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اجرای فازهای ۱ تا ۳ بدنه سازی 
چهارباغ با 400میلیارد ریال اعتبار
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گفت وگوی کیمیای وطن با ابراهیم رهنما 
استاد قدیمی هنر مشبک کاری

 ردای هنر اصفهانی ها 
کعبه تا عتبات از 
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 راهکارهای یافتن 
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تأمین پایدار آب شرب شهرضا 
مستلزم منابع پایدار است 
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 جشنواره تولیدات رسانه ای
۱۲0 ثانیه ای در اصفهان  
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 شعــر، مرهمـی 
بر روح و جان

|صفحه 12

 قانون جدید »کپی رایت« 
به مجلس ارائه می شود
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معاون امور زنان ریاست جمهوری خبر داد:
 سن بازنشستگی زنان

کرد   تغییر 
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهــوری، از کاهــش ســن بازنشســتگی زنــان بــه 25 
ســال خبر داد و گفت: در الیحه خدمات کشــوری...

وزیر کشور:
 معیار انتخاب استانداران 

تغییر نکرده است 
انتخاب استانداران، معیارها  وزیر کشور گفت: در 
تغییر نکرده، بلکه ارزیابی های چهار سال عملکرد 

آن ها موثر بوده است. رحمانی فضلی که ...
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رویش ها
از محوری ترین  انقالبی ماندن، یکی  و  بودن  انقالبی 
در  و  مختلف  مناسبت های  به  که  است  موضوعاتی 
دیدارهای مسئوالن، رهبری معظم انقالب توصیه و بر 

آن  تاکید کرده اند.  
مجمع  اعضای  با  دیدار  در  گذشته  هفته  در  ایشان 
تشخیص مصلحت بر انقالبى ماندن و انقالبى زيستن 
توصیه و تاکید فرمودند. این نکته مهم که شاخصه 
ارزشمند تداوم انقالب اسالمی است،  فقط به اعضاى 
مجمع برنمىگردد؛ چرا که مجمع تركيبى از نيروهاى 
باتجربه و سوابق انقالبی با گرايشهاى سياسى مختلف 
و تجارب مديريتى فراوان است که در مســير انقالب 
بوده و هستند؛ لکن حتی توجه این جمع مجرب به این 

موضوع یک ضرورت است...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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تخلفاتآمریکابهبرجامضربهمیزند
رئیس جمهور در دیدار با رئیس مجلس بلژیک:

اروپا، پیام قاطعی به آمریکا بدهد
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معلوالن از نگاه مسئوالن

 یک چهارم 
 خانواده های اصفهانی 
درگیر معلولیت  هستند

فوق تخصص قلب کودکان خبر داد:

 ۱۲ هزار نوزاد مبتال به 
بیماری قلبی در ایران
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کوتاه از سیاست

سن بازنشستگی زنان تغییر کرد 
ــت  ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــاون ام ــکار، مع ــه ابت معصوم
جمهــوری، از کاهــش ســن بازنشســتگی زنــان بــه 25 ســال 
ــت،  ــوری در دول ــات کش ــه خدم ــت: در الیح ــر داد و گف خب
کاهــش ســن بازنشســتگی زنــان بــه 25 ســال و عضویــت 
ــواده در شــورای  ــان و خان ــور زن ــور در ام ــاون رئیس جمه مع

عالــی اداری کشــور بــه تصویــب رســید.

مک مستر: ایران، توافق هسته ای را 
عمال نقض کرده است 

ــک رســانه  ــا ی ــه ب ــکا در مصاحب ــی آمری ــت مل مشــاور امنی
عرب زبــان، ایــران را بــه نقــض توافــق هســته ای متهــم کــرده 

اســت. 
ژنــرال »هربــرت ریمونــد مک مســتر«، مشــاور امنیــت ملــی 
آمریــکا، در گفت وگــو بــا روزنامــه »الشرق األوســط« تصریــح 
کــرد: همان گونــه کــه دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، 
تکــرار کــرده، توافــق هســته ای ایــران بــه چنــد دلیــل بدترین 
توافــق در طــول تاریــخ اســت؛ ایــران پیشــاپیش همــه 
دســتاوردها کــه قــرار بــود در پــی توافــق هســته ای عایــدش 
ــه دســت آورده اســت. ایــن توافــق 8 ســال دیگــر  شــود، ب
ــون دو ســال از آن گذشــته اســت  ــان می رســد. تاکن ــه پای ب
و پــس از پایــان ایــن توافــق، نظــام ایــران در آســتانه انتقــال 
بــه مرحلــه تولیــد ســاح های هســته ای قــرار می گیــرد و در 
طــول ایــن مــدت ایــران خواهــد توانســت ســامانه موشــکی 

خــود را توســعه دهــد و بــه هدفــش برســد.

 آغاز عصر جدید با 
شکست داعش در منطقه 

تحلیلگــر سیاســی لبنانــی گفــت: عصــر جنگ هــای داخلــی 
و بی ثباتــی در کشــورهای غــرب آســیا بــه  ســر آمــده و 
عصــری جدیــد بــا محوریــت اســتقال ملــی و پیــروزی بــر 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــتعماری آغ ــای اس طرح ه
دکتــر »محمــود حیــدر« بــا اشــاره بــه شکســت های 
ــد  ــدون تردی ــت: ب ــراق گف ــوریه و ع ــش در س ــی داع پیاپ
ــا  ــه خــودی خــود پ ــل داعــش ب القاعــده و فرزندانــش مث
بــه عرصــه تحــوالت منطقــه نگذاشــته اند. درحقیقــت  ایــن 
گروه هــای تروریســتی در ارتبــاط بــا درگیری هــا و اختافــات 
بین المللــی ایجــاد شــده اند. اینکــه گفتــه می شــود القاعــده 
ــژه آمریکاســت،  ســخنی درســت  ــرب به وی ــا غ ــاط ب در ارتب
ــت.  ــتوار اس ــی اس ــات دقیق ــاس اطاع ــر اس ــه ب ــت ک اس
جنــگ و ناآرامی هایــی  کــه طــی 10 ســال گذشــته بــر 
غــرب آســیا حاکــم بــوده  ســبب شــده تــا آمریــکا تجربــه 
ــا خســارات  ــن جنگ ه ــد. ای ــدا کن ــی را پی ــای نیابت جنگ ه
ــار  ــکا آث ــی آمری ــت خارج ــار آورد  و سیاس ــه ب ــی ب فراوان

ــه جــای گذاشــت. ــادی ب زی

نتانیاهو: تحمل حضور نظامی ایران 
در مرزهای شمالی خود را نداریم 

ــم  ــن رژی ــه ای ــت ک ــتی گف ــم صهیونیس ــت وزیر رژی نخس
تحمــل حضــور نظامــی ایــران را در مرزهــای شــمالی خــود 

ــدارد.  ن
بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی هنــگام 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــام م ــه پی ــت ک ــورک گف ــه نیوی ورود ب
ــای  ــران را در مرزه ــی ای ــور نظام ــد حض ــرائیل نمی توان اس

ــد. شــمالی خــود تحمــل کن
وی افــزود: تمرکــز نظامــی ایــران در مرزهــای شــمالی 
ــرای  ــه ب ــاک نیســت؛ بلک ــا خطرن ــرای م ــط ب اســرائیل، فق

ــت. ــاک اس ــز خطرن ــا نی ــرب م ــایگان ع همس

یلدریم: همه پرسی برای وحدت 
عراق، خطرناک است 

ــرای  ــم کردســتان را ب ــه، همه پرســی اقلی نخســت وزیر ترکی
وحــدت عــراق خطرنــاک دانســت. 

بــن علــی یلدریــم، نخســت وزیر ترکیــه، روز جمعــه بــا حیــدر 
العبــادی، نخســت وزیر عــراق، تلفنــی گفت وگــو کــرد.

دفتــر »العبــادی« در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه »یلدریــم« در 
ــه تروریســتی  ــدوه خــود از دو حمل ــراز ان ــا اب ایــن تمــاس ب
ــهادت  ــه ش ــار«، ب ــی« و »ذی ق ــتان »المثن ــر در دو اس اخی
رســیدن شــماری از شــهروندان بی گنــاه را در پــی ایــن 

حمــات تســلیت گفــت.
ــزاری  ــا برگ ــورش ب ــت کش ــر مخالف ــه ب ــت وزیر ترکی نخس
همه پرســی تاکیــد کــرد و ایــن اقــدام را بــرای ثبــات عــراق و 
وحــدت آن و همچنیــن امنیــت منطقــه خطرنــاک دانســت.

آمریکا باید به تهدید کره شمالی 
پایان دهد 

ســفیر چیــن در واشــنگتن از ایــاالت متحــده خواســت تــا از 
تهدیــد کــره شــمالی دســت بــردارد. 

یــک روز پــس از آزمایــش موشــکی کــره شــمالی کــه از فــراز 
آســمان ژاپــن عبــور و در اقیانــوس آرام ســقوط کــرده، ســفیر 
چیــن در واشــنگتن از ایــاالت متحــده خواســت تــا بــه تهدید 

کــره شــمالی پایــان دهد.
»کــوی تیــان کای«، ســفیر چیــن در آمریــکا، در جمــع 
خبرنــگاران تاکیــد کــرد: صادقانــه بگویــم مــن تصــور می کنم 
ــتری را  ــای بیش ــد کاره ــی بای ــرایط کنون ــکا در ش ــه آمری ک
انجــام دهــد. در ایــن صــورت، همــکاری بین المللــی موثــری 

درخصــوص ایــن مســئله وجــود خواهــد داشــت.

 افزایش خطر فقر 
در بین کودکان آلمانی 

یــک روزنامــه آلمانــی بــا اســتناد بــه گــزارش خانــواده 
ســال 201۷ آلمــان از افزایــش خطــر فقــر در بیــن 

ــر داد.  ــی خب ــودکان آلمان ک
روزنامــه »زوددویچــه ســایتونگ« بــا اســتناد بــه 
»گــزارش خانــواده ســال 201۷« کــه در برلیــن منتشــر 
ــرای افــراد زیــر  شــده اســت نوشــت کــه خطــر فقــر ب
ــد و 1.5  ــان 19.۷ درص ــال 2015 در آلم ــال در س 18 س

ــت. ــوده اس ــال 2010 ب ــتر از س ــد بیش درص
در ایــن گــزارش یکــی از دالیــل افزایــش فقــر کــودکان 
ــه  ــر ب ــای مهاج ــدان از خانواده ه ــان ورود فرزن در آلم
ــی  ــن خانواده های ــت. همچنی ــده اس ــد ش ــان قی آلم
کــه در آن هــا تنهــا پــدر کار می کنــد نســبت بــه 
خانواده هایــی کــه هــم پــدر و هــم مــادر کار می کننــد، 

ــتند. ــر هس فقیرت

کوتاه خبر 
 چرایی هیاهوی صهیونیست ها 

علیه حضور ایران در سوریه 
حمیدرضــا ترقــی، نماینــده پیشــین مجلــس شــورای اســامی، 
بــا بیــان اینکــه رژیــم اشــغالگر قــدس تــاش می کنــد از طریــق 
کردســتان عــراق خــود را به مرزهــای ایران برســاند، اظهار داشــت: 
نتانیاهــو اکنــون می بینــد بــه جــای اینکــه بتوانــد نیروهایــش را 
بــه مرزهــای ایــران برســاند، ایــن جمهــوری اســامی ایران اســت 
ــرده  ــغالی ب ــطین اش ــای فلس ــه مرزه ــود را ب ــای خ ــه نیروه ک
اســت. وی افــزود: خــط مقــدم جبهــه ایــران و رژیم صهیونیســتی 
بــه جــای اینکــه کردســتان عــراق باشــد، اکنــون جــوالن ســوریه 
ــن  ــده پیشــین مجلــس شــورای اســامی همچنی اســت. نماین
مخالفــت آمریــکا بــا حضــور مستشــاران نظامی ایــران در ســوریه 
را خــاف مقــررات بین المللــی دانســت و گفــت: همان گونــه 
کــه دولــت آمریــکا بــا بســیاری از کشــورها پیمــان نظامــی دارد 
ــد،  ــتقر می کن ــورها مس ــود را در آن کش ــی خ ــای نظام و نیروه
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــا بعضــی کشــورها پیمــان نظامی 
ــد.  ــرو می کن ــادل نی ــی تب ــررات بین الملل ــاس مق ــر اس دارد و ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آمریــکا و رژیــم اشــغالگر قــدس حــق 
ــه را  ــورهای منطق ــا کش ــران ب ــی ای ــات نظام ــت در توافق دخال
ندارنــد، گفــت: حضــور مستشــاران ایــران در ســوریه اگــر بــدون 
ــا موازیــن بین المللــی  موافقــت دولــت قانونــی آن کشــور بــود ب
ــت  ــت دول ــه درخواس ــور ب ــن حض ــی ای ــت؛ ول ــازگاری داش ناس
ســوریه اســت. ترقــی یــادآور شــد: آمریــکا در حالــی علیــه ایــران 
ــدون مجــوز مجامــع  ــدازد کــه خــودش حتــی ب هیاهــو راه می ان
جهانــی و یــا موافقــت دولت هــا بــه برخــی کشــورها لشکرکشــی 

ــد. ــاوز می کن ــرده و تج ک

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

رویش ها
ــاره فاصله  ــد ايشان درب ــر می رس ــه نظ ــی ب از طرف
گرفتن بعضــی از نیروهــای انقــاب از تفكــر انقابى 
ــذا  ــبک زندگى اســــامى نگران هســــتند؛ ل و س
عینــه  بــه  زيرا  می کننــد؛  خطر  اعام  این گونــه 
دیــده می شــود در بعضــی نهادها و سازمانها به 
یــا  بودن کم رنــگ  انقابى  داليل مختلف، گرايش 
كنار گذاشــــته شــده و یــک رويه و روش غيرانقابى 
در پيش گرفته شــده و حتى برخــی مدیــران در 
بعضــی امور و تصمیمــات خود از تفکــر انقابــی 
فاصلــه گرفته انــد؛ گاهــی دیــده می شــود نهادهــای 
انقابــی هــم در اقــدام انقابــی کــم آورده انــد و 
عملشــان بــا ایــن تفکــر منطبــق نیســت؛ بمانــد کــه 
بعضــی اقدامــات و تصمیمــات ممکــن اســت رنــگ 
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــته باش ــی داش ــر غرب ــوی تفک و ب
ســبب رهبــری با تكرار تفكر انقابى و انقابى ماندن 
اصــاح  و  و گرايش  تفكر  نوع  اين  زدودن  پى  در 

ــی هستند. ــر انقاب ــی تفک ــا و جایگزین روش ه
اين تفكر  با عنوان كردن  از طــرف دیگــر ایشــان 
می دهنــد  شــــكل  را  انقابى  جديد  رويشهاى 
درک  را کــه  جوانانــی  به ویــژه  و  مردم  اذهان  و 
تفكر  نوع  اين  به  نداشــته اند،  را  انقابــی  تفکــر 
جلب و متمركز مــیكنند؛ زيرا جوشش و كشــــش 
اصاح  ايجاد،  را  فردى  اخاق  كه  است  انقابى 
زيســــتن  انقابى  نوعى  به  و  مىكند  ماندگار  و 
و  تداوم  را  آينده  در  انقابى  تصميمگيرىهاى  و 

مىبخشد.  ارتقا  را  فرد  آرمانهاى 
ــد  ــا مىبخش تفكر انقابى، روحيه جمع گرايى را ارتق
ــرد را اخاقى  و خودبينى و تكبر را از بين مىبرد و ف
ساخته و روحيه جهاد و قيام را در او ایجــاد کــرده 
و نیــز وظيفه سربازان در خط انقاب را ســنگین تر 
را  آن  تفكر،  نوع  اين  به  بيشتر  توجه  با  تا  مىكند 
زندگى  ســبک  كه  كنند  تاش  و  دهند  گسترش 
اسامى و انقابى در جامعه تحقق بيشترى پيدا كند 
و  جامعه  در  عميق  طور  به  ماندن  انقابى  نگرش  و 

شود.  بسترسازى  مسئوالن  بين  در  به ویــژه 
ــم  ــای مه ــامی ویژگی ه ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
انقابیگــری را در پایبنــدی بــه مبانــی و ارزش هــای 
ــتمر  ــری مس ــامی، هدف گی ــاب اس ــی انق اساس
بــه  رســیدن  بــرای  بلنــد  همــت  و  آرمان هــا 
ــور،  ــه کش ــتقال همه جانب ــه اس ــدی ب ــا، پایبن آن ه
حساســیت در برابــر دشــمن و پیــروی نکــردن از او 

و تقــوای دینــی و سیاســی می داننــد. 
همــه ایــن شــاخصه ها اگــر در یــک مســئول جمــع 
ــا  ــا کارگش ــیاری از زمینه ه ــد در بس ــود، می توان ش
باشــد؛ چنیــن انقابیگــری اگــر در مســئوالن کشــور 
ــا و  ــب نهاده ــر مرات ــه دیگ وجــود داشــته باشــد، ب
ســازمان های حاکمیتــی هــم تســری می یابــد 
ــوان  ــه عن ــز ب ــف مــردم نی ــرای قشــرهای مختل و ب
یــک الگــوی ســازمان یافته کــه موفقیــت را در پــی 
ــت  ــزی اس ــن چی ــد. ای ــت، درمی آی ــد داش خواه
کــه مــا در روزهــای اول انقــاب شــاهد بودیــم. در 
ــا،  ــه آن ه ــم هم ــر نگویی ــئوالن، اگ ــال ها مس آن س
ــا فرهنــگ  ــران اســامی ب بیشترشــان از جامعــه ای
انقابیگــری عجیــن بودنــد و بــه همیــن دلیــل 
ــت  ــا حاکمی ــم ب ــور ه ــردم کش ــه م ــه قاطب ــود ک ب
همراهــی بی نظیــری داشــتند. ایــن روحیــه امــروز 
بیــش از هــر زمــان نیــاز جامعــه و کشــور اســت تــا 

