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 43 

ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290171815 ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 312  مترمربــع 

پــالک شــماره 269فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

حــاج آقــا کشــاورزی ویالنــی

ــای  ــأت اول آق ــماره 2525-1396/02/03 هی 22.رای ش

داود جــان نثــاری الدانــی  بــه شناســنامه شــماره 2662 

ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285105001 ص کدمل

ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان 

ــماره 293/1  ــالک ش ــع پ ــاحت 124.50 مترمرب ــه مس ب

بخــش 14  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از 13  فرعــی 

ــد  ــت احم ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی ــتاجران گورتان مس

ــای  ــأت اول آق 23.رای شــماره 2524-1396/02/03 هی

احمــد جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 5225 

کدملــی 1292205067 صــادره فرزنــد محمــد ســه دانــگ 

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان به مســاحت 

124.50 مترمربــع پــالک شــماره 293/1 فرعــی از 13 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد مســتاجران گورتانــی

ــای  ــأت اول آق ــماره 2515-1396/02/03 هی 24.رای ش

قربانعلــی نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 35771 

کدملــی 1282285106 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 85.82 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 66 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی زهران ــی کاظم غالمعل

ــای  ــأت دوم آق ــماره 2550-1396/02/04 هی 25.رای ش

حســن شــریفی بــه شناســنامه شــماره 20 کدملــی 

قربانعلــی  فرزنــد  فریــدن  صــادره   1159835081

ــه مســاحت 141.50  ــاب ســاختمان ب ششــدانگ یــک ب

ــع  ــی واق ــی از 11 اصل ــالک شــماره 280 فرع ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت  ــورد ثب ــی م ــوی مورنان ــلطان آغاموس ــت س از مالکی

ــالک ــر 280 ام ــه 289 دفت صفح

ــای  ــأت دوم آق ــماره 3714-1396/02/17 هی 26.رای ش

بــه شناســنامه شــماره 814 کدملــی  راتــق  ســعید 

مصطفــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284651363

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان انبــار   بــه مســاحت 

349/03  مترمربــع پــالک شــماره  32   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــیچانی ــی س ــی فضیلت ــت عل از مالکی

ــای  ــأت دوم آق ــماره 4606-1396/02/27 هی 27.رای ش

خــداداد جهانگیــری بــه شناســنامه شــماره 1972 کدملــی 

فرزنــد محمدتقــی  فریــدن   6219352823 صــادره 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

144.20   مترمربــع پــالک شــماره    571  فرعــی از  27  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی  ــیرانی فردوان ــره ش ــت زه ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

ــالک ــر 162 ام ــه 138 دفت صفح

28.رای شــماره 4622-1396/02/27 هیــأت دوم خانــم 

بــه شناســنامه شــماره 44721  نصراصفهانــی  زهــرا 

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1280334088 کدملــی 

قدمعلــی 31 و  دویســت و پنجــاه و یــک  ، دویســت و 

پنجــاه و نهــم حبــه مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک 

ــع  ــه مســاحت   103.30    مترمرب ــاب   ســاختمان  ب ب

پــالک شــماره   455/1   فرعــی از  5   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت    صفحــات 137 و 514 دفاتــر 537 و 7 

ــالک ام

29.رای شــماره 4623-1396/02/27 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 88  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــری نصرآب ــول نص رس

ــه  ــد نصرال ــان فرزن ــی 1284629171 صــادره اصفه کدمل

ــاع  ــه مش ــم حب ــاه و نه ــت و پنج ــت ، دویس 40 و  هش

از 72 حبــه   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان بــه 

اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی 20 و چهــار ، دویســت و 

پنجــاه و نهــم حبــه    بــه مســاحت   103.30    مترمربــع 

پــالک شــماره   455/1   فرعــی از  5   اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت    صفحــات 137 و 514 دفاتــر 537 و 7 

امــالک

دوم   هیــأت   1396/02/31-4833 شــماره  30.رای 

آقــای مهــدی راتــق بــه شناســنامه شــماره 41425 

کدملــی 1280301996 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان انبــار   بــه مســاحت  

332/04    مترمربــع پــالک شــماره  32  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ســیچانی ــی فضیلت از ســند عل

چهــارم  هیــأت   1396/02/18-3869 شــماره  31.رای 

ــه شناســنامه شــماره 226  ــی زاده ب ــروز قل ــم دل اف خان

ــی   ــد میرزاقل ــادره اردل فرزن ــی 4689096538 ص کدمل

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 271.80 

ــی  ــی از 13 اصل ــماره   571  فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــاری و دل  ــک رســمی غالمرضــا جــان نث ــان ازمال اصفه

ــر 307  ــه 85 و 331  دفت ــت صفح ــی زاده ثب ــروز قل اف

و 484  امــالک

ســوم  هیــأت   1396/02/25-4386 شــماره  32.رای 

ــماره 1409  ــنامه ش ــه شناس ــزی  ب ــره عزی ــم طاه خان

کدملــی 1284750027  صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه  دان

  694 شــماره  پــالک  از  267.18مترمربــع  مســاحت 

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــالک ــر 575 ام ــه 83 و 86 دفت صفح

33.رای شــماره 4387-1396/02/25 هیــأت ســوم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــاز مجتبائ ــم مهن خان

ــان  ــی 1270966758 صــادره اصفه 1270966758 کدمل

ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــن  1.5 دان ــد محمدحس فرزن

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  267.18 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از 14  اصل ــماره 694   فرع ــالک ش از پ

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی حســن عزیــزی  ثبــت صفحــه 83 و 86 

ــالک ــر  575 ام دفت

34.رای شــماره 4385-1396/02/25 هیــأت ســوم 

ــنامه  ــه شناس ــتانی    ب ــزی کوهانس ــن عزی ــای حس آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1282754297  ص ــماره 675کدمل ش

فرزنــد قاســم 1.5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 267.18 مترمربــع از پــالک شــماره 

ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــی از 14 اصل 694  فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فوق 

ثبــت صفحــات 83 و 86 دفتــر 575  امــالک

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6204 شــماره  35.رای 

خانــم فرزانــه دلیــران بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 

ایمانعلــی   فرزنــد  بروجــرد  صــادره    4132149994

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  120.95 

مترمربــع از پــالک شــماره 37 فرعــی از 34 اصلــی واقع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــودانی ــی س ــا آقارضائ ــمی محمدرض ــک رس از مال

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6221 شــماره  36.رای 

خانــم فرزانــه دلیــران بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 

4132149994  صــادره بروجــرد فرزنــد ایمانعلــی  ســه 

دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء 

ــع  ــاحت 169.15 مترمرب ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی به

ــع در  ــی واق ــی از  15 اصل ــماره 209   فرع ــالک ش از پ

ــان  ــت ملــک غــرب اصفه ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه

ــالک ــر 808 ام ــت صفحــه548 دفت ثب

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6218 شــماره  37.رای 

ــماره 65  ــنامه ش ــه شناس ــران   ب ــت دلی ــم فضیل خان

کدملــی 4132142914 صــادره بروجــرد فرزنــد ایمانعلی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س

ــاحت 169.15   ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثناء به اس

ــی  ــی از  15 اصل ــماره 209  فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

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

ــالک ــر808 ام ــه548 دفت ــت صفح ــان ثب اصفه

ســوم  هیــأت   1396/03/16-6824 شــماره  38.رای 

آقــای علــی امینــی  بــه شناســنامه شــماره 95 کدملــی 

ــین   ــد حس ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1290466327  ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 203.00 

ــی  ــی از  27 اصل ــماره 201  فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

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

اصفهــان از مالــک رســمی حــاج جعفــر رضایــی برزانــی

ســوم  هیــأت   1396/03/21-6692 شــماره  39.رای 

ــه شناســنامه شــماره 829  ــی حشــمت ب ــای مصطف آق

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1284577759 کدملــی 

مرتضــی ســه دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت97.87 مترمربــع از پالک شــماره فرعــی از 28  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حیــدر ابراهیمــی ثبــت 

ــالک ــر  54 ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح

ســوم  هیــأت   1396/03/22-6756 شــماره  40.رای 

ــماره 46711  ــنامه ش ــه شناس ــمت  ب ــاز حش ــم مهن خان

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1280354259 کدملــی 

هوشــنگ ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت97.87 مترمربــع از پالک شــماره فرعــی از 28 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حیــدر ابراهیمــی ثبــت 

ــالک ــر 54  ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح

41.رای شــماره 6507-1396/03/18 هیــأت ســوم خانــم 

طاهــره خورســندی کوهانســتانی  بــه شناســنامه شــماره 

49 کدملــی 1290065985  صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر 

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  

151 مترمربــع از پــالک شــماره 432  فرعــی از  14 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی عبــاس عزیــزی ثبــت 

ــر 484  امــالک صفحــه 519 دفت

42.رای شــماره 6506-1396/03/18 هیــأت ســوم خانم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتانی  ب ــینی کوهانس ــام حس اله

1271115689 کدملــی 1271115689  صــادره اصفهــان 

فرزنــد ســیداصغر  یــک دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 151 مترمربــع از پــالک شــماره 432 

فرعــی از 14  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــاس  ــک رســمی عب ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

عزیــزی ثبــت صفحــه 519 دفتــر  484 امــالک

ســوم   هیــأت   1396/03/18-6505 شــماره  43.رای 

ــماره 35  ــنامه ش ــه شناس ــزی   ب ــاس عزی ــای عب آق

ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289974950  ص کدمل

اکبــر  دو دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 151 مترمربــع از پــالک شــماره 432   فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 14 اصل

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

صفحــه 519 دفتــر 484 امــالک

اول  هیــأت   1396/03/24-7129 شــماره  44.رای 

آقــای مصطفــی صباغــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــی 1283204282 صــادره اصفه 9496 کدمل

غالمحســین ششــدانگ یــک بــاب    خانــه   بــه 

ــالک شــماره   748    ــع پ مســاحت   470/16    مترمرب

فرعــی از  19  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت ابوطالــب 

ــر 79  ــه 221 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــان رنان صباغی

ــالک ام

اول  هیــأت   1396/03/24-7133 شــماره  45.رای 

آقــای مصطفــی صباغــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 

9496 کدملــی 1283204282 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

غالمحســین ششــدانگ یــک بــاب دامــداری  بــه 

ــماره   748    ــالک ش ــع پ ــاحت   293.05  مترمرب مس

فرعــی از  19  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت ابوطالــب 

ــر 79  ــه 221 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــان رنان صباغی

ــالک ام

ــم  ــأت اول خان 46.رای شــماره 7061-1396/03/23 هی

شناســنامه  بــه  الیادرانــی  علمــداری  فخرالســادات 

شــماره 27950 کدملــی 1280276241 صــادره اصفهــان 

فرزنــد سیدحســین ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه 

ــماره   431    ــالک ش ــع پ ــاحت   155.47   مترمرب مس

فرعــی از  6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ــید  ــمی س ــک رس ــان  ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــق اظهارنامــه عبدالرســول بحــق  طب

اول  هیــأت   1396/03/28-7457 شــماره  47.رای 

بــه شناســنامه شــماره 11  آقــای بهمــن جوزدانــی 

کدملــی 1289922251 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 85.15 

مترمربــع پــالک شــماره 441فرعــی از 25 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 

و 68369  مــورخ 54/4/21  بشــماره ســند 46454 

مــورخ 64/5/22 دفترخانــه 5 اصفهــان

48.رای شــماره 7525-1396/03/29 هیــأت اول خانــم 

عصمــت نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 891 کدملی 

1282925970 صــادره اصفهــان فرزنــد وهاب ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 259.30مترمربــع پــالک 

شــماره 398 فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبت 

صفحــه 171 دفتــر 640 امــالک

دوم  هیــأت   1396/05/02-10572 شــماره  49.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــزت صادق ــم ع خان

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1282992252 ص 3520 کدمل

علیمحمــد ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت   242.79   مترمربــع پــالک شــماره   36   

فرعــی از   16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت متقاضــی 

ــت  صفحــه  ــورد ثب ــی  م ــی برزان ــی محمــد صادق و عل

102 دفتــر 101 امــالک و ســند 16698 مــورخ 1332/12/2 

مــورخ   17183 ســند  و  اصفهــان   34 دفترخانــه 

1333/5/2 دفترخانــه 34 اصفهــان

50.رای شــماره 10553-1396/05/02 هیــأت دوم خانــم 

ــی  ــماره 7 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوری ب ــه منص صدیق

6219846125 صــادره فریــدن فرزنــد فــرج ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان بــه مســاحت  250.44  مترمربع 

پــالک شــماره   1078   فرعــی از  36  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت ســید عبدالــه آل رســول مــورد ثبــت  صفحــه 

178 دفتــر 449 امــالک

دوم  هیــأت   1396/04/14-8879 شــماره  51.رای 

آقــای اکبــر طاهــری بــه شناســنامه شــماره 738 

کدملــی 1286626676 صــادره  اصفهــان  فرزنــد حفیــظ 

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

ــع در  ــی واق ــماره  67 اصل ــالک ش ــع پ 126.30مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــه ــد عبدال ــی فرزن ــی رحیم ــداله عل ــهم االرث اس س

دوم  هیــأت   1396/05/02-10568 شــماره  52.رای 

خانــم مهنــاز نــادری درباغشــاهی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283067145 ص 425 کدمل

اســماعیل ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــالک شــماره   603    ــع پ مســاحت  237.73    مترمرب

فرعــی از 25   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

ــند 27353  ــان  از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

مــورخ 1396/3/28 دفترخانــه 371 اصفهــان

53.رای شــماره 10521-1396/05/02 هیــأت دوم  آقــای 

محمــود مســتاجران گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 7 

کدملــی 1290106509 صــادره  اصفهــان فرزنــد قربانعلــی 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  

ــی از   ــماره   1182   فرع ــالک ش ــع پ 263.90    مترمرب

15  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه  197 دفتــر 

ــالک 799 ام

دوم  هیــأت   1396/05/02-10535 شــماره  54.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای رســول عباســی ولدان آق

شــهر  خمینــی  صــادره    1290220913 کدملــی   15

فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت   206.17   مترمربــع پــالک شــماره   138   

فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســهم االرث رضــا 

ــاورزی ــا کش ــی آق ــه حاج ــاورزی ورث کش

دوم  هیــأت   1396/04/18-9210 شــماره  55.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی گاونان ــاز عباس ــم مهن خان

ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1282766041 ص 1906 کدمل

اســداله ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره    28    ــالک ش ــع پ ــاحت   118.34   مترمرب مس

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی  ــاس محمــدی کوجان ــت عب ــان از مالکی غــرب اصفه

 مــورد ثبــت    صفحــات 268 الــی 271 دفتــر 54 

امالک

دوم  هیــأت   1396/04/15-9026 شــماره  56.رای 

آقــای محمــد نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 

شــهر  خمینــی  صــادره    1290122954 63 کدملــی 

ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــکر ال ــد ش فرزن

 622/2 شــماره  پــالک  22.80مترمربــع  مســاحت 

فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت شــعبان 

 25 دفتــر   593 صفحــه  ثبــت  مــورد   نصرآزادانــی 

امالک

57.رای شــماره 9315-1396/04/19 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 834  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ولدان ــه عباس عبدال

کدملــی 1283505258 صــادره اصفهــان  فرزنــد نصراله    

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   134   

مترمربــع پــالک شــماره   556   فرعــی از  36  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  طبــق اظهــار نامــه

دوم  هیــأت   1396/04/18-9258 شــماره  58.رای 

ــماره 2054  ــنامه ش ــه شناس ــانی ب ــه کش ــم خدیج خان

کدملــی 1292549033 صــادره  اصفهــان فرزنــد احمــد 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  

97.84    مترمربــع پــالک شــماره    28  اصلــی واقع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت صفحــات 268  ــورد ثب ــده واعظــی م ــت زبی از مالکی

ــالک ــر 54 ام ــی 271 دفت ادامه در صفحه 8ال

ادامه از صفحه 6
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59.رای شــماره 9257-1396/04/18 هیــأت دوم آقــای 

رســول صباغــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 269 کدملــی 

1290406510 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد محمــد حســن 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   180.89   

مترمربــع پــاک شــماره   167   فرعــی از 19   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از ســهم االرث محمــد تقــی صباغــی رنانــی فرزنــد محمــد 

صفحــه 213 دفتــر 77 امــاک

60.رای شــماره 9605-1396/04/22 هیــأت دوم خانــم 

ــی  ــماره 2753 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن یزدان پروی

ــد حســن ششــدانگ  ــدن فرزن 1158976909 صــادره  فری

ــع  ــه مســاحت  126    مترمرب ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ی

پــاک شــماره    66  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از کمالکیــت حیدرعلــی 

ــاری ذوالفق

61.رای شــماره 10577-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

عبدالرســول مرتضائــی فــر بــه شناســنامه شــماره 16 

کدملــی 4679534532 صــادره فارســان  فرزند اســفندیار 

چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   

ســاختمان   بــه مســاحت   201.31   مترمربــع پــاک 

شــماره   3473 و 3474    فرعــی از 18  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــان ــه 105 اصفه ــورخ 1386/6/10 دفترخان ســند 15482 م

ــم  ــأت دوم خان ــماره 10578-1396/05/03 هی 62.رای ش

1637 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  عابــدی  زهــرا 

ــم  ــی نی ــد عل ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1293142761 ص

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره   3473 و  ــاک ش ــع پ ــاحت   201.31   مترمرب مس

ــان بخــش   ــی واقــع در اصفه 3474    فرعــی از 18   اصل

ــند 15482  ــان از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

مــورخ 1386/6/10 دفترخانــه 105 اصفهــان

ــم  ــأت دوم خان ــماره 10579-1396/05/03 هی 63.رای ش

محتــرم دادخــواه رنانــی بــه شناســنامه شــماره 417 

کدملــی 1290032416 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس یــک 

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره   3473 و  ــاک ش ــع پ ــاحت   201.31   مترمرب مس

ــان بخــش   ــی واقــع در اصفه 3474    فرعــی از  18  اصل

ــند 15482  ــان از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

ــان   ــه 105 اصفه ــورخ 1386/6/10 دفترخان م

ــای  ــأت دوم آق ــماره 10598-1396/05/03 هی 64.رای ش

32 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  رضائــی  حمیــد 

1290367175 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    327  مترمربــع 

پــاک شــماره   1757   فرعــی از  6  اصلــی واقــع در 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب اصفه

ــاک ــامانه ام ــق س طب

65.رای شــماره 9821-1396/04/25 هیــأت دوم خانــم 

فاطمــه خورســندی بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 

فرزنــد کریــم  شــهر  خمینــی  صــادره    1290838992

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   144.60   

مترمربــع پــاک شــماره  206    فرعــی از  22  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

 371 دفترخانــه   1395/11/9 مــورخ   26316 ســند  از 

اصفهــان و ســند 27512 مــورخ 1396/4/21 دفترخانــه 

371 اصفهــان

66.رای شــماره 10597-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

ــی  ــماره 133 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــی صادقی مرتض

1290437386 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ابراهیــم 

ــه مســاحت  206.95  ــاب ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ ی

مترمربــع پــاک شــماره  2869  فرعــی از 18   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 1112 امــاک ــت صفحــه 149 دفت مــورد ثب

67.رای شــماره 9719-1396/04/24 هیــأت دوم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1904 کدمل ســید جــواد مهجــور ب

1753601444 صــادره اهــواز فرزنــد ســید ابوالحســن 

ــاحت 157.65   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره   68  اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

ــان  از ســهم  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

االرث حســن ســلیمانی دهنــوی احــد از وراث مرحــوم 

ــوی ــلیمانی دهن ــدر س حی

ــای  ــأت دوم آق ــماره 9647-1396/04/24 هی 68.رای ش

ــی  ــماره 1595 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدری ب ــا حی علیرض

1283041472 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد شــکراله 

مســاحت    بــه  ســاختمان    بــاب    یــک  ششــدانگ 

275.50   مترمربــع پــاک شــماره   657   فرعــی از 

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25   اصل

ــات 160 و 163  ــت  صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

دفتــر 917 امــاک

چهــارم  هیــأت   1396/05/03-10646 شــماره  69.رای 

 1883 شــماره  شناســنامه  بــه  نصــری  اکبــر  آقــای 

کدملــی 1285722582 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح 

ــاحت 96.17  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ال

مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از32 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــدی از  ــتمی اح ــاهپور رس ــمی ش ــک رس ــطه  از مال الواس

ــد ــک میباش ــه مال ــتمی ک ــه رس ــل ال ــه فض ورث

70.رای شــماره 5682-1396/03/08 هیــأت چهــارم  آقــای 

ســیدرضا صدیقــی رنانــی  بــه شناســنامه شــماره 216 

کدملــی 1290192146 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد عبــاس  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 183.06 

مترمربــع از پــاک شــماره 3114  فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 590 دفتــر 494  امــاک

71.رای شــماره 5681-1396/03/08 هیــأت چهــارم آقــای 

ــه شناســنامه شــماره 155  ســید رســول صدیقــی رنانــی ب

فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290213267 کدملــی 

عبــاس  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

156.72 مترمربــع از پــاک شــماره 3114 فرعــی از 18 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 590 

ــاک ــر 494 ام دفت

چهــارم  هیــأت   1396/04/11-8478 شــماره  72.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــا نص ــای غامرض آق