ــم.  ــرون آیی ــق بی ــهمگین موف ــای س از پیچ ه
همراهــی بی نظیــر مــردم و مســئوالن کــه یــک 
همــکاری و درک متقابــل در آن زمــان بــود، توانســت 
ــیار  ــای بس ــران را از گردنه ه ــامی ای ــوری اس جمه
ــدگاری و  ــز مان ــد و رم ــور ده ــوار آن دوران عب دش
گــذر از آن شــرایط ســخت، انقابیگــری مــردم 
ــور  ــروز کش ــزرگ ام ــاز ب ــن نی ــود. ای ــئوالن ب و مس

ــرد. ــای فش ــر آن پ ــد ب ــه بای ــت ک ماس
البتــه بایــد بــا افتخــار و بــه جرئــت و بــا شــجاعت 
گفــت جوانانــی از ایران زمیــن همچنــان پــا بــه 
رکاب هســتند و ایــن انقابیگــری را درک و امنیــت و 
آســایش خــود را رهــا کــرده و بــرای ایجــاد شــرایط 
امنیــت بــرای هموطنــان خــود، راهــی میــدان 
ــه  جنــگ در ســوریه و عــراق می شــوند و ایــن نمون
ــت.  ــری اس ــرای انقابیگ ــده ب ــاهدی زن ــارز و ش ب
ــژه  ــا به وی ــه زمینه ه ــد در هم ــه ای بای ــن روحی چنی
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی در میــان مدیــران از 

ــد. ــا پاییــن گســترش یاب ــاال ت ســطوح ب

ــورمان  ــور کش ــی، رئیس جمه ــن روحان حس
در دیــدار بــا »زیگفریــد بــراک«، رئیــس 
مجلــس نماینــدگان بلژیــک، بــا بیــان اینکــه 
ــتفاده از  ــران اس ــامی ای ــوری اس اراده جمه
ــس از  ــده پ ــود آم ــه وج فضــای مناســب ب
ــه  ــا اتحادی ــط ب ــعه رواب ــرای توس ــام ب برج
اروپــا از جملــه بلژیــک اســت، اظهــار داشــت: 
ــترین  ــام بیش ــس از برج ــای پ ــد از فض بای
و  مناســبات  توســعه  بــرای  را  اســتفاده 
اســتحکام روابــط دوجانبــه و چندجانبــه بــه 

ــم. ــل آوری عم
ــان  ــران خواه ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
گســترش روابــط خود بــا اتحادیه اروپاســت، 
گفــت: بی تردیــد دو طــرف بــا اراده مشــترک 
می تواننــد از شــرایط موجــود بــه ســود منافع 
ملت هــای خــود نهایــت اســتفاده را بــه 

ــد. عمــل آورن
ــت  ــرد: در دول ــان ک ــور خاطرنش رئیس جمه
ــا  ــران ب ــط ای ــم رواب ــاش کردی ــم ت یازده
دنیــا همــوار شــده و مشــکات برطــرف شــود 
ــا  ــال آن هســتیم ت ــه دنب ــد ب و در دوره جدی
ــت  ــه در دول ــبی ک ــیار مناس ــای بس از  فض
قبلــی بــه وجــود آمــده بــرای بهبــود و 
تأمیــن منافــع ملــت  خــود اســتفاده کنیــم و 
امیــدوارم در این مســیر، کشــورهای دوســت 
از جملــه بلژیــک در ایجــاد فضــای مناســب 
و  اقتصــادی  مناســبات  تقویــت  بــرای 
فعالیــت  تجــار و بخــش خصوصــی فعال تــر 

ــد. عمــل کنن
لــزوم  و  برجــام  موضــوع  ادامــه  در  وی 
ــق را  ــن تواف ــاد ای ــه مف ــن ب ــدی طرفی پایبن
ــام  ــت:  در برج ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی م

ایــران و 1+5 توانســتند در یــک مســئله مهــم 
بــه نــام هســته ای بــه توافــق برســند و ایــن 
ــره  ــز مذاک ــزرگ می ــای ب یکــی از موفقیت ه
ــود کــه می توانــد  در یــک مســئله پیچیــده ب
الگویــی بــرای مســائل پیچیــده منطقــه ای و 

ــی باشــد. جهان
رئیس جمهــور تصریــح کــرد: معتقدیــم تنهــا 
ــه  ــد ک ــام کن ــد اع ــه می توان ــتگاهی ک دس
ــل  ــام عم ــود در برج ــدات خ ــه تعه ــران ب ای
کــرده اســت، فقــط آژانــس بین المللــی 
ــامی  ــوری اس ــت و جمه ــی اس ــرژی اتم ان
ــه  ــس ب ــر اســاس گزارش هــای آژان ــران ب ای
ــد  ــدات خــود در چارچــوب برجــام پایبن تعه
بــوده اســت و انتظــار داریــم کــه طرف هــای 
ــود در  ــدات خ ــه تعه ــا ب ــز کام ــل نی مقاب

ــند. ــد باش ــق پایبن ــن تواف ــوب ای چارچ
روحانــی بــا اشــاره بــه تخلفــات ایــاالت 
از  گفــت:  برجــام  درخصــوص  متحــده 
ــه  ــه اول ب ــم ک ــار داری ــا انتظ ــه اروپ اتحادی
ــرده   ــق برجــام عمــل ک ــه تواف طــور کامــل ب
ــه  ــدی  ب ــه پایبن ــکا نســبت ب ــه آمری و دوم ب
تعهداتــش در برجــام فشــار آورد و بــه آن هــا 

ــود. ــی داده ش ــام قاطع پی

رئیس جمهــور در ادامــه بــه شــرایط حســاس 
منطقــه و جهــان و معضــل تروریســم اشــاره 
کــرد و گفــت: اقدامــات تروریســتی در تهــران 
و بروکســل بــه ایــن معناســت کــه دو کشــور 
ــد و  ــه دارن ــن زمین ــترکی در ای ــمن مش دش
ــل  ــن معض ــا ای ــه ب ــه در مقابل ــت ک الزم اس
ــته  ــارکت داش ــکاری و مش ــر هم ــا یکدیگ ب

باشــند.

زیگفریــد بــراک، رئیــس مجلــس نمایندگان 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــدار ب ــن دی ــز در ای ــک، نی بلژی
اینکــه تصمیــم قطعــی بلژیــک تقویــت 

مناســبات دوجانبــه بــا ایــران اســت، گفــت: 
ــای  ــه همکاری ه ــتیم ک ــم هس ــیار مصم بس
ــه  ــا اتحادی ــط ب ــه مرتب ــه و چندجانب دوجانب
اروپــا را بــا جمهــوری اســامی ایــران توســعه 

ــم. دهی
بلژیــک  نماینــدگان  مجلــس  رئیــس 
هیئت هــای  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان 
مختلفــی از پارلمــان بلژیــک در تهــران طــی 
اســت  آن  نشــان دهنده  اخیــر  ماه هــای 
کــه بروکســل بــرای ارتقــای روابــط خــود بــا 
ایــران اهمیــت بســیار زیــادی قائــل اســت و 
معتقدیــم در شــرایط کنونــی بایــد از فرصــت 
بــزرگ برجــام اســتفاده کنیــم و تاش هــای 
بیشــتری را بــرای رفــع موانــع و توســعه 
روابــط به ویــژه در حــوزه تجــاری و اقتصــادی 
ــه عمــل آوریــم. ــه نفــع ملت هــای خــود ب ب

بــراک در ادامــه بــا تأکیــد بــر اهمیــت تعهــد 
و پایبنــدی طرفیــن بــه توافــق برجــام گفــت: 
برجــام نه تنهــا بــرای ایــران بلکــه بــرای 
بلژیــک و اتحادیــه اروپــا از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت و تمــام تاشــمان را خواهیم 
ــه همــه تعهــدات  ــا ب ــه اروپ کــرد کــه اتحادی

خــود عمــل کنــد.

ادامه از صفحه اول

ــئله  ــه مس ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــران و بلژیــک اســت، گفــت: حــل ایــن  تروریســم دغدغــه ای

مســئله، نیازمنــد همکاری هــای بین المللــی اســت.
علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، در 
نشســت خبــری مشــترک بــا همتــای بلژیکــی خــود بــا بیــان 
ــراک،  ــد ب ــای زیگفری ــا آق ــدی ب ــوب و مفی ــدار خ ــه دی اینک
رئیــس مجلــس نماینــدگان بلژیــک داشــتیم، گفــت: در 
ــاره  ــک داشــتیم، درب ــا رئیــس پارلمــان بلژی ــه ب ــی ک مذاکرات
محورهــای توســعه آینــده ایــران صحبــت و تبــادل نظــر کردیم.

وی افــزود: محورهــای گفت وگــوی مــا دربــاره شــش 
ــب  ــران تصوی ــه ششــم ای ــه در برنام محــور اســتراتژیک ک
ــر  ــورهای دیگ ــرای کش ــرمایه گذاری را ب ــه س ــده و زمین ش
ــه  ــورد توج ــه م ــحالم ک ــن خوش ــود و م ــرده ب ــم ک فراه

ــت. ــرار گرف ــی ق ــتان بلژیک دوس
الریجانــی ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن در زمینــه همکاری هــای 
گســترده به ویــژه در زمینــه بحران هــای منطقــه ای بحــث 

ــم. کردی
وی گفــت: مســئله تروریســم، مســئله ای اســت کــه دغدغــه ما 
ــای  ــه همکاری ه ــاج ب ــه حــل آن احتی ــی ک و دوســتان بلژیک

بین المللــی دارد.
ــرای  ــت، ب ــه دردآور اس ــار ک ــران میانم ــزود: بح ــی اف الریجان
ــی  ــگ در یمــن از موضوعات ــز بحــران جن همــه انســان ها و نی

ــاره آن هــا بحــث شــد. ــن جلســه درب ــود کــه در ای ب
از  رئیــس مجلــس شــورای اســامی عنــوان کــرد: مــا 
ــژه مســائلی کــه  گفت وگوهــای بیشــتر بیــن دو پارلمــان به وی

ریشــه حقوقــی داشــته باشــد، اســتقبال می کنیــم.

مشــاور رهبــر معظــم انقاب اســامی در امــور بین الملــل گفت: 
ــتقال خواهی  ــه و اس ــه تجزی ــا هرگون ــامی ب ــورهای اس کش
ــه دلیــل اینکــه مخــل  قومــی در هــر گوشــه از ایــن منطقــه ب

امنیــت منطقــه اســت، مخالفنــد. 
ــگاه آزاد، در  ــای دانش ــت امن ــس هیئ ــی، رئی ــر والیت علی اکب
حاشــیه نشســت خبــری در بیمارســتان مســیح دانشــوری، در 
پاســخ بــه ســوالی دربــاره برگــزاری رفراندومــی کــه در جهــت 
ــار  ــود، اظه ــزار ش ــت برگ ــرار اس ــراق ق ــتان ع ــتقال کردس اس
کــرد: ایــن درخواســت مــورد مخالفــت دولــت قانونــی عــراق 
و بیشــتر مــردم شــریف کــردی اســت کــه عــراق یکپارچــه را 

می خواهنــد.
وی افــزود: هــر نــوع حرکــت آگاهانــه یــا ناآگاهانــه در جهــت 
اســتقال  بخشــی از عــراق یــا هــر کشــور دیگــری در منطقــه 

ــا  ــرا م ــت؛ زی ــران اس ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــورد مخالف م
ــی  ــت قانون متحــد کشــور عــراق هســتیم و هرچــه را کــه دول
عــراق خواســتار باشــد، بــا آن موافقیــم و بــا هــر آنچــه دولــت 

ــا آن مخالفیــم. ــز ب ــد، مــا نی ــا آن مخالفــت کن عــراق ب
ــل  ــور بین المل ــامی در ام ــاب اس ــم انق ــر معظ ــاور رهب مش
ــورها و  ــه کش ــر کار تجزی ــن اگ ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــح ک تصری
ــاز شــود  ــه آغ ــن منطق ــف در ای ــوام مختل اســتقال خواهی اق
انتهــا نــدارد و بــه ایــن ترتیــب بهره ایــن اقــدام را اســتعمارگران 
به ویــژه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی می برنــد؛ بنابرایــن 
ــتقال خواهی  ــه و اس ــه تجزی ــا هرگون ــامی ب ــورهای اس کش
قومــی در هــر گوشــه از ایــن منطقــه بــه دلیــل اینکــه مخالــف 
دیــدگاه بیشــتر مــردم منطقــه و مخــل امنیــت منطقــه اســت 

ــا آن مخالــف هســتیم. ــد و مــا نیــز ب مخالفن

الریجانی در نشست خبری مشترک با همتای بلژیکی:

تروریسم، دغدغه ایران و بلژیک است
مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی در امور بین الملل:

هرگونه استقالل خواهی قومی، مخل امنیت منطقه است 

فرمانده نیروی هوافضای سپاه: 
 آمریکایی ها مادر بمب ها را دارند

ما پدر بمب ها را داریم 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــای س ــروی هوافض ــده نی فرمان
ــی  ــرل فرمانده ــز کنت ــه مراک ــپاه ب ــت: س ــامی گف اس
آمریکایی هــا طــی چنــد ســال اخیــر نفــوذ کــرده و 
در آن مراکــز حضــور داشــته و از چگونگــی حمایــت 

دارد.  خبــر  داعــش  از  آمریکایی هــا 
ــروی هوافضــای ســپاه  ــده نی ســردار حاجــی زاده، فرمان
پاســداران انقــاب اســامی، شــامگاه جمعه 24 شــهریور 
ــاره  ــری 20:30 درب ــارف بخــش خب ــدون تع ــه ب در برنام

ســخت ترین عملیات هایــی کــه در دوران دفــاع مقــدس 
ــی  ــن در بعض ــرد: م ــار ک ــته، اظه ــور داش ــا حض در آن ه
ــم و  ــداز حضــور می یافت ــوان تک تیران ــه  عن ــا ب عملیات ه
ــود کــه بــه  طــور  شــرایط ایــن عملیات هــا بــه  گونــه ای ب
ــا  ــم، ام ــات می رفتی ــه عملی ــب ب ــر در ش ــال 350 نف مث

ــتیم. ــر بازمی گش ــا 1۷5 نف ــح تنه صب
حاجــی زاده اظهــار کــرد: آنچــه از ســپاه قابــل مشــاهده 
اســت، بخشــی از قــدرت آن اســت و بســیاری از قــدرت 
و توانمنــدی ســپاه را نمی تــوان رســانه ای کــرد؛ امــا 
آمریــکا و رژیــم صیهونیســتی قــدرت ســپاه را بــه  خوبــی 
ــپاه  ــن س ــا ای ــود ب ــه نمی ش ــد ک ــد و می دانن می فهمن

شــوخی کــرد.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قــدرت ســپاه قــدرت اول منطقــه 
ــد  ــده بودن ــا  آم ــرد: آمریکایی ه ــان ک ــت، خاطرنش اس
تــا حکومــت عــراق و ســوریه را در اختیــار بگیرنــد و 
ــه  ــه ب ــان  ک ــه چن ــن زمین ــد؛ در ای ــه کنن ــا را تجزی آن ه
صحبت هــای 5 و 6 ســال قبــل آن هــا و مــا نــگاه کنیــم 
مشــخص اســت  آن هــا چــه می گفتنــد و مــا چــه 
می گفتیــم و اآلن چــه اتفاقــی افتــاده اســت؛ امــروز کــه 
خواســته های ایــران محقــق شــده معلــوم می شــود مــا 

ــم. قدرتمندی
ــرل  ــز کنت ــه مراک ــپاه ب ــه س ــراز اینک ــا اب ــی زاده ب حاج
فرماندهــی آمریکایی هــا در طــول ایــن چنــد ســال 
نفــوذ کــرده، ادامــه داد:  مــا در ایــن ســال ها می دیدیــم 

ــائلی  ــه مس ــار چ ــد، از کن ــا را می بینن ــا کج آمریکایی ه
می کننــد.  حمایــت  داعــش  از  چگونــه  و  عبــور 
داشــته  را  اســناد  ایــن  افشــای  اجــازه  روزی  اگــر 
رقــم  آمریکایی هــا  بــرای  بزرگــی  افتضــاح   باشــیم، 

خواهد خورد.
ــر  ــارات اخی ــاره اظه ــن درب ــی زاده همچنی ــردار حاج  س
مــادر  آمریکایی هــا  » اگــر  اینکــه  بــر  مبنــی  خــود 
ــت:  ــم«، گف ــا را داری ــدر بمب ه ــا پ ــد، م ــا را دارن بمب ه
صنایــع دفــاع وزارت دفــاع بــه  ســفارش نیــروی هوافضــا 
بمب هــای ده تنــی تولیــد کــرده کــه از هواپیماهــای 
ایلوشــین رهــا می شــود و دارای قابلیــت تخریــب بســیار 

ــت. ــادی اس زی

امنیت
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رئیس جمهور با بیان اینکه تخلفات 
آمریــکا درخصــوص برجام به معنای 
ضربــه زدن بــه یــک تعهــد چندجانبه 
بین المللی اســت، گفــت: اروپایی ها 
بایــد پیــام قاطعــی بــه آمریکایی هــا 

بدهند

رئیس جمهور در دیدار با رئیس مجلس بلژیک:

تخلفات آمریکا به برجام ضربه می زند
اروپا پیام قاطعی به آمریکا بدهد

ســفیر کشــور عــراق در جمهــوری اســامی 
ــی در  ــده وقت ــه بن ــان اینک ــا بی ــران ب ای
ــور  ــم در کش ــر می کن ــتم، فک ــران هس ای
خــودم حضــور دارم، اظهــار کــرد: بعضی از 
ــران  ــد وحــدت ای کشــورها تــاش می کنن
اســامی و عــراق از بیــن بــرود؛ چــون 
می داننــد اگــر ایــران و عــراق متحــد 
شــوند در منطقــه قدرتمنــد خواهنــد بــود.