1052 کدملــی 0068389515 صــادره فرزنــد ابوالفضــل 

ــع  ــه مســاحت 162.23مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

ــان  ــع در اصفه ــی واق پــاک شــماره 304فرعــی از24 اصل

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب 

ســند شــماره 14618 مــورخ 93/6/23 دفترخانــه 160 

ــد ــک میباش ــان مال اصفه

73.رای شــماره 10041-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

مهــدی مقیمــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 154 کدملــی 

ــاب کارگاه  ــین یکب ــد حس ــان فرزن ــادره رن 1290115291 ص

ــماره  ــاک ش ــمتی از پ ــع قس ــاحت 203 مترمرب ــه مس ب

3304فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

ــع الواســطه از وراث  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

اکبــر هفــت بــرادران در صفحــات 345 دفتــر 400 و52 

ــر 394 ــر 394 و ص 58 دفت دفت

چهــارم  هیــأت   1396/04/13-8847 شــماره  74.رای 

خانــم زهــره مؤذنــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 

محمــود  فرزنــد  صــادره   1282950614 1947 کدملــی 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 175 مترمربــع 

پــاک شــماره373 فرعــی از24 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــه مال ــان ک ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

ــی  ــدانگ م ــهم شش ــاع  از 1140 س ــهم مش 183.575 س

ــد باش

چهــارم  هیــأت   1396/04/07-8313 شــماره  75.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــرام اب ــای  اســداله زارع به آق

19 کدملــی 1290042365 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

ــع  ــه مســاحت 39.8 مترمرب ــاب مغــازه  ب ششــدانگ یکب

پــاک شــماره فرعــی از68 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی محمــد حســین زارع بهــرام ابــادی 

ــر 199 ــه 177 دفت صفح

چهــارم  هیــأت   1396/04/27-10034 شــماره  76.رای 

ــه شناســنامه شــماره 298  ــی ب ــدری جون ــای رضــا حی آق

کدملــی 1754039014 صــادره اهــواز فرزنــد عبــاس چهــار 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان

337.44 مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 765فرعــی 

از16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر و  ــمی باق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ

ــی فاطمــه ســی من

چهــارم  هیــأت   1396/04/27-10033 شــماره  77.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاری جون ــرف ذوالفق ــم اش خان

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283042071 1536 کدملــی 

ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــی در دو دان ــین عل حس

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 337.44 مترمرب ــه مس ــه. ب خان

765فرعــی از16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــر و فاطمــه ســی من باق

چهــارم  هیــأت   1396/04/27-9985 شــماره  78.رای 

ــماره 1743  ــنامه ش ــه شناس ــفیعه ب ــا ش ــای محمدرض آق

کدملــی 1286545919 فرزنــد عزیزالــه ششــدانگ یکبــاب 

ــاک  ــمتی از  پ ــع قس ــاحت 369 مترمرب ــه مس ــه ب خان

شــماره996 فرعــی از13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ص 353 دفتــر 

426 مالکیــت دارد )توضیحا:پــاک قبــا 136/1 بــوده 

ــل شــده اســت( ــی تبدی ــاک 996 فرع ــه پ ــه ب اســت ک

79.رای شــماره 10015-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

غامعلــی عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 34 

ــه  ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289918848 ص کدمل

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 223.21 مترمربــع 

ــی واقــع در اصفهــان  پــاک شــماره 561فرعــی از 36 اصل

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب 

ســند شــماره 134567 مــورخ 78/4/3 دفتــر 81 اصفهــان 

از مالکیــن میباشــد

80.رای شــماره 10018-1396/04/27 هیــأت چهــارم خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 36359  ــور ب ــوک خاکپ حشــمت مل

کدملــی 1280789190 صــادره اصفهــان فرزنــد شــکراله 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 259.750 مترمربــع 

قســمتی از پــاک شــماره 352فرعــی از6 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 

ــت دارد ــر 11 امــاک مالکی در ص 120 دفت

81.رای شــماره 10040-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 139 کدمل ــی ب ــرادی رنان ــی م عل

ششــدانگ  محمدعلــی  فرزنــد  صــادره   1290177775

یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 227.26 مترمربــع قســمتی از 

پــاک شــماره3304 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی بیگــم و نصــرت و ایــران و رســول)هفت 

394و400  دفتــر  61و52و345و51  صفحــات  بــرادران( 

امــاک

82.رای شــماره 10026-1396/04/27 هیــأت چهــارم آقــای 

مجیــد صادقیــان رنانــی بــه شناســنامه شــماره 1439 

کدملــی 1293140783 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 

ــاحت 164.86  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــدی شش مه

مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 390فرعــی از18 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــان  کــه بموجــب ســند شــماره 3147 مــورخ  غــرب اصفه

91/12/28 دفتــر 326 مالــک میباشــد و 1.51 ســهم انــرا از 

مهــدی کــه بموجــب ســند 3148 مــورخ 91/12/28 مالــک 

میباشــد خریــداری نمــوده مــورد ثبــت ص 135 دفتــر 194

چهــارم  هیــأت   1396/04/07-8314 شــماره  83.رای 

آقــای  علــی جوانبخــت بــه شناســنامه شــماره 602 کدملــی 

حســینعلی  فرزنــد  بروجــن  صــادره   4650457394

ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 183.27 مترمربــع 

ــان  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره332 فرعــی از40 اصل

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــعربافیون ــر ش ــاج محمدجعف ــمی ح ــک رس از مال

چهــارم  هیــأت   1396/04/11-8473 شــماره  84.رای 

خانــم اشــرف یــاری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 10757 

کدملــی 1283219281 صــادره اصفهــان  فرزنــد غامعلــی 

ــع  ــاحت 227 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از19 اصل ــاک شــماره876 فرع پ

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی غامرضــا مــورد ثبــت ص 481 دفتــر 83

چهــارم  هیــأت   1396/04/07-8316 شــماره  85.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــدم ب ــدی مق ــعود احم ــای  مس آق

فرزنــد  شــهرکرد  صــادره   6339694047 کدملــی   89

رحمــت الــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

ــع  ــی واق ــی از 34 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ 310 مترمرب

ــان   ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب در اصفه

مــع الواســطه از مالــک رســمی مهــدی شــیرانی کــه در ص 

ــد ــی باش ــک م ــر 193 مال 395 دفت

86.رای شــماره 8318-1396/04/07 هیــأت چهــارم  آقــای 

تقــی مزروعــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 50 کدملــی 

ــر ششــدانگ  ــد اکب ــان  فرزن 1285764994 صــادره اصفه

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 101.45 مترمربــع پــاک 

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از32 اصل ــماره فرع ش

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  از مالــک 

رســمی اکبــر مزروعــی

چهــارم  هیــأت   1396/05/15-11708 شــماره  87.رای 

خانــم زینــت شــیخ صادقــی  بــه شناســنامه شــماره 

1677 کدملــی 1286256275  صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــی ب ــه ویائ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  شش محمدحس

مســاحت  1728.00 مترمربــع از پــاک شــماره 169   فرعــی 

از  1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــورخ  ــماره 9860 م ــند ش ــب س ــه بموج ــان ک ــرب اصفه غ

ــد ــک میباش ــان مال ــه 65 اصفه 24/1/8 دفترخان

88.رای شــماره 10427-1396/05/01 هیــأت اول خانــم 

شــها تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 30 

کدملــی 1290368775 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 

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

151.21مترمربــع پــاک شــماره  44 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــاس کاظم ــت عب مالکی

89.رای شــماره 10196-1396/04/31 هیــأت اول خانــم 

ــماره 11997  ــنامه ش ــه شناس ــانیانی ب ــتاری س ــاز س مهن

ــه  ــاذر س ــد اب ــران فرزن ــادره ته ــی 0035867701 ص کدمل

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

184 مترمربــع پــاک شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

رمضانعلــی مشــکاتی مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــر 54 امــاک دفت

آقــای  اول  90.رای شــماره 10197-1396/04/31 هیــأت 

فریــدون تــاج میرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 263 

ــد حســین  ــان  فرزن ــی 1287656226 صــادره اصفه کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س

ــع  ــی واق ــاک شــماره  28 اصل ــع پ مســاحت 184مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت رمضانعلــی مشــکاتی مــورد ثبــت صفحــات 268 

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ال

91.رای شــماره 10508-1396/05/02 هیــأت اول  آقــای 

ــی  ــماره 8 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــفاری ب ــین س غامحس

6639878380 صــادره قلعــه خواجــه فرزنــد جــان مــراد 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 80.80 مترمربــع 

ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 28 اصل ــاک ش پ

ــن  ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

شــفیعی کوجانــی ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54 

ــاک ام

92.رای شــماره 10175-1396/04/28 هیــأت اول آقــای 

815 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  صادقــی  علــی 

ــد محمــد ششــدانگ  1289303169 صــادره اصفهــان فرزن

ــاک  ــع پ ــاحت 137.40مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 237فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــد 

ــه ــق اظهارنام ــی  طب صادق

ــای  ــأت اول  آق ــماره 10176-1396/04/28 هی 93.رای ش

علیرضــا جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 

1290042535 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد ششــدانگ 

ــری و  ــر کارب ــدم تغیی ــد ع ــا قی ــا ) ب ــاغ وی ــک درب ب ی

تفکیــک و افــراز ( بــه مســاحت 860 مترمربــع پــاک 

شــماره 710 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 7918 

ــان ــه 94 اصفه ــورخ 60/10/28 دفترخان م

94.رای شــماره 10169-1396/04/28 هیــأت اول خانــم 

بــه شناســنامه شــماره 333 کدملــی  ویانــی  ایــران 

1291012362 صــادره اصفهــان  فرزنــد رمضــان ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 203.99 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 280 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــا  ــت رض ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــان ــه خانی ــی و فاطم ــی ولدان ابراهیم

95.رای شــماره 10498-1396/05/02 هیــأت اول خانــم 

شــهین جمالــی بــه شناســنامه شــماره 5405 کدملــی 

مهدیقلــی  فرزنــد  فاورجــان  صــادره    1110223668

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 102.10 مترمربــع 

ــی واقــع در اصفهــان  پــاک شــماره 323 فرعــی از 6 اصل

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

صفحــه 177 و 179 دفتــر 288 امــاک

96.رای شــماره 10285-1396/04/31 هیــأت اول آقــای 

ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــفیعی فردجونقان ــم ش قاس

کدملــی 1290232059 صــادره  اصفهــان فرزنــد صحنعلــی 

در 23.16 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی 75 ، صدوچهــارم 

آن  بــه مســاحت 157مترمربــع پــاک شــماره 303 فرعــی 

از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت قاســم شــفیعی فــرد جونقانــی 

مــورد ثبــت صفحــات 129 و 164 و 592 و 297 الــی 303 

ــر 315 و 479 و 253 و 5 امــاک دفت

97.رای شــماره 10286-1396/04/31 هیــأت اول خانــم 

مهیــن نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 1536 کدملــی 

1283485915 صــادره اصفهــان  فرزنــد فتــح الــه در  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه  شش ــاع از 72 حب ــه مش 36.68 حب

خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی 75 ، صدوچهــارم 

آن  بــه مســاحت 157مترمربــع پــاک شــماره 303 فرعــی 

از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت قاســم شــفیعی فــرد جونقانــی 

مــورد ثبــت صفحــات 129 و 164 و 592 و 297 الــی 303 

ــاک ــر 315 و 479 و 253 و 5 ام دفت

اول  هیــأت   1396/04/31-10287 شــماره  98.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــری نصرآب ــرا نص ــم زه خان

اصفهــان  1272150038 کدملــی 1272150038 صــادره  

فرزنــد جــواد در 11.46 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ 

ــی 75 ،  ــه اعیان ــه اســتثناء بهــای ثمنی ــه ب ــاب خان یــک ب

صدوچهــارم آن  بــه مســاحت 157مترمربــع پــاک شــماره 

303 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــفیعی  ــم ش ــت قاس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــات 129 و 164 و 592  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــرد جونقان ف

ــاک ــر 315 و 479 و 253 و 5 ام ــی 303 دفت و 297 ال

99.رای شــماره 10284-1396/04/31 هیــأت اول خانــم 

شــماره 44848  شناســنامه  بــه  نصراصفهانــی  مریــم 

ــد محمــود  ــان  فرزن ــی 1280337850 صــادره اصفه کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان س

ــی از  ــماره 688 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 191.15مترمرب مس

5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر  ــات 468 و 471 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

ــاک 767 ام

100.رای شــماره 10283-1396/04/31 هیــأت اول آقــای 

823 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  امیــری  بهــزاد 

ــد غامحســین ســه  ــان فرزن 1284668592 صــادره اصفه

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از 5 اصل ــماره 688 فرع ــاک ش ــع پ 191.15مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــر 767  ــات 468 و 471 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــاک ام

101.رای شــماره 10445-1396/05/02 هیــأت اول آقــای 

ــماره 12581  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــار رنان ــی ی ــن تق حس

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1283235439 کدملــی 

اکبــر در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

302.35مترمربــع پــاک شــماره 3825فرعــی از 18اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــار  رنان ــی ی ــر تق ــت اکب ــان از مالکی اصفه

102.رای شــماره 10446-1396/05/02 هیــأت اول آقــای 

مرتضــی رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 96 کدملــی 

1293109010 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد محمدعلــی 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 94.80مترمربــع 

پــاک شــماره 3928فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــر 1097 امــاک صفحــه 224 دفت

103.رای شــماره 10504-1396/05/02 هیــأت اول خانــم 

ــی  ــماره 1481 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا نصراصفهان مین

الــه  فتــح  فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1283484773

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 71.10مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل ــاک شــماره 368فرع پ

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی نصراصفهان مرتض

ــم  ــأت اول خان ــماره 10178-1396/04/28 هی 104.رای ش

ــی  ــماره 12 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرا تاجمیرریاح زه

ــار دانــگ  ــه چه ــد یدال 1290185131 صــادره اصفهــان فرزن

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

196.90مترمربــع پــاک شــماره  688 فرعــی از 5  اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــر 767  ــات 440 و 354 دفات ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

و 769 امــاک

105.رای شــماره 10179-1396/04/28 هیــأت اول خانــم 

مریــم تــاج میرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 1353 

ــد یدالــه دو  کدملــی 1283481979 صــادره اصفهــان فرزن

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

196.90مترمربــع پــاک شــماره  688 فرعــی از 5  اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــر 767  ــات 440 و 354 دفات ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــاک و 769 ام

106.رای شــماره 9815-1396/04/25 هیــأت اول خانــم 

ملــک جعفریــان صدیــق بــه شناســنامه شــماره 375 

کدملــی 1283066637 صــادره اصفهــان  فرزنــد اســماعیل 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 230.80مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16اصل ــماره 979فرع ــاک ش پ

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 

ــی مــورد   ثبــت صفحــه 29 دفتــر  حســن ســلطانی آفاران

ــاک 558 ام

107.رای شــماره 9097-1396/04/15 هیــأت اول شــهرداری 

ــی 14000277232 ششــدانگ  ــه شناســنامه مل ــان ب اصفه

ــه  ــه آن ب ــل ب ــن متص ــاختمان اداری و زمی ــاب س ــک ب ی

مســاحت 5353.19 مترمربــع پــاک شــماره230 و 236 و   

223 و 496 فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان

ــای  ــأت اول آق ــماره 9847-1396/04/26 هی 108.رای ش

بــه شناســنامه شــماره 366  برزانــی  مارانــی  حســن 

کدملــی 1290587353 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 

احمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 331.54 

ــع در  ــی واق ــی از 16اصل ــاک شــماره 721فرع ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــت صفحــه 15  ــورد ثب ــی م ــی برزان ــاس ماران ــت عب مالکی

ــاک ــر 958 ام دفت

اول  هیــأت   1396/04/25-9825 شــماره  109.رای 

ــی  ــماره 360 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا کریم ــای رض آق

1283020459 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــاحت 145.50مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  68 اصل ش

ــی  ــاس کریم ــت عب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــاک ــر 48 ام ــه 95 دفت ــت صفح ــورد ثب م

اول  هیــأت   1396/04/25-9824 شــماره  110.رای 

ــی  ــماره 360 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا کریم ــای رض آق

1283020459 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس ششــدانگ 

یــک بــاب کارگاه شــیرینی پزیبــه مســاحت 134مترمربــع 

ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  68 اصل ــاک ش پ

ــاس  ــت عب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــاک ــر 48 ام ــه 95 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م کریم

111.رای شــماره 9762-1396/04/25 هیــأت اول خانــم 

ــی  ــماره 3806 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــه فرزن صبیح

عبدالرســول  فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1287153992

ــع  ــاحت 270مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

پــاک شــماره 232فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

ــان ــه 9 اصفه ــورخ 91/4/28 دفترخان 112468 م

اول  هیــأت   1396/04/27-10075 شــماره  112.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان رنان ــعود صادقی ــای مس آق

1270886304 کدملــی 1270886304 صــادره اصفهــان  

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــد مهــدی ششــدانگ یــک ب فرزن

225.59مترمربــع پــاک شــماره 313 فرعــی از 27 اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

اصفهــان از مالکیــت احمــد انصــاری مــورد ثبــت  سیســتم 

ــاک ــع ام جام

113.رای شــماره 10071-1396/04/27 هیــأت اول آقــای 

شــماره  شناســنامه  بــه  بلطاقــی  جهانگیــری  حبیــب 

13125 کدملــی 1283243032 صــادره خمینــی شــهر 

ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــد طبیــب ششــدانگ یــک ب فرزن

102.81مترمربــع پــاک شــماره 2429 فرعــی از 18 اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی رنان ــه صباغ ــت عزیزال ــان از مالکی اصفه

114.رای شــماره 10069-1396/04/27 هیــأت اول آقــای 

 2334 شــماره  شناســنامه  بــه  عالیمردانــی  کیومــرث 

فرزنــد گــودرز  اردل  کدملــی 4689376840 صــادره 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 165مترمربــع 

واقــع در  اصلــی  از 27  پــاک شــماره 537 فرعــی 

ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب اصفه

ــت  ــورد ثب ــاهی م ــادری درباغش ــه ن ــت خدیج از مالکی

صفحــات 352 و 355 و 358 دفتــر 162 امــاک

ــم  ــأت اول خان 115.رای شــماره 10007-1396/04/27 هی

زهــره شــریعتی بــه شناســنامه شــماره 52 کدملــی 

1290265550 صــادره  اصفهــان فرزنــد نصرالــه ســه 

دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــماره 679 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 181.04 مترمرب مس

ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 25 اصل

ــاری ــد بختی ــت محم ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــای  ــأت اول آق ــماره 10008-1396/04/27 هی 116.رای ش

علــی جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 25 کدملــی 

1290174350 صــادره  اصفهــان فرزنــد احمــد ســه دانــگ 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

181.04 مترمربــع پــاک شــماره 679 فرعــی از 25 اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــاری اصفهــان از مالکیــت محمــد بختی

ــای  ــأت اول آق 117.رای شــماره 10992-1396/05/08 هی

ابراهیــم اکبــری بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 

1189966956 صــادره  اردســتان فرزنــد قاســم ســه 

دانــگ  مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 

ــی  ــمار926  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 166.50 مترمرب مس

حــوزه   14 بخــش  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی    16 از 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســند 26466 مــورخ 

اصفهــان  371 دفترخانــه   1395/11/26

118.رای شــماره 10993-1396/05/08 هیــأت اول  خانــم 

مرضیــه قاســمی بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 

1189910462 صــادره اردســتان  فرزنــد جعفــر ســه دانــگ  

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

166.50 مترمربــع پــاک شــمار926  فرعــی از 16  اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان  از ســند 26466 مــورخ 1395/11/26 دفترخانــه 

ــان 371 اصفه

ــم  ــأت اول خان ــماره 9962-1396/04/26 هی 119.رای ش

ــماره 4486  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــی میب ــم کوچک اعظ

ــود  ــد محم ــد  فرزن ــی 4489255039 صــادره میب کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ســه دان

مســاحت 169.81 مترمربــع پــاک شــماره 163 فرعــی از 

16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت خدیجــه صــادق معنــوی

ــای  ــأت اول آق ــماره 9961-1396/04/26 هی 120.رای ش

ــماره 35  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــدی پورمیب ــر اس اصغ

کدملــی 4489685114 صــادره  میبــد فرزنــد علــی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ســه دان

ــع پــاک شــماره 163فرعــی از  مســاحت 169.81مترمرب

16اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــوی ــادق معن ــه ص ــت خدیج ــان از مالکی ــرب اصفه غ

121.رای شــماره 10225-1396/04/31 هیــأت اول آقــای 

داداش مســلمی بــه شناســنامه شــماره 210 کدملــی 

2801270921 صــادره  خــوی فرزنــد محمــد ســه دانــگ 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش مش

227.38مترمربــع پــاک شــماره 212فرعــی از 27 اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــت  ــه مســتوفی زاده مــورد ثب ــان از مالکیــت وجیه اصفه

ــاک ــر 288 ام ــه 193 دفت صفح

اول  هیــأت   1396/04/31-10224 شــماره  122.رای 

خانــم قمــر علیخــان زاده بــه شناســنامه شــماره 29445 

فرزنــد کــرم  خــوی  صــادره   2800291745 کدملــی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س

ــی  ــماره 212فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 227.38مترمرب مس

ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 27 اصل

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت وجیهــه مســتوفی زاده 

ــاک ــر 288 ام ــه 193 دفت ــت صفح ــورد ثب م

123.رای شــماره 10647-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 10472  ــنامه ش ــه شناس ــن ب ــات ماربی ــور کلن منص

ــد  ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1282887165 ص کدمل

دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 

ــاع  از 72  ــه مش ــی 5.7 حب ــه اعیان ــاء ثمنی ــتثناء به اس

حبــه ششــدانگ  بــه مســاحت    151.50  مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  15  اصل ــماره    1099  فرع ــاک ش پ

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــات 545 و 542 و 253 دفاتــر 751 و 

374 و دفتــر امــاک سیســتمی بــا حفــظ حقــوق رهنــی

124.رای شــماره 10648-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 41  ــی ب صدیقــه مســتاجران گورتان

کدملــی 1290121184 صــادره  اصفهــان فرزنــد اکبــر چهار 

ــه  ــاب   ســاختمان ب دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب

اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی 22.8 حبــه مشــاع  از 72 

حبــه ششــدانگ  بــه مســاحت 151.50  مترمربــع پــاک 

شــماره    1099  فرعــی از  15  اصلــی واقــع در اصفهــان 

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

ثبــت صفحــات 545 و 542 و 253 دفاتــر 751 و 374 و 

دفتــر امــاک سیســتمی بــا حفــظ حقــوق رهنــی

ســوم  هیــأت   1396/05/08-10932 شــماره  125.رای 

 41 شــماره  شناســنامه  بــه  پورعجــم  محمــد  آقــای 

ــود  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290026191 ص کدمل

 236 مســاحت  بــه  تراشــکاری  کارگاه  ششــدانگ 

ــع  ــی واق ــی از25 اصل ــماره310 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــب ص  ــم بموج ــی پورعج ــطه از وراث مصطف ــع الوس م

دفتــر 273 و820 الــی 258  102و246 

ســوم  هیــأت   1396/05/12-11400 شــماره  126.رای 

بــه شناســنامه شــماره 57  آقــای مجیــد شــفیعی 

کدملــی 0492360731 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد حســن 

ــاحت 558.79  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 68 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مــورد ثبــت 

ص487 دفتــر 1017 امــاک

آرای اصاحی

هیــأت   1396/05/12-11422 شــماره  اصاحــی  1.رای 

ــت  ــا عنای ــاد گــزارش کارشــناس و ب ــه مف دوم باتوجــه ب

ــذا مفــاد  ــون اجــرا نشــده ل ــا کن ــه اینکــه رای هیــأت ت ب

ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص

پــاک  مــورد تقاضــا 657 فرعــی از 26 اصلــی صحیــح 

مــی باشــد کــه در رای شــماره 1395/12/03-31668 

ــی  ــتباهًا 27 اصل ــی اش ــاک اصل ــماره پ ــأت دوم ش هی

ــد شــده اســت. قی

هیــأت   1396/04/26-9926 شــماره  اصاحــی  2.رای 

چهــارم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 

ــذا مفــاد  ــون اجــرا نشــده ل ــا کن ــه اینکــه رای هیــأت ت ب

ــزان  ــردد: می ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص

چهــار  نصراصفهانــی(  عفــت  متقاضی)خانــم  ســهم 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از پاکهــای 53/4 

ــه  ــاب خان ــورت یکب ــش 14 بص ــی بخ و 53/5 از 5 اصل

ــه  ــح مــی باشــد ک ــع صحی ــه مســاحت 215.2 مترمرب ب

در رای شــماره 33352-1394/05/19 هیــأت چهــارم 

اشــتباهًا میــزان ســهم متقاضــی 24/50 حبــه مشــاع از 

72 حبــه ششــدانگ و مســاحت نیــز 217/78 مترمربــع 

قیــد شــده. همچنیــن پــاک 53/4 فرعــی از 5 اصلــی 

ــاده اســت. ــم افت از قل

3.رای اصاحــی شــماره 9925-1396/04/26 هیــأت 

چهــارم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 

ــذا مفــاد  ــون اجــرا نشــده ل ــا کن ــه اینکــه رای هیــأت ت ب

ــزان  ــردد: می ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص

ــگ  ــی( دو دان ــاره نصراصفهان ــم به ــهم متقاضی)خان س

و  پاکهــای 53/4  از  قســمتی  از ششــدانگ  مشــاع 

53/5 از 5 اصلــی بخــش 14 بصــورت یکبــاب خانــه 

ــح مــی باشــد کــه  ــع صحی ــه مســاحت 215.2 مترمرب ب

در رای شــماره 33353-1394/05/19 هیــأت چهــارم 

اشــتباهًا میــزان ســهم متقاضــی 47/50 حبــه مشــاع از 

72 حبــه ششــدانگ و مســاحت نیــز 217/78 مترمربــع 

قیــد شــده. همچنیــن پــاک 53/4 فرعــی از 5 اصلــی 

ــاده اســت. ــم افت از قل

4.رای اصاحــی شــماره 9158-1396/04/17 هیــأت اول 

ــه  ــت ب ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب باتوج

اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 

صــادره بدیــن شــرح اصــاح مــی گــردد: شــماره پــاک 

مــورد تقاضــا 27  اصلــی صحیــح مــی باشــد کــه در رای 

شــماره 30737-1395/11/24 هیــأت اول شــماره پــاک 

اصلــی اشــتباهًا 37 اصلــی قیــد شــده اســت.

5.رای اصاحــی شــماره 9157-1396/04/17 هیــأت اول 

ــه  ــت ب ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب باتوج

اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 

صــادره بدیــن شــرح اصــاح مــی گــردد: شــماره پــاک 

مــورد تقاضــا 27  اصلــی صحیــح مــی باشــد کــه در رای 

شــماره 30738-1395/11/24 هیــأت اول شــماره پــاک 

اصلــی اشــتباهًا 37 اصلــی قیــد شــده اســت.

6.رای اصاحــی شــماره 9159-1396/04/17 هیــأت اول 

ــه  ــت ب ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب باتوج

اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 

صــادره بدیــن شــرح اصــاح مــی گــردد: شــماره پــاک 

مــورد تقاضــا 56 فرعــی از 35  اصلــی صحیــح مــی 

باشــد کــه در رای شــماره 32923-1395/12/15 هیــأت 

اول شــماره پــاک اصلــی و فرعــی اشــتباهًا 54 فرعــی از 

25 اصلــی قیــد شــده اســت.

7.رای اصاحــی شــماره 9256-1396/04/18 هیــأت دوم 

ــه  ــت ب ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب باتوج

اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 

صــادره بدیــن شــرح اصــاح مــی گــردد: مســاحت ملــک 

مــورد تقاضــا 114.45 مترمربــع صحیــح مــی باشــد 

کــه در رای شــماره 27248-1395/10/12 هیــأت دوم 

ــد شــده اســت. ــع قی مســاحت 67.00 مترمرب

8.رای اصاحــی شــماره 9792-1396/04/25 هیــأت 

ســوم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 

ــذا مفــاد  ــون اجــرا نشــده ل ــا کن ــه اینکــه رای هیــأت ت ب

ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص

ــح  ــی صحی ــی از 7  اصل ــا 354 فرع ــورد تقاض ــاک م پ

رای شــماره 1396/02/12-3137  در  باشــد کــه  مــی 

هیــأت ســوم شــماره پــاک فرعــی اشــتباهًا 3354 

ــت. ــده اس ــد ش ــی قی فرع

ــدم  ــور وع ــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

16930 الــف  م   . صادرخواهدشــد 

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/31

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/06/15

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد  ــان محم ــه 960576 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص

مهــدی خیــر اندیــش  فــرد دادخواســتی مبنــی برمطالبــه   

بــه طرفیــت فریــد داودی تقدیــم نمــوده و وقت رســیدگی 

ــن  ــاعت 9تعیی ــورخ 96/7/3 س ــنبه   م ــرای روز دوش ب

ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای ــده اس گردی

ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان

وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه بنشــانی هشــت بهشــت 

شــرقی بعــد از چهــارراه پیــروزی روبــروی مســجد امــام 

علــی مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل اختــاف شــورای 

ــه و  ــعبه ............. مراجع ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ح

ــد. در  ــم را اخــذ نمای ــی دادخواســت و ضمائ نســخه ثان

ــی   ــاغ قانون ــت رســیدگی اب ــدم حضــور در وق صــورت ع

خواهــد اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  و  شــده    تلقــی 

 شد.

ــورای  ــعبه 52 ش ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16251م ال ش

ــان ــاف اصفه حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بانــک  پرونــده 960403ش 14خواهــان  در خصــوص 

ملــت بــه مدیریــت آقــای هــادی اخاقــی  فیــض 

ــت1-  ــه طرفی ــه  ب ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــار  دادخواس آث

افســانه اســامی  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 

.................  مــورخ 96/7/3 ســاعت 9 تعییــن گردیــده 

ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس

قانــون  مــاده 73  برابــر  تقاضــای خواهــان  حســب 

ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس آئی

ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب خوان

در اصفهان-چهــارراه وکا مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 

ــدم  ــد. در صــورت ع ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ

حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی

ــع  ــر شــعبه 14 مجتم ــر دفت ــف مدی شــماره: 15214م ال

ــان ــاف اصفه شــماره دو شــورای حــل اخت

ابالغیه
شــماره اباغنامــه : 9610106795300358شــماره پرونــده 

 960100  : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9609986795300098

تاریــخ تنظیــم 96/5/4مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی : 

مصطفــی دهقانــی مجهــول المــکان تاریــخ حضــور96/7/3 

دوشــنبه ســاعت 17 محــل حضــور اص خ ســجاد – خ آیــت 

ــب ســاختمان  ــور جن ــی پ ــروی مدرســه نیل ــاب روب ــه ارب ال

ــور :  ــاعت حض ــور 96/7/3 س ــخ حض ــاک 57 تاری ــا پ صب

ــه  ــی ب ــرجوقیان  جوزدان ــال س ــوی کم ــوص دع 17 در خص

طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

شــعبه حاضــر شــوید . 

ــک  ــماره ی ــع  ش ــعبه 23 مجتم ــر ش ــف 14138  دفت م ال

ــان ــتان اصفه شهرس

ابالغیه
ــده  ــماره پرون ــه : 9610106795300359 ش ــماره اباغنام ش

 960101  : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9609986795300099

شــونده  ابــاغ  مشــخصات   96/5/4 تنظیــم  تاریــخ 

ــخ  ــکان تاری ــول الم ــمعیل زاده مجه ــن اس ــی : بهم حقیق

حضــور96/7/3 ســاعت 17:30حضــور اص خ ســجاد – 

ــب  ــور جن ــی پ ــه نیل ــروی مدرس ــاب روب ــه ارب ــت ال خ آی

ســاختمان صبــا پــاک 57 تاریــخ حضــور 96/7/3 ســاعت 

ــان   ــال ســر جوقی ــوی کم حضــور : 17:30  در خصــوص دع

ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــی ب جوزدان

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس

م الــف 14141 دفتــر 23 مجتمــع  شــماره یــک شهرســتان 

اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  پــاک 

بخــش 14  در  واقــع  از 40/294  فرعــی  شــماره 3888 

ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام ســید محمــد 

گلســتانه فرزنــد ماشــاهللا  در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت 

عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه 

دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق 

ــوم  ــک مرق ــد حــدود مل ــرده متقاضــی تحدی تقاضــای نامب

در روز ســه شــنبه مــورخ 96/6/21 ســاعت 9  در محــل 

شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه 

ــه در روز و  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی کلی

ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن 

و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 

تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 

ــرف  ــرض ظ ــت معت ــی  ثب ــای معترض ــده ه ــف  پرون تکلی

یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی 

بــا تقدیــم دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  قضایــی 

گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد .. نمای

 م الــف 16931 تاریــخ انتشــار : 96/5/31 حیــدری رییــس 

منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  پــاک 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ ــماره 31/9719 واق ش

طبــق پرونــده ثبتــی بنــام غامرضــا مهــدوی فرزنــد حســین 

ــت عــدم حضــور متقاضــی  ــه عل ــان ثبــت اســت وب در جری

ــه دســتور قســمت اخیــر  ــا ب ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بن

از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده 

ــوم در روز ســه شــنبه   ــک مرق ــد حــدود مل متقاضــی تحدی

بعمــل  و  در محــل شــروع    9 مــورخ96/6/21 ســاعت 

ــن  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ــد ل خواهــد آم

ــرر  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ ــن اخط و مجاوری

ــان  ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض ــور یابن ــل حض در مح

ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــاک مطاب ام

صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد 

شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  

پرونــده هــای معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از 

تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 

دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  قضایــی گواهــی تقدیــم 

ــد ..  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای ــذ و ب دادخواســت را اخ

م الــف 16929 تاریــخ انتشــار : 96/5/31 حیــدری رییــس 

منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 

مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 

رســمی برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانون 

ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت  ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق

ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی 

بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی 

ــاده  ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی متقاضی

و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم 

مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 

ــت  ــه صــدور اســناد مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت

متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ 

ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه انتشــار اولی

بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت 

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

ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب

ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ص

طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور 

ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.

ــه  ــماره 139660302018000050 کاس ــی ش ــر رای اصاح براب

ــده 1391114402018002758 آقــای ابوالفضــل نجیبــی  پرون

کتایونچــه فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 5100070889 

ــه  ــاب خان ــه ششــدانگ یــک ب صــادره از برخــوار  نســبت ب

بــه مســاحت  187.16 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 

ــت  ــش 16 ثب ــورزوق بخ ــع در خ ــی واق ــاک 45  اصل از پ

اصفهــان خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای قربانعلــی 

ــی زینل

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/16 

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1396/05/31

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 431 /37/05/

الــف/م بــه تاریــخ 96/05/12تاریــخ ارســال: 96/05/15
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آگهی نوبتی سه ماهه اول 
سال 1396 اداره ثبت اسناد 

و امالک قمصر 
بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت 
 59 مــاده  و  امــاک  و  اســناد 
اصاحــی آئیــن نامــه مربــوط بــه 
اماکــی کــه در ســه ماهــه اول 
ســال 96 تقاضــای ثبــت آنهــا 
پذیرفتــه شــده و همچنین شــماره 
هــای از قلــم افتــاده و نیــز آنچــه 
ــت  ــارت ثب ــات نظ ــق آرای هی طب
ــود  ــد ش ــد تجدی ــا بای ــی آنه آگه
ــر  ــی قمص ــوزه ثبت ــه ح ــوط ب مرب
بــه شــرح ذیــل آگهــی مینمایــد : 
شــماره پاک و مشــخصات مالک 
و نــوع ملــک کــه اظهارنامــه آنها در 
ســه ماهــه مربوطه تنظیــم و جهت 
انتشــار آگهــی در ردیــف منظــور و 
اماکــی کــه قبــا اظهارنامــه آنهــا 
ــد  ــتباها در موع ــی اش ــم ول تنظی

مقــرر آگهــی نشــده انــد .
یــک  بخــش  ابنیــه  و  امــاک 

قمصــر  ثبتــی  حــوزه 
شــماره هــای فرعــی از 25 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصر 
فکــری  حمیــد  آقــای   -332

فرزنــد منصــور – ششــدانگ یــک 
ــه  ــی ک ــک جریب ــه باغچــه ی قطع
ــه درآمــده اســت  ــه صــورت خان ب
– واقــع در دشــت پــرآب قمصــر . 
خانــم   – از 423  فرعــی   1577
فائــزه واعظــی فرزنــد محمدتقــی 
– ششــدانگ یکبــاب باالخانــه بــه 

ــع .  ــاحت 29/59 مترمرب مس
1578 – آقــای امیــر ثابتــی فرزند 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــم – شش ابراهی
بــه مســاحت 2873/90 مترمربــع 
شــماره هــای فرعــی از 36 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصر 
663 – آقــای منصــور اســامی 
ششــدانگ   – ناصــر  فرزنــد 

قســمتی از یکبابخانه به مســاحت 

ــه  ــروز ، ک ــع مف 544/63 مترمرب

برابــر رای شــماره 983 هیــات 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی 
فاقــد ســند رســمی تصرفــات 

متقاضــی محــرز گردیــده اســت . 
اســامی  منصــور  آقــای   -668
ششــدانگ   – ناصــر  فرزنــد 
یکبابخانــه بــه مســاحت 663/57 
برابــر  ، کــه  مفــروز  مترمربــع 

ــون  ــات قان ــماره 983 هی رای ش
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی 
ســند رســمی تصرفــات متقاضــی 

محــرز گردیــده اســت . 
ــی  ــم نعمت ــای ابوالقاس 770 – آق
 – امــرا...  فرزنــد  قمصــری 
ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــجر 

بــه مســاحت 1413/65 مترمربــع 
– واقــع در محلــه ده قمصــر . 

2167 – خانــم طاهــره رضــوی زاد 
فرزنــد حســین آقــا – ششــدانگ 
مســاحت  بــه  زمیــن  قطعــه 

 . مترمربــع   434/76
ــری  ــی ناص ــید مرتض 2168 – س
ســید  فرزنــد  قمصــری  زاده 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــن – شش عابدی
بــه مســاحت 287/40 مترمربــع . 
آقــای   –  1177 از  فرعــی   2172

ســعید واردی قمصــری فرزنــد 
علــی – ششــدانگ قطعــه زمیــن 

بــه مســاحت 300/39 مترمربــع . 

آقــای   –  1069 از  فرعــی   2173
علــی مبــارک قمصــری فرزنــد 
ــه  ــدانگ قطع ــینعلی – شش حس
مســاحت  بــه  محصــور  زمیــن 

 . 450/29 متــر مربــع 

آقــای   – از 1035  فرعــی   2174
ــد  ــری فرزن ــرادی قمص ــر م یاس
عبــاس – ششــدانگ قطعــه زمین 
ــع  ــاحت 239/25 مترمرب ــه مس ب
شــماره هــای فرعــی از 49 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصر 
روح  آقــای   –  1041 و   1037
فرزنــد  قمصــری  شــمس  ا... 

محمدعلــی – ششــدانگ یکــدرب 
ــه  ــجرالبعض ب ــن مش ــاغ و زمی ب
ــع –  ــاحت 13262/90 مترمرب مس

واقــع در بــن رود قمصــر . 
زهراســادات  خانــم   –  2099
ســید  فرزنــد  نــژاد  موســوی 
قطعــه  ششــدانگ   – حســین 
 453/20 مســاحت  بــه  زمیــن 
ــن  ــاده ب ــع در ج ــع – واق مترمرب

 . قمصــر  رود 
ــراج  ــا مع ــای محمدرض 2800- آق
 – اســماعیل  حاجــی  فرزنــد 
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

بــه مســاحت 176/74 مترمربع – 
ــر .  ــد قمص ــع در جزاون واق

2803 فرعــی از 1865 – آقــای 

ــی و  ــد مرتض ــدی اژدری فرزن مه
خانــم ســودابه ابوالحســنی قــزاآن 

بالمناصفــه  غامعلــی  فرزنــد 
– ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه 
مســاحت 353/93 مترمربــع – 

واقــع در بــن رود قمصــر . 
ــکار  ــاا... گندم ــای ماش 2804- آق
قمصــری فرزنــد عزیزالــه و آقــای 
ــد  ــی فرزن ــواه فین ــعید خیرخ س
رحمــت ا... بــه ترتیــب نســبت 
ــه 807/76 و 250 ســهم مشــاع  ب
از 1057/76 ســهم – ششــدانگ 
مســاحت  بــه  زمیــن  قطعــه 
1057/76 مترمربــع – واقــع در 

ــر .  ــد قمص جزاون
ابوالفضــل  آقــای   –  2805
ــیدعلی  ــد س ــار فرزن ــوی تب موس

– ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه 
ــع –  ــاحت 2132/43 مترمرب مس
واقــع در جــاده قــزاآن قمصــر . 
آقــای   – از 1865  فرعــی   2806
صــادق واردی قمصــری فرزنــد 
مســلم – ششــدانگ قطعــه زمین 

بــه مســاحت 233/37 مترمربــع 
ــر .  ــن رود قمص ــع در ب – واق

شــماره هــای فرعــی از 201 اصلــی 
واقــع در زنجانبــر بخــش یــک 

ــی قمصــر  ــوزه ثبت ح
1010 – آقــای ماشــاا... ســلمانی 

فرزنــد غــام – ششــدانگ قطعــه 
 71/65 مســاحت  بــه  زمیــن 

مترمربــع . 
بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت 
اســناد و امــاک ، چنانچــه کســی 
نســبت بــه امــاک منــدرج در 
ایــن آگهــی واخواهــی داشــته 
انتشــار  تاریــخ  از  بایــد  باشــد 
نســبت  آگهــی  نوبــت  اولیــن 
ــت  ــای ثب ــه تقاض ــی ک ــه آنهای ب
شــده انــد ظــرف مــدت 90 روز 
خــود  واخواهــی  دادخواســت 
ــق  ــلیم و طب ــن اداره تس ــه ای را ب
تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون 
تعییــن تکلیــف پرونــده هــای 
معترضــی ثبــت ، معتــرض ظــرف 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــدت یکم م

ــتی  ــن اداره بایس ــه ای ــراض ب اعت

بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع 
ذیصــاح قضایــی ، گواهــی تقدیــم 

دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن 
اداره تســلیم نمایــد و درصورتیکــه 
آگهــی  ایــن  انتشــار  از  قبــل 

دعوایــی اقامــه شــده باشــد طــرف 
را  دادگاه  بایــد گواهــی  دعــوی 
مشــعر بــه جریــان دعــوی ظــرف 
نمایــد  تســلیم  مرقــوم  مــدت 

. اعتراضــات یــا گواهــی طــرح 
دعــوی کــه بعــد از انقضــای مــدت 
ــر و  ــا اث ــود ب ــل ش ــوم واص مرق
ــاده 16  ــر م ــمت اخی ــق قس مطاب
ــت  ــون ثب ــاده 17 قان ــره م و تبص
رفتــار خواهــد شــد . ضمنــا طبــق 
مــاده 56 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
حقــوق ارتفاقــی در موقــع تعییــن 
حــدود در صورتمجلــس قیــد و 
و  امــاک  صاحبــان  واخواهــی 
ــدود و  ــه ح ــبت ب ــن نس مجاوری
حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده 20 
قانــون ثبــت و تبصــره دومــاده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف 
پرونــده هــای معترضــی ثبــت 
ایــن   . شــد  خواهــد  پذیرفتــه 
ــه  ــه فاصل ــت و ب ــی در دو نوب آگه
30 روز از تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول در روزنامــه کیمیــای وطــن 
 چــاپ اصفهــان درج و منتشــر 