راجــح الموســوی بــا بیــان اینکــه وحــدت 
ــزود:  ــی رود، اف ــن نم ــراق از بی ــران و ع ای
اربعیــن حســینی ارتبــاط ایــران و عــراق را 
ــر کــرد کــه این هــا از بــرکات  چندیــن براب

امــام حســین)ع( اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه امــام خمینــی)ره( 
انســان بســیار بزرگــی هســتند و دنیــا 
ــه داد:  ــد، ادام ــان را می دان ــگاه ایش جای
ارتبــاط بیــن ایــران و عــراق بایــد بیشــتر 
امــام  و  خمینــی)ره(  امــام  و  شــود 
ــی  ــی( رابطــه خوب ــه ای )مدظله العال خامن

ــد. ــاد کرده ان ــور ایج ــن دو کش ــن ای بی
 امنیت ایران در تاریخ مثال زدنی 

خواهد بود
راجــح الموســوی بــا بیــان اینکــه امنیــت 
ایــران در تاریــخ مثال زدنــی خواهــد بــود، 

بیــان کــرد: شــیعیان جمهــوری اســامی 
ایــران تاریــخ بســیار بزرگــی در دنیــا 
ــن کشــور  ــه در ای ــد و خوشــحالم ک دارن

ــور دارم. حض
اینکــه آمــاده خدمــت  بــا بیــان  وی 
ــتیم  ــینی هس ــن حس ــران اربعی ــه زائ ب
و خوشــحالیم کــه بــه زائــران ایرانــی 
کــرد:  تصریــح  می کنیــم،  خدمــت 
ــراق  ــرای ع ــینی ب ــن حس ــران اربعی زائ
ــود  ــاش خ ــام ت ــتند و تم ــت هس نعم
ــه کار  ــران ب ــن زائ ــی از ای ــرای میزبان را ب

. یــم می گیر

 امام خامنه ای برای همه 
مسلمانان جهان هستند

ســفیر کشــور عــراق در جمهــوری اســامی 
ــن حســینی  ــران اربعی ــان اینکــه زائ ــا بی ب
بــرای حضــور در اربعیــن امســال از همیــن 
روزهــا بــرای ثبت نــام و دریافــت ویــزا 
اقــدام کننــد، گفــت: ســفارت عــراق در 
ــدور  ــرای ص ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ویــزا در هفته هــای آخــر محــرم بــرای 
روز  یــک  در  اربعیــن حســینی  زائــران 

حــدود 20 ســاعت فعالیــت می کنــد.
ــام  ــه ام ــان اینک ــا بی ــوی ب ــح الموس راج
خامنــه ای فقــط بــرای ایــران نیســت، بلکه 
ــتند،  ــان هس ــلمانان جه ــه مس ــرای هم ب
افــزود: امــام خامنــه ای فرمایش هــای 

بســیار خوبــی در حمایــت از مــردم میانمــار 
ــد. ــظ کن ــد ایشــان را حف ــد و خداون کردن
 امام خامنه ای، پدر وحدت شیعه 

و سنی هستند
ــا حضــور امــام  ــر اینکــه ب ــد ب ــا تاکی وی ب
خامنــه ای جمهــوری اســامی ایــران در 
ــان کــرد:  ــر قــدرت اســت، بی منطقــه مظه
امــام خامنــه ای در جهــان اســام محبــوب 

هســتند.
ســفیر کشــور عــراق در جمهــوری اســامی 
بــا بیــان اینکــه وقتــی ســید الخامنــه ای را 
می بینــم، خوشــحال می شــوم و چفیــه 
آقــا را دوســت دارم، گفــت: حضــرت امــام 
ــنی  ــیعه و س ــدت ش ــدر وح ــه ای، پ خامن

هســتند.

سفیر عراق در ایران: 

امام خامنه ای،  پدر وحدت شیعه و سنی هستند

ــر  ــر کشــور گفــت: در انتخــاب اســتانداران معیارهــا تغیی وزی
ارزیابی هــای چهــار  بلکــه  نکــرده، 
ســال عملکــرد آن هــا موثــر بــوده 

ــت.  اس
ــی  ــرای معرف ــه ب ــی ک ــی فضل رحمان
و  کهگیلویــه  جدیــد  اســتاندار 
ــرده،  ــفر ک ــوج س ــه یاس ــد ب بویراحم
افــزود: کمــاکان اســتانداران بایــد 
و  سیاســت ها  بــوده،  توســعه گرا 

ــا را اجــرا  ــول داشــته باشــند و آن ه ــت را قب برنامه هــای دول
ــه، قــدرت هماهنگــی و تعامــل هــم  ــر تجرب ــد و عــاوه ب کنن

داشــته باشــند.
وی بیــان کــرد: در جابه جایی هایــی کــه بیــن اســتان ها 
از  اســتفاده  بــر  تاش هــا  عمــده  می گیــرد،  صــورت 
اســتانداران موجــود کــه چهــار ســال بــا هــم کار کردیــم، بــوده 
اســت.رحمانی فضلــی اظهــار کــرد: برخــی اســتانداران دولــت 
یازدهــم نیــز خودشــان درخواســت بازنشســتگی یــا خدمــت 

در ســایر دســتگاه ها را دادنــد. 
وی گفــت: امیــدوارم هــر کــس اســتاندار می شــود، در 
راســتای خدمــت بــه مــردم و تحقــق اهــداف انقــاب اســامی 
ــان  ــا بی ــی ب ــی فضل ــد. رحمان ــود را بکن ــاش خ ــت ت نهای
ــردم آن هــم در نظــام مقــدس  ــه م ــردن ب اینکــه خدمــت ک

ــت و در راس آن  ــی اس ــی اله ــه نظام ــامی ک ــوری اس جمه
می کنــد،   هدایــت  فقیــه  ولــی 
نعمــت اســت، افــزود: نظــام مدیــون 

ایثارگری هــای مــردم اســت.
بــر  را  اســتاندار  مــا   وی گفــت: 
ــاب  ــی انتخ ــی کل ــاس معیار های اس
عملکــردی  حــوزه  در  می کنیــم؛ 
اســتاندار بایــد سیاســت های دولــت 

ــد. ــته باش ــول داش را قب
ــا  ــر م ــار دوم مدنظ ــوع و معی ــزود: موض ــی اف ــی فضل رحمان
بــرای انتخــاب اســتانداران توســعه گرایی اســت. مــا در نظــام 
جمهــوری اســامی مشــکل امنیتــی نداریــم و بــا توجهــی کــه 
بــه ایــن حــوزه داریــم، مشــکلی در ایــن زمینــه نیســت؛ امــا 
ــعه  ــادی و توس ــکاری، اقتص ــکل بی ــا مش ــی م ــکل اصل مش

اســت.
ــن ســال اســت  ــر معظــم انقــاب چندی ــرد: رهب ــان ک وی بی
ــای کار خــود  ــد پیشــرفت و اقتصــاد را مبن کــه موضــوع تولی
قــرار دادنــد. موضــوع اقتصــاد مقاومتــی کــه مطــرح کردنــد به 

ــای تمرکــز کــردن در حــوزه اقتصــادی اســت. مبن
رحمانــی فضلــی افــزود: تحریــم عمدتــا در حــوزه اقتصــادی 
اســت؛ اگــر تکنولــوژی را تحریــم می کننــد، تکنولــوژی اســت 

کــه می توانــد بــه اقتصــاد کمــک کنــد.  

نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس بــا بیــان اینکــه مجلــس از 
کاهــش ســن مدیریــت در کشــور 
اگــر  گفــت:  می کنــد،  حمایــت 
ــا را  ــل اول، مدیریت ه ــان نس همچن
واگــذار نکنــد، در آینــده بــا پایــان کار 
ــر و  ــت متبح ــأ مدیری ــا خ ــا ب آن ه
ــم  ــه رو خواهی ــوده در کشــور روب آزم

ــد. ش
مــردم  نماینــده  ســعیدی،  زهــرا 

مجلــس  جوانــان  فراکســیون  نایب رئیــس  و  مبارکــه 
ــعه  ــان در توس ــش جوان ــش نق ــامی، در همای ــورای اس ش
ــا موضــوع محیــط زیســت طــی ســخنانی  ــدار شــهری ب پای
ــود  ــخ داده ش ــد پاس ــه بای ــی ک ــوال مهم ــت: س ــار داش اظه
ــن اســت کــه چــرا نســل اول انقــاب - همان هــا کــه در  ای
ســال های اول پیــروزی انقــاب خــود در ســن جوانــی بودنــد 
ــه نســل ســوم و  ــه آن هــا اعتمــاد شــد - امــروز خــود ب و ب

ــد. ــاد ندارن ــروز اعتم ــوان ام ج
ــارزه  ــه در دوران مب ــاب، چ ــر انق ــذار کبی ــزود: بنیانگ وی اف
و چــه پــس از پیــروزی انقــاب، همــواره بــه جوانــان تکیــه 
می کردنــد؛ مصــداق و نمــاد ایــن اعتمــاد، هشــت ســال دفاع 
مقــدس بــود کــه فرماندهــان مــا از جوانــان آن روز بودنــد کــه 

توانســتند آن حماســه بــزرگ را رقــم بزننــد.

شــورای  مجلــس  جوانــان  فراکســیون  نایب رئیــس 
خاطرنشــان  ادامــه  در  اســامی 
ــه نســل جــوان  ــد ب ــروز بای ــرد: ام ک
بــاال  و  میانــی  مدیریت هــای  در 
اعتمــاد کنیــم و در کنــار آن از تجربــه 
ــره  ــته به ــران گذش ــاورت مدی و مش

بگیریــم.
ســعیدی بــر همیــن اســاس اضافــه 
اول  نســل  همچنــان  اگــر  کــرد: 
مدیریت هــا را واگــذار نکنــد، در آینــده بــا پایــان کار آن هــا بــا 
خــأ مدیریــت متبحــر و آزمــوده در کشــور روبــه رو خواهیــم 

ــم. ــاور کنی ــان را ب ــده، جوان ــر نش ــا دی ــس ت ــد. پ ش
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود یــادآور شــد: 
خوشــبختانه در برنامه هــای اعامــی دولــت، اســتفاده از 
جوانــان و کاهــش ســن مدیریــت در کشــور مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه کــه امیــد اســت در عرصــه عمــل هــم شــاهد تحقــق 
ایــن امــر باشــیم و ایــن مــوارد در حــد حــرف و شــعار باقــی 

ــد. نمان
ــس،  ــه عضــو هیئت رئیســه فراکســیون ورزش مجل ــه گفت ب
ــه  ــان ب ــار در حــوزه ورزش و جوان ــال اعتب ــارد ری 14400 میلی
عنــوان بودجــه قــرار داده شــده کــه بایــد اســتفاده های 

ــود. ــا ش ــتی از آن ه درس

نماینده مردم مبارکه در مجلس:

مدیریت نسل اولی ها و خأل مدیریت متبحر در آینده
وزیر کشور:

معیار انتخاب استانداران تغییر نکرده است 
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بــا کلیــد خــوردن بررســی افزایــش نرخ ســوخت 
در بدنــه دولــت، شــنیده های غیررســمی حاکــی 
ــش  ــال افزای ــه  دنب ــت ب ــه دول ــت ک ــن اس از ای
نــرخ حامل هــای انــرژی از ماه هــای پایانــی 

ســال جــاری یــا ابتــدای ســال 97 اســت. 
ــال  ــن در س ــرف بنزی ــابقه مص ــش بی س افزای
رشــدی  ثبــت  پیش بینــی  همچنیــن  و   96
مشــابه در مصــرف ســوخت گاز در زمســتان 
ــرخ  ــش ن ــی افزای ــرح بررس ــاری، ط ــال ج س

ســوخت را در بدنــه دولــت کلیــد زد. 
ــه   ــوخت ب ــرخ س ــش ن ــان افزای ــی از موافق یک
منظــور کنتــرل مصــرف، »بیــژن زنگنــه«، وزیــر 
ــای  ــام مســئول در روزه ــن مق ــت اســت. ای نف
خصــوص  ایــن  در  یازدهــم  دولــت  پایانــی 
از  همین طــور  بخواهیــم  »اگــر  بــود:  گفتــه 
ــچ  ــم، هی ــتفاده کنی ــخصی اس ــای ش خودروه
ــم  ــن نمی توانی ــرف بنزی ــت مص کاری در مدیری
انجــام دهیــم؛ البتــه سیاســت های قیمتــی 
هــم اثرگــذار اســت کــه مــا متأســفانه دو ســال 
ــت  ــن عالم ــم و ای ــش نداده ای ــت را افزای قیم
ــه  ــدارم ک ــن ن ــه ای ــادی ب ــت. اعتق ــدی اس ب
برداشــتن ســهمیه بندی تأثیــری در افزایــش 

ــت.  ــته اس ــن داش ــرف بنزی مص
ایــن دولــت کــه در حــال تمــام شــدن اســت و 
روزهــای پایانــی خــود را می گذرانــد، امــا دولــت 
بعــدی بایــد روی افزایــش قیمــت بنزیــن فکــر 

کنــد.«

 جایگزین پراید با قیمتی متفاوت 
به بازار می آید

کمیســیون  ســخنگوی  باســتانی،  ســعید 
صنایــع مجلــس شــورای اســالمی، درخصــوص 
خــودروی  خــروج  بــرای  دقیــق  زمان بنــدی 
ــت  ــق مهل ــار کــرد: طب ــد اظه ــد از خــط تولی پرای
داده شــده، خــودروی پرایــد بایــد تــا بــه حــال از 
خــط تولیــد خــارج می شــد؛ امــا مجموعــه ای از 
عوامــل از جملــه تحریم هــا مانــع از تحقــق ایــن 
امــر شــد؛ ولــی بــه طــور حتــم تــا پایــان امســال، 

ــد.  ــد ش ــارج خواه ــد خ ــط تولی ــد از خ پرای
باســتانی در ادامــه افــزود: هم اکنــون بــه هــدف 
خــود در اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی مبنی 
بــر خصوصــی کــردن شــرکت های خودروســازی 
ــا را  ــته ایم آن ه ــا توانس ــم و تنه ــت نیافته ای دس
از کارخانه هــای دولتــی بــه شــبه دولتــی تبدیــل 
کنیــم کــه ایــن موضــوع هیچ گونــه مطلــوب 

نیســت. 
ســخنگوی کمیســیون صنایــع مجلــس شــورای 
اســالمی بــه بحــث دربــاره جایگزیــن خــودروی 
ــه حــال  ــا ب ــت: ت ــازار پرداخــت و گف ــد در ب پرای
ــد انتخــاب  ــی پرای ــرای جایگزین ــد خــودرو ب چن
ارائــه  آن هــا  اصلــی  ویژگــی  کــه  شــده اند 
ــا  ــودرو ب ــن خ ــطح ای ــل در س ــی حداق خدمات

ــت.  ــتر اس ــی بیش ــب و ایمن ــت مناس قیم
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــتانی در پاس ــعید باس س
ــد  ــی خری ــم، توانای ــد ک ــا درآم ــراد ب ــا اف ــه آی ک
ــادآور  ــد، ی ــد را دارن ــن پرای ــای جایگزی خودروه
قیمتــی  شــرایط  بــا  خودروهــا  ایــن  شــد: 
متفــاوت بــا در نظــر گرفتــن توانایــی قشــرهای 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــازار عرض ــف در ب مختل

یادداشت سردبیر

نگرشی بر اقتصاد
از  و  مــا  کشــور  روز  مســئله  اقتصــاد، 
مســائل مهــم و ملمــوس بــرای جامعــه 
اســت.  مــردم  زندگــی  در  نقش آفریــن  و 
اگــر اقتصــاد در جایــگاه درســت خــود قــرار 
گیــرد و امنیــت اقتصــادی و در آمــد مشــروع 
شــود  تأمیــن  جامعــه  آحــاد  تک تــک 
ــد و  ــامان می یاب ــر س ــور دیگ ــیاری از ام بس
ــد  ــه خــالف می زنن ــر دســت ب انســان ها کمت
و بخــش اعظــم ناهنجاری هــا از جامعــه 

برمی بنــدد.  رخــت 
آری، اســالم، هــم دیــن دنیاســت و هــم 
ــه اصــالح  ــه ب ــار توصی ــن آخــرت و در کن دی
امــر آخــرت، بــه ســامان بخشــیدن دنیــا نیــز 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــرده اس ــفارش ک س
ــش  ــادی پیروان ــت اقتص ــه وضعی ــالم ب اس
ــی  ــه راهکارهای ــا ارائ ــده و ب ــاوت نمان بی تف
بســیار ارزشــمند ســمت و ســوی شــکوفایی 

ــت. ــان داده اس ــادی را نش اقتص
اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری رحمــةهللا در 
ــا  ــد ب ــالم دو پیون ــد: »اس ــاره می فرمای این ب
اقتصــاد دارد: مســتقیم و غیرمســتقیم. پیوند 
ــت  ــاد از آن جه ــا اقتص ــالم ب ــتقیم اس مس
اســت کــه مســتقیما یــک سلســله مقــررات 
مبــادالت،  مالکیــت،  دربــاره  اقتصــادی 
ــف و  ــات، وق ــات، صدق ــا، ارث، هب مالیات ه

مجازات هــای مالــی و ... دارد.
اقتصــاد  بــا  اســالم  غیرمســتقیم  پیونــد 
از طریــق اخــالق اســت. اســالم مــردم را 
توصیــه می کنــد بــه امانــت، عفــت، عدالــت، 
ایثــار، منــع دزدی و خیانــت و  احســان، 
رشــوه. همــه این هــا در زمینــه ثــروت اســت 
یــا قســمتی از قلمــرو ایــن مفاهیــم، ثــروت 

ــت.« اس
انگیزه هــای  از مهم تریــن  یکــی  بی گمــان 
بــه  توصیــه  در  نبــوی)ص(  مکتــب 
از  بهره منــدی  و  اقتصــاد  شکوفاســازی 
ــاد  ــک اقتص ــم ی ــش مه ــی، نق ــی کاف دارای
ــداری و  ــه دین ــاندن ب ــدد رس ــوب در م مطل
ــه  ــه ک ــر آخــرت اســت؛ همان گون اصــالح ام
ــم:  ــن می خوانی ــوی)ص( چنی ــث نب در حدی
ــاُل«؛  ــِه اْلم ــَوی الّل ــی َتْق ــْوُن َعل ــَم اْلَع »نِْع
ــرای  ــی ب ــک خوب ــه کم ــی چ ــال و دارای »م

اســت.« پرهیــزکاری 
محکــوم کــرده  را  ثروت پرســتی  اســالم، 
ــه ثــروت را و دنیاطلبــی را رد کــرده  اســت؛ ن
و نــه دنیــا را؛ چنــان کــه بــاز در حدیــث 
ــا،  ْنی و الدُّ ــبُّ ــم: »ال َتُس ــوی)ص( می خوانی نب
ــُة لِْلُمْؤِمــِن َعَلْیهــا َیْبُلــُغ اْلَخْیــَر  َفَلِنْعــَم اْلِمِطیَّ
«؛ »بــه دنیا دشــنام  ــرِّ َوَعَلْیهــا َیْنُجــو ِمــَن الشَّ
ندهیــد؛ چــرا کــه دنیــا مرکــب خوبــی بــرای 
ــت  ــر دس ــه خی ــا آن ب ــه ب ــت ک ــن اس مؤم

می یابــد و از شــّر نجــات می یابــد.«
ــالم  ــت علیهم الس ــل بی ــذر، اه ــن رهگ از ای
ــد.  ــام می ورزیدن ــاد اهتم ــئله اقتص ــر مس ب
ــیدن  ــامان بخش ــه س ــود ب ــم خ ــان، ه ایش
ــتان و  ــم دوس ــتند و ه ــت می گماش آن هم
ــد.  ــر فرامی خواندن ــن ام ــه ای پیروانشــان را ب
اینکــه در ایــن ســال های اخیــر رهبــری 
اقتصــاد  بــه  را  ســال ها  انقــالب  معظــم 
نامگــذاری  مقاومتــی  نــوع  از  هــم  آن 
بــه  اســالم  توجــه  علتــش  می فرماینــد، 
ــالمی  ــم اس ــه حاک ــت ک ــردم اس ــاد م اقتص
معیشــت و اقتصــاد مــردم را بــه عنــوان یــک 

اصــل مهــم دنبــال می کنــد.

نرم افــزار  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
از رکــود در بــازار لوازم التحریــر در آســتانه 
آغــاز ســال تحصیلــی خبــر داد و گفــت: 
ــن  شــهریورماه کــه زمــان اوج فــروش در ای
ــا  ــاس ب ــود در قی ــوب می ش ــف محس صن
ــد  ــا ۳۵ درص ــدود ۳۰ ت ــل ح ــال های قب س

کاهــش فــروش را تجربــه کرده ایــم.
موســی فرزانیــان در گفت وگــو بــا ایســنا 
در فضــای  رکــودی  اکنــون  کــرد:  اظهــار 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــت ک ــم اس ــه حاک جامع
فــروش مــا هــم نســبت بــه ســال های 
قبــل بســیار کمتــر شــده و حجــم خریدهــای 
ــل  ــر از ســال های قب ــب کمت ــه مرات ــردم ب م
اســت و همــکاران مــا کــه در ســال های 
گذشــته شــهریورماه حتــی فرصــت نداشــتند 
جــواب ســالم دیگــران را بدهنــد، ایــن روزهــا 

ــتند. ــکار هس بی
ــا  ــزار ب ــندگان نرم اف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــت  ــاری قیم ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب اش
بــه  نســبت  لوازم التحریــر  و  نوشــت افزار 
ســال گذشــته تنهــا ۵ تــا ۱۰ درصــد افزایــش 
داشــته اســت، گفــت: حتــی در بعضــی 
ــازار  ــم در ب ــود حاک ــه رک ــه ب ــا توج ــالم ب اق

افزایــش قیمتــی نداشــته ایم.
 ۴۰ درصد بازار لوازم التحریر در 

اختیار تولیدات داخلی
فرزانیــان همچنیــن عنــوان کــرد: اکنــون 

ــه  ــور ب ــاز کش ــد نی ــدود ۴۰ درص ــاید ح ش
تأمیــن  داخلــی  کاالی  از  لوازم التحریــر 
شــود؛ امــا تولیدکننــدگان ایــن بخــش تــوان 
تأمیــن ۸۰ درصــدی ایــن بــازار را دارا هســتند 
ــد  ــی می توانن ــای کاف و در صــورت حمایت ه
بخــش عمــده ای از مصــرف ایــن بخــش را 

ــد. ــن کنن تأمی

وی ادامــه داد: طــی یــک تــا دو ســال 
ــی  ــای خوب ــطه حمایت ه ــه واس ــته ب گذش
کــه از ایــن عرصــه صــورت گرفــت، حــدود ۱۰ 
تــا ۱۵ درصــد رشــد تولیــد در ایــن بخــش را 
شــاهد بودیــم؛ امــا مهــم آن اســت کــه ایــن 

ــد. ــته باش ــه داش ــا ادام حمایت ه
نرم افــزار  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــک  ــز در ی ــته نی ــال های گذش ــزود: در س اف

ــورت  ــت ص ــن صنع ــی از ای دوره حمایت های
ــن  ــا قطــع ای ــی ب ــا پــس از مدت گرفــت؛ ام
حمایت هــا همــگان ســراغ واردات کاال در 
ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــش رفتن ــن بخ ای
اکنــون تولیدکننــدگان مــا نمی تواننــد ریســک 
زیــادی کننــد و بــا تردیــد بــه حــوزه تولیــدات 

ــد. ــش می پردازن ــن بخ ای
 عمده واردات از کشورهای آسیایی 

است
از  برخــی  حتــی  داد:  ادامــه  فرزانیــان 
تولیدکننــدگان بــه واســطه شــرایط بــازار 
ــه اســم برندهــای خارجــی  کاالی خــود را ب
را  بهتــری  شــرایط  تــا  می کننــد  عرضــه 
تجربــه کننــد؛ بــه عنــوان مثــال یــک کارخانــه 
در گذشــته محصوالتــش را بــا همــکاری 
ــا  ــد می کــرد؛ ام یــک شــرکت خارجــی تولی
پــس از مدتــی تولیدکننــده خارجــی از ایــران 
رفــت و اکنــون ایــن شــرکت نمی توانــد 
محصــوالت خــود را کــه بــا همــان کیفیــت و 
ــه  در همــان خــط تولیــد، تولیــد می شــود، ب

ــاند. ــروش برس ــه ف ــم ب ــن اس ای
ــا  ــزار ب ــندگان نرم اف ــه فروش ــس اتحادی رئی
تاکیــد بــر کیفیــت مناســب کاالهــای داخلــی 
اظهــار کــرد: از نظــر کیفیــت نوشــت افزار 
مــا واقعــا در شــرایط خوبــی قــرار دارد و 
ــی  ــای چین ــا نمونه ه ــاس ب دســت کم در قی
ــون  ــر هســتند. اکن ــل قبول ت ــب قاب ــه مرات ب

ــد،  ــن، هن ــن بخــش از چی عمــده واردات ای
ــرد  ــزی صــورت می گی ــزی و مال ــره، اندون ک
و تنهــا بخــش اندکــی از کاالهــا از اروپــا وارد 

می شــود.
 قیمت لوازم التحریر در بازار 

مصرف
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در 
ــاز کشــور  ــر 9۵ درصــد نی ــد دفت ــه تولی زمین
ــن  ــی تأمی ــدگان داخل ــطه تولیدکنن ــه واس ب
می شــود، گفــت: قیمــت یــک دفتــر ۵۰ 
ــا ۸۰۰ تومــان شــروع شــده و  بــرگ از 7۰۰ ت

تــا ۲۰۰۰ تومــان می رســد.
ــوان کــرد: همچنیــن  فرزانیــان همچنیــن عن
قیمــت خودکارهــای تولیــد داخــل بــه شــکل 
عمــده ۳۱۰ تــا ۳۲۰ تومــان اســت. البتــه 

ــی کــه قیمت هــای بیشــتر  هســتند برندهای
از ایــن داشــته باشــند، امــا در مجمــوع 
ایرانــی  خودکارهــای  خریــد  بیشــترین 
ــوع خودکارهــا می شــود؛  ــن ن ــه ای ــوط ب مرب
در حالــی کــه نمونه هــای خارجــی از ۴۵۰ 
می شــوند  قیمتگــذاری  تومــان   9۰۰ تــا 
و در میــان آن هــا بیشــترین اســتقبال از 
خودکارهــای ۵۰۰ تــا 6۰۰ تومانــی صــورت 

می گیــرد.
ــزار در  ــندگان نرم اف ــه فروش ــس اتحادی رئی
پایــان گفــت: در حــوزه مدادهــای رنگــی 
ــی ۱۲  ــداد رنگ ــته م ــده ۱۲ بس ــور عم ــه ط ب
ــان  ــزار توم ــت ۴۵ ه ــه قیم ــی ب ــی ایران تای
ــه  ــان ب ــزار توم ــه قیمــت 6۵ ه و خارجــی ب

فــروش می رســد.

 کاهش ۳۵ درصدی فروش 
در بازار لوازم التحریر

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: دیــدگاه مــا در رابطه 
ــن  ــیار روش ــی آن بس ــرورت بازبین ــت و ض ــون کپی رای ــا قان ب
اســت؛ بایــد ایــن قانــون بازبینــی شــود. مــا الیحــه ای را تنظیــم 
ــه می شــود.  ــه مجلــس ارائ ــا طــی مراحــل، ب کرده ایــم کــه ب

محمدجــواد آذری جهرمــی دربــاره کپی رایــت و قوانیــن مربــوط 
ــت  ــا مالکی ــت ی ــون کپی رای ــت: قان ــوی گف ــت معن ــه مالکی ب
ــت و  ــال ۱۳۴۸ اس ــه س ــوط ب ــی و مرب ــران، قدیم ــوی ای معن
ــن  ــزی و همچنی ــان پایه ری ــارت آن زم ــون تج ــاس قان ــر اس ب
تــا بــه امــروز بــه آن مــواردی افــزوده شــده اســت. ایــن قانــون 
نیازهــای کنونــی بــرای پشــتیبانی از کســب و کارهــا را پوشــش 

نمی دهــد. 
وی ادامــه داد: قانــون کپی رایــت، مســئله بســیار مهمــی 
اســت و در زمــان ارائــه برنامــه ام بــه مجلــس شــورای اســالمی 
ایــن مســئله نیــز در برنامــه وزارت ارتباطــات دولــت دوازدهــم 

ــس  ــروه در مجل ــک کارگ ــد ی ــن بای ــد. همچنی ــده ش گنجان
داشــته باشــیم تــا بــه مســائلی از ایــن قبیــل رســیدگی شــود. 
وی افــزود: نظــر مــا دربــاره قانــون کپی رایــت و ضــرورت 
ــون بازبینــی  ــد ایــن قان بازبینــی آن بســیار روشــن اســت. بای
ــا طــی مراحــل،  ــم کــه ب شــود. مــا الیحــه ای را تنظیــم کرده ای
بــه مجلــس ارائــه می شــود. ایــن کار شــروع شــده و همــکاری 
نزدیکــی بــا مرکــز پژوهش هــای مجلــس و ســازمان های 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــات آغ ــوی وزارت ارتباط ــط از س ذی رب
ــت حــل  ــه مســئله کپی رای ــی ک ــرد: در صورت ــد ک جهرمــی تاکی
نشــود، نمی توانیــم بــه رشــد الزم و مطلــوب برســیم. در 
ســال های گذشــته، ایــران تولیدکننــده محتــوا نبــود، امــا امــروز 
ــه  ــازی اســت؛ ب ــواع نرم افــزار و ب ایــران تولیدکننــده محتــوا، ان
ــه  ــا ب ــم ت ــت کنی ــت را رعای ــون کپی رای ــد قان ــل بای ــن دلی همی

ــدا کنیــم. ــوا دســت پی ــوب در حــوزه تولیــد محت رشــد مطل

رئیــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی تولیــد زیــاد و 
ــل ارزان شــدن قیمــت مــرغ  ــه دالی کاهــش مصــرف را از جمل
در بــازار عنــوان کــرد و از آمادگــی دولــت بــرای جمــع آوری 

مرغ هــای مــازاد خبــر داد. 
محمــد یوســفی بــا اشــاره بــه ادامــه رونــد کاهــش قیمــت مــرغ 
ــازار اظهــار داشــت: تولیــد مــرغ زیــاد اســت و ایــن روزهــا  در ب
مصــرف ایــن کاال مقــداری کاهــش یافتــه؛ چــرا کــه معمــوال آخر 

هــر مــاه قــدرت خریــد مــردم کاهــش پیــدا می کنــد. 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه برنامه ریزی های ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
کاهــش قیمــت جوجــه یــک روزه انجــام شــد، تولیــد مــرغ زیاد 
شــده و ایــن روزهــا مــرغ بیشــتری بــه بــازار عرضــه می شــود. 
ــن  ــتی همچنی ــرغ گوش ــدگان م ــن پرورش دهن ــس انجم رئی
ــه ۲۱۰۰  ــان ب ــک روزه از ۲7۰۰ توم ــه ی ــت جوج ــش قیم از کاه
ــت  ــده قیم ــای آین ــاال در روزه ــت: احتم ــر داد و گف ــان خب توم

جوجــه کمتــر هــم می شــود؛ چــون بــا ایــن قیمــت مــرغ بــرای 
ــرد.  ــران بخ ــه را گ ــد جوج ــرف نمی کن ــی ص کس

ــد  ــداران بای ــده مرغ ــا شــرایط پیش آم ــرد: ب ــه ک یوســفی اضاف
سیاســت بــه خــرج داده و میــزان جوجه ریــزی را مقــداری 

ــد.  کاهــش دهن
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از اعــالم آمادگــی 
ــد مــرغ  ــرای جمــع آوری و خری ــور دام ب شــرکت پشــتیبانی ام
مــازاد تولیدکننــدگان خبــر داد و گفــت: شــرکت پشــتیبانی امــور 
دام و تولیدکننــدگان بــر ســر قیمــت در حــال مذاکــره هســتند. 
یوســفی بــا اشــاره بــه تعطیــالت چنــد روز گذشــته افــزود: ایــن 
مســئله، احتمــاال امــروز نهایــی می شــود؛ چــون طــی چنــد روز 
ــه گــزارش  ــازار افــت کــرده اســت. ب ــر قیمــت شــدیدا در ب اخی
مهــر اواخــر هفتــه گذشــته قیمــت مــرغ بــا حــدود ۱۰۰۰ تومــان 

ــان در مراکــز خرده فروشــی رســید. ــه 76۵۰ توم کاهــش ب

5 درصد، عوارض گمرکی ۴۹ 
واردات خودرو هیبریدی

میلیون لیتر، متوسط مصرف 
روزانه بنزین کشور

درصد، افزایش صدور 
پروانه های ساختمانی

ارزش  درصــد   5 هیبریــدی  خودروهــای  ورودی  حقــوق 
اســت. گمرکــی 

متوســط میــزان مصــرف بنزیــن از ابتــدای ســال جــاری ۸۱ 
میلیــون لیتــر بــوده اســت.

صــدور پروانه هــای ســاختمانی در 5 ماهــه نخســت امســال 
افزایــش 49 درصــدی داشــته اســت.
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،،
طــی یــک تــا دو ســال گذشــته بــه 
واســطه حمایت هــای خوبــی کــه از 
ایــن عرصــه صــورت گرفــت، حــدود 
ــن  ــد در ای ــا ۱5 درصــد رشــد تولی ۱۰ ت
بخــش را شــاهد بودیــم؛ امــا مهــم 
آن اســت کــه ایــن حمایت هــا ادامــه 

داشــته باشــد

ــرای ایجــاد  ــرادی ب ــا اف ــن روزه ای
ــی  ــام بانک ــرد نظ ــالل در کارک اخت
آن،  بــه حیثیــت  آســیب زدن  و 
شــایعاتی همچــون بــروز مشــکالت 
بــرای بعضــی از بانک هــا را مطــرح 
بــرای  را  ســپرده گذاران  و  کــرده 
از  خــود  ســرمایه های  خــروج 
بانک هــا بــرای رســیدن بــه اهــداف 

خویــش ترغیــب می کننــد. 
بــه نظــر می رســد در شــرایطی کــه 

ــرایط  ــت و ش ــیاری روبه روس ــکالت بس ــا مش ــی ب ــام بانک نظ
ســختی را ســپری می کنــد رقابــت منفــی بــرای جــذب ســپرده 
در میــان بعضــی از بانک هــا افزایــش پیــدا کــرده اســت. ایــن 
ــا و  ــی از بانک ه ــد بعض ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس در حال
ــد و  ــرار دارن ــاری در مســابقه جــذب ســپرده ق مؤسســات اعتب

ــد.  ــر کاری می زنن ــه ه ــرای جــذب ســپرده دســت ب ب
در هفته هــای اخیــر تعــدادی از بانک هــا فضــای خبــری ایجــاد 
کــرده و علیــه بانک هــای رقیــب جوســازی کردنــد و بــازار را بــه 
ــب  ــای رقی ــرمایه بانک ه ــا س ــازی ب ــن کار ب ــه ای ــد ک ــم زدن ه
خواهــد بــود و موجــب بی اعتمــادی مــردم بــه سیســتم بانکــی 
خواهــد شــد. ایــن جــو خبــری منفــی ناشــی از رقابــت بــر ســر 
ــازی  ــن فضاس ــا ای ــت و قطع ــی اس ــپرده های بانک ــذب س ج
رســانه ای بــه مــردم و ســپرده گذارانی کــه بــه سیســتم بانکــی 
اعتمــاد کــرده و ســرمایه خــود را در بانک هــا گذاشــته اند 

آســیب خواهــد زد. 
ــودن  ــی ب ــه شــایعه بحران ــده می شــود ک ــواردی دی ــی در م حت

خصوصــی  بانک هــای  وضعیــت 
ــی  ــن در حال ــود؛ ای ــرح می ش مط
اســت کــه انتظــار مــی رود بانک هــا 
بــه جــای تخریــب یکدیگــر بــه فکر 
مخدوش شــده  اعتمــاد  ترمیــم 
مــردم نســبت بــه سیســتم بانکــی 

باشــند.
ــش  ــه نق ــت ک ــرایط اس ــن ش در ای
بانــک مرکــزی پررنــگ شــده و 
ــه ایــن مســئله ورود جــدی  ــد ب بای
ــازه  ــا داشــته باشــد و اج ــرد بانک ه ــر عملک ــی ب ــارت کاف و نظ
ایجــاد رقابــت منفــی در میــان بانک هــای رقیــب را بــرای 
ــی کشــور  ــازار پول جــذب ســپرده ندهــد و از ایجــاد تنــش در ب
 جلوگیــری کنــد و تمهیداتــی را بــرای این گونــه رفتارهــا در نظــر 