می شود 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 

قمصر – رضا طویلی 
714/م الف 

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/05/31

  آگهی نوبتی سه ماهه 
اول سال 1396 اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان 

خوروبیابانک
قانــون   11 مــاده  موجــب  بــه   
ثبــت اســناد وامــاک و مــاده 
ــون  ــه قان ــن نام 59 اصاحــی آئی
ســه  در  کــه  اماکــی  مذکــور 
ــای  ــال 1396 تقاض ــه اول س ماه
ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده وآنچــه 
طبــق آراءهیــات نظــارت بایســتی 
تجدیــد شــود وبخشــهای 5 و6 
حــوزه ثبتــی  بــه شــرح ذیــل 

ــود. ــی ش ــی م آگه
بخش 5 حوزه ثبتی :

ــان  ــی – آقای ــی از 2 اصل 13 فرع
شــیبانی  وحیــد  و  عبــاس 
هریــک  آقــا  جــان  فرزنــدان 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت شــش دانــگ 379/03 
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
1 فرعــی از 352  اصلــی – خانــم 
ســید  فرزنــد  موســوی  اختــر 
ابوالقاســم شــش دانــگ یــک 
ــه  ــه و باغچــه متصــل ب ــاب خان ب
ــر  ــاحت 346/33 مت ــه مس آن ب

مربــع واقــع در خوروبیابانــک
ــای  ــی – آق ــی از 497 اصل 6 فرع
فرزنــد  موســوی  ســیدعباس 
میراســداله و خانــم مهیــن دخــت 
غامرضایــی فرزنــد علــی هریــک 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــگ 308/04  مســاحت شــش دان
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
ــای  ــی – آق ــی از 521  اصل 1 فرع
فرزنــد  موســوی  ســیدعباس 
ــک  ــگ ی ــش دان ــیدمحمد ش س
بــاب خانــه بــه مســاحت 276 
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
در  واقــع  اصلــی   -3383((
روســتای آبگــرم فروعــات بشــرح 

ذیــل ((
ابوالفضــل  آقــای  فرعــی–   18
محمدحســین  فرزنــد  مــراد 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاحت 801/83  ــه مس ــی ب مزروع

ــع  ــر مرب مت
فرعــی–   36 از  فرعــی   63
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 

محمدحســین شــش دانــگ یــک 
بــاب بــاغ بــه مســاحت 75 /270 

ــع  ــر مرب مت
فرعــی–   43 از  فرعــی   64
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

مربــع  متــر   358/17
فرعــی–   43 از  فرعــی   65
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

مربــع  متــر   332/46
فرعــی–   43 از  فرعــی   66
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــه  یــک قطعــه زمیــن محصــور  ب
مســاحت 470/46 متــر مربــع 
فرعــی–   32 از  فرعــی   67
آقــای ابوالفضــل مــراد فرزنــد 
دانــگ  شــش  محمدحســین 
ــه  یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ب
ــع  ــر مرب مســاحت 15517/15 مت
اصلــی   3524 از  فرعــی   1098
– آقــای علــی اکبــر حشــمتی 
فرزنــد محمــود شــش دانــگ 
ــا  ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ی
مســاحت  بــه  احداثــی  بنــای 
445/50 متــر مربــع واقــع در 

مهرجــان روســتای 
از 3524 اصلــی –  1100 فرعــی 
فرزنــد  آقــای غامرضــا غفــور 
محمــد شــش دانــگ یــک قطعــه 
بــه مســاحت  زمیــن محصــور 
واقــع در  685/66 متــر مربــع 

روســتای مهرجــان
355 فرعــی از 3577 اصلــی – 
خانــم بــه دخــت یغمائــی فرزنــد 
همایــون شــش دانــگ یــک بــاب 
ــه مســاحت 778/06 متــر  ــاغ ب ب

مربــع واقــع در روســتای گرمــه
382 فرعــی از 3577 اصلــی – 
ــد  ــی فرزن ــوش یغمائ ــای داری آق
ــاب  ــک ب ــگ ی ــد شــش دان احم
بــاغ بــه مســاحت 331/43 متــر 

ــه ــع در روســتای گرم ــع واق مرب
اصلــی   3577 از  فرعــی   893
ــوی  ــل موس ــید خلی ــای س – آق

فرزنــد سیدحســین شــش دانــگ 
یــک بــاب بــاغ بــه مســاحت 
در  واقــع  مربــع  متــر   306/90

روســتای گرمــه
از  فرعــی   570 از  فرعــی   1591
فــرخ  آقــای   – اصلــی   3577
ــماعیل  ــد اس ــی فرزن ــی یغمائ پ
شــش دانــگ یــک بــاب بــاغ بــه 
مســاحت 458/31 متــر مربــع 

واقــع در روســتای گرمــه
از  فرعــی   1013 از  فرعــی   1592
3577 اصلــی – خانــم طوبــی 
یغمائــی فرزنــد فــرج الــه شــش 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
مســاحت 173/34 متــر مربــع 

واقــع در روســتای گرمــه
 – اصلــی   3689 از  فرعــی   12
ــد  ــزدی فرزن ــی ای ــای جعفرقل آق
علــی اکبــر ســه دانــگ مشــاع از 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت شــش دانــگ 435/30 
متــر مربــع واقــع در خوروبیابانــک
491 فرعــی از 3952  اصلــی – 
آقــای علــی اکبــر امراللهــی فرزنــد 
غامرضــا شــش دانــگ یــک بــاب 
ــاحت  ــه مس ــاز ب ــه س ــه نیم خان
در  واقــع  مربــع  متــر   239/41

خوروبیابانــک
بخش 6 حوزه ثبتی :

آمنــه  خانــم    - اصلــی    49
حســینعلی  فرزنــد  چوپانــی 
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ش
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 140/20 مت ب

فرخــی در  واقــع 
151 اصلــی – آقــای رمضانعلــی 
اســامی فرزنــد قربانعلــی شــش 
دانــگ یــک بــاب خانــه نیمــه 
ســاز بــه مســاحت 239/33 متــر 

ــی ــع در فرخ ــع  واق مرب
مهــدی  آقــای   – اصلــی    406
رئیســی فرزنــد بــرزو و خانــم 
مهــدی  فرزنــد  رئیســی  زهــرا 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــک نس هری
یــک  دانــگ  از شــش  مشــاع 
بــاب خانــه مخروبــه بــه مســاحت 
متــر   398/64 دانــگ  شــش 

مربــع واقــع در فرخــی
 ))3385- اصلــی واقــع در شــهر 

جنــدق فروعــات بشــرح ذیــل ((
حســن  آقــای  فرعــی–   2035
شــش  محمــد  فرزنــد  آزادی 
بــه  بــاب مغــازه  یــک  دانــگ 
مربــع  متــر   49/63 مســاحت 
محمــد  آقــای  فرعــی–   2391
جعفرقلــی  فرزنــد  حشــمت 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 284/93 متــر مربــع 
ابراهیــم  آقــای  فرعــی–   2710
ــم  ــه و خان ــد روح ال ــارف فرزن ع
ــمعیل  ــد اس ــی فرزن ــه برات فاطم
هــر یــک نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت شــش دانــگ 

ــع  ــر مرب 376/81 مت
ــیدعلی  ــای س ــی– آق 2944 فرع
طباطبائــی فرزنــد سیدمحســن 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاحت 213/44  ــه مس ــور ب محص

ــع  ــر مرب مت
ابراهیــم  آقــای  فرعــی–   3017
ــبت  ــف نس ــد یوس ــدری فرزن حی
ــم فاطمــه  ــه چهــار دانــگ و خان ب
حشــمت فرزنــد علــی نســبت بــه 
دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
متــر   532/51 دانــگ  شــش 

ــع  مرب
ــر  ــی اکب 3092 فرعــی– آقــای عل
یغمائــی فرزنــد مهــدی شــش 
دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصور 
بــه مســاحت 189/61 متــر مربــع
فرعــی–    60 از  فرعــی   3228
فرزنــد  نبیئــی  صفیــه  خانــم 
ــاب  ــگ یــک ب حســن شــش دان
خانــه بــه مســاحت 131/17  متــر 

ــع  مرب
ــیدعلی  ــای س ــی– آق 3229 فرع
طباطبائــی فرزنــد سیدمحســن 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور  بــه مســاحت 209/92 

ــع  ــر مرب مت
رســول  آقــای  فرعــی–   3230
ــش  ــد ش ــد محم ــمت فرزن حش
دانــگ یــک بــاب خانــه نیمــه 
ــر  ــاحت 161/71 مت ــه مس ــاز ب س

ــع  مرب

ــیدعلی  ــای س ــی– آق 3231 فرع
طباطبائــی فرزنــد سیدمحســن 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
ــه  ــی  ب ــای احداث ــا بن ــور ب محص

ــع  ــر مرب ــاحت 216/52 مت مس
ــیدعلی  ــای س ــی– آق 3232 فرع
طباطبائــی فرزنــد سیدمحســن 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور  بــه مســاحت 210/16 

ــع  ــر مرب مت
3233 فرعــی– آقــای علیرضــا 
ــش  ــدی ش ــد مه ــدری فرزن حی
دانــگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 237/93 متــر مربــع 
3236 فرعــی– آقــای ســید احمد 
ــد سیدابوالقاســم  طباطبائــی فرزن
نســبت به36ســهم از 72ســهم 
طباطبائــی  ســیدمحمد  وآقــای 
فرزنــد سیدحســن نســبت بــه 
30ســهم از 72ســهم شــش دانگ 
قنــات و مزرعــه حســین آبــاد بــه 
ــگ 66250  ــش دان ــاحت ش مس
مترمربــع حــدود قنــات مبــداء 
قنــات واقــع اســت در اراضــی 
 3451 از  فرعــی   1032 پــاک 
ــه صــورت چــاه و پشــته  اصلــی ب
بهــم پیوســته بــه طــول هــای 23 
ــر و 35  ــر و 28 مت ــر و 24 مت مت
متــر و 34 متــر 15 متــر و 16 
ــر و 66  ــر و 59 مت ــر و 44 مت مت
متــر و 35 متــر و 54 متــر وارد 
اســتخر مزرعــه شــده و بــه مــدار 
12 شــبانه روز بــه مصــرف کشــت 

ــد. ــی رس و زرع م
 2334 از  فرعــی   3245
ــای ســیدعلی محمــد  فرعــی– آق
طباطبائــی فرزنــد ســیدعلی اکبــر 
شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور بــه مســاحت 585 متــر 

ــع مرب
ــی–  ــی از 2334 فرع  3246 فرع
ــد  خانــم فاطمــه شــاهنگیان فرزن
ــک  ــگ ی ــش دان ــم ش سیدهاش
بــه  محصــور  زمیــن  قطعــه 

مســاحت 585 متــر مربــع 
3247 فرعــی از 2023 فرعــی– 
ــد  ــدری فرزن ــین حی ــای حس آق
یوســف شــش دانــگ یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت 160/52 متــر 
ــع  مرب

اصلــی–   3429 از  فرعــی   181
فرزنــد  عارفــی  محمــد  آقــای 
حســن شــش دانــگ یــک قطعــه 
مســاحت  بــه  محصــور  زمیــن 
در  واقــع  مربــع  متــر   452/05

روســتای مصــر
از  فرعــی   136 از  فرعــی   182
3429 اصلــی– آقــای سیدهاشــم 
طباطبائــی فرزنــد داراب شــش 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
مســاحت 475/87 متــر مربــع 

واقــع در روســتای مصــر
از  فرعــی   136 از  فرعــی   183
3429 اصلــی– آقــای ســیدمحمد 
طباطبائــی فرزنــد داراب شــش 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
مســاحت 557/82 متــر مربــع 

واقــع در روســتای مصــر
))3453- اصلــی واقــع در شــهر 
فرخــی فروعــات بشــرح ذیــل ((
مبارکــه  خانــم  فرعــی–   753
ترابــی فرزنــد حبیــب الــه شــش 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  دانــگ 
مربــع  متــر  مســاحت 176/76 
فرعــی–   271 از  فرعــی   767
آقــای مهــدی پرهیــزگار فرزنــد 
عبدالمحمــد و خانــم معصومــه 
جالــی فرزنــد عباســعلی هریــک 
ــاع از  ــگ مش ــه دو دان ــبت ب نس
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت شــش دانــگ 352/31 

ــع  ــر مرب مت
فرعــی–   271 از  فرعــی   768
آقــای مهــدی پرهیــزگار فرزنــد 
عبدالمحمــد و خانــم معصومــه 
جالــی فرزنــد عباســعلی هریــک 
ــاع از  ــگ مش ــه دو دان ــبت ب نس
ــازه  ــاب مغ ــک ب ــگ ی ــش دان ش
دانــگ  شــش  مســاحت  بــه 

22/60 متــر مربــع 
1 فرعــی از 3454  اصلــی– آقــای 
صمــد  فرزنــد  افاکــی  مجیــد 
شــش دانــگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــع  ــر مرب ــاحت 833/75  مت مس

ــه خرمشــهر ــع در مزرع واق
بــه موجــب مــاده 16قانــون ثبــت 

اســناد و امــاک چنانچــه کســی 
نســبت بــه امــاک منــدرج در 
ایــن آگهــی اعتراضــی داشــته 
باشــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــدت90  ــرف م ــت 96/05/01 ظ نوب
روز اعتــراض خــود را بــه ایــن 
 2 تبصــره  وطبــق  تســلیم  اداره 
مــاده واحــده  قانــون تعییــن 
ــده هــای معترضــی   ــف پرون تکلی
مــدت  ظــرف  معتــرض  ثبــت 
تســلیم  تاریــخ  از  مــاه  یــک 
ــتی  ــن اداره بایس ــه ای ــراض ب اعت
بــه  دادخواســت  تقدیــم  بــا 
مرجــع ذیصــاح قضایــی گواهــی 
و  رااخــذ  دادخواســت  تقدیــم 
ــد در  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ب
ــل از انتشــارآگهی  ــی کــه قب صورت
باشــد  شــده  اقامــه  دعوایــی 
طــرف دعــوی بایــد گواهــی دادگاه 
ــرف  ــوی ظ ــان دع ــعر برجری مش
ــن اداره  ــوم تســلیم ای مــدت مرق
نمایداعتراضــات یــا گواهــی طــرح 
دعــوی کــه بعــد از انقضــاء مــدت 
مرقــوم واصــل شــود  مطابــق 
ــاده 16و تبصــره  ــر م قســمت اخی
رفتــار  ثبــت  قانــون   17 مــاده 
ــاده  ــق م ــد. ضمناطب ــد ش خواه
56 آئیــن نامــه  قانــون ثبــت 
حقــوق ارتفاقــی در موقــع تحدیــد 
ــد  ــس قی ــورت مجل ــدود در ص ح
امــاک  صاحبــان  واخواهــی  و 
ــدود  ــه ح ــبت ب ــن نس و مجاوری
ــاده  ــق م ــی مطاب ــوق ارتفاق و حق
تکلیــف  تعییــن  قانــون     20
ــت  ــی ثب ــای منعترض ــده ه پرون
ایــن  شــد  خواهــد  پذیرفتــه 
آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
انتشــارنوبت  تاریــخ  از  روز   30
اول در روزنامــه کیمیــای وطــن 
 چــاپ اصفهــان  درج و منتشــر 

می شود.
م الف 131

تاریخ انتشار نوبت اول : 
یکشنبه96/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 
سه شنبه  96/05/31

محمدعلی بیطرف رئیس اداره 
ثبت خور و بیابانک     



پیشهناد فیلم

هفت ماهگی

کارگردان: هاتف علیمردانی
نویسنده: هاتف علیمردانی

پــگاه  بــاران کوثــری،  بهــداد،  بازیگــران: حامــد 
آهنگرانــی، هانیــه توســلی، احمــد مهــران فر، فرشــته 
صدرعرفایــی، بهنــاز جعفــری، محمدرضــا علیمردانــی، 

ــودی رضــا بهب
فیلــم ســینمایی »هفت ماهگــی« ششــمین ســاخته 
بــا  »هفت ماهگــی«  اســت.  علیمردانــی  هاتــف 
نــگاه بــه دو خانــواده و روابــط میــان آن هــا، مســائل 
ــتان  ــد. داس ــر می کش ــه تصوی ــا را ب ــی آن ه اجتماع
ایــن فیلــم بیــن دو خانــواده طبقــه متوســط اتفاقــی 
ــای  ــات روش ه ــع اختالف ــرای رف ــه ب ــد ک رخ می ده
مختلفــی پیــش روی آن هــا گذاشــته می شــود. 
ــای »کوچــه  ــن، فیلم ه ــی پیش ازای ــف علیمردان هات
ــر  ــه خاط ــهریور«، »ب ــت ش ــردن به وق ــام«، »م بی ن
پونــه«، »یــک فــراری از بگبــو« و »راز دشــت تــاران« 
ــام«  ــه بی ن ــت. »کوچ ــرده اس ــن ب ــوی دوربی را جل
آخریــن ســاخته هاتــف علیمردانــی، ســیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگــر زن )بــاران کوثــری( ســی و ســومین 

جشــنواره فیلــم فجــر را دریافــت کــرد. 
فیلــم  عوامــل  همــراه  بــه  بــاران کوثــری کــه 
ــه یوســف آباد  ــرداری ب ــرای فیلم ب »هفت ماهگــی« ب
ــرداری تصــادف کــرد  ــه فیلم ب ــود، ســر صحن ــه ب رفت
و دچــار ســانحه شــد. بعدازایــن حادثــه وقفــه ای در 

ــد.  ــاد ش ــم ایج ــن فیل ــرداری ای فیلم ب
فیلــم »هفت ماهگــی« دومیــن همــکاری بــاران 
کوثــری و هاتــف علیمردانــی بعــد از فیلــم »کوچــه 
ــی«  ــم »هفت ماهگ ــن فیل ــت. همچنی ــام« اس بی ن
هاتــف  و  توســلی  هانیــه  همــکاری  ســومین 
علیمردانــی بعــد از فیلــم »مــردن به وقــت شــهریور« 

ــت.  ــه« اس ــر پون ــه خاط و »ب
»هفت ماهگــی« حاصــل شــتابی بــزرگ در حــوزه ی 
ــات  ــیاری از جزیی ــه بس ــت ک ــی اس فیلم نامه نویس
ــی در  ــخصیت های اصل ــان ش ــف می ــط ظری و رواب
آن  در  واکنش هــا  و  شــده اند، کنش هــا  آن گــم 
ــیاری  ــک بس ــای دراماتی ــت و از حفره ه دم دستی س

ــرد. ــج می ب رن

حرف و نقل

 کنســرت رضــا صادقــی بــه رهبــری بهنــام ابطحــی، 
۵ شــهریورماه در ســالن رودکــی اصفهــان برگــزار 
می شــود. عالقه منــدان بــرای شــرکت در کنســرت 
ایــن خواننــده ی محبــوب می تواننــد بــا تهیــه ی بلیــت 
از ســایت ملــی کنســرت روز ۵ شــهریورماه، در دو 
ــه  ــان مراجع ــی اصفه ــاالر رودک ــه ت ســانس ۱۸ و ۲۱ ب

ــد. کنن
ــات جشــن  ــاره اتفاق ــان درب  محمدحســین مهدوی
منتقــدان و رفتــار جعفــر پناهــی گفــت: »دربــاره واکنش 
آقــای پناهــی بایــد بگویــم کــه مــن بــا ایشــان مشــکل 
ــیم.  ــر را نمی شناس ــه همدیگ ــا ک ــدارم. م ــخصی ن ش
ــاره  ــم. درب ــر نداری ــا همدیگ ــم ب ــی ای ه ــنایی قبل آش
ــه  ــن ک ــد از خودشــان پرســید. م ــل رفتارشــان بای دالی
ــم  ــم و نمی دان ــان را بفهم ــا و نیتش ــم انگیزه ه نمی توان
کــه در ذهنشــان چــه گذشــته کــه تصمیــم گرفتنــد ایــن 
کار را بکننــد. بااین حــال بایــد بگویــم کــه مــن مســبب 
اتفاقاتــی کــه بــرای ایشــان در ســینما افتــاده، طبیعتــًا 

ــا نیســتم.« ــن حرف ه ــدازه ای نیســتم. اصــالً ان
 نمایشــگاه عکــس »از زبــان اصفهــان، خالــی گاهی 
ــه  ــری شــماره یــک نگارخان ــده رود« را در گال چــون زاین

کتابخانــه مرکــزی ببینیــد.
 مســتند »هومــو ســاپینس« ســاخته ی نیکــوالس 
گــی هالتــر در چهارمیــن برنامــه ی سه شــنبه های 
مســتند در محــل نگارســتان امــام خمینــی )ره( اکــران 

ــود. ــی می ش ــد و بررس و نق
ــن  ــه بزرگ تری ــان این ک ــا بی ــی ب ــایار دیهیم  خش
ــت،  ــزی اس ــاد، ممی ــا وزارت ارش ــم ب ــکل اهل قل مش
دربــاره سیاســت های مســئوالن فرهنگــی گفــت: عشــق 
ــت  ــا در مدیری ــت؛ م ــی نیس ــت کاف ــه و صداق و عالق
فرهنگــی بــه ایــده پــردازی، نــوآوری و گشــودن راه های 

تــازه نیــاز داریــم.
 »لئــو یونگبیائــو« نویســنده موفــق چینــی کــه یکی 
ــل  ــک ســریال ۵۰ قســمتی تبدی ــه ی ــش ب از رمان های
ــل  ــه قت ــس ب ــی پلی ــان بازجوی ــت، در جری ــده اس ش
ــش از دو  ــه بی ــی ک ــرد؛ قتل های ــراف ک ــر اعت ــار نف چه
دهــه پیــش روی داده بودنــد. بــرای ســال ها کارآگاه هــا 
ــل رســیدن  ــه قت ــه ب ــدن چگون در جســت وجوی فهمی

یــک خانــواده در نوامبــر ســال ۱۹۹۵ بودنــد.
 غالمرضــا فرجی ســخنگوی شــورای صنفــی نمایش 
اعــالم کــرد کــه فیلــم »مــاه در جنــگل« از چهارشــنبه در 

گــروه ســینمایی آزاد روی پــرده مــی رود.
 کیومــرث کیاســت نقــاش پیشکســوت مقیــم تبریز 
ــرده،  ــا ک ــران برپ ــگاهی در ته ــا نمایش ــن روزه ــه ای ک
ــر  ــد در الیه هــای اجتماعــی درک عمیقــی از هن می گوی
وجــود نــدارد و آثــار هنــری خــارج از پایتخــت خریــدار 

ندارنــد.
 فیلــم ســینمایی »ماالریا« ســاخته پرویز شــهبازی 
و بــه تهیه کنندگــی مســعود ردائــی در بخــش مســابقه 
ــورگ«  ــرب »اورنب ــرق و غ ــنواره ش ــن دوره جش دهمی

روســیه شــرکت دارد.
 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در حکمــی، محمد 
ســلگی را به عنــوان سرپرســت معاونــت امــور فرهنگــی 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی منصــوب کرد.