بگیرد.
محمدرضــا جمشــیدی، دبیــر کل کانــون بانک هــای خصوصــی 
و مؤسســات اعتبــاری، در ایــن خصــوص بــه صداوســیما 
ــک  ــه دو بان ــم ک ــی داری ــتندات و مدارک ــا مس ــود: م ــه ب گفت
بــزرگ دســت بــه ترویــج شــایعات نامطلوبــی زدنــد کــه بــرای 
ــران  ــن بح ــس از ای ــرد و پ ــاد ک ــی ایج ــپرده گذاران دل نگران س
ــه  ــد و ب ــت کردن ــا برداش ــان را از بانک ه ــراد پولش ــی از اف خیل

ــد.  ــر بردن ــای دیگ بانک ه
ــن  ــام ای ــرض اته ــک در مع ــران دو بان ــه مدی ــزود: گرچ وی اف
موضــوع را تکذیــب کردنــد، امــا پــس از ایــن بحــران کــه اخیــرا 
ــان  ــراد پولش ــی از اف ــده، خیل ــاز پیش آم ــات غیرمج در مؤسس
ــد. ــر بردن ــای دیگ ــه بانک ه ــد و ب ــت کردن ــا برداش را از بانک ه

ملــی  کارپوشــه  ســامانه  بــا 
صاحــب  شــهروندان  ایرانیــان، 
یــک صفحــه مجــازی و یــک رمــز 
می شــوند  اختصاصــی  کاربــری 
کــه می تواننــد از آن طریــق بــه 
اداری  درخواســت های  ارســال 
خــود بــه صــورت آنالیــن بپردازنــد 
و انجــام امــور اداری خــود را از 
همیــن طریــق پیگیــری کننــد. 
ــان  ــی ایرانی ــه مل ــامانه کارپوش س

در راســتای دسترســی آزاد بــه اطالعــات ایجــاد شــد؛ بــه ایــن 
صــورت کــه بــرای هــر شــخص ایرانــی طبــق قانــون دسترســی 
آزاد بــه اطالعــات، کارپوشــه ای ایجــاد شــده کــه مــردم در آن 
ثبت نــام کــرده و ســپس بــه کارپوشــه خــود دسترســی پیــدا 

می کننــد. 
مصوبــه اجــرای کارپوشــه در جلســه شــورای اجرایــی ســازمان 
فنــاوری اطالعــات تصویــب شــده اســت. بنــا بــر اعــالم، ایــن 
مصوبــه فراهم کننــده زمینــه تحقــق ایجــاد یــک بســتر امــن، 
منحصربه فــرد و قابــل اعتمــاد بــرای مبــادالت کاغــذی اســناد 
ــئوالن،  ــه مس ــه گفت ــده و ب ــالم ش ــت اع ــردم و دول ــان م می
در ایــن طــرح، بســتری فراهــم می شــود تــا در فــاز اول، 
ــی،  ــد در کارپوشــه هــر فــرد ایران دســتگاه های اجرایــی بتوانن
بازخوردهــای دولــت از اطالعــات، اســناد، مــدارک و همچنیــن 

ــد.  ــال کنن ــا را ارس ــی فعالیت ه خروج
نتیجــه  خــود،  کارپوشــه  از  می تواننــد  مــردم  همچنیــن 
ــامل  ــد، ش ــتگاه ها بگیرن ــد از دس ــه می خواهن ــی را ک خدمات

و  مــدارک  اســناد،  مجوزهــا، 
ــد.  ــام دهن ــا را انج ــری آن ه پیگی
ــان  ــی ایرانی ــه مل ــامانه کارپوش س
ــازمان  ــترک س ــکاری مش ــا هم ب
فنــاوری اطالعــات ایــران، شــرکت 
پســت جمهــوری اســالمی ایــران و 
ــی و نهادهــای  دســتگاه های اجرای
مردادمــاه  در  طراحــی  عمومــی 
ــا حضــور  ســال جــاری )۱۳96( ب
محمــود واعظــی  وزیــر ســابق 
ــادالت  ــه و مب ــز تجزی ــات، در مرک ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــد و م ــازی ش ــت پیاده س ــرکت پس ش

ــت.  گرف
ــن ســامانه  ــات، در ای ــاوری اطالع ــالم ســازمان فن ــر اع ــا ب بن
هــر یــک از مــردم و کســب و کارهــا دارای کارپوشــه ای 
ایران پوشــه هســتند و همــه  الکترونیکــی تحــت عنــوان 
ــا  ــامل اعالن ه ــود ش ــی خ ــی الکترونیک ــالم تحویل گرفتن اق
و ابالغیه هــای دولتــی و مکاتبــات از تمــام دســتگاه های 
و  یکپارچــه  بــه صــورت  را  نهادهــای عمومــی  و  اجرایــی 
ــی  ــدان دسترس ــی ب ــرده و از هرجای ــت ک ــی دریاف اختصاص

ــت.  ــد داش خواهن
ــش  ــه کاه ــوان ب ــتر می ت ــن بس ــته ای ــای برجس از ویژگی ه
مراجعــه حضــوری مــردم بــه دســتگاه های اجرایــی، نهادهــای 
عمومــی، تســریع در پاســخگویی بــه اربــاب رجــوع و تجمیــع 
تمــام اعالنــات و مکاتبــات دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای 

عمومــی بــه اشــخاص در ســامانه ای واحــد اشــاره کــرد.

کارپوشه ملی ایرانیان و حذف کاغذبازی اداراتجنگ خبری بانک ها بر سر سپرده

زر ماکارون
گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر بــا اعتقــاد بــه تــوان ســرزمین خــود و بــه پشــتوانه ۳۰ ســال 
ــر حضــور بنیانگــذارش در عرصه هــای تولیــدی و صنعتــی، زیرســاخت  ســابقه موفــق و مؤث
خــود را در ســال ۱۳7۲ بــا تأســیس واحــد تولیــدی آرد فراهــم نمــود و بــا راه انــدازی آن در 
ســال ۱۳77 محکــم و اســتوار کار خــود را در صنعــت غــذا آغــاز کــرد. در ســال ۱۳۸۰ هــم 
ــدازی نمــود. در عیــن حــال  ــمولینا را راه ان ــد آرد ِس ــران خطــوط تولی ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب
ــال ۱۳۸۴  ــود را در س ــتا خ ــواع پاس ــدی ان ــد تولی ــه آرد، واح ــعه کارخان ــا توس ــان ب همزم
راه انــدازی نمــود و توانســت بــا تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت، ســهم موثــری را در بازارهــای 
داخلــی کســب کنــد؛ بــه نحــوی کــه طــی ۵ ســال قــادر شــد ظرفیــت تولیــد خــود را همــراه 

بــا افزایــش تعــداد خطــوط جدیــد، بــه میــزان جالــب توجهــی ارتقــا دهــد. 
ــواع  ــی ان ــده ایران ــن صادرکنن ــر بزرگ تری ــال حاض ــه در ح ــی ک ــروه صنعت ــن گ ــع ای درواق
ماکارونــی اســت، در ســکوی نخســت صنعــت ماکارونــی ایــران قــرار دارد و توانســته اســت 
ــی و  ــواع ماکارون ــده ان ــن تولیدکنن ــوان اولی ــه عن ــت، ب ــی در صنع ــای رقابت ــاد فض ــا ایج ب
پاســتا بــا آرد ِســمولینا در ایــران، نقــش مهمــی را در ارتقــای کیفیــت تولیــدات داخلــی بــه 

عهــده بگیــرد.

تولید ملی

دالیل کاهش قیمت گوشت مرغقانون جدید »کپی رایت« به مجلس ارائه می شود

مــروری بــر آمارهــای گمرکــی گویای آن اســت 
کــه از میــان ۱۵ کشــور عمــده صادرکننــده کاال 
بــه ایــران، در ۸ مــورد کاهــش حجــم صــادرات 
ــران را داشــته اند؛ امــا در بیشــتر مــوارد  ــه ای ب

ارزش واردات افزایــش یافتــه اســت. 
ماننــد  جــاری  ســال  اول  ماهــه  پنــج  در 
همچنــان  چیــن  قبــل،  ســال های 
ایــران  بــه  کاال  صادرکننــده  بزرگ تریــن 

ــب آنکــه  ــه جال ــا نکت محســوب می شــود؛ ام
در ایــن مــدت وزن کاالهــای واردشــده از 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه ــن ۱۱.79 درص چی
البتــه ایــن کاهــش وزنــی منجــر بــه کاهــش 
هزینه هــای واردات از ایــن کشــور نشــده و بــا 
ــر ارزش،  ــه از نظ ــش صورت گرفت ــود کاه وج

واردات ایــن کشــور 9.۲9 درصــد افزایــش 
داشــته اســت. 

امــارات متحــده عربــی، دومیــن کشــوری 
اســت کــه برخــالف کاهــش ۲۰.6۴ درصــدی 
در حجــم واردات آن، ارزش ایــن واردات ۱6.۱9 

ــش داشــته اســت.  درصــد افزای

جمهــوری کــره بــه عنــوان ســومین صادرکننده 
ــه اول ســال  ــج ماه ــز در پن ــران نی ــه ای کاال ب
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
۵.6۸ درصــد کاهــش صــادرات وزنــی را ثبــت 
ــود ارزش  ــن وج ــا ای ــه ب ــت. البت ــرده اس ک
واردات ایــن کشــور ۵.۸۱ درصــد افزایــش 

داشــته اســت. 
ــه  ــه اگرچ ــت ک ــوری اس ــر کش ــه، دیگ ترکی
وزنــی کاهــش  نظــر  از  آن  واردات  حجــم 
ــال ۰.7۱  ــر ح ــه ه ــا ب ــته، ام ــی نداش چندان
درصــد از حجــم واردات پنجمیــن صادرکننــده 
ــن کاهــش  ــار ای ــران کاســته شــده و در کن ای
ــزوده  ــن واردات اف ــر ارزش ای ــد ب ۴.۸7 درص

ــت. ــده اس ش

واردات گران شد
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هشتبهشت
 ضرورت همکاری همه دستگاه ها 

برای کاهش طالق  
مدیــر بهزیســتی اصفهــان در ســومین جلســه کمیته 
ــی  ــروه تخصص ــاق کارگ ــش ط ــگیری و کاه پیش
ــه  ــاره ب ــا اش ــال 96، ب ــی در س ــی و اجتماع فرهنگ
ــگیری و  ــرح پیش ــی ط ــت های کل ــه در سیاس اینک
ــی ناشــی از  ــه طــاق و آســیب های اجتماع مداخل
ــتگاه ها  ــه دس ــکاری همه جانب ــل و هم ــاق، تعام ط
و ســازمان های دولتــی بــرای ســاماندهی اقدامــات 
و راهکارهــای عملــی کاهــش طــاق ضــروری اســت 
ــاق  ــذار در ط ــل تاثیرگ ــل و عوام ــد دالی ــت: بای گف
تهدیــدات  و  فرصت هــا  شناســایی  همچنیــن  و 
موجــود در شهرســتان در بحــث طــاق مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
ــای  ــد راهکاره ــرد: بای ــد ک ــدی تاکی ــعید محم  س
علمــی و پژوهشــی در زمینــه طــاق، از ســوی 
دســتگاه های اجرایــی بــه منظــور جلوگیــری از 

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــاق م ــش ط افزای

تمدید ارسال مقاله به همایش ملی 
مهارت های ارتباطی کتابداران  

کتابخانه هــای  کل  اداره  عمومــی  روابــط  مدیــر 
وجــود  بــا  گفــت:  اصفهــان  اســتان  عمومــی 
ــه  ــر ب ــاالت، نظ ــده مق ــال چکی ــت ارس ــان مهل پای
ــه  ــه دبیرخان ــده ب ــرر واصل ش ــت های مک درخواس
کتابــداران،  ارتباطــی  مهارت هــای  همایش ملــی 
ــه  ــا ب ــش تنه ــاالت همای ــل مق ــال اص ــت ارس مهل
مــدت یــک هفتــه، یعنــی تــا ســاعت ۲۴ دوشــنبه 

ــد. ــد ش ــاه تمدی ۳ مهرم
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــم افــزود: ب محســن منتظرالقائ
ــدارد، از همــکاران و  ــاره وجــود ن امــکان تمدیــد دوب
ــاالت  ــل مق ــود اص ــت می  ش ــگران درخواس پژوهش
خــود را بموقــع  و بــر اســاس دســتورکار درج شــده 
در قســمت »ویرایــش و وضعیــت داوری مقــاالت« 
 comskills-esf.ir وب ســایت همایــش بــه نشــانی

ارســال کننــد.
گفتنــی اســت همایــش ملــی مهارت هــای ارتباطــی 
ــای  ــی روزه ــای عموم ــداران کتابخانه ه ــرای کتاب ب
ــان  ــاری در اصفه ــال ج ــاه س ــم آذرم ــتم و نه هش

برگــزار می شــود.

جمع آوری کمک های نقدی توسط 
هالل احمر برای مسلمانان میانمار

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان 
ــرای جمــع آوری وجــوه  از آمادگــی ایــن جمعیــت ب
ــتمدیده و آواره  ــردم س ــه م ــک ب ــت کم ــدی جه نق

میانمــار خبــر داد.

دنبــال حمــات  بــه   محســن مؤمنــی گفــت: 
ــا  ــلمان در روهینگی ــردم مس ــه م ــار ب ــور میانم کش
و آواره شــدن جمعــی از مســلمان ایــن کشــور، 
ــا تاســی  ــان ب جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفه
از مــوالی متقیــان حضــرت علــی)ع( در دســتگیری 
از نیازمنــدان و بــا ایمــان بــه اصــول هفتگانــه 
ــای  ــکین درده ــا تس ــه همان ــی ک ــای مل جمعیت ه
ــت،  ــرلوحه آن اس ــوع س ــه همن ــک ب ــری و کم بش
ــان  ــی هموطن ــای مردم ــع آوری کمک ه ــاده جم آم
مهربــان و بشردوســت بــرای کمــک بــه مســلمانان 

ــت. ــار اس آواره میانم
ــه ایــن منظــور شماره حســاب 99999  وی افــزود: ب
بانک هــای ملــی،  نــزد  احمــر  جمعیــت هــال 
ــاه، دی، شــهر، صــادرات، ســپه، مســکن  ــت، رف مل
و آینــده، آمــاده جمــع آوری کمک هــای نقــدی 
مســلمان  مــردم  بــرای  عزیــز  هم اســتانی های 

ــت. ــار اس میانم
وجــوه  دریافــت  صندوق هــای  گفــت:  مومنــی 
نقــدی در تمامــی محل هــای برگــزاری نمــاز جمعــه 
در سراســر اســتان مســقر و آمــاده دریافــت وجــوه 
نقــدی مــردم نوع دوســت  و نیکــوکار اســتان اســت.

ثبت نام دوازدهمین جشنواره 
انتخاب کارآفرینان برتر سال 96

مدیــر توســعه کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی اصفهــان از آغــاز ثبت  نــام 
ــر  ــان برت ــاب کارآفرین ــنواره انتخ ــن جش دوازدهمی
ــر داد. ــاه خب ــا 11 مهرم ــرداد ت ــه م ســال 96 از نیم

اینکــه  بیــان  بــا  میرهــادی  ســید کمال الدیــن 
ــاب  ــایی و انتخ ــور شناس ــه منظ ــنواره ب ــن جش ای
عملکــرد  بررســی  طریــق  از  برتــر  کارآفرینــان 
بنگاه هــای غیردولتــی برگــزار می شــود، افــزود: 
کارآفرینــان اســتان می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
 www.karafarinanebartar.ir اینترنتــی آدرس 
فرآینــد ثبت نــام در ایــن جشــنواره را تکمیــل کننــد.

ــدون  ــای کســب و کار ب ــی بنگاه ه ــزود: تمام وی اف
ــط و  ــک، متوس ــرد، کوچ ــدازه خ ــت در ان محدودی

ــد. ــرکت کنن ــت ش ــن رقاب ــد در ای ــزرگ می توانن ب
وی گفــت: بــا توجــه بــه دســتورکار پیش بینی شــده 
ــال های   ــه  در س ــی ک ــنواره کارآفرینان ــن جش در ای
ــا  ــر اســتانی ی ــن برت ــوان کارآفری ــه عن ــا 95 ب 9۴ ی
ــام در  ــکان ثبت ن ــند، ام ــده باش ــاب ش ــی انتخ مل

ــد داشــت.  جشــنواره ســال 96 را نخواهن

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــع  ــق صنای ــه رون ــون ک ــه تاکن ــر صفوی از عص
دســتی در ایــران جــان و جــای بیشــتری بــه 
خــود گرفــت، شــهری کــه مــردم آن توانســتند 
ــق  ــه خل ــدنی ب ــه وصف نش ــا ذوق و قریح ب
ــود؛  ــان ب ــد، اصفه ــری اصیــل بپردازن ــار هن آث
اصفهانــی کــه بــه دلیــل همیــن آثــار توانســت 
شــهرت نصــف جهــان بــه خــود بگیــرد و 
آوازه ای را بــرای خــود در بــاد شــرق و غــرب 
کســب کنــد کــه هنــوز هــم ایــن شــهرت برای 
ــوظ  ــش محف ــردم و هنرمندان ــهر، م ــن ش ای
مانــده و افتخــاری گرانمایــه را رقم زده اســت.