اخبارکوتاه

شهرک تلویزیونی غزالی گسترش 
می یابد

مدیــر شــهرک ســینمایی تلویزیونــی غزالــی از ارتقــای 
ــا دســتور رئیــس  مســاحت ایــن شــهرک بــه ۵۳ هکتــار ب
ــال  ــا، کم ــزارش ایمن ــه گ ــر داد. ب ــیما خب ــازمان صداوس س
ــی  ــی غزال ــینمایی تلویزیون ــهرک س ــر ش ــادی مدی فیض آب
ــورش در  ــهرک و حض ــن ش ــد در ای ــرات جدی ــاره تغیی درب
ایــن چنــد مــاه در مجموعــه بیــان کــرد: مــن حــدود ۹ مــاه 
ــت  ــران مشــغول خدم ــه در شــهرک ســینمایی ای اســت ک
هســتم و در ایــن فاصلــه خوشــبختانه میزبــان پروژه هــای 

ــادی هســتیم.  زی
ــریال  ــه س ــروژه ازجمل ــد پ ــون چن ــه داد: هم اکن وی ادام
»عقیــق« بــه کارگردانــی بهرنــگ توفیقــی و ســریال »پاهای 
ــروز ۲۹  ــه دی ــادی ک ــر ه ــی منوچه ــه کارگردان ــرار« ب بی ق
مــرداد کلیــد خــورد در اینجــا در حــال ضبــط و تصویربــرداری 
ــا  ــران ب ــی ای ــینمایی تلویزیون ــهرک س ــر ش ــتند. مدی هس
ــاس  ــرد: براس ــار ک ــهرک اظه ــن ش ــعه ای ــه توس ــاره ب اش
پروژه هــای ســینمایی و تلویزیونــی کــه در شــهرک ســاخته 
یــا  و  بازسازی شــده  لوکیشــن  یــک  می شــود گاهــی 
وســعت می یابــد و عــالوه بــر این هــا طبــق دســتور جدیــد 
ــیما  ــازمان صداوس ــس س ــکری رئی ــی عس ــی عل عبدالعل
مســاحت شــهرک ســینمایی و تلویزیونــی ایــران از ۳۰ 
هکتــار بــه ۵۳ هکتــار ارتقــا می یابــد و بزرگ تریــن شــهرک 

ــه خواهــد شــد. خاورمیان

سریال کیانوش عیاری متوقف شد
عیــاری  متــر« کیانــوش   ۸۷« ســریال  تصویربــرداری 
متوقــف شــده اســت. پیگیری هــای خبرنــگار ایســنا بــرای 
ــا  ــاری ب ــوش عی ــد کیان ــریال جدی ــی از س ــن گزارش گرفت
عنــوان »۸۷ متــر« حاکــی از ایــن اســت کــه تصویربــرداری 
ایــن ســریال از روز شــنبه )۲۸ مردادمــاه( بــه دلیــل آنچــه 
ــف شــده اســت.  ــوان می شــود، متوق ــی عن مشــکالت مال
ــک،  ــبکه ی ــی ش ــط عموم ــه رواب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
چهارشــنبه )۲۵ مردادمــاه( از رونــد تصویربــرداری و تغییــر 
لوکیشــن ایــن ســریال خبــر داده بــود. ســریال »۸۷ متــر« 
یــک درام اجتماعــی اســت کــه داســتان آن دربــاره دو 

ــی اســت.  ــی و خلیل ــام پوردوران ــه ن ــواده ب خان
علیرضــا پوردورانــی بــه همــراه همســر، دو دختــر و پســرش 
خانــه ای را از یــک فروشــنده به نــام فرج ناصــری خریداری 
می کننــد امــا روز اسباب کشــی متوجــه می شــوند کــه 
خانــه بــه فــرد دیگــری به نــام رجــب خلیلــی فروخته شــده 
اســت. رجــب بــه همــراه پســر، همســر و دو دختــرش صبح 
زودتــر از پوردورانی هــا بــه خانــه رســیده اند و وسایلشــان را 
ــی،  ــواده پوردوران ــا رســیدن خان ــا ب ــه گذاشــته اند ام در خان

ــرداری مشــخص می شــود.  ماجــرای کالهب
ــران دارد.  ــن در ته ــش از ۳۰ لوکیش ــر« بی ــه »۸۷ مت قص
علــی دهکــردی، ابوالفضــل پورعــرب، مهــران رجبــی، فریبــا 
کامــران، نازنیــن فراهانــی، هــدی زین العابدیــن، دیبــا 
ــوری زاده،  ــا ن ــری، نیم ــکا نصی ــی، ملی ــه خادم زاهــدی، اله
ــریال  ــران س ــی از بازیگ ــد بحران ــی و محم ــحر عبدالله س

ــتند.  ــر« هس »۸۷ مت
ــر ســریال های »روزگار قریــب« و  ــاری پیش ت ــوش عی کیان

»هــزاران چشــم« را بــرای تلویزیــون ســاخته اســت.

تلویزیون

پخش یک سریال جنایی از ابتدای مهر
ســریال »نــوار زرد« کــه ایــن روزهــا بــا مضمونــی جنایــی ـ پلیســی در شــبکه 
ــروی  ــه ی نی ــا هفت ــان ب ــاه و هم زم ــت، مهرم ــد اس ــت تولی ــیما در دس دو س

ــه روی آنتــن خواهــد رفــت.  انتظامــی ب
ایــن ســریال بــه تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفیعی و کارگردانــی پوریــا 
ــن  ــه آنت ــاه روان ــی در مهرم ــروی انتظام ــه نی ــبت هفت ــه مناس ــی ب آذربایجان
می شــود و ایــن روزهــا در ندامتــگاه قزل حصــار در حــال تصویربــرداری 

ــت.  اس
»نــوار زرد« توســط کریــم لــک زاده در ۲۰ قســمت نوشته شــده و امیــر آقایــی 
در ایــن مجموعــه در نقــش یــک ســرگرد پلیــس بــه ایفــای نقــش می پــردازد. 
ــوش اســدزاده،  ــد امیرســلیمانی، داری ــن ســیروس گرجســتانی، کمن همچنی
بهــاره کیــان افشــار، امیــر غفارمنــش، نــادر مشــایخی، قاســم زارع، محســن 

بهرامــی و ... از بازیگــران اصلــی ایــن ســریال هســتند. 
ــادی  ــرداری: ه ــر تصویرب ــد از: مدی ــوار زرد« عبارتن ــریال »ن ــل س ــایر عوام س
ــزاد  ــاس: به ــه و لب ــت دوســت، طــراح صحن ــی عدال ــردار: عل شــاللوند، صداب
جعفــری، طــراح گریــم: کامــران خلــج، مدیــر تولیــد: فرشــید رئوفــی، عــکاس: 
حســن هنــدی. در خالصــه داســتان »نــوار زرد« آمــده اســت: »ســرگرد امیدی 
ــای  ــا کالهبرداری ه ــن، ب ــروان محس ــراه س ــه هم ــا ب ــده فت ــران زب از افس
اینترنتــی متعــددی روبــرو می شــود کــه در ایــن میــان بــا ورود بــه پرونــده ای 
ــن  ــردان ای ــی کارگ ــا آذربایجان ــورد ...« پوری ــم می خ ــدی رق ــات جدی اتفاق
مجموعــه تلویزیونــی پیش ازایــن بــا ســاخت آثــار ســینمایی چــون تجریــش 
ناتمــام، ارونــد و ... شناخته شــده بــود و ســریال »نــوار زرد« اولیــن فعالیــت 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــازی ب ــه سریال س او در عرص

عکس

نام عکاسان در حراجی ها فروخته می شود
افشــین شــاهرودی پیشکســوت عکاســی در گفت وگــو بــا مهــر می گویــد: 
موفق تریــن عکاســان مــا کســانی هســتند کــه آمــوزش آکادمیــک ندیدنــد. 
بــه نظــر مــن محیــط آکادمیــک، فضایــی را بــرای تبــادل فکــر و اطالعــات 
ایجــاد می کنــد کــه ایــن فضــا بیشــتر از کالس درس بــه دانشــجو کمــک 

می کنــد. 
ــل  ــن دلی ــه ای ــن روزهــا مــورد اســتقبال اســت ب تورهــای عکاســی کــه ای
موفــق اســت کــه افــراد حاضــر در آن انگیــزه الزم را بــرای یادگیــری 
دارنــد، درحالی کــه بســیاری از دانشــجویان عکاســی باانگیــزه قبلــی رشــته 
ــه نظــر مــن کالس هــای آزاد از  ــن ب ــد بنابرای خودشــان را انتخــاب نکرده ان
ایــن نظــر موفق ترنــد چــون هنرجــو خــودش انتخــاب کــرده و باعالقــه ســر 

می آیــد.  کالس 
ــای  ــی از عکس ه ــن خیل ــد: م ــز می گوی ــا نی ــراج عکس ه ــاره ح وی درب
کیارســتمی را دوســت دارم، خیلــی از عکس هــای او را هــم دوســت نــدارم. 

دربــاره او ایــن نظــر اســت کــه عکس هــای او بســیار نــاب اســت. 
برخــی هــم معتقدنــد کــه هیــچ هــم خوب نیســت. مــن نــگاه کیارســتمی را 
دوســت دارم امــا فکــر می کنــم چیــزی کــه بــه مبلــغ ۲۲۰ میلیــون تومــان 

در حــراج فروخته شــده، اســم آقــای کیارســتمی اســت نــه عکــس او. 
در نمایشــگاهی کــه بــه یــاد کیارســتمی بــا عنــوان »یک تکــه زندگــی« برپــا 
ــای  ــی در زمینه ه ــای سرشناس ــا از آن آدم ه ــن عکس ه ــد، ضعیف تری ش
مختلــف بــود کــه همــه فــروش رفــت و عکس هــای بهتــر، از آن عکاســان 
گمنامــی بــود کــه فروختــه نشــد. همــه جــای دنیــا همیــن اســت کــه اســم 

ــه می شــود. ــراد فروخت اف

تئاتر

دو بازیگر به نمایش »کلنل« پیوستند
خیــرهللا تقیانــی پــور تمرین هــای نمایــش »کلنــل« را بــرای اجــرا 
در ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر آغــاز کــرد و حســین پاکدل 
ــش ــن نمای ــری ای ــروه بازیگ ــه گ ــت ب ــت دوس ــهرام حقیق  و ش

پیوستند.
خیــرهللا تقیانــی پــور دربــاره وضعیــت تولیــد نمایــش »کلنــل« کــه 
قصــد دارد در ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر آن را بــه صحنــه 
ــل« را  ــگار مهــر گفــت: تمرین هــای نمایــش »کلن ــه خبرن ــرد ب بب
به تازگــی آغــاز کرده ایــم و تابه حــال ســه بازیگــر از بازیگــران 
ــین  ــت حس ــرار اس ــده اند و ق ــز مشخص ش ــش نی ــی نمای اصل
ــش  ــادری در نمای ــک ن ــت و اتاب ــت دوس ــهرام حقیق ــدل، ش پاک

»کلنــل« بــه ایفــای نقــش بپردازنــد.
وی بــا اشــاره بــه قطعــی شــدن ســه بازیگــر اصلــی دیگــر 
ــزود: حــدود ۸ بازیگــر  ــده، اف ــر نمایشــی در روزهــای آین ــن اث ای
ــور  ــی حض ــای اصل ــار نقش ه ــش در کن ــن نمای ــم در ای ــر ه دیگ
ــزاده ــده رضــا مهدی ــر عه ــز ب ــش نی ــه نمای ــد. طراحــی صحن  دارن

است.
ــرار  ــرد: ق ــار ک ــل« اظه ــرای »کلن ــان اج ــاره زم ــور درب ــی پ تقیان
اســت ایــن نمایــش را از اواســط مهرمــاه در ســالن اصلــی 

مجموعــه تئاتــر شــهر روی صحنــه ببریــم.
ــته  ــل« نوش ــش »کلن ــوع نمای ــر، موض ــران تئات ــزارش ای ــه گ ب
بــه دوره اســتبداد صغیــر و ســرکوب  پــور  تقیانــی  خیــرهللا 

می پــردازد. خواهــان  مشــروطه 

S.Imami@eskimia.ir
سعید امامی ابرقوییگروه فرهنگ

ــماعیل  ــی اس ــه کارگردان ــاه ب ــش اوبوش نمای
در  نــو  حرفــی  و  اجــرا  شــیوه  موحــدی 
ــش  ــه نمای ــی را ب ــک داســتان قدیم ــان ی بی

گذاشــت. 
داســتان اوبوشــاه روایتی اســت از آلفــرد ژاری 
نویســنده فرانســوی کــه جــواد ذوالفقــاری آن 
را ترجمــه کــرده اســت و بــه روایــات زیــادی از 
کارگردانــان مختلــف در روی صحنــه بــه اجــرا 
درآمــده اســت. چنــدی پیــش ایــن نمایــش 
ــازمان  ــر س ــی تئات ــر تخصص ــت دفت ــه هم ب
ــه  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح فرهنگ
هنرمنــد  موحــدی  اســماعیل  کارگردانــی 
جــوان و برجســته اصفهانــی در تــاالر کوچــک 
ــه  ــچیان ب ــی فرش ــی تفریح ــع فرهنگ مجتم

ــت. ــه رف روی صحن
اســت  نمایشنامه نویســی  ژاری  آلفــرد 
او در نمایشــنامه هایش  بــودن  کــه شــاعر 
و  اســت، فضاســازی  قابــل درک  به شــدت 
ــیر  ــی در مس ــای او به خوب ــتعاره های زیب اس
داســتانی او قابــل درک اســت، نمایشــنامه 
او  کاری  تاریــخ  در  آن چنــان  او  اوبوشــاه 

برجســته اســت کــه برخــی او را نــام نویســنده 
را  او  نوشــته های  می شناســند،  اوبوشــاه 
ســورئال  در  موفــق  گام هایــی  می تــوان 

دانســت.
جوانــان  از  یکــی  موحــدی  اســماعیل 
بااســتعداد آوانــگارد درزمینــه تئاتــر اســت 
بســیار  اطــراف  دنیــای  بــه  او  دیــد  کــه 
ــاه  ــرای اوبوش ــت و در اج ــین برانگیز اس تحس
ایــن دیــد بــه اوج رســیده اســت، اوبوشــاه در 
ــپزخانه ای  ــدی در آش ــماعیل موح ــت اس دس
در  آنچــه  بــا  آشــپز   ۵ و  می افتــد  اتفــاق 
ــا  ــی زیب ــد روایت آشــپزخانه در دســترس دارن

می دهنــد. ارائــه  را  اوبوشــاه  از 
 اوبوشاه کیست

بــا  شــوهری  و  زن  حضــور  بــا  داســتان 
آغــاز  »مادراوبــو«  و  »اوبــو«  نام هــای 
اوبــو  تحریــک  بــه  مادراوبــو  می شــود، 
ــول  ــو قب ــند و اب ــاه را بکش ــا ش ــردازد ت می پ
همدســت  »بــوردور«  بــا  او  می کنــد، 
ــدرت  ــده ق ــند، وع ــاه را بکش ــا ش ــود ت می ش
بــه بــوردور ســبب می شــود تــا او نیــز فریــب 

خــورده و بــه همراهــی اوبــو بپــردازد.
ــر تخــت  ــود ب ــو« شــاه را می کشــد و خ »اوب

قــدرت می نشــیند، حــال دیگــر او »اوبوشــاه« 
اســت، حضــور اوبوشــاه بــر اریکــه قــدرت بــه 
قتل عــام اشــراف زاده و مصــادره امــوال آن هــا 
ــه وعده هــای  ــوردور ک ــد، ب ــدا می کن ــه پی ادام
شــاه را بی اســاس می بینــد و قدرتــی کــه 
بــه او وعــده داده شــده را درنمی یابــد بــه 
ــاده  ــا ســپاهی آم ــه ت ــر گریخت کشــوری دیگ

کنــد و بــه جنــگ اوبوشــاه بیایــد.
مادراوبــو کــه حــال شــوهرش بــه قــدرت 
ــرای  ــا ب ــد ت ــان را مناســب می بین رســیده زم
او مخفیانــه و  ثروتــی جمــع کنــد،  خــود 
حــال  در  اوبوشــاه کــه  چشــمان  بــه دوراز 
ایــن  بــه  اســت  قتل عــام  و  مال انــدوزی 
کار می پــردازد. اوبوشــاه درگیــر جنــگ بــا 
ــه  ــه او دارد ب ــی ک ــوردور می شــود و در جنگ ب
ــوردور کشــته می شــود، راوی  ــاگاه توســط ب ن
داســتان کــه خــط داســتان را تمام شــده 
ــار  ــن ب ــر داده و ای ــتان را تغیی ــد داس می بین

می شــود. کشــته  بــوردور 
ــروزی  ــی پی ــه معن ــوردور ب ــدن ب ــته ش کش
شکســت  جنــگ  در  او  نیســت،  اوبوشــاه 
ــه ای  ــه کاف ــو ب ــراه مادراوب ــه هم ــورده و ب خ
ــد  ــم می گیرن ــا تصمی ــد، در آنج ــاه می برن پن
ــان  ــد، پای ــفر کنن ــر س ــاری دیگ ــه دی ــه ب ک
شــوهر  و  زن  ایــن  جاه طلبی هــای 
 نتیجــه ای جــز آواره شــدن آن هــا در پــی 

ندارد.

 اوبوشاه موحدی
ــر  ــود هن ــتان خ ــدی در داس ــماعیل موح اس
ــت،  ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــی را ب کارگردان
ــداد  ــه تع ــی ک ــتان اصل ــران داس ــه بازیگ او ک
ــش داده  ــر کاه ــه ۵ نف ــتند را ب ــادی هس زی
تمامــی داســتان را بــا اســتفاده از ایــن ۵ نفــر 

ــی آورد.  ــش درم ــه نمای ب

ــدک و  ــیار ان ــه بس ــایل صحن ــتفاده از وس اس
تغییــر موقعیــت میــزی کــه بــا چــرخ جابجــا 
می شــود قابل توجــه بــود و هــر بــار کــه 
ــا  ــا جابج ــی ب ــرد به راحت ــر می ک ــه تغیی صحن
ــی  ــد تداع ــت جدی ــز موقعی ــن می ــردن ای ک

می شــد.
به جــای  ســبزیجات  و  میــوه  از  اســتفاده 
ــش آنچــه  ــرای نمای ــراد توســط آشــپزها ب اف

ــب  ــیار جال ــد بس ــاق می افت ــتان اتف در داس
ــای  ــی نقش ه ــه برخ ــتان ک ــن داس ــود، ای ب
آن صیفی جــات هســتند درون مایــه طنــز 
خــود را به خوبــی بــه نمایــش درمــی آورد، 
ــگ  ــدازه پررن ــن ان ــا ای ــان ت ــخصیت گیاه ش
بــه نظــر می رســد کــه می تواننــد زوایــای 
شــخصیتی انســان ها را بیــان کننــد، ایــن 
بــه  موحــدی  توســط  به خوبــی  ظرافــت 

ــت. ــده اس ــش درآم نمای
موســیقی نیــز در ایــن نمایــش به خوبــی 
ــه  ــت، آن گون ــرده اس ــا ک ــود را ایف ــش خ نق
کــه می تــوان موســیقی را عنصــری توانــا 
دانســت،  نمایــش  اهــداف  پیشــبرد  در 
گاهــی ایــن موســیقی در پررنــگ کــردن 
بیــان  در  و گاهــی  دراماتیــک  صحنه هــای 
لحظــات حماســی آن چنــان باقــدرت خــود را 
ــل از  ــش قب ــد نمای ــه بینن ــد ک ــان می ده نش
آنکــه کالمــی از زبــان بازیگــران شــنیده باشــد 

انتظــار رخــداد بعــدی را دارد.
محمــد قاســمی، عــارف محمــودی، رضــا 
و  نــژاد  ســارانی  محمــد  زاده،  مــرادی 
حمیدرضــا کــرد ســیچانی در اجــرای مردادمــاه 
همراهــی  را  موحــدی  اســماعیل  اوبوشــاه 
ــی  ــت برگ ــی توانس ــدی به خوب ــد، موح کردن
ــش  ــه نمای ــا ب ــان را ب ــر اصفه ــخ تئات از تاری
ــم ــود رق ــام خ ــه ن ــش ب ــن نمای  درآوردن ای

 بزند.

»جــری لوئیــس«، کمدیــن سرشــناس و محبــوب آمریکایــی 
کــه از او به عنــوان ســلطان کمــدی نام بــرده می شــد، در ســن 

۹۱ ســالگی در الس وگاس درگذشــت. 
ــدار  ــره نام ــن چه ــن، ای ــل از گاردی ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ ب
عرصــه کمــدی کــه اوج فعالیــت هنــری اش در هالیــوود 
بــه دهــه ۱۹۵۰ میــالدی بازمی گــردد، پــس از چنــد دهــه 

دســت وپنجه نــرم کــردن بــا عارضــه قلبــی درگذشــت. 
»جــری لوئیــس« در ۱۶ مــاه مــارس ۱۹۲۶ در »نــوارک« 
واقــع در »نیوجرســی« آمریــکا بــه دنیــا آمــد و از ســال ۱۹۴۲ 
میــالدی و در ســن ۱۶ ســالگی بــازی در فیلم هــای کمــدی را 
ــالدی بــه دلیــل  آغــاز کــرد و در دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ می

ــید.  ــهرت رس ــه اوج ش ــدی ب ــای کم ــازی در فیلم ه ب
لوئیــس شــهرت اولیــه خــود را در کنــار »دیــن مارتیــن« 
خواننــده بــه دســت آورد؛ گــروه کمــدی »مارتیــن و لوئیــس« 

بــا تعــداد زیــادی از نمایش هــای متنــوع در دهــه ۴۰ معــروف 
فیلم نامه هــا  در  »مارتیــن«  نقــش  آرام آرام  امــا  شــدند، 
کمرنگ تــر و بیشــتر توجه هــا بــه »لوئیــس« جــوان معطــوف 
شــد؛ ســرانجام در ســال ۱۹۵۴ ایــن زوج حرفــه ای از یکدیگــر 
جــدا شــدند؛ امــا پــس از جدایــی هــردوی آن هــا بــه شــهرت 
دســت یافتنــد. وی در ســال ۲۰۰۶ میــالدی بــا دریافــت جایــزه 
ــر فرهنــگ فرانســه،  یک عمــر فعالیــت مســتمر هنــری از وزی
لقــب کمدیــن محبــوب مــردم فرانســه را گرفت، در ســال ۱۹۹۷ 
ــکا  ــز کمــدی آمری ــر دســتاورد ســینمایی جوای ــزه یک عم جای
را از آن خــود کــرد، در ســال ۱۹۹۹ شــیر طالیــی افتخــاری 
جشــنواره ونیــز را دریافــت کــرد و هشــتادویکمین دوره جوایــز 
ســینمایی اســکار نیــز جایــزه افتخــاری و بشردوســتانه »جــان 
ــاالر  ــام وی در ت ــه ن ــرد و ســتارهای ب هرشــولت« را کســب ک

مشــاهیر هالیــوود ثبــت شــد.

ــز در  ــن مرک ــد ای ــوره می گوی ــم س ــگاه فیل ــل باش مدیرعام
نظــر دارد امســال یــک یــا دو فیلــم تولیــد کنــد و همچنیــن 

بــه موضــوع فیلــم کوتــاه نیــز توجــه داشــته باشــد. 
ــاره  ــم ســوره درب ــل باشــگاه فیل محمدرضــا شــفاه مدیرعام
ــف و  ــی از وظای ــت: یک ــود گف ــای خ ــن فعالیت ه جدیدتری
ــد  ــه و تولی ــوره تهی ــم س ــگاه فیل ــا در باش ــای م مأموریت ه
ــم امســال  ــن رو در نظــر داری ــار ســینمایی اســت از همی آث
ــز  ــر نی ــال حاض ــازیم و در ح ــر بس ــم دیگ ــا دو فیل ــک ی ی
ــار را  ــک از آث ــه کدام ی ــتیم ک ــری هس ــه تصمیم گی در مرحل

ــم.  ــد انتخــاب کنی ــرای تولی ب
ــم  ــگاه فیل ــای باش ــر از مأموریت ه ــی دیگ ــزود: یک وی اف
ســوره حمایــت از جوانــان مســتعد اســت از همیــن رو 
جوانــان مســتعد را در رویدادهــا و مکان هــای مختلــف 

شناســایی و حمایــت می کنیــم. 

در همیــن زمینــه مجموعــه کات کــه یکــی از زیرمجموعه های 
باشــگاه فیلــم ســوره اســت بــه تولیــد آثــار کوتــاه از طریــق 
ــد  ــاهد چن ــال ش ــن امس ــردازد، بنابرای ــراد می پ ــن اف همی

فیلــم کوتــاه در باشــگاه فیلــم ســوره خواهیــم بــود. 
بعــد«  روز  »بیســت ویک  ســینمایی  فیلــم  تهیه کننــده 
ــا  ــی محمدرض ــه کارگردان ــر ب ــن اث ــران ای ــه اک ــاره ب ــا اش ب
اتفــاق  مهم تریــن  حاضــر  حــال  در  خردمنــدان گفــت: 
ــود  ــه خ ــی را ب ــرژی اصل ــه ان ــوره ک ــم س ــگاه فیل در باش
اختصــاص داده، اکــران فیلــم ســینمایی »بیســت ویک روز 

ــت.  ــد« اس بع
ــه  ــل اینک ــه دلی ــم ب ــن فیل ــِی ای ــش عموم ــاز نمای در آغ
ــی از اکــران آن نداشــتند، فــروش  خانواده هــا اطــالع چندان
ــراِن  ــا از اک ــالع خانواده ه ــرور و بااط ــا به م ــی داشــت ام کم

ــرد. ــدا ک ــروش رشــد پی ــد ف ــن فیلمــی، رون چنی
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»... بــاری، خــودم تنهــا بازگشــتم و غصه دار 
پســت  گیشــه  از  بی خیــال  همان طــور 
ســاختمان گذشــتم و ناگهــان چــه دیــدم؟ 
از خوشــحالی  تــو.  از  مفصــل  دو کاغــذ 
ــم و  ــه اطــاق خــودم رفت ــه ام گرفــت. ب گری
ــان  ــادم و در می ــت افت ــور روی تخ همان ط
احساســات متضــاد )خوشــحالی – انــدوه – 
ــدم.  ــو را خوان ــای ت ــده( نامه ه ــه – خن گری
نخوانــدم، بلعیــدم. آخ کــه چــه خــوب 
ــن حیــث )و  ــدر از ای می نویســی و مــن چق
ــرم. چــه قلمــی  ــو عقب ت از هــر حیــث( از ت

داری. بیخــود نیســت کــه تو آن قــدر ضعیف 
و نحیــف می شــوی؛ ایــن هنــر المّصــب 
ــول  ــه ق ــری. ب ــان بگی ــو ج ــذارد ت نمی گ
ــد  ــو می پیچ ــه ت ــقه ب ــل عش ــهروردی مث س
و نیرویــت را می گیــرد. تــو خــودت را در 

ــی.  ــرق می کن ــرت غ هن
را  خــود  و  می دهــی  را  خــود  همه چیــز 
می کاهــی مثــل گالدیاتورهــای قدیــم. ایــن 
ــن تشــبیه  ــم ای تشــبیه را فرامــوش نمی کن
را گویــا اســکار وایلــد کــرده اســت. هنرمنــد 
واقعــی مثــل گالدیاتورهــای قدیــم خــودش 
را بــه مخاطــره می افکند...«)همــان، ص 

)91-90
ــارد  ــاران می ب ــزم، امشــب ب ــی عزی »می دان
ــاعت  ــار س ــارد، چه ــم می ب ــختی ه و به س

اســت باریــده. 

ــن  ــت و م ــه اس ــاعت ده و ده دقیق اآلن س
ــم  ــب فیل ــته ام. امش ــن نشس ــاق جی در اط
ــن  ــد. م ــه می دادن ــژ« را در مدرس »میکالن

ــه ام نشــد.  ــم. حوصل ــم ببین نرفت
ــن را  ــو جی ــی رادی ــع دلتنگ ــرای رف ــن ب م
ــه  ــردم و ب ــودم ب ــاق خ ــه اط ــم و ب گرفت
موزیــک گــوش دادم و کاغذهــای تــو را 
ــذ  ــزده کاغ ــب پان ــو قری ــردم. ت ــب ک مرت
و هشــتاد صفحــه  نوشــته ای  مــن  بــه 
حــاالت  دقیق تریــن  حــاوی  مطلــب 

)146 روحــی ات...«)ص 
خواهیــم  نامه هــا  خــود  در  چنان کــه 
مشــغله های  خاطــر  بــه  دانشــور  دیــد، 
ــد  ــط جدی ــی در محی ــی از زندگ ــراوان ناش ف
و گذرانــدن واحدهــای درســی و نوشــتن 
بــرای  بایــد  تحقیقاتــی کــه  و  تکالیــف 

کالس هــای درس انجــام دهد، به انــدازه آل 
ــر آن چنان کــه آل  ــارت بهت ــه عب ــا ب احمــد ی
ــه نامه نــگاری اهمیــت  احمــد توقــع دارد، ب
نمی دهــد؛ امــا آل احمــد کــه پــس از 
در  به تازگــی  بی سروســامانی  ســال ها 
ــه  ــی یافت ــه آرامش ــه گاه و مای ــور تکی دانش
ــش را از  ــن آرام ــفر ای ــن س ــا ای ــوده و ب ب
دســت داده اســت، غالبــًا از اختصــار و 
ــه دارد. آل  ــور گل ــای دانش ــی نامه ه کوتاه
احمــد در جایــی می گویــد: »ســه ســال 
بودیــم کــه غصه هامــان  عــادت کــرده 
را بــه هــم بگوییــم... در کاغــذ امــروزت 
کــه دیــدم یکــی دو بــار مطالــب را درز 
گرفتــه ای، اوقاتــم تلــخ شــد. بنویســو 
 22  ،2 )ج  بنویــس.«  مفصل تــر  هرچــه 

)31 شــهریور 

،،
اســت  روایتــی  اوبوشــاه  داســتان 
فرانســوی  نویســنده  ژاری  آلفــرد  از 
کــه جــواد ذوالفقــاری آن را ترجمــه 
کــرده اســت و بــه روایــات زیــادی از 
ــه  ــان مختلــف در روی صحن کارگردان

بــه اجــرا درآمــده اســت

روایت اوبوشاه در آشپزخانه موحدی

 اوبوشاه حرف هایی جدید
 از یک داستانی قدیمی

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

داستان ها و افسانه های مردم 
فرانسه

نویسنده جمعی از نویسندگان
قیمت 4 هزار تومان

نشر ذکر  

داستان ها و افسانه های مردم 
ایتالیا

نویسنده جگموهن چوپرا
قیمت 4500هزار تومان

نشر ذکر

داستان ها و افسانه های مردم 
ترکیه

نویسنده سومنات دار
قیمت 3500 هزار تومان

نشر ذکر

باشگاه فیلم سوره امسال ۲ فیلم تولید می کندسلطان کمدی درگذشت
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بیمه پیوند عضو همچنان در ابهام
ــئله  ــه مس ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش ــان وزی ــاون درم مع
بیمــه پیونــد عضــو، از ســازمان های بیمه گــر خواســت بــه 

ــد.  ــل کنن ــن حــوزه عم تعهداتشــان در ای
ــاره  ــنا، درب ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــد آقاجان ــر محم دکت
ــان در  ــش همچن ــه اجرای ــو ک ــد عض ــه پیون ــئله بیم مس
ابهــام اســت، گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه شــورای عالــی 
بیمــه، بیمــه پیونــد را تصویــب کــرده اســت و انتظــار وزارت 
بهداشــت هــم ایــن اســت کــه ســازمان های بیمه گــر 
ــه  ــوع ازجمل ــن موض ــفانه ای ــا متأس ــد، ام ــرا کنن آن را اج
مــواردی اســت کــه همچنــان دســتخوش مشــکالتی قــرار 
دارد. قــرار بــود هزینه هــای پیونــد میــان وزارت بهداشــت و 
ســازمان های بیمه گــر تقســیم شــود و بــر همیــن اســاس 
ــدی  ــاران پیون ــای بیم وزارت بهداشــت بخشــی از هزینه ه
ــه بیمارســتان ها تأمیــن می کنــد و  را از طریــق پرداخــت ب
دســتمزد تیــم پیونــد و بخشــی دیگــر از هزینه هــای آن را 

ــد. ــت می کن ــت پرداخ وزارت بهداش

ترافیک صبحگاهی در ورودی 
کالن شهرها

رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
آخریــن وضعیــت ترافیکــی راه هــای کشــور را تشــریح کرد. 
ســرهنگ نــادر رحمانــی در مــورد آخریــن وضعیــت 
ترافیکــی راه هــای کشــور اظهار کــرد: در ورودی کالن شــهرها 
در  ترافیــک  هســتیم.  صبحگاهــی  ترافیــک  شــاهد 
ــز مشــاهده می شــود.  ــران نی بزرگراه هــا و ورودی هــای ته
همچنیــن در آزادراه قزوین-کــرج و کرج-تهــران ترافیــک، 

ــه ســنگین اســت.  نیم
وی همچنیــن گفــت: مداخــالت جــوی هــم در محورهــای 

ــده نمی شــود. مواصالتــی کشــور دی

بهزیستی و تأمین اجتماعی 
دانشجو می پذیرند

ــردی بهزیســتی و  ــی کارب ــوزش علم ــز آم سرپرســت مرک
ــرای پذیــرش  ــام ب تأمیــن اجتماعــی تهــران از آغــاز ثبت ن
ــی  ــی کارشناس ــع تحصیل ــجو در مقط ــون دانش ــدون آزم ب
ــود  ــوع خ ــز متب ــی ۹۷-۹۶، مرک ــال اول تحصیل ــم س نی
ــح  ــر تصری ــن خب ــالم ای ــا اع ــور ب ــر داد. محســن فتاپ خب
کــرد: رشــته های تحصیلــی تربیــت مربــی پیش دبســتان، 
مــددکاری اجتماعــی _خانــواده، مــددکار اجتماعــی _
کــودک، مــددکار اجتماعی_مراکــز اورژانــس، مدریــت رفــاه 
اجتماعــی، آسیب شناســی اجتماعــی پیشــگیری از اعتیــاد 
رشــته های تحصیلــی مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی 
ــرش  ــت پذی ــران جه ــی ته ــن اجتماع ــتی و تأمی بهزیس
دانشــجوی کارشناســی در نیــم ســال اول تحصیلــی ۹۷-

ــد.  ــکیل می دهن ــاه( را تش ــرم مهرم ۹۶ )ت
ــوزش  ــز آم ــجو در مرک ــش دانش ــه روش گزین ــور ب فتاپ
ــش  ــت: گزین ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــردی ته ــی کارب علم
ــز  ــز آموزشــی همچــون ســایر مراک ــن مرک دانشــجو در ای
ــع  ــگاه جام ــه دانش ــردی زیرمجموع ــی کارب ــوزش علم آم

ــت.  ــردی اس ــی کارب علم

یادداشت
مقام پدر و مادر

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

خــدای متعــال در قــرآن بــه احســان و نیکــی 
بــه پــدر و مــادر توصیــه و ســفارش می فرمایــد 
ــدر و مــادر  ــگاه پ ــن احســانا«. جای »و بالوالدی
بســیار واالســت کــه انســان قــادر بــه درک ایــن 

عظمــت نیســت. 
پــدر و مــادر واســطه آفرینــش فرزند و مســئول 
تربیــت و پــرورش او می باشــند، بدیــن ســبب 
ــد در  ــن تأکی ــالم باالتری ــدس اس ــن مق در دی
ــا  ــت ت ــده اس ــان ش ــه آن ــرام ب ــت و احت اطاع
ــم  ــرآن کری ــال در ق ــد متع ــه خداون ــی ک جای
ــرار داده  ــود ق ــام خ ــف ن ــان را در ردی ــام آن ن
ــر  ــود، ب ــکرگزاری خ ــه ش ــتور ب ــس از دس و پ
می نمایــد  تأکیــد  آنــان  از  قدردانــی  لــزوم 
و می فرمایــد: آری بــه او توصیــه کــردم کــه 
بــرای مــن و بــرای پــدر و مادرت شــکر بجــا آور 
کــه بازگشــت همــه شــما به ســوی مــن اســت 
ــزی  ــو چی ــه ت ــد ک ــالش کنن ــرگاه آن دو، ت و ه
ــی  ــه از آن آگاه ــی ک ــرار ده ــن ق ــای م را همت
نــداری بلکــه می دانــی باطــل اســت، از ایشــان 
اطاعــت مکــن، ولــی بــا آن دو، در دنیــا بــه طرز 
شایســته ای رفتــار کــن و از راه کســانی پیــروی 
ــد  ــن آمده ان ــوی م ــان به س ــه کن ــه توب ــن ک ک
ــن  ــوی م ــما به س ــه ش ــت هم ــپس بازگش س
اســت و مــن شــمارا ازآنچــه عمــل می کردیــد 

آگاه می کنــم. )لقمــان/۱۵-۱۴(
عظیــم  مقــام  از  نیــز  اکــرم )ص(  پیامبــر 
نــزد خداونــد خبــر  مــادر،  و  پــدر  واالی  و 
ــا خشــنودی  می دهــد و می فرمایــد: خداونــد ب
ــمگین  ــا خش ــود و ب ــنود می ش ــن خش والدی
و  می گــردد  خشــمگین  والدیــن  شــدن 
ویــژه  عنایــت  و  توجــه  نشــان دهنده  ایــن 
 پــروردگار نســبت بــه مقــام و منزلــت والدیــن 

است.
ــأن  ــت و ش ــان عظم ــان در بی ــن ایش همچنی
ــگاه  ــد: ن ــدر می فرمای ــود گران ق ــن دو موج ای
مــادرش،  و  پــدر  بــه  فرزنــد  محبت آمیــز 
عبــادت اســت. )محــدث نــوری/ مســتدرک 

الوســائل/ ج ۹/ ص ۱۵۲(
آری، همیــن نــگاه ســاده و همراه بــا مهر و محبت 
بــه پــدر و مــادر کــه باعــث خشــنودی و شــادمانی 
ــی  ــا را در پ ــت آن ه ــد و رضای ــد ش ــا خواه آن ه
ــود؛  ــوب می ش ــادت محس ــت، عب ــد داش خواه
ــراوان  ــقت های ف ــل مش ــه باتحم ــی ک همان های
ــد و  ــا کرده ان ــدان فداکاری ه ــرورش فرزن درراه پ
ــرام و  ــرای احت ــان ها ب ــته ترین انس ــذا، شایس ل

قدردانــی معرفی شــده اند.

کوتاه اخبار 
مردی در شاهرود زن و مادر زنش را 

کشت
ــدازی در شــهرک  ــوع تیران ــده انتظامــی ســمنان از وق فرمان
ذوالفقــار شــاهرود و کشــته شــدن دو نفــر در ایــن جریــان 
خبــر داد و گفــت: جزئیــات ایــن حادثــه در دســت بررســی 
تشــریح  ضمــن  قاســمی،  روح االمیــن  ســردار  اســت. 
ــدازی شــامگاه یک شــنبه در شــهرک  ــه تیران جزئیــات حادث
ذوالفقــار شــاهرود ابــراز داشــت: مظنــون در پــی اختالفــات 
خانوادگــی بــا تیرانــدازی به ســوی دو نفــر از اعضــای خانــواده 
آن هــا را بــه قتــل رســاند کــه جزئیات حادثــه در حال بررســی 
اســت. وی بابیــان اینکــه ضــارب دامــاد خانــواده بوده اســت، 
افــزود: متهــم زن و مــادرزن خــود را در ایــن تیرانــدازی بــه 
ــمنان  ــتان س ــی اس ــده انتظام ــت. فرمان ــانده اس ــل رس قت
تصریــح کــرد: تــالش پلیــس بــرای دســتگیری متهــم ادامــه 

دارد. مهــر

خودسوزی مرگبار زن 35 ساله
ــق  ــی از مناط ــر روز گذشــته در یک ــه ظه ــاله ای ک زن ۳۵ س
نهاونــد بــا بنزیــن اقــدام بــه خودســوزی کــرده بــود باخــت. 
تحقیقــات دربــاره ایــن اتفــاق ادامــه دارد. بــه گزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، بررســی های اولیــه نشــان می دهــد 
ایــن زن براثــر اختالفــات خانوادگــی دســت بــه ایــن اقــدام 

ــاک زده اســت. هولن

عامالن آزار و اذیت پسر 16 ساله به 
محاکمه شدند

ــه  ــتان قیطری ــاله در بوس ــر ۱۶ س ــت پس ــالن آزار و اذی عام
ــه حبــس،  ــی کشــور ب ــوان عال ــا حکــم قضــات دی ــران ب ته
ــا،  ــه گــزارش رکن تبعیــد و جــزای نقــدی محکــوم شــدند. ب
پرونــده ایــن ماجــرا از دو ســال قبــل و بــه دنبــال شــکایت 
خانــواده پســر نوجوانــی در دســتور کار تیــم قضایــی و 
پلیســی قــرار گرفــت و دو شــیطان صفت بازداشــت شــدند. 
پرونــده پــس از تکمیــل تحقیقــات بــه شــعبه پنجــم دادگاه 
ــه  ــه ب ــا توج ــران ارســال شــد و ب ــک اســتان ته ــری ی کیف
ــا صــدور  ــر ۱8 ســال داشــت، ب ــان زی ــی از متهم ــه یک اینک
نظریــه پزشــکی قانونــی و اظهــارات متهمــان پرونــده، قضات 
ــدی  ــان و جــزای نق ــد یکــی از متهم ــه شــالق و تبعی رأی ب
متهــم کــم ســن دیگــر دادنــد. بــا اعتــراض شــاکی، پرونــده 
ــوان  ــات دی ــد و قض ــتاده ش ــور فرس ــی کش ــوان عال ــه دی ب
متهــم ردیــف اول را بــه ۱00 ضربــه شــالق و تبعیــد بــه جنــوب 
ــه پرداخــت  ــم دوم را ب ــک ســال و مته ــه مــدت ی کشــور ب

ــد. ــوم کردن ــدی محک ــزای نق ــان ج ــون توم یک میلی

زمان محاکمه قاتل آتنا اعالم شد
می شــود.  محاکمــه  شــهریور   ۴ پارس آبــاد  شــیطان 
ــس کل  ــی قاصــدی رئی حجت االسالم والمســلمین محمدعل
دادگســتری اســتان اردبیــل گفــت: متهــم ایــن پرونــده روز 
شــنبه هفتــه آینــده چهــارم شــهریور در دادگاه کیفــری یــک 
ــر  ــی دخت ــا اصالن ــود. آتن ــه می ش ــل محاکم ــتان اردبی اس
ــه در ۲8 خــرداد ۱۳۹۶،  ــود ک ــاد ب ــل پارس آب هفت ســاله اه

ــه قتــل رســید. ب

کنش    وا

مدیرکل آموزش متوسطه اول وزارت 
آموزش و پرورش   

دانش آموزانی که کف نمره دروس تخصصی برای ورود 
به رشته های تحصیلی را در جریان هدایت تحصیلی 

کسب نکرده اند می توانند مجددًا امتحان بدهند. البته 
شرط این است که آن رشته ظرفیت داشته باشد. دانش 
آموزان باید به مدرسه یا کمیته هدایت تحصیلی مناطق 
خود مراجعه کنند، در آنجا به آن ها اطالع رسانی می شود 

و فرم تقاضایی در اختیارشان قرار می گیرد تا آن را پر 
کنند. برگزاری این آزمون بر عهده مناطق آموزش وپرورش 

است.