 اگرچــه بعضــی از هنرهــای اصیــل ایرانــی در 
ــه ســمت شــهرت و توســعه  عصــر صفــوی ب
ــی از  ــد بعض ــا بودن ــرد، ام ــدا ک ــش پی گرای
ــن  ــه در ای ــم ک ــن ه ــی و که ــای قدیم هنره
ــدند و  ــته ش ــی گذاش ــه فراموش ــان رو ب می
تنهــا در افــکار جــز بقایــا یــا آثــار ناچیــزی از 
ــن  ــا در ای ــد؛ ام ــای نمان ــه ج ــا ب ــن هنر ه ای
میــان بــا وجــود همــه شــهرت زدگی هایی 
کــه در عرصــه صنایــع دســتی وجــود داشــت، 
برخــی از هنرمنــدان بــه حفــظ هنر هــای 
قدیمــی چــون مشــبک، ســوخت، زری بافــی، 
همــت  هنرهــا  دیگــر  و  کرباس بافــی 
گماردنــد و تــا بــه امــروز کــه هنرمنــدان 
باقــی  هنرهــا  ایــن  از  انگشت شــماری 

نمانده انــد، ســعی در حفــظ ایــن هنرهــا 
داشــته اند.

در میــان هنرمنــدان، هنــر مشــبک یکــی 
اســت کــه   هنرهایــی  خارق العاده تریــن  از 
شــاخه ای از منبــت بــوده و در تزئیــن قاب ها و 
ســایر وســایل تجملــی اســتفاده و معمــوال بــر 
ــتخوان  ــاج، اس ــون، ع ــای گوناگ روی چوب ه
ــر روی مــس، طــا،  ــز ب ــز نی و در مشــبک فل
ــت. ــده اس ــرده می ش ــه کار ب ــن ب ــره و آه نق

کاغــذ،  چــون   ابزار هایــی  هنــر  ایــن  در 
ــه  ــی، کمان ــه، اره، اره موی ــوب، مت ــب چ چس
ــر، چــوب  مشــبک، ســمباده، چکــش، گازانب
)تختــه ســه الیی(، آلومینیــوم، مــس و چــرم 
ــا  ــرح ی ــدا ط ــه در ابت ــود ک ــتفاده می  ش اس
خــط مدنظــر را بــر روی تختــه، فلــز یــا چــرم 
ــه اصلــی کار اســت، می چســبانند و  کــه زمین
پــس از بررســی و عامت گــذاری روی طــرح 
و بریــده شــدن نقــاط  بــا متــه ســوراخ شــده 
ــی  ــای اضاف ــی نقش ه ــا اره موی ــپس ب و س
بریــده می شــود.با توجــه بــه اهمیــت زیــادی 
کــه هنــر اصیــل مشــبک در میــان اصفهانی ها 
ــی  داشــته و از شــهرت و ســبک ســیاق باالی
ــم  ــه ســراغ اســتاد ابراهی برخــوردار اســت، ب
رهنمــا، یکــی از هنرمنــدان قدیمــی مشــغول 
بــه کار در ایــن رشــته، رفتیــم تــا از زبــان 
ــر  ــت هن ــاخت و پرداخ ــوه س ــا نح ــان ب ایش

مشــبک آشــنا شــویم. 

 استاد ضمن معرفی خودتان بفرمایید 
که اصوال هنر مشبک به چند نوع تقسیم 

می شود و این هنر در چه آثار و اماکنی 
کاربرد دارد؟

 بنــده ابراهیــم رهنمــا هســتم و بیش از ۴0 ســال 
ــت  ــر مشــبک فعالی ــت و هن ــه در صنع اســت ک
دارم. کار مــن در ایــن هنــر از ۲0 ســالگی در کنــار 
ــز  ــبک فل ــر روی مش ــا کار ب ــرم ب ــرادر بزرگ ت ب
)شــامل نقــره، مــس، برنــج و آهــن( آغــاز شــد و 
اکنــون بــه دلیــل عاقــه ای کــه بــه مشــبک فلــز 
دارم، در ایــن زمینــه فعالیــت بیشــتری می کنــم.
 بفرمایید کار بر روی فلز چه تفاوتی با 
کار بر روی چوب دارد و مهم ترین آثاری 
که تاکنون خلق کرده اید، در چه اماکنی 

بوده است؟
ــن  ــی و که ــی طوالن ــز دارای قدمت ــبک  فل  مش
اســت کــه اغلــب ایــن هنــر بــرای تزئیــن و 
مســاجد،  پنجره هــای  و  درهــا  زیبا ســازی 
بقــاء  معتبــر،  مقبره هــای  اماکــن  کاخ هــا، 
متبرکــه، وســایل زینتــی تجملــی،  قاب هــا و 
تابلوهــای نفیــس  خوشنویســی، انــواع لوســترها 
و ... بــه کار گرفتــه می شــود. طــرح و نقشــه 
مشــبک،  اغلــب از طرح هــای اســلیمی، ختایــی، 
خطــوط و نقــوش گرفتــه شــده و در مشــبک 
انــواع گــره چینی هــای  از  پنجره هــا  و  درهــا 
ــتفاده  ــری و ... اس ــاری، درودگ ــداول در معم مت
می شــود و کاربــرد مشــبک فلــز هــم در ســاخت 
ــارت  ــه مه ــاز ب ــه نی ــر اســت ک منقــل، ســپر و تب
خاصــی بــرای اســتفاده طــا و نقــره در فلــز 

ــت.  اس
ــده  ــار تولیدش ــی آث ــن تمام ــه م ــم ک ــد بگوی بای

مشــبک را دوســت دارم؛ امــا آنچــه همیشــه 
بــرای مــن مانــدگار اســت ســاخت درهــای حــرم 
مطهــر امــام رضــا)ع( و ســتون های ســالن 

ــت. ــی اس ــل عباس ــاس هت اج
بســیار خرســندم کــه بهتریــن دوران ســابقه 
هنــری خــود را صــرف کار در حــرم امــام رضا)ع(، 
حــرم امــام حســین)ع(، حضــرت عبــاس)ع( و 
ــه قــرآن  حضــرت زینــب)س( و همچنیــن جعب

ــرده ام. ــه ک ــت نویس در کعب دس

 به نظر شما اصوال هنرمندان صنایع 
دستی افراد ثروتمندی هستند؛ به ویژه در 

رشته و هنر شما که کمتر افرادی در این 
زمینه تخصص دارند؟

قطعــا می دانیــد کــه در اصفهــان معــدود افــرادی 
ــوده  ــغول ب ــبک مش ــر مش ــه  هن ــه ب ــتند ک هس
ابزارهــا و هزینه هــای بســیاری  بــه دلیــل  و 
ــدودی  ــراد مع ــان و اف ــر دارد، جوان ــن هن ــه ای ک
حاضرنــد ادامه دهنــده ایــن راه باشــند؛ چــه 
ــی  ــد بیشــتر و زندگ ــال درآم ــه دنب ــه ب بســا هم

بــا آســایش هســتند؛ ولــی  در شــغل مــا فقــط 
ــق.  ــد و عش ــت می کن ــق حکوم عش

شــاید بــه زبــان آوردن ایــن مطلــب بــرای شــما 
جــای تعجــب داشــته باشــد کــه بنــده بــا وجــود 
ــازه و  ــوز مغ ــر هن ــن هن ــت در ای ــال ها فعالی س
مــکان مناســبی کــه بتوانــم بــه کار خــود بپــردازم 
ــچ  ــن هی ــرای م ــر ب ــن هن ــون ای ــدارم و تاکن ن
دســتاورد و ثــروت بــه خصوصــی نداشــته اســت.   
 بیشترین مشکالتی که بر سر راه شما 

به عنوان هنرمند پیشکسوت مشبک 
وجود داشته، چیست؟ 

 بزرگ تریــن مشــکل در ایــن میــان حمایــت 
ــتی  ــع دس ــدان صنای ــئوالن از هنرمن ــردن مس نک
ســاله  عمــر۴0  طــول  در  متاســفانه  اســت. 
ــده ام  ــه حمایتــی از مســئوالن دی هنــری خــود ن
ــه قول هایشــان را شــاهد  ــان ب ــدی آن ــه پایبن و ن

ــوده ام.  ب
اســتاد ابراهیــم رهنمــا البتــه بــا ســوز و آه و 
ــخن  ــد، س ــوج می زن ــره اش م ــه در چه ــی ک غم
ــیاری  ــه بس ــت ک ــت اس ــد و از آن ناراح می گوی
از نیازهــای کاری اش را حتــی نمی توانــد بــا ایــن 

ــد. ــن کن ــه دارد، تامی ــی ک ــد اندک درآم
 و سخن آخر...

 پیشکســوتان هنــر مشــبک نیــاز بــه توجــه 
ــئوالن  ــژه مس ــه وی ــد توج ــا نیازمن ــد؛ آن ه دارن
بــرای معرفــی هنرشــان بــه اقصــی نقــاط جهــان 
و ایــران هســتند. بــه دلیــل بعضــی محدویت هــا 
ــارج  ــم در نمایشــگاه های خ ــی نمی توانی ــا حت م
از کشــور بــا دیگــر کشــور ها رقابــت کنیــم و ایــن 
مســئله بایــد از ســوی مســئوالن مــورد پیگیــری 

قــرار گیــرد. 

گفت وگوی کیمیای وطن با ابراهیم رهنما، استاد قدیمی هنر مشبک کاری

 ردای هنر اصفهانی ها 
از کعبه تا عتبات  

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان در همایــش 
تخصصــی بررســی فرصت هــای راه انــدازی کســب و کارهــای 
حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــا اشــاره بــه تبییــن 
ــاغل  ــایی مش ــات در شناس ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــگاه فن جای
ــن  ــی از مهم تری ــروزه یک ــت: ام ــد گف ــای جدی ــو و آموزش ه ن
پدیده هــای هــزاره ســوم رشــد چشــمگیر و روزافــزون IT و تأثیــر 

ــب زندگــی بشــر اســت.  ــر تمامــی جوان آن ب
ــدت  ــه ش ــه ب ــی ک ــی از جنبه های ــزود: یک ــی اف ــب جال ابوطال
تحــت تأثیــر ایــن پدیــده قــرار گرفتــه، بحــث مشــاغل و اشــتغال 
ــا  ــدون IT عم ــده ب ــال آین ــد س ــه در چن ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس

نمی تــوان کاری از پیــش بــرد.
وی بــا تاکیــد بــر تغییــرات شــتابان در حــوزه فنــاوری اطاعــات و 

ارتباطــات بــه نقــش و رســالت دســتگاه های اجرایــی نظیــر اداره 
کل فنــاوری اطاعــات اســتان و آمــوزش فنــی و حرفــه ای اشــاره 
ــرا  ــل اج ــق و قاب ــزی دقی ــکاری و برنامه ری ــتار هم ــرد و خواس ک
بــر اســاس نیــاز واقعــی و آینده نگــری در حــوزه IT بــا همــکاری 

ــط شــد.   همــه دســتگاه های ذی رب
ــه معرفــی سیاســت های جدیــد ســازمان آمــوزش فنــی و  وی ب
حرفــه ای کشــور و معرفــی بســته های حمایتــی در جهــت ایجــاد 
تضمیــن کیفیــت آمــوزش به ویــژه در فضــای مجــازی پرداخــت و 
از نشــان »نمــا« و »شــمیم«، شناســه یکپارچــه تولیــد محتــوای 

الکترونیکــی رونمایــی کــرد.
ــر از  ــز خب ــان نی ــتان اصفه ــات اس ــات و اطاع ــر کل ارتباط مدی
افتتــاح پــروژه Rx اســتان اصفهــان در هفتــه آینــده داد کــه نقش 
بســزایی در کیفیــت تبــادل داده در شــبکه ملــی انتقــال اطاعــات 

و اینترنــت ایفــا خواهــد کــرد.

مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان 
ــر  ــغ ب ــای 1، ۲ و ۳ بال ــاغ در فازه ــازی چهارب ــت: بدنه س گف
۲00 میلیــارد ریــال هزینــه اجرایــی داشــته و بــه همیــن میــزان 

بــرای تملــک آن هزینــه شــده اســت.
  حســین جعفــری ضمــن اشــاره بــه پــروژه بدنه ســازی شــرق 
چهاربــاغ عباســی اظهــار کــرد: ۴00 ســال پیــش محــور چهارباغ 
عباســی بــه عنــوان یکــی از باارزش تریــن فضاهــای شــهری در 

دنیــا مطــرح بوده اســت.
وی افــزود: در مســیر اجــرای طــرح بدنه ســازی چهاربــاغ ۴00 
ــداری  ــازه آن خری ــون ۲00 مغ ــه تاکن ــت ک ــود داش ــازه وج مغ
شــده و بــه تملــک شــهرداری درآمــده و ۲00 مغــازه دیگــر در 

ــداری و آزادســازی شــود. فــاز ۴ و 5 بایــد خری
مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان 

تصریــح کــرد: بدنه ســازی چهاربــاغ در فازهــای 1، ۲ و ۳ بالــغ 
ــن  ــه همی ــی داشــته و ب ــه اجرای ــال هزین ــارد ری ــر ۲00 میلی ب

میــزان بــرای تملــک آن هزینــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه فــاز پنجــم اجــرای ایــن طــرح در برنامــه 
ــای  ــک مغازه ه ــال تمل ــه و در ح ــرار گرفت ــهرداری ق کاری ش
واقع شــده در مســیر هســتیم، می گویــد: حجــم زیــادی 
از فعالیت هــای پــروژه بدنه ســازی چهاربــاغ در فــاز ۴ و 5 

اســت.
ــم در  ــرح مه ــن ط ــه ای ــده ک ــی ش ــت: پیش بین ــری گف جعف
ــه زمــان خــاص  ــه اتمــام برســد؛ البت برنامــه اصفهــان 1۴00 ب
خــود را نیــاز دارد و بــه دلیــل وجــود مباحــث تملــک نمی تــوان 
ــاغ مشــخص  ــرای اتمــام پــروژه بدنه ســازی چهارب زمانــی را ب

کــرد.

  جشــنواره تولیــدات رســانه ای 1۲0 ثانیــه ای بــا موضــوع 
ــزار  ــان برگ ــر در اصفه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام

می شــود.
دبیــر جشــنواره تولیــدات رســانه ای 1۲0 ثانیــه ای بــا 
ــن  ــرای ای ــده ب ــر گرفته ش ــات در نظ ــه موضوع ــاره ب اش
جشــنواره ابــراز داشــت: معرفــی منکراتــی ماننــد قاچــاق 
کاال، حاشیه نشــینی، طــاق، باندهــای فســاد و فحشــا، 
مــواد مخــدر، ریــا، ربــا و دزدی، ترویــج معروفــات ماننــد 
ــه،  ــاب رجــوع، صداقــت در کار، صدق ــم ارب ازدواج، تکری
حجــاب، احتــرام بــه والدیــن، صبــر، اســتقامت، ایثــار، 
ــه از  ــادت خالصان شــهامت، شــهادت، حــج، زکات و عب

جملــه موضوعــات مهــم ایــن جشــنواره اســت.
ــه راهکارهــای متفــاوت در   ماجــد گــودرزی افــزود: ارائ
راســتای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه از 

اهــداف جشــنواره اســت.
گــودرزی بــا بیــان اینکــه هــدف مــا بحــث تولیــد محتــوا 
در زمینــه امــر بــه معــروف اســت، تاکیــد کــرد: بــر ایــن 
ــا  ــه ب ــی هــر هفت اســاس یــک برنامــه چالشــی رادیوی
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــا ام ــاط ب ــوع در ارتب ــک موض ی
ــوع  ــا موض ــه ب ــن هفت ــه ای ــود ک ــد می ش ــر تولی از منک
ــود و مــردم، مســئوالن و  ــرورش خواهــد ب آمــوزش و پ
ــان  ــاط بی ــن ارتب کارشناســان دیدگاه هــای خــود را در ای

می کننــد.
 وی بــا بیــان اینکــه جشــنواره دارای دو بخــش دیــداری 
و شــنیداری اســت، اضافــه کــرد: مهلــت ارســال آثــار بــه 
ایــن جشــنواره تــا ۲0 آذرمــاه 96 اســت و نحــوه ارســال 
ــانی  ــه نش ــنواره ب ــایت جش ــق س ــا از طری ــز تنه ــر نی اث

اینترنتــی 1۲0fest.ir اســت.

Z.Rahmani@eskimia.ir
زهرا رحمانیگروه اصفهان

ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــروش ش ــی و ف ــس بازاریاب رئی
اصفهــان گفــت: محصــول »حــال ۴0۲« ایــن شــرکت 
بــه کشــورهای پاکســتان، عــراق، امــارات و هنــد صــادر 

می شــود.
ابراهیــم کاویانی پــور بــا بیــان اینکــه نخســتین محمولــه 
صادراتــی پاالیشــگاه در ســال گذشــته بــه کشــور 
پاکســتان بــوده اســت، اظهــار داشــت: شــرکت پاالیــش 
نفــت اصفهــان بــا توجــه بــه محدودیــت بــازار داخلــی و 
اشــباع ایــن بــازار، توســعه بــازار فرآورده هــای نفتــی در 
ــتراتژی های  ــی از اس ــوان یک ــه عن ــور را ب ــارج از کش خ
ــن  ــرار داده و در ای ــود ق ــتورکار خ ــرکت در دس کان ش

ــه  ــد رو ب راســتا طــی ســال گذشــته ضمــن حفــظ رون
رشــد محموله هــای صادراتــی، تنــوع بخشــیدن بــه 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــی را نی ــدف صادرات ــای ه بازاره

ــال کــرده اســت. ــازار دنب اهــداف توســعه ب
ــی  ــای صادرات ــه بازاره ــه ورود ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــرکت، متضم ــد ش ــش درآم ــن افزای ــد ضم می توان
ــش  ــع افزای ــی مواق ــروش و در بعض ــطح ف ــظ س حف
ــدی شــرکت باشــد  ــای تولی ــروش فرآورده ه ــزان ف می
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــر ش ــال حاض ــه داد: در ح ادام
اصفهــان محصــوالت خــود همچــون وکیــوم باتــوم 
ــایکل  ــورس کاال و آیزوریس ــوب کات را در ب ــرد و ل گوگ
ــه  ــرژی ب ــورس ان ــدی را در ب ــای تولی ــواع حال ه و ان

فــروش می رســاند.