مدیرعامل جمعیت امام علی )ع(   
در حال حاضر در حاشیه شهرها حداقل روزانه یک یا دو 

مورد کودک آزاری مشاهده می کنیم که اکثر آن ها در درون 
خانواده اتفاق می افتد و بیشتر آن ها نیز متأثر از اعتیاد 
به ویژه مصرف مواد صنعتی هستند. متأسفانه وقتی با 

یک مورد کودک آزاری مواجه می شویم برای پیگیری آن 
وارد یک سیکل باطل می شویم زیرا نمی دانیم به کجا 

مراجعه کنیم. وقتی به نیروی انتظامی مراجعه می کنیم 
مدعی می شوند که باید جهت انجام شکایات رسمی به 

قوه قضاییه برویم. این در حالی است که بعد از مراجعه 
به قوه قضاییه ما را به اورژانس اجتماعی ارجاع می دهند 

و درنهایت اورژانس اجتماعی هم به ما می گوید برای 
انجام مداخله نیاز به حکم قضایی دارد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور 
پناهندگان   

پاکستان طی سه دهه گذشته میزبان بیشترین 
تعداد پناهندگان در جهان بوده است.: نزدیک به 

تمامی یک میلیون و ۴۵0 هزار پناهنده این کشور از 
افغانستان هستند. عالوه بر این به دلیل باال بودن تعداد 
پناه جویان در این کشور ضروری است جامعه بین المللی 

حمایت های الزم را در نظر گیرد.

وزیر جدید آموزش وپرورش   
در آستانه دوره جدید خدمتم در آموزش وپرورش سه 

قول جدی به مردم و همکارانم می دهم. نخست اینکه از 
همین امروز تحول در نظام آموزش وپرورش را بر اساس 

سند تحول بنیادین با جدیت آغاز می کنم. دوم اینکه 
برای تربیت نسلی متدین، اخالقی، کارآفرین و بانشاط 

همه تالش خود را بکار می گیرم. سوم اینکه به عنوان 
نماینده یک میلیون و ۷00 هزار معلم شاغل و بازنشسته 

فرهیخته در هیئت دولت، همه همت و تالش خود را 
برای ارتقای معیشت و منزلت آن ها بکار می گیرم.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 
هالل احمر   

با توجه به افزایش تعداد زائران و شرایط خاص آب و 
هوایی؛ تقاضای افزایش تعداد چادرها را در عرفات و 

منا دادیم که این مهم در عرفات امکان پذیر است و در 
مورد منا نیز قول مساعد برای افزایش تعداد چادرها 

داده شده است.

کالهبرداریمیلیاردیزندانیها

ــاره  ــا اش ــن ب ــالب قزوی ــی و انق ــتان عموم دادس
بــه وقــوع برخــی کالهبرداری هــا در زندان هــای 
قزویــن گفــت: زندانیــان در قزویــن ۲0 میلیــارد 

ــد.  ــرداری کردن ــردم کالهب ــال از م ری
ــار  ــی اظه ــی نیارک ــماعیل صادق ــالم اس حجت االس
ــکاری را  ــد راه ــرداری بای ــث کالهب ــت: در بح داش
ــی و  ــدان در ســطح مل ــه زن ــه ای ب ــم نام ــدا کنی پی
اســتانی ارائــه کرده ایــم ولــی مشــکل برطــرف 

نشــد. 
ــم  ــد آن ه ــان می کنن ــا زی ــردم م ــه داد: م وی ادام
زیــان ســنگینی کــه بــا اقــدام پیشــگیرانه می توانیــم 
مانــع از وارد آمــدن خســارت ســنگین بــه مــردم و 
ــن  ــی در ای ــن کوتاه ــع به یقی ــویم قط ــه ش جامع
جهــت خســارت را بــه دنبــال دارد کــه از هزینه هــای 

ــت.  ــنگین تر اس ــیار س ــگیری بس پیش
ــردی از  ــه ف ــوان نمون صادقــی نیارکــی گفــت: به عن
زنــدان بــا پزشــکی تمــاس گرفتــه و خــود را نماینده 
یــک موسســه معرفــی کــرده و ادعــا می کنــد کــه او 
ــای دســتگاه  ــد او را به پ ــن ترفن ــا ای برنده شــده و ب
خودپــرداز کشــانده و حســاب ایــن پزشــک را 
ــن  ــه ای ــا ب ــرده و متأســفانه کالهبرداری ه ــی ک خال

صــورت در حــال وقــوع اســت. 
دادســتان عمومــی و انقــالب قزویــن اضافــه کــرد: 
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه اغلــب ایــن تماس هــا 
روز جمعــه صــورت می گیــرد کــه یکــی از دالیــل آن 
ایــن اســت کــه بانک هــا و مراجــع قضایــی تعطیــل 
هســتند و فــرد درصورتی کــه از کالهبــرداری مطلــع 
ــالح را  ــع ذی ص ــرعت مراج ــد به س ــود، نمی توان ش

مطلــع کنــد. 
ــردم در  ــت م ــن الزم اس ــرد: بنابرای ــح ک وی تصری
روزهــای تعطیلــی بیــش از یــک روز دقت هــای 
ــرداران  ــن کالهب ــن ای ــد همچنی خــود را بیشــتر کنن
بــا اســتفاده از ســادگی، کم اطالعــی، غفلــت و 
همچنیــن ترفندهــای خــاص خــود افــراد مختلف را 
مــورد هــدف قــرار داده و امــوال آن هــا را به راحتــی 

ســرقت می کننــد.
ــان  ــی خاطرنش ــی نیارک ــا، صادق ــزارش رکن ــه گ ب
کــرد: متأســفانه بایــد گفــت کــه در حــال حاضــر ۹0 
ــدان  ــل زن ــی از داخ ــن کالهبرداری های ــد چنی درص

اســت و البتــه ایــن کالهبرداری هــا مربــوط بــه 
بخــش  و  نیســت  قزویــن  اســتان  زندان هــای 
طریــق  از  کالهبرداری هــا  ایــن  از  قابل توجهــی 
افــراد داخــل بنــد یکــی از زندان هــای بــزرگ کشــور 
ــن کار  ــد ای ــایی و رص ــه شناس ــرد ک ــورت می گی ص

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــا در مــورد تلفــن  ــی کــه م ــار داشــت: زمان وی اظه
ــهروندی  ــوق ش ــم از حق ــت می کنی ــی صحب همگان
ســخن گفتــه می شــود ولــی چــرا بایــد بــه حقــوق 
۲۱۷ هــزار زندانــی توجــه شــود ولــی حقــوق قانونــی 
و امنیــت الزم بــرای ۷0 میلیــون جمعیــت به خوبــی 
ــوق  ــل حق ــا در مقاب ــه و ی ــرار نگرفت ــه ق موردتوج

عــده ای قلیــل مــورد غفلــت قــرار گیــرد.
ــرد:  ــن اعــالم ک ــالب قزوی دادســتان عمومــی و انق
ــا  ــه ب ــت چراک ــری نیس ــرقت ها خب ــر از آن س دیگ
ایــن نحــوه کالهبــرداری شــاهد ســرقت های چنــد 
۱0 میلیونــی هســتیم کــه بی ســروصدا و بــدون 
ردپایــی در حــال وقــوع اســت در حقیقــت در 
ــه  ــی ب ــردم به راحت ــوال م ــازی ام ــرقت های مج س

ــی رود.  ــرقت م س
قزویــن  اســتان  افــزود: دســتگاه قضایــی  وی 
و  مرکــزی  بانــک  بــه  را  الزم  پیشــنهادهای 
ثبت احــوال ارائــه کــرده اســت، به عنــوان نمونــه 
ــت  ــا رعای ــدان ب ــی زن الزم اســت تلفن هــای همگان
ضوابــط و مقرراتــی در اختیــار زندانــی قــرار گیــرد تــا 

ــود.  ــه ش ــتفاده گرفت ــه سوءاس ــکان هرگون ام
ــا  ــرد: مســئوالن زندان ه ــوان ک ــی نیارکــی عن صادق
بــرای  ولــی  دارنــد  را  الزم  تعامــل  و  همــکاری 
ــد آن هســتیم  ــن معضــل نیازمن ــردن ای برطــرف ک

ــود. ــه ش ــز گرفت ــع و متمرک ــی جام ــه تصمیم ک
وی اعــالم کــرد: اســتان قزویــن در ایــن حــوزه ۲0 
میلیــارد ریــال پرونــده دارد کــه رقــم باالیــی اســت 
کــه نخســتین گام در تشــکیل چنیــن پرونده هایــی 

ــردم اســت. ــش آگاهی هــای م افزای
ــت: الزم  ــن گف ــالب قزوی ــی و انق ــتان عموم دادس
ــا  ــود ت ــف ش ــا تعری ــتمی در تلفن ه ــت سیس اس
ــود  ــالم ش ــاس اع ــل تم ــاس، مح ــدای تم در ابت
 و ســپس افــراد بتواننــد مکالمــه خــود را آغــاز 

کنند.
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ــس  ــت پ ــران سال هاس ــی ای ــای علم نخبه ه
از موفقیــت ، جــذب مؤسســات علمــی بــزرگ 
خــارج از ایــران می شــوند تــا فعالیت هــای 
ــه  ــران ب ــای ای ــارج از مرزه ــود را خ ــی خ علم
نــام کشــوری دیگــر و البتــه بــا امکاناتــی بهتــر 

ــد.  ــام دهن انج
ایــن رونــد مهاجــرت کــه بــه مهاجــرت مغزهــا 
معــروف اســت باعــث شــده بهــره هوشــی در 
ــد و در  ــی کن ــی ط ــیر نزول ــدت س ــران به ش ای
عــوض کشــورهایی کــه تــا ده یــا بیســت ســال 
پیــش از بهــره هوشــی متوســط و حتــی پایینی 
برخــوردار بودنــد بــا ایــن روش جایــگاه ایــران و 

ــد. ــد آن را کســب کنن کشــورهایی مانن
 بهره هوشی

بــر اســاس آخریــن آمارهــای جهانــی ایــران در 
کنــار کشــورهایی همچــون عربســتان ســعودی، 
بهــره  بــا  پاکســتان  امــارات و  افغانســتان، 
هوشــی 8۴ رتبــه ۲۳ جهــان را در اختیــار دارد. 
ــره  ــط به ــدود متوس ــه در ح ــن رتب ــد ای هرچن
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت ام ــی اس هوش
ایــران درگذشــته ای نه چنــدان دور بهــره هوشــی 

ــت.  ــی ۹۵ داش ــاالی ۹0 و حت ب
در حــال حاضــر کشــورهای هنــگ کنــگ و 
ــیا  ــرق آس ــای ش ــذب نخبه ه ــا ج ــنگاپور ب س

موفــق شــده اند رتبــه بهــره هوشــی خــود را بــه 
۱08 برســانند و در صــدر کشــورهای جهــان قــرار 

ــد.  بگیرن
رتبه هــای  ژاپــن و چیــن در  کــره جنوبــی، 
پس ازایــن کشــورها  دارنــد.  جــای  بعــدی 
ــی  ــورهای اروپای ــر کش ــکا و اکث ــادا و آمری کان
ــدر  ــا ۹۹ در ص ــدود ۹8 ت ــی ح ــره هوش ــا به ب
کشــورهای جهــان جــای خــوش کرده انــد.

متأســفانه علیرغــم همــه ادعاهایــی کــه دربــاره 
باهــوش بــودن ایرانی هــا مطــرح می شــود 
کشــور مــا فعــاًل اصــاًل وضعیــت جالبــی ازنظــر 

ــدارد. بهــره هوشــی ن
بســیاری از کارشناســان ســقوط بهره هوشــی در 
ــد.  ــور مهــم می دانن ــه دلیــل دو فاکت ــران را ب ای

نخســت سیســتم ناکارآمــد آموزشــی کــه بارهــا 
دربــاره آن صحبــت کرده ایــم و دوم فــرار مغزهــا 

و مهاجــرت نخبــگان.
 مهاجرت نخبگان

ســال ها  کــه  هشــدارهایی  همــه  باوجــود 
دربــاره مهاجــرت نخبــگان عنــوان می شــده 
ایــن رونــد نه تنهــا کاهــش پیــدا نکــرده اســت 
ــی  ــکل عجیب ــه ش ــگان ب ــرت نخب ــه مهاج بلک
اگــر زمانــی  بــه ســنین پاییــن رســیده و 
دانشــجویان نخبــه ایرانــی پــس از کســب 
مــدرک کارشناســی و یــا کارشناســی ارشــد 
ــا از ســنین  ــروز نخبه ه ــد ام مهاجــرت می کردن
ــی جــذب مؤسســات علمــی  کودکــی و نوجوان

می شــوند.  جهانــی 
وجــود  صاحب نظــران؛  اغلــب  عقیــده  بــه 
در  بیــکار  دانش آموختــگان  جمعیــت کثیــر 
کشــور بــا وجــود همــه پیامدهــا و تبعاتــی 
ــان در  ــه جوان ــام را ب ــن پی ــی دارد؛ ای ــه در پ ک
ــگاه  ــش از دانش ــع پی ــل در مقاط ــال تحصی ح
ــی  ــغلی مبهم ــده ش ــه آین ــد ک ــل می کن منتق
در انتظــار آنــان اســت و ایــن آینــده مبهــم 
ــرت  ــم در مهاج ــی مه ــد عامل ــغلی، می توان ش
اســتعدادهای برتــر دانش آمــوزی تلقــی شــود. 
ــان  ــده فرزندانش ــران آین ــه نگ ــی ک خانواده های
ــت و  ــر زحم ــا ه ــد ب ــالش می کنن ــتند ت هس
ــورهای  ــه کش ــان را ب ــده فرزندش ــقتی ش مش

ــتند.  ــرفته بفرس پیش
ــاز از  ــا آغوشــی ب کشــورهای مهاجرپذیــر نیــز ب
نخبــگان اســتقبال می کننــد و تقریبــًا هــر آنچــه 
ــار  ــت را در اختی ــاز اس ــرفت موردنی ــرای پیش ب

ــد. ــرار می دهن ــراد ق ــن اف ای
 فرار مغزها و چالش های پیش رو

 تــراژدی ماجــرا امــا آنجاســت کــه کشــورهایی 
کــه ایــن نخبــگان را بــه وجــود آورده و پــرورش 
ــا  ــچ ســهمی از موفقیت هــای آن ه ــد هی داده ان
ندارنــد و تنهــا می تواننــد بــه ایــن افتخــار کننــد 
کــه فــالن دانشــمند برجســته کــه فــالن کشــف 
مهــم را انجــام داده مثــاًل ایرانــی اســت. در 
مقابــل امــا تمــام عوایــد اقتصــادی و اجتماعــی 
ایــن پژوهش هــا تمــام و کمــال بــه کشــورهای 
ــا  ــد م ــورهایی مانن ــد و کش ــر می رس مهاجرپذی
می توانیــم بــه ایــن دل خــوش باشــیم کــه 

چنــد عکــس و مقالــه و احتمــااًل یــک مصاحبــه 
ــگان داشــته ایم.  ــن نخب ــا ای اختصاصــی ب

ــرای  ــا ب ــد کشــور م متأســفانه کشــورهایی مانن
مقابلــه بــا پدیــده فــرار مغزهــا تنهــا دو راهــکار 
پیــش رو دارنــد. نخســتین راهــکار فراهــم 
کــردن امکاناتــی در حــد دیگــر کشــورها بــرای 
ــدون  ــی و ب ــا به راحت ــا آن ه ــت ت ــگان اس نخب
دغدغــه عمومــًا مالــی بــه رشــد و خــود در 

ــد.  ــه دهن ــان ادام ــور خودش کش
و  آموزشــی  ناکارآمــد  نظــام  اصــالح  دوم 
ــگان  ــد نخب ــه ح ــه ب ــت جامع ــاندن اکثری رس
اســت. به گونــه ای کــه دیگــر نگــران موضوعاتــی 

ــیم.  ــا نباش ــرار مغزه ــد ف مانن
ــوار و  ــیار دش ــد بس ــکار هرچن ــن راه ــر دو ای ه
غیرممکــن بــه نظــر می رســد امــا کامــاًل عملــی 

اســت.

ــمی  ــور رس ــاه، کارش را به ط ــه ۲۳ مردادم ــری ک ــی کالنت عیس
اولیــن  در  آغــاز کــرد.  در ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــور و رئیــس ســازمان  ــاون رئیس جمه ــام مع اظهارنظرهــا در مق
حفاظــت محیط زیســت در مــورد ســازوکار تأمیــن بودجــه بــرای 
ایــن ســازمان ســخن گفــت و از تشــکیل کمیتــه تأمیــن منابــع 
ــش  ــای کاه ــاره راهکاره ــری درب ــی کالنت ــر داد. عیس ــی خب مال
ــت  ــت: دول ــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت گف مشــکل مال

ــدارد.  ــی ن ــول اضاف پ
ــدات  ــکان انجــام تعه ــزارش ایســنا، در شــرایط حاضــر ام ــه گ ب
خــود را هــم نــدارد بنابرایــن نمی تــوان توقــع افزایــش بودجــه از 
ســوی دولــت را داشــت. در ایــن شــرایط تصمیــم داریــم کــه یــک 
کمیتــه تأمیــن منابــع مالــی در ســازمان محیط زیســت تشــکیل 
دهیــم و از افــرادی کــه در ایــن زمینــه صاحب نظــر هســتند دعوت 
ــا از ایــن روش منابــع ســازمان حفاظــت محیط زیســت  کنیــم ت

را تأمیــن کنیــم. رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت بابیــان 
ــرد،  ــد ک ــدا نخواه ــادی پی ــش زی ــی افزای ــارات دولت ــه اعتب اینک
ــن ســازمان  ــای ای ــا ۱0 درصــد تخصیص ه ــًا ت ــرد: نهایت ــار ک اظه
ــغ مشــکل  ــن مبل ــا ای ــه ب ــد ک ــش می یاب ــت افزای از ســوی دول
ــن  ــد بنابرای ــد ش ــل نخواه ــت ح ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
تشــکیل کمیتــه تأمیــن منابــع مالــی بــرای ایــن ســازمان 
ضــروری اســت. معــاون رئیس جمهــور در مــورد جزییــات کمیتــه 
ــالش  ــی ســازمان محیط زیســت، گفــت: در ت ــع مال ــن مناب تأمی
بــرای ایجــاد کمیتــه منابــع مالــی هســتیم و تشــکیل ایــن کمیته 
ــت  ــت در دول ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــای س ــزو برنامه ه ج
ــم از  ــف اع ــای مختل ــه گروه ه ــن کمیت ــت. در ای ــم اس دوازده
ــت و  ــد داش ــارکت خواهن ــی مش ــی و دولت ــای خصوص بخش ه
ــرای تأمیــن بودجــه ســازمان حفاظــت  ــم ایــن روش ب امیدواری

ــع شــود.  ــر واق محیط زیســت مؤث

آموزش وپــرورش  عالــی  شــورای  کل  دبیــر  معــاون 
جزییــات نظــام معلمــی را تشــریح کــرد و گفــت: 
 ایــن نظــام به صــورت الیحــه بــه دولــت ارائه شــده 

است.
 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، احمــد عابدینــی از تدویــن 
ــن نظــام به صــورت  ــر داد و گفــت: ای نظــام معلمــی خب

الیحــه بــه هیئــت دولــت ارائــه داده شــده اســت
. وی افــزود: نظــام معلمــی، صنفــی و حرفــه ای اســت 
کــه زمینــه مشــارکت عملــی معلمــان را در تصمیــم 
ســازی در کارهــای کارشناســی آموزش وپــرورش فراهــم 

می کنــد.
معــاون دبیــر کل شــورای عالــی آموزش وپــرورش بیــان 
ــت  ــک اس ــام دموکراتی ــک نظ ــی ی ــام معلم ــرد: نظ ک
ــا کشــوری اســت  ــا انتخــاب معلمــان از منطقــه ت کــه ب

ــی  ــد و بخش ــکیل می دهن ــی را تش ــع معلم ــه مجم ک
ــذار  ــان واگ ــن معلم ــه ای ــرورش ب ــدی آموزش وپ از تص

می شــود.
 عابدینــی بیــان کــرد: از ســنجش صالحیــت معلمــان تــا 
ــه معلمــان واجــد صالحیــت واگــذار خواهــد  آمــوزش ب
شــد. وی بیــان کــرد: ایــن نظــام را نیــز دولــت بایــد بــه 
مجلــس شــورای اســالمی بــرای تصویــب ارائــه دهــد تــا 

جایــگاه قانونــی پیــدا کنــد. 
آموزش وپــرورش  عالــی  شــورای  کل  دبیــر  معــاون 
ــار  ــع اختی ــن مجم ــه ای ــد ب ــذار بای ــرد: قانون گ ــان ک  بی

بدهد. 
ــام  ــن نظ ــز ای ــس شــورای اســالمی نی ــدگان مجل نماین
معلمــی و صنفــی را دنبــال می کننــد لــذا در تصویــب بــا 

مشــکل مواجــه نخواهیــم شــد. 