 اجرای فازهای ۱ تا ۳ بدنه سازی چهارباغ 
با 400میلیارد ریال اعتبار

توسعه صادرات »حالل 40۲« شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به کشورهای منطقه

 راه اندازی تیم های مشترک پلیس 
و آموزش و پرورش در اصفهان 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از راه انــدازی تیم هــای مشــترک ایــن 
ــر ســرویس های مــدارس  ــه منظــور نظــارت ب ــرورش ب ــا آمــوزش و پ فرماندهــی ب

خبــر داد.
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت دانش آمــوزان و جلوگیــری 
ــدارس  ــایی م ــل بازگش ــرای فص ــس ب ــای پلی ــی از اولویت ه ــک، یک ــروز ترافی از ب
ــژه ای در 10  ــی وی ــی و ترافیک ــای انتظام ــور طرح ه ــن منظ ــه همی ــت: ب ــت گف اس
ــرای  ــای الزم ب ــود و پیش بینی ه ــته می ش ــرا گذاش ــه اج ــاه ب ــی مهرم روزه ابتدای
ــژه مــدارس حاشــیه خیابان هــا انجــام  اســتقرار نیروهــا در نزدیکــی مــدارس، به وی

شــده اســت.
وی افــزود: خطــرات ســاختمان های نیمه ســاز در کنــار مــدارس، انتخــاب و گزینــش 
ــده ســرویس های مــدارس  ــات شــرکت های اداره کنن راننده هــای ســرویس و تخلف

از جملــه مســائل مــورد توجــه در زمــان بازگشــایی مــدارس اســت.
معــاون اجتماعــی درخصــوص تخلــف شــرکت های اداره کننــده ســرویس مــدارس 
ــوزان  ــام دانش آم ــه از ثبت ن ــده ک ــر داده ش ــرکت ها تذک ــن ش ــه ای ــا ب ــت: باره گف
بیشــتر از ظرفیــت خــودرو، خــودداری کننــد؛ امــا بــاز هــر ســال شــاهد تخلــف ایــن 

ــوزان  ــرای دانش آم ــرات و آســیب هایی ب ــروز خط ــث ب ــه باع شــرکت ها هســتیم ک
می شــوند.

ــا  ــد ت ــرر ش ــه مق ــن جلس ــه در ای ــق صورت گرفت ــا تواف ــت: ب ــی گف ــرهنگ کریم س
ــدارس  ــرویس های م ــر س ــرورش ب ــوزش و پ ــس و آم ــترکی از پلی ــای مش تیم ه
ــا متخلفیــن  نظــارت کننــد و تخلفــات آن هــا توســط پلیــس راهــور ثبــت شــود و ب

ــرد. ــی صــورت گی برخــورد قانون
ــی  ــدارس در انتظام بخش ــران م ــوان مدی ــتفاده از ت ــه اس ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
ــه  ــن زمین ــرد و گفــت: در ای ــگام خــروج از مــدارس اشــاره ک ــراد و خودروهــا هن اف
مدیــران مــدارس ملــزم شــدند کــه افــرادی را بــرای ایــن منظــور بــه کار بگیرنــد تــا 
دانش آمــوزان هنــگام تعطیلــی مــدارس بــا انضبــاط و احتیــاط بیشــتر خــارج شــوند.

ســرهنگ کریمــی همچنیــن از اجــرای طــرح آمــوزش همگانــی و پیشــگیرانه بــرای 
دانش آمــوزان، مربیــان و اولیــای آن هــا همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی در ســطح 
مــدارس اســتان خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح کارشناســان انتظامــی بــا حضــور 
ــیب های  ــدات و آس ــوص تهدی ــدارها درخص ــا و هش ــه توصیه ه ــه ارائ ــدارس ب در م
ــد.وی تصریــح کــرد:  اجتماعــی از جملــه فضــای مجــازی و مــواد مخــدر می پردازن
ــدارس از نمایشــگاه دائمــی پلیــس  ــوزان م ــد دانش آم ــرای بازدی هماهنگــی الزم ب
مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــز انجــام گرفتــه کــه در ایــن نمایشــگاه اطاعــات مناســب 

در زمینــه آشــنایی بــا عواقــب مصــرف مــواد مخــدر ارائــه می شــود.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

اهدای بسته های حمایتی به 
دانش آموزان نیازمند سمیرم

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســمیرم 
ــی و از  ــر تحصیل ــرح مه ــرای ط ــتای اج ــت: در راس گف
محــل موقوفــه صــدرای شــهر ســمیرم، 17 بســته 
حمایتــی بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد ایــن شــهر توزیــع 

می شــود.
ــه نزدیــک  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــاری اظه ارســان جب
بــودن مهرمــاه و بازگشــایی مــدارس، اداره اوقــاف و 
ــت  ــت حمای ــمیرم در جه ــتان س ــه شهرس ــور خیری ام
ــه  ــرای امینان ــن اج ــد و همچنی ــوزان نیازمن از دانش آم
ــل  ــا از مح ــر دارد ت ــش در نظ ــان نیک اندی ــات واقف نی
موقوفــه صــدرای شــهر ســمیرم همچــون  درآمــد 
ــن  ــی را در ای ــر تحصیل ــرح مه ــته، ط ــال های گذش س

ــد. ــرا کن ــتان اج شهرس
ــوازم  ــته ل ــداد 17 بس ــتا تع ــن راس ــزود: در همی وی اف
تحریــر بــه ارزش بیــش از 7 میلیــون ریــال بــرای 
ــه  ــده ک ــه ش ــوزان تهی ــی دانش آم ــال تحصیل ــک س ی
ایــن بســته شــامل کیــف، دفتــر، مــداد، مــداد رنگــی، 
دفترچــه یادداشــت و... اســت کــه همــه ایــن اقــام از 
ــر اســاس ارزش هــای اســامی  ــی و ب محصــوالت ایران
توســط معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان اصفهــان تهیــه شــده و در اختیــار 

ــه اســت. ــرار گرفت ــاف ســمیرم ق اداره اوق

پایان سومین جشنواره انگور 
روستای حسن رباط میمه 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــه اینکــه جشــنواره انگــور  ــا اشــاره ب ــان ب اســتان اصفه
روســتای حســن ربــاط میمــه بــا هــدف افزایــش شــور 
و نشــاط کشــاورزان و توســعه فرهنــگ بوم گــردی 
ــاغ انگــور در بخــش  ــار ب برگــزار شــده، گفــت: ۳00 هکت
میمــه وجــود دارد کــه از هــر هکتــار، 6 تــا 10 تــن از ایــن 

ــود. ــت می ش ــول برداش محص
فریــدون اله یــاری افــزود: حــدود ۴0 درصــد ایــن انگــور 
ــد و  ــوره می رس ــد غ ــوری و 10 درص ــرف تازه خ ــه مص ب
50 درصــد هــم بــه کشــمش و شــیره تبدیــل می شــود.

رونمایی از طرح تحول راهبردی 
دانشگاه صنعتی اصفهان

همزمــان بــا چهلمیــن ســال تاســیس دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان طــرح تحــول راهبــردی ایــن دانشــگاه رونمایی 

. شد
رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در آییــن رونمایــی 
از طــرح تحــول ایــن دانشــگاه هــدف از برگــزاری 
ــائل  ــه مس ــگاه ب ــا و ن ــی چالش ه ــن را بررس ــن آیی ای
راهبــردی  برنامــه تحــول  دانشــگاه کــه خاســتگاه 
محســوب می شــوند، دانســت و گفــت: ســرمایه ۴0 
ســاله ایــن دانشــگاه، منشــأ تحــول و رشــد بیشــتر در 

ــت. ــده اس آین
ــودن  ــی ب ــزود: علم ــمی اف ــود مدرس هاش ــید محم س
ــردی و  ــن رویکردهــای علمــی، کارب ــر آخری ــی ب و مبتن
قابــل اجــرا بــودن برنامه هــا بــا مشــارکت جمعــی جدی 
ــن برنامــه اســت. ــم ای دانشــگاهیان از ویژگی هــای مه

وی گفــت: ایــن طــرح در قالــب مشــارکت مســتقیم 60 
ــد و غیرمســتقیم تمامــی  ــت علمــی و کارمن عضــو هیئ
ــا حــدود 7  ــان ب دانشــگاهیان دانشــگاه صنعتــی اصفه
ــه  ــگاه ب ــا و ن ــتگاه چالش ه ــا خاس ــاعت کار ب ــزار س ه

مســائل دانشــگاه اســت.

پایان سیزدهمین کنگره 
بزرگداشت کلیم کاشانی 

ســیزدهمین کنگــره بزرگداشــت کلیــم کاشــانی، شــاعر 
و همایــش سراســری  یازدهــم  قــرن  پارســی گوی 

ــت. ــان یاف ــان پای ــز« در کاش ــا پایی ــفر ب »همس
دبیــر ســیزدهمین کنگــره بزرگداشــت کلیــم کاشــانی و 
همایــش سراســری »همســفر بــا پاییــز« بــا اشــاره بــه 
اینکــه ایــن همایــش در دو بخــش شــعر و مقالــه برگزار 
شــد، گفــت: حــدود 100 مقالــه و شــعر بــه دبیرخانــه این 
ــن  ــه در ای ــه ۳۲ شــعر و ۳ مقال ــره ارســال شــد ک کنگ

دوره برگزیــده شــد.
ــم  ــب کلی ــه ابوطال ــه ا ینک ــاره ب ــا اش ــیدا ب ــا ش علیرض
کاشــانی، پایه گــذار ســبک اصفهانــی از ســخنوران و 
ــوان  ــت: دی ــه اســت، گف شــاعران مشــهور عصــر صفوی
کلیــم شــامل 10 هــزار بیــت شــعر اســت و مثنوی هــای 
ــان آن هــا  ــز حــدود ۲ هــزار بیــت اســت کــه از می او نی
»فتوحــات شــاه جهــان« و »پادشــاه نامه« در بحــر 

ــت. ــهورترین اس ــارب، مش متق

تمدید ارسال مقاله به چهارمین 
کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

دبیرخانــه چهارمیــن کنفرانــس ملــی مهندســی بــرق 
ــک،  ــرق، الکترونی ــندسی ب ــرد: مهـ ــام ک ــران اع ای
ــرل، قــدرت، مهندســی فشــار قــوی،  ــرات، کنت مخاب
مهندســی کامپیوتــر، هــوش مصنوعــی، منطــق 
فــازی، معمــاری کامپیوتــر، فنــاوری اطاعــات و 
ارتباطــات  و  انتقــال  سیســتم های  و  ارتباطــات 
ــی دو روزه  ــش مل ــن همای ــای ای هوشــمند، محوره

ــت. اس

و  ثبت نــام  مقالــه،  ارســال  بــرای  عاقه منــدان 
کســب اطاعــات بیشــتر بــه نشــانی اینترنتــی

iaun.ac.ir                  مراجعــه کننــد. آخریــن مهلت 
ــا ۲5  ــام ت ــوده و ثبت ن ــا اول بهمــن ب ــه ت ارســال مقال

بهمــن تمدید شــده اســت. 

،،
چه بســا همه به دنبال درآمد بیشــتر 
و زندگــی بــا آســایش هســتند؛ ولــی  
در شــغل مــا فقــط عشــق حکومــت 

می کنــد و عشــق
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 فرمانــدار اردســتان گفــت: میــزان بیــکاری 
هم اکنــون در ایــن شهرســتان 9.7 درصــد 
اســت و می کوشــیم بــا ایجــاد اشــتغال در 
برنامــه ششــم توســعه ایــن رقــم بیشــتر 

کاهــش یابــد.
علیرضــا غیــور شــمار شــاغان در ایــن 
ــام  ــر اع ــزار و 97۴ نف ــتان را 1۲ ه شهرس

کــرد و افــزود: 11 هــزار و 1۲7 نفــر از ایــن 
عــده مــرد و بقیــه بانــوان هســتند؛ از ایــن 
تعــداد 10 هــزار و 168 نفــر در بخــش 
خصوصــی و بقیــه نیــز در بخــش دولتــی 

ــتند. ــه کار هس ــغول ب مش
وی افــزود: طرح هــای بــزرگ صنعتــی 
تولیــد  و  مقواســازی  فــوالد،  ماننــد 

قطعــات خــودرو در ایــن شهرســتان در 
حــال تکمیــل هســتند کــه نیــاز بــه نیــروی 
متخصــص دارنــد و مرکــز فنــی و حرفــه ای 

آمادگــی الزم را بــرای آمــوزش دارد.
وی گفــت: حفــر بیــش از ۲70 حلقــه 
چــاه عمیــق و نیمه عمیــق در ســال های 
ــن ســطح آب هــای  ــن رفت گذشــته و پایی
روســتا   ۲۴0 تخلیــه  باعــث   زیرزمینــی 
ــهرها     ــه ش ــردم ب ــرت م ــه و مهاج و مزرع

ــت. ــده اس ش
توســعه  امــکان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کشــاورزی و دامــداری در اردســتان وجــود 
ــتغال  ــه اش ــگاه ب ــرد: ن ــح ک ــدارد، تصری ن
ــن  ــه کار در ای ــا زمین ــوض شــود ت ــد ع بای

ــود.  ــم ش ــتان فراه شهرس
خوشــبختانه در ۲ ســال گذشــته هیــچ 
ایــن  در  صنعتــی  تولیــدی  مجموعــه 
ــتگاه های  ــده و دس ــل نش ــتان تعطی شهرس

ایجــاد  و  ســرمایه گذاری  بــرای  اجرایــی 
تــاش  جدیــد  شــغلی  فرصت هــای 

نــد. کرده ا
ــد  ــزار و 558 واح ــک ه ــزود: ی ــور اف غی
ــون کار در  ــمول قان ــدی مش ــی تولی صنعت
ــد  ــت می کنن ــتان فعالی ــتان اردس شهرس
ــا بیــش از  ــن شــمار 17 واحــد ب ــه از ای ک
50 نفرنیــرو و بقیــه بــا یــک نفــر بــه باالتــر 

ــتند. ــت هس ــال فعالی در ح

میزان بیکاری در اردستان 9.7 درصد است 

جشنواره تولیدات رسانه ای ۱۲0 ثانیه ای در اصفهان  افتتاح پروژه Rx هفته آینده  در استان اصفهان
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کوتاه اخبار 
 هزار و 127 واحد صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــک  ــه ی ــه اینک ــا اشــاره ب ــاری ب چهارمحــال و بختی
و  چهارمحــال  در  صنعتــی  واحــد   ۱۲۷ و  هــزار 
ــن  ــر ای ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــال اس ــاری فع بختی
اســاس ۷۸ درصــد واحدهــای صنعتــی چهارمحــال 

و بختیــاری فعــال اســت.
واحدهــای  تعــداد  عنــوان کــرد:  امامــی  نعیــم 
ــال  ــاری در س ــال و بختی ــال چهارمح ــی فع صنعت

می یابــد. افزایــش  جــاری 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
پرداخــت  داد:  ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
تســهیالت رونــق تولیــد در اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

پایان پرونده حجاج 96 در کرمان 
ــان  ــان از پای ــتان کرم ــای اس ــر کل فرودگاه ه مدی
موفقیت آمیــز عملیــات حــج تمتــع ســال ۱396 در 
فــرودگاه بین المللــی آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی 

کرمــان خبــر داد.
 قاســم زاده در جمــع خبرنــگاران بــا اعــالم ایــن خبر 
گفــت: بــا لطــف و عنایــت خداونــد متعــال و تــالش 
شــبانه روزی تمامــی نهادهــا و ارگان هــای مســتقر در 
فــرودگاه کرمــان پروازهــای رفــت و برگشــت حــج 
تمتــع ســال 96 ایــن فــرودگاه بــا موفقیــت انجــام 
شــد کــه ایــن موضــوع جــز بــا وحــدت و انســجام 
یکپارچــه تمامــی ارگان هــای درگیــر در عملیــات حج 
تمتــع امســال امکان پذیــر نبــود و خــدا را شــاکریم 
ــتقبلین را از  ــران و مس ــت زائ ــتیم رضای ــه توانس ک

ــم. نحــوه خدمات رســانی کســب کنی

صدور 395 هزار کارت هوشمند ملی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل ثبــت احــوال چهارمحــال و بختیــاری 
ــت  ــی در دول گفــت: 395 هــزار کارت هوشــمند مل

ــد. ــادر ش ــتان ص ــن اس ــم در ای یازده
ــن  ــدور ای ــا ص ــرد: ب ــد ک ــور تاکی ــی رفیع پ محمدعل
و  چهارمحــال  در  ملــی  هوشــمند  تعــداد کارت 
ــه  ــه نخســت کشــور را ب ــن اســتان رتب ــاری ای بختی

خــود اختصــاص داد.
وی افــزود: پیــش از دولــت یازدهــم تنهــا 5۸4 
و  چهارمحــال  در  ملــی  هوشــمند  قطعــه کارت 
بختیــاری صــادر و بــه متقاضیــان تحویــل داده 

ــود. ــده ب ش
درصــد  تاکنــون 5۷.3  تصریــح کــرد:  رفیع پــور 
بختیــاری کارت  و  واجــدان شــرایط چهارمحــال 

هوشــمند ملــی خــود را دریافــت کرده انــد.
وی یــادآور شــد: در نیمــه نخســت امســال 3 
هــزار و 44 فقــره شناســنامه صــادر شــده کــه ایــن 
میــزان در ســال گذشــته 6۲ هــزار و 553 مــورد 

ــت. ــوده اس ب

کاهش تصادفات فوتی یزد 
 رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی یــزد بــا اشــاره 
بــه لــزوم ارتقــای فرهنــگ رانندگــی در بیــن مــردم 
گفــت: اجــرای طرح هــای ترافیکــی در کاهــش 

تصادفــات فوتــی مؤثــر بــوده اســت.
ــا بیــان اینکــه آمــار  ســرهنگ منصــور جمشــیدی ب
ــا کاهــش چشــمگیری  ــزد ب ــی در ی ــات فوت تصادف
ــای  ــرای طرح ه ــت: اج ــار داش ــوده، اظه ــراه ب هم
ترافیکــی در ســطح شــهر و بعضــی اقدامــات دیگــر 
ــب  ــی موج ــاخت های رانندگ ــود زیرس ــه بهب از جمل