جزییات نظام معلمی تدوین شد اولین اظهارنظر رئیس جدید سازمان محیط زیست

،،
باوجود همه هشــدارهایی که ســال ها 
عنــوان  نخبــگان  مهاجــرت  دربــاره 
می شــده این روند نه تنها کاهش پیدا 
نکــرده اســت بلکــه مهاجــرت نخبگان 
بــه شــکل عجیبــی بــه ســنین پاییــن 

رســیده اســت

ــا  ــوودی و ب ــای هالی ــبک فیلم ه ــه س ــه ب ــوان ک ــه نوج س
زدن نقاب هــای وحشــتناک بــه چهــره دســت بــه زورگیــری 
ــک  ــا هوشــیاری متصــدی ی ــد ب ــا ســالح ســرد زده بودن ب
فروشــگاه در مشــهد دســتگیر شــدند و بــه جــرم خــود اقرار 

کردنــد.
ــتند  ــد داش ــه قص ــوان ک ــرداد، ۳ نوج ــم م ــت و پنج  بیس
لپ تاپــی را بــه فــروش برســانند وارد یکــی از مراکــز 
ــوازم  ــه فروشــگاه ل ــان ســناباد شــدند و ب تجــاری در خیاب
ــاپ را روی  ــی لپ ت ــا وقت ــد. آن ه ــه کردن ــه ای مراجع رایان
پیشــخان گذاشــتند متصــدی فروشــگاه بــه حــرکات و رفتار 
ــن و  ــا کارت ــان خواســت ت ــان مشــکوک شــد و از آن نوجوان
اســناد و مــدارک لپ تــاپ مذکــور را ارائــه کننــد امــا وقتــی 
ــه  ــت!« مواج ــده اس ــاپ گم ش ــدارک لپ ت ــخ »م ــا پاس ب
شــد، دیگــر یقیــن پیــدا کــرد کــه ماجرایــی در پــس ایــن 
ــه  ــدون آن ک ــن ب ــت بنابرای ــه اس ــیاه« نهفت ــاپ س »لپ ت
عکس العمــل خاصــی نشــان دهــد خیلــی خونســرد 
ــا  ــرد و ب ــت روز می خ ــه قیم ــاپ را ب ــه لپ ت ــرد ک ــول ک قب
هوشــیاری گفــت: در حــال حاضــر پولــی نــدارد و آن هــا باید 

ــد! ــد ســاعت بعــد مراجعــه کنن ــول چن ــرای دریافــت پ ب
 گــزارش خراســان حاکــی اســت: ۳ نوجــوان یادشــده 
ــی  ــت خوب ــه قیم ــاپ را ب ــه لپ ت ــحال از این ک ــز خوش نی
ــرای  ــا ب ــا آن ه ــدند ام ــارج ش ــگاه خ ــد از فروش فروخته ان
آن کــه در دام پلیــس گرفتــار نشــوند در ســاعت مقــرر بــرای 
دریافــت پــول مراجعــه نکردنــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد 
کــه متصــدی فروشــگاه بــه آنــان مشــکوک نشــده اســت! 
نوجوانــان یادشــده بــا ایــن ترفنــد، عصــر همــان روز دوبــاره 
وارد فروشــگاه شــدند غافــل از این کــه متصــدی فروشــگاه 
بعــد از رفتــن آن هــا از مغــازه ماجــرا را بــا پلیــس در 
میــان گذاشــته بــود! در همیــن هنــگام ناگهــان حلقه هــای 
دســتبندهای آهنیــن قانــون بــر دســتان نوجوانــان مذکــور 
ــه مقــر  ــرای بازجویــی ب ــان ب گــره خــورد و به این ترتیــب آن
ــار  ــه چه ــود ک ــی ب ــن در حال ــت شــدند. ای ــی هدای انتظام
روز قبــل از ایــن ماجــرا و در تاریــخ بیســت و یکــم مــرداد، 
ــری ســناباد از ســرقت  ــه کالنت ــه ب ــا مراجع ــی ب مــرد جوان
ــود. ــر داده ب ــاب دار خب لپ تاپــش توســط ســه نوجــوان نق

ــاوی  ــف ح ــت: کی ــس گف ــه پلی ــده ب ــن پرون ــاکی ای  ش
ــت  ــاده رو حرک ــود و در پی ــتم ب ــدارک در دس ــاپ و م لپ ت
ــی  ــب، نوجوان ــاعت ۲0:۱۵ ش ــان در س ــه ناگه ــردم ک می ک
دســتانش را از پشــت ســر بــه کمــرم حلقــه زد و بــا کمــک 
یکــی دیگــر از دوســتانش مــرا روی زمیــن انداخــت 
به طوری کــه دســت چپــم شکســت! در همیــن حــال یکــی 
از آنــان چاقــو کشــید و تهدیــدم کــرد کــه ســروصدا نکنــم! 
آن هــا گوشــی تلفــن و کیــف حــاوی لپ تــاپ و مدارکــم را 
در حالــی ســرقت کردنــد کــه نقاب هــای وحشــتناکی نیــز 

بــر چهــره داشــتند!
 پــس از بررســی لپ تــاپ مذکــور و پرونــده زورگیــری 
ــان  ــده هم ــوان دستگیرش ــه نوج ــه س ــد ک ــخص ش مش
زورگیــران بــا نقــاب وحشــت هســتند بنابرایــن متهمــان بــه 
شــعبه ۲۱۷ دادســرای عمومــی و انقــالب مشــهد هدایــت 
ــان توســط قاضــی »هــادی ســبحانی«  ــده آن شــدند. پرون
ــی  ــام قضای ــتور مق ــه دس ــت. ب ــرار گرف ــیدگی ق ــورد رس م

ــف و  ــز کش ــت را نی ــای وحش ــی نقاب ه ــوران انتظام مأم
ــد. ــده کردن ــه پرون ضمیم

ــال دارد در  ــه ۱۶ س ــان ک ــی از متهم ــال یک ــن ح  در همی
اولیــن جلســه بازپرســی بــا اعتــراف صریــح بــه زورگیــری 
گفــت: روز حادثــه یــک ســی دی کــه فیلــم جنایــی خارجی 

بــود بــه همــراه دوســتانم تماشــا کردیــم.
ــم  ــود کــه جوگیــر شــدیم و احســاس می کردی  بعــدازآن ب
مــا هــم می توانیــم ماننــد مبــارز آن فیلــم هالیــوودی 
ــتناک  ــاب وحش ــه نق ــه س ــود ک ــه ب ــم. این گون ــار کنی رفت
می رفتیــم!  راه  خیابــان  در  بی هــدف  و  تهیــه کردیــم 
ــی  ــا هرکس ــم ب ــر می کردی ــتیم و فک ــی داش ــرور عجیب غ
ســیر  خودمــان  افــکار  در  کنیــم  مقابلــه  می توانیــم 
می کردیــم کــه به طــور ناگهانــی و بــدون تصمیم گیــری 
ــی در دســت  ــه کیف ــاد ک ــی افت ــه جوان ــی چشــممان ب قبل
ــه  ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــط ب ــا هــم در یک لحظــه فق داشــت. م
ــتانم  ــن دس ــم. م ــری گرفتی ــه زورگی ــم ب ــر تصمی یکدیگ
ــتم  ــه دوس ــو را ب ــه زدم و چاق ــوان حلق ــر آن ج را دور کم
دادم. وقتــی او را روی زمیــن انداختیــم. دوســتم بــا چاقــو 
ــر  ــم و فک ــره زده بودی ــه چه ــا را ب ــرد، نقاب ه ــدش ک تهدی
نمی کردیــم کســی مــا را شناســایی کنــد بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــدت درد ب ــه از ش ــوان را ک ــی آن ج ــتی و گوش کیف دس
خــودش می پیچیــد، ســرقت و فــرار کردیــم. یکــی دیگــر 
از متهمــان گفــت: مــن در ســرقت و زورگیــری بــا دوســتانم 
همــکاری نکــردم ولــی آن هــا لپ تــاپ را بــه مــن دادنــد تــا 
بفروشــم و ســهم خــودم را بــردارم درحالی کــه بــرای اولیــن 
ــابقه ای  ــچ س ــم و هی ــام می دادی ــن کار را انج ــود ای ــار ب ب

ــم! هــم نداری
 بنابرایــن گــزارش، قاضــی هــادی ســبحانی بــا صــدور قــرار 
قانونــی بــرای ســه نوجــوان مذکــور بــه خانواده هــا توصیــه 
کــرد: در ایــام تعطیــالت تابســتانی مراقــب رفت وآمدهــای 
فرزنــدان خــود باشــند و بــا حساســیت بیشــتری دوســتان 
آن هــا را شناســایی کننــد و نظــارت خــود را افزایــش دهنــد.

 قاضــی شــعبه ۲۱۷ دادســرای عمومــی و انقــالب مشــهد 
ــه  ــرون ب ــف و مق ــه عن ــرقت ب ــه س ــر این ک ــد ب ــا تأکی ب
ــدان و شــالق در  ــد ۱0 ســال زن آزار مجــازات ســنگینی مانن
ــه ای  ــا لحظ ــه خانواده ه ــدار داد: درصورتی ک ــی دارد هش پ
از فرزنــدان خــود غفلــت کننــد ممکــن اســت عمــری 
ثمــره زندگی شــان در دوران  آورد و  بــار  بــه  پشــیمانی 
نوجوانــی دچــار لغــزش و آفتــی شــود کــه دیگــر فرصتــی 

ــد. ــران نباش ــرای جب ب
ــه فروشــندگان  ــه قضایــی همچنیــن ب ــام باتجرب ــن مق  ای
ــدار داد:  ــی هش ــای خارج ــوالت و فیلم ه ــاز محص غیرمج
ــا  ــع و ی ــبکه های توزی ــاز در ش ــای غیرمج ــه فیلم ه عرض
در فروشــگاه های بــدون مجــوز، مجازات هــای قانونــی 
ــا  ــازات ب ــون مج ــق قان ــال دارد و مطاب ــه دنب ــنگینی ب س
اشــخاصی کــه به طــور غیرمجــاز در امــور ســمعی و بصــری 
فعالیــت می کننــد برخــورد خواهــد شــد بنابرایــن افــرادی 
کــه در ایــن زمینــه و به طــور غیرقانونــی فعالیــت می کننــد 
ــت از  ــوند دس ــار ش ــون گرفت ــگ قان ــه در چن ــل از آن ک قب
ــه  ــی را پیش ــح زندگ ــد و راه صحی ــه بردارن ــال مجرمان اعم

کننــد.

زورگیری هالیوودی با نقاب وحشت

روایتی تازه از فرار مغزها

تراژدی مهاجرت نخبگان
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 ابرپروژه مجموعه پل ها و میدان استقالل اصفهان - 
عکس از ایمنا

 صدها نفر از معترضان در اندونزی پس از چاپ وارونه پرچم این 
کشور در مجله ای درباره بازی های کشورهای جنوب شرق آسیا در 

اندونزی مقابل سفارت مالزی در جاکارتا تجمع کردند.

در حاشیه تظاهرات برای حمایت از مهاجران در کبک، ده ها نفر 
از فعاالن مبارزه با نژاد پرستی با پلیس کانادا درگیر شدند 

  کاظمین در سوگ امام محمد تقی )جواد االئمه (علیه السالم 
- عکس از تسنیم  

هزاران نفر در بوستون آمریکا علیه نژاد پرستی دست به 
تظاهرات زدند 

نهنگ ۱۲ متری به وزن ۱۰ تن حدفاصل بندر گرزه و بندر 
طاحون شهرستان بندرلنگه به گل نشست - عکس از میزان 

جدول سودوکو - شماره 76

کارتون - آمادگی »بن سلمان« برای پایان جنگ در یمن یا اعتراف به شکست؟
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تسنیم

امعلی)ع(میفرمایند:
برطرفکردننیازهایمردمپایدارنیستمگربهسهچیز:

1-کوچکمشردنخدمتتاخداآنرابزرگمناید؛
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حدیث روز

»نهج البالغه، حکمت 101«

   ترفند خانه داری
 نمکدان:

ــاش  ــک پ ــر از نم ــت ت ــک راح ــه نم ــرای اینک ب
خــارج شــود، مــی توانیــد چنــد عــدد برنــج 

خشــک داخــل نمــک پــاش بریزیــد.

 زودپز:
یــک نکتــه در مــورد همیشــه در نظر داشــته باشــید 
ــوش  ــازه خام ــه ت ــزی ک ــز روی زودپ ــد هرگ نبای
کــرده ایــد آب بریزیــد، زیــرا هــم خطرنــاک اســت 
و هــم ایــن کار باعــث مــی شــود، زود پــز تبدیــل 

بــه دیــر پزشــود و دیگــر غــذا را زود نپــزد!

 دستگاه بخار پز درخانه: 
بــرای ســاختن ایــن دســتگاه ، یــک قابلمــه را آب 
ــپس  ــد . س ــرار دهی ــی روی آن ق ــرده و آبکش ک
ــه  ــی ک ــه میزان ــه بریزید)ب ــداری آب در قابلم مق
آبکــش بــا آب برخــورد نکنــد( حــاال هــر مــاده ای 
را کــه مــی خواهیــد بخــار پــز کنیــد، روی آبکــش 
ــواد  ــا م ــد ت ــد. اجــاق گاز را روشــن کنی ــرار دهی ق

ــز شــود. ــی شــما بخارپ غذای

 استفاده از گوش ماهی در کتری و 
سماور: 

کافــی اســت چنــد دانــه گــوش ماهــی در کتــری 
یــا ســماور قــرار دهیــد، تــا آهــک موجــود در آب را 

جــذب کنــد پــارس نــاز

   سالم باشیم
آب های بسته بندی خارجی 

تقلبی است؟!
ــای  ــود آب ه ــه وج ــش ب ــاح در واکن ــمیره صب  س
بســته بنــدی خارجــی در برخــی ســوپرمارکت ها 
کــه گفتــه مــی شــود بــا قیمــت بســیار گــران 
عرضــه مــی شــود، گفــت: آب هــای موجــود در 
ــوده و  ــی برخــوردار ب ــوع برندهــای خوب کشــور از تن
ــته  ــه در بس ــی ک ــت و خالقیت های ــاء کیفی ــا ارتق ب
ــده را از آب هــای  ــد، اصــوال مصــرف کنن ــدی دارن بن

ــد. ــرده ان ــاز ک ــی نی ــی ب ــامیدنی واردات آش
ــازمان  ــئوالن س ــه مس ــور ک ــه داد: همانط وی ادام
ــالم  ــف اع ــای مختل ــا از تریبون ه ــذا و دارو باره غ
ــه  ــد پروان ــدی فاق ــته بن ــای بس ــد آب ه ــرده ان ک
بــا  دارو،  و  غــذا  ســازمان  نشــان  و  بهداشــتی 
ــوده  ــد نب ــورد تایی ــی و ارزان، م ــاال، معمول قیمــت ب
ــر رســتوران ها و  ــی ب ــف نظارت ــای مختل و از ارگان ه
ــه  مراکــز فــروش درخواســت مــی گــردد نســبت ب
ــه مــردم اقدامــات الزم  ــا ب ــری از عرضــه آنه جلوگی

ــد. ــام دهن را انج
ــته  ــای بس ــل آب ه ــن قبی ــرد: ای ــد ک ــاح تاکی صب
ــوند و  ــوب می ش ــاق محس ــزء کاالی قاچ ــدی ج بن
بایــد توجــه نمــود کــه در کاالهــای قاچــاق، احتمــال 

ــاد اســت. شــهرخبر ــب بســیار زی تقل

   سبک زندگی
گذشت 

ــه  ــژه آنک ــت به وی ــانی اس ــت انس ــن کرام ــت عالی تری گذش
ــای  ــد آموزه ه ــته باش ــز داش ــام نی ــر انتق ــدرت ب ــی ق آدم
قرآنــی نــه تنهــا بــه عفــو در مقابــل بــدی تأکیــد دارنــد بلکــه 
در ســطحی باالتــر توصیــه می کننــد کــه جــواب را بــا خوبــی 
ْقــَوی ؛۲۳ گذشــت کــردن  پاســخ دهیــد »َوَأن َتْعُفــوْا َأْقــَرُب لِلتَّ

ــر اســت«. ــوا  نزدیک ت ــه تق شــما ب
ِتــی ِهــی  َئُه اْدَفــْع ِبالَّ ــیِّ »َو الَ َتْســَتِوی اْلَحَســَنُه َو الَ السَّ
َأْحَســن؛۲۴ و نیکــی بــا بــدی یکســان نیســت ]بــدی را[ بــه 

ــن.« ــع ک ــت دف ــر اس ــه بهت آنچ
»عصــام بــن المصطلــق« گویــد: وارد مدینــه شــدم، حســین 
ــی  ــوده و خوش نام ــاهده نم ــالم- را مش ــن علی-علیه الس ب
ــه  ــه ای ک ــه گون ــه شــگفت آورد ب ــرا ب ــش م ــام و منزلت و مق
ــه  ــه پــدرش داشــتم مــرا ب حســدی کــه در ســینه نســبت ب
شــدت برانگیخــت بــه او گفتــم: تــو پســر ابوتــراب هســتی؟ 
ــب او و  ــتم و س ــه ش ــردم ب ــروع ک ــود: آری. ش ــان فرم ایش
پــدرش، حسین-علیه الســالم- نگاهــی رئوفانــه بــه مــن کــرد 
ــه  ــه مــن الشــیطان الرجیــم. بســم اللَّ و فرمــود: »اعــوذ باللَّ
الرحمــن الرحیــم * ُخــِذ اْلَعْفــَو َوْأُمــْر ِباْلُعــْرِف َوَأْعــرِْض َعــِن 
اْلجاِهِلین«آنــگاه فرمــود: آرام بــاش و بــرای مــن و خــودت از 
خداونــد طلــب مغفــرت کــن اگــر از مــا یــاری می خواســتی 
ــودی،  ــت ب ــب حمای ــر طال ــم و اگ ــو را کمــک می کردی ــا ت م
ــو را پشــتیبانی می نمودیــم و اگــر هدایــت و ارشــاد طلــب  ت

ــال ــرب و ب ــدیم... ک ــون می ش ــو را رهنم ــردی ت می ک

کدام ویتامین از سقط جنین 
جلوگیری می کند؟!

 B۳ ــن ــرف ویتامی ــتند مص ــد هس ــان معتق کارشناس
ــوارد  ــداد م ــمگیری از تع ــور چش ــد به ط ــج می توان رای
ســقط جنیــن و نارســایی مــادرزادی در سراســر جهــان 

بکاهــد.
 B۳ ــن ــرف ویتامی ــتند مص ــد هس ــان معتق کارشناس
ــوارد  ــداد م ــمگیری از تع ــور چش ــد به ط ــج می توان رای
ســقط جنیــن و نارســایی مــادرزادی در سراســر جهــان 

بکاهــد.
ــود  ــوع کمب ــک ن ــد: ی ــترالیایی دریافتن ــان اس محقق
ــن  ــدام جنی ــد ان ــع از رش ــاردار مان ــادران ب ــدن م در ب
ــل  ــرف مکم ــا مص ــوان ب ــه می ت ــود ک ــم می ش در رح
تغذیــه ای ویتامیــن B۳ ایــن مشــکل را برطــرف کــرد.

محققــان اســترالیایی اظهــار کردنــد: پــس از ۱۲ ســال 
ــران  ــوان جب ــود را می ت ــن کمب ــم ای ــق دریافتی تحقی
کــرد همچنیــن مــوارد ســقط جنیــن و نارســایی 
مــادرزادی بــا مصــرف ویتامیــن B۳ قابــل پیشــگیری 

اســت.
بــه نقــل از ژاپــن تــودی، بــه گفتــه محققــان در حــال 
حاضــر هــر ســاله ۷ میلیــون و ۹۰۰ هــزار نفر در سراســر 
ــد می شــوند  ــا نارســایی های مــادرزادی متول ــان ب جه
ــز  ــرفت حائ ــد پیش ــق می توان ــن تحقی ــج ای ــه نتای ک

اهمیتــی بــه حســاب آیــد. ایســنا

   خانواده

»آگهی مزایده عمومی«
نوبت دوم

بیمارستان شهید مطهری  پارکینگ  از  برداری  بهره  دارد حق  نظر  در  شهرداری فوالدشهر 
فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان می توانند 
جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز شنبه تاریخ 96/6/11 به واحد 

امور قرارداد های شهرداری مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

نوبت اول

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

)سهامی خاص(

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

363.000.000 7.243.878.752 عمرانی )اسناد 
اسالمی خزانه(

 عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان دهاقان 2 
 از ایستگاه پمپاژ شماره 2 الریچه به سمت دهاقان 

)با ارزیابی کیفی (
96-2-142

446.000.000 8.900.755.467 جاری اصالح شبکه فاضالب منطقه سه اصفهان - ضلع شمالی 
میرزا طاهر )با ارزیابی کیفی ( 96-2-143

156.000.000 3.105.256.455 عمرانی )اسناد 
اسالمی خزانه(

 خط انتقال آب سد کوچری به دشت گلپایگان - 
قسمت اول )با ارزیابی کیفی ( 96-2-144
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تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹6/6/۱۲

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: ۰۳۱-۳66۸۰۰۳۰-۸
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