ــی شــده اســت. ــات فوت کاهــش تصادف
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین تصادفــات در ســطح 
شــهر و تلفــات ناشــی از آن بــه موتورســواران و 
ــه داد: متاســفانه  ــوط می شــود، ادام ــان مرب نوجوان
ســوی  یــک  در  شــهری،  تصادفــات  عمــده  در 
ــی  ــه نوع ــه ب ــد ک ــرار دارن ــوارانی ق ــه موتورس حادث

کرده انــد. قانون گریــزی 

حمایت خیران از مدارس 
شبانه روزی چهارمحال و بختیاری 

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری 
از حمایــت خیــران از مــدارس شــبانه روزی چهارمحــال 
و بختیــاری در مناطــق محــروم ایــن اســتان خبــر 

داد. 
ــران از  ــت خی ــه حمای ــاره ب ــا اش ــدی ب ــروز امی به
مــدارس شــبانه روزی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
ــدارس  ــه م ــال ب ــون ری ــران ۱۲۰ میلی ــت: خی داش
کمــک  بختیــاری  و  چهارمحــال   شــبانه روزی 

کردند.
وی عنــوان کــرد: ۱۲۰ میلیــون کمــک خیــران بــرای 
تجهیــز مــدارس شــبانه روزی عشــایری اســتان 

ــد. ــه ش ــاری هزین ــال و بختی چهارمح
وی تاکیــد کــرد: بایــد از ظرفیت هــای مختلــف 
بــرای توســعه مــدارس شــبانه روزی در مناطــق 

ــت. ــره گرف ــروم به مح

احیای عروسک های پارچه ای در ابرکوه 
ســاخت  هنــر  احیــای  بــا  ابرکوهــی  محقــق 
ــتغال  ــه اش ــته زمین ــه ای توانس ــک های پارچ عروس

۱۰ نفــر را فراهــم کنــد.
محقــق و پژوهشــگر ابرکوهــی بــا احیــای هنــر 
ــه  ــته زمین ــه ای توانس ــک های پارچ ــاخت عروس س

ــد.  ــم کن ــر را فراه ــتغال ۱۰ نف اش
اکرمــی ســادگی کــم هزینــه بــودن و داشــتن 
حجــاب اســالمی را از جملــه ویژگی هــای ایــن 

برشــمرد. زیبــا  عروســک های 
ایــن هنــر دســتی هــر چقــدر هــم کــه ســاده اســت 
ــی و  ــگران داخل ــتقبال گردش ــورد اس ــون م ــا اکن ام
خارجــی قــرار گرفتــه اســت. در گویــش قدیــم 
ــی  ــای اضاف ــی تکه پارچه ه ــه معن ــل« ب ــوه »ُج ابرک

ــود. ــه ب در خان

ساشــا ریاحــی مقــدم، معــاون میــراث 
فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
در  یــزد،  اســتان  و گردشــگری  دســتی 
ــه  ــل ب ــاره مراح ــران« درب ــا »ای ــو ب گفت و گ
ــزد  ــی رســاندن شــهر تاریخــی ی ــت جهان ثب
ــاب  ــا«، ارزی ــا کوری ــت: »ماریان ــار داش اظه
از  بازدیــد  در  یونســکو،  ســازمان جهانــی 
ســال گذشــته  در  یــزد  تاریخــی  بافــت 
ایرادهایــی گرفــت کــه چنــد مــاه بــرای رفــع 
ــت  ــه ثب ــت ب ــا درنهای ــد ت ــالش ش ــا ت آن ه
ــت  ــی باف ــت جهان ــا ثب ــد. ب ــی انجامی جهان
تاریخــی یــزد، ایــن شــهر بیــش از گذشــته 
بــه جهانیــان معرفــی شــده و زمینــه جــذب 
ــده  ــم آم ــه اســتان فراه بیشــتر گردشــگر ب

ــت.  اس
ــه  ــی ک ــه از زمان ــاره اینک ــدم درب ریاحــی مق
ــده  ــی ش ــت جهان ــزد ثب ــی ی ــت تاریخ باف
افزایــش گردشــگران مشــهود بــوده یــا خیــر، 
گفــت: خوشــبختانه اســتقبال گردشــگران از 
ــاق  ــن اتف ــل از ای ــا قب ــزد ت شــهر تاریخــی ی
مهــم هــم خــوب بــود؛ حــال آنکــه بــا ایــن 
رخــداد مهــم اســتقبال افزایــش خواهــد 
داشــت و بایــد منتظــر آغــاز ســال میــالدی 

جدیــد باشــیم؛ زیــرا بیشــتر گردشــگران مــا 
ــو  ــال ن ــالت س ــتند و در تعطی ــی هس خارج

ــد.  ــفر می کنن ــزد س ــه ی ــالدی ب می

ــدن  ــت جهانی ش ــتای ثب ــزود: در راس وی اف
ــای تخصصــی تشــکیل شــد  ــزد کارگروه ه ی
ــانی  ــالمت و اطالع رس ــای س ــا در بخش ه ت
آمــوزش  شــهری  زندگــی  درخصــوص 
ببیننــد و بــه ارائــه خدمــات بپردازنــد. تمــام 
راســتای  در  هــم  مرتبــط  دســتگاه های 
ــت  ــس از ثب ــگر پ ــذب گردش ــت از ج حمای
ــه  ــف ب ــزد موظ ــی ی ــت تاریخ ــی باف جهان

خصــوص  ایــن  در  برنامه هایــی  اجــرای 
ــتانداری  ــق اس ــه زودی از طری ــه ب ــدند ک ش

ــد. ــد ش ــالغ خواه ــا اب ــه آن ه ب
 استقبال مردم از ایجاد 

اقامتگاه های بوم گردی
ــراث  ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می مع
و گردشــگری  فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــاره اینکــه بــرای بهترشــدن  اســتان یــزد درب
بهتــر  و خدمات دهــی  هتل هــا  وضعیــت 
بعــد از ایــن اتفــاق مهــم چــه کارهایــی 
داریــد،  برنامه هایــی  چــه  یــا  کردیــد 
ــه  ــه ب ــی ک ــبختانه زمان ــرد: خوش ــح ک تصری
 دنبــال ثبــت جهانــی یــزد بودیــم، تمــام 
ــن موضــوع را  ــا ای ــط ب ــی مرتب ــور زیربنای ام
انجــام دادیــم؛ بــه  عنــوان نمونــه شــروع بــه 
ســاخت چنــد هتــل 4 و 5 ســتاره در نقــاط 
ــون در  ــه هم اکن ــم ک ــتان کردی ــف اس مختل

ــت.  ــام اس ــال انج ح
از طرفــی واحدهــای بوم گــردی را گســترش 
دادیــم. در ایــن زمینــه بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــل خانه هــای تاریخــی  ــه تبدی اشــاره کــرد ک
بــه اقامتگاه هــای بوم گــردی مــورد اســتقبال 

مــردم قــرار گرفــت. 

مــردم  اســتقبال  بــه  مقــدم  ریاحــی 
ــه  ــود ب ــای خ ــر خانه ه ــرای تغیی ــی ب محل
و  کــرد  اشــاره  بوم گــردی  اقامتگاه هــای 
یــادآور شــد: برخــی از بومیــان یــزد بــه 
 طــور خودجــوش خانه هــای خــود را بــا 
ــوز  ــن مج ــا گرفت ــی ب ــرات جزئ ــی تغیی کم
از اداره میــراث فرهنگــی اســتان تبدیــل 
بــه واحــد بوم گــردی کرده انــد کــه ایــن 
ــفر  ــان اوج س ــی در زم ــک بزرگ ــدام، کم اق
ــرا در  ــت؛ زی ــداران اس ــه هتل ــگران ب گردش
ایــن زمــان بیشــتر هتل هــا تکمیــل ظرفیــت 
می شــوند و مجبوریــم باقــی گردشــگران 
هدایــت  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  بــه  را 
کنیــم. از ســوی دیگــر تبدیــل خانه هــای 
ــه  ــردی و ارائ ــای بوم گ ــه اقامتگاه ه ــردم ب م
خدمــات ســنتی بــه همــراه پخــت غذاهــای 
محلــی موجــب اشــتغال زایی بــرای جوانــان 

ــت.  ــده اس ــز ش ــای کار نی جوی

ــی  ــت جهان ــا ثب ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــتر  ــذب بیش ــرای ج ــتی ب ــهر خش ــن ش ای
گردشــگر چــه داخلــی و چــه خارجــی بایــد 
باشــیم،  داشــته  بلندمــدت  برنامه هــای 
ــالوه  ــم ع ــالش کنی ــد ت ــرد: بای ــح ک تصری
بــر شــهر یــزد بــه  عنــوان مرکــز اســتان 
بــرای  هــم  را  اســتان  شــهرهای  دیگــر 
جــذب گردشــگر آمــاده کنیــم. در حــال 
حاضــر برنامه هایــی را بــرای آماده ســازی 
شــهرهای »میبــد« و »اردکان« بــرای جــذب 
گردشــگر داریــم کــه امیدواریــم بــه زودی بــه 

ــد. ــق برس ــه تحق مرحل
ــزوم ســاماندهی بافــت  ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
بــرای  خاطرنشــان کــرد:  یــزد  تاریخــی 
ــدت،  ــای کوتاه م ــم برنامه  ه ــن مه ــق ای تحق
گرفتــه  نظــر  در  بلندمــدت  و  میان مــدت 
دســتگاه های  همــکاری  بــا  کــه  شــده 

مربوطــه محقــق خواهــد شــد.

بیست ودومین اثر تاریخی جهان، آینده متفاوتی را پیش رو خواهد داشت

خیز یزد برای جذب میلیونی 
گردشگران داخلی و خارجی

ــت: ۱4.6  ــاری گف ــال و بختی ــایر چهارمح ــور عش ــر کل ام مدی
ــه  ــد ک ــکیل می دهن ــایر تش ــتان را عش ــت اس ــد از جمعی درص
چهارمحــال و بختیــاری پــس از اســتان فــارس، دومیــن اســتان 

عشایر نشــین کشــور محســوب می شــود. 
یحیــی حســین پور اظهــار کــرد: در ســال جــاری حــدود 6 میلیــارد 
ــره  ــش زنجی ــور افزای ــه منظ ــت ب ــهیالت ارزان قیم ــان تس توم
تولیــد بــرای عشــایر اســتان پیش بینــی شــده کــه بخشــی از آن 

ــان ســال اعطــا می شــود.  ــا پای پرداخــت و بقیــه آن ت
وی افــزود: ایــن تســهیالت بــا هــدف پــروار دام و تامیــن علوفــه، 
افزایــش تولیــد گوشــت قرمــز، جلوگیــری از فــروش زودرس دام 
عشــایر و حــذف دالالن و واســطه ها و کمــک بــه اقتصــاد جامعــه 

عشــایری اعطــا می شــود. 
حســین پور گفــت: ایــن تســهیالت بــه یــک هــزار خانــوار 

عشــایری اســتان اعطــا خواهــد شــد. 
ــه اینکــه جمعیــت عشــایر اســتان بیــش از ۱4  ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــر جمعی ــزار و 39 نف ــب ۱۲6 ه ــوار در قال ــزار و 65۷ خان ه
اســت، تصریــح کــرد: ۱4.6 درصــد از جمعیــت اســتان را عشــایر 
تشــکیل می دهنــد کــه چهارمحــال و بختیــاری پــس از اســتان 

ــت.  ــور اس ــین کش ــتان عشایر نش ــن اس ــارس، دومی ف
ــه  ــت و رتب ــه دوم جمعی ــت: عشــایر اســتان، رتب حســین پور گف
اول تراکــم در واحــد ســطح را در بیــن اســتان های عشایر نشــین 

کشــور دارنــد. 
ــزار رأس  ــون و ۷۰۰ ه ــک میلی ــودن ی ــه دارا ب ــاره ب ــا اش وی ب
دام عشــایر اســتان خاطرنشــان کــرد: ۲5 درصــد گوشــت قرمــز 
و فرآورده هــای دامــی اســتان توســط ایــن جامعــه آســیب پذیر 

تولیــد می شــود. 

مدیــر کل اداره امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد، فرمانــده ســپاه 
ــه،  ــی  فقی ــی ول ــئول نمایندگ ــان، مس ــتان فارس ــه شهرس ناحی
معاونــت فرهنگــی و ســپاه ایــن شهرســتان بــا یکدیگــر دیــدار 
ــک  ــت های بان ــن سیاس ــتای تبیی ــدار در راس ــن دی ــد. ای کردن
مهــر اقتصــاد در زمینــه بانکــداری اســالمی و اقتصــاد مقاومتــی 

صــورت گرفــت.
در ابتــدای ایــن دیــدار، شــهاب زارعــی ضمــن اشــاره بــه 
فعالیت هــای صورت گرفتــه از ســوی بانــک مهــر اقتصــاد 
چهارمحــال و بختیــاری در حــوزه بانکــداری اســالمی اظهــار کرد: 
ــر حســب نیــاز مشــتری تســهیالت پرداخــت  در ایــن بانــک ب

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بانک مهــر اقتصــاد نیاز و درخواســت 
مشــتری بــا تســهیالت مدنظــر وی تطبیق داده شــده و ســپس 

اقــدام بــه پرداخــت وام می شــود، افــزود: بــه عبــارت دیگــر بــا 
ایــن اقــدام از صوری ســازی و دیگــر معضالتــی کــه در جامعــه 

بانکــی امــروز فــراوان اســت جلوگیــری می شــود.
ــال  ــاد چهارمح ــر اقتص ــک مه ــعب بان ــور ش ــر کل اداره ام مدی
و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: اگــر تســهیالت دریافتــی از 
ــه  ســوی مشــتریان در جــای خــود مصــرف نشــوند، منجــر ب

ربــا می شــود.
در ادامــه ایــن دیــدار موســی انصــاری، فرمانــده ســپاه ناحیــه 
ــک  ــوب بان ــات خ ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان فارس شهرس
مهــر اقتصــاد چهارمحــال و بختیــاری در زمینــه نشــر فرهنــگ 
بانکــداری اســالمی اظهــار کــرد: خوشــبختانه تاکنــون در 
ــا در  ــدون رب ــداری ب ــازی بانک ــی و فرهنگ س ــث فرهنگ مباح
ــت . ــه اس ــورت گرفت ــادی ص ــای زی ــبت ها، کاره ــه مناس هم

محمدرضــا میرجلیلــی، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
ــات  ــاره تحقیق ــه درب ــخنانی ک ــه س ــاره ب ــا اش ــزد، ب ــی ی صدوق
ــت:  ــار داش ــده، اظه ــام ش ــزد انج ــه در ی ــج تراریخت ــورد برن درم
نتایــج فــاز اول مصــرف محصــوالت تراریختــه بــر روی حیوانــات 

مشــخص شــده اســت.
وی عنــوان کــرد: در پــی انجــام آزمایــش بــر روی برنــج تراریختــه 
ــانه ها  ــی از رس ــبهاتی در بعض ــات و ش ــگاه، ابهام ــن دانش در ای
ــانی الزم  ــه اطالع رس ــن زمین ــت در ای ــه الزم اس ــده ک ــرح ش مط

انجــام شــود.
میرجلیلــی بیــان کــرد: مرکــز تحقیقــات ســالمت و ایمنــی غــذای 
ــدد  ــاالت متع ــی مق ــا ارزیاب ــروری ب ــی م ــگاه  گزارش ــن دانش ای
ــی از  ــه حاک ــرده ک ــر ک ــی منتش ــی و خارج ــر داخل ــی معتب علم
ــوب ناشــی از مصــرف  ــوارض مضــر و نامطل مشــاهده نشــدن ع

ــه اســت. ــج تراریخت برن
روی  آزمایش هــای جداگانــه ای  آن  بــر  عــالوه  افــزود:  وی   
ــه  ــده ک ــام ش ــز انج ــن مرک ــط ای ــگاهی توس ــات آزمایش حیوان
طبــق نتایــج فــاز یــک، تاکنــون هیــچ عارضــه ســوء یــا مضــری 
ــده؛  ــاهده نش ــه مش ــج تراریخت ــا برن ــده ب ــات تغذیه ش در حیوان
ــده  ــه در آین ــوده ک ــل ب ــاز دو در دســت تکمی ــج ف ــن نتای همچنی

نزدیــک منتشــر می شــود.
مصــرف  و  تولیــد  بی گمــان  خاطرنشــان کــرد:  میرجلیلــی 
ــیاری  ــان بس ــان و مخالف ــه موافق ــی تراریخت ــوالت غذای محص
دارد و الزم اســت اهالــی رســانه کــه عهــده دار روشــنگری و 
آگاهی بخشــی مــردم هســتند، در مقوله هــای مهمــی از ایــن 
دســت، فــارغ از جوســازی ها مراکــز علمــی و پژوهشــی را منبــع 

ــد. ــرار دهن ــش ق ــات خوی ــب اطالع کس

ــه ای  ــت بودج ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــر رودری ب ــر جعف دکت
ــوزه  ــرد: در ح ــح ک ــاری تصری ــال ج ــان در س ــتان کرم اس
بودجــه هزینــه ای اســتان، 43۲ میلیــارد تومــان بــه 
ــون،  ــزان تاکن ــن می ــه از ای ــالغ شــده ک ــان اب اســتان کرم
۱95 میلیــارد تومــان معــادل 45.۲ درصــد تخصیــص داده 

ــت. ــده اس ش
وی بــا بیــان اینکــه 3.5 میلیــارد تومــان طبــق ماده های ۱۰ 
و ۱۲ بــه منظــور بازســازی مناطــق زلزلــه زده شهرســتان های 
زرنــد و کوهبنــان بــه اســتان کرمــان اختصــاص داده شــده، 
تصریــح کــرد: در حــوزه تملــک نیــز حــدود ۱465 میلیــارد 
تومــان بــه اســتان کرمــان ابــالغ شــده کــه از ایــن میــزان 
ــص داده  ــتان تخصی ــه اس ــان ب ــارد توم ــز ۲46.5 میلی نی

شــده اســت.

رودری بــا بیــان اینکــه درمجمــوع از کل بودجــه ابالغ شــده 
ــه  ــه اســتان تاکنــون ۱۷ درصــد تخصیــص داده شــده، ب ب
ــه  ــرد و ادام ــن تخصیــص اشــاره ک ــودن ای ــن ب ــل پایی عل
داد: از ســهم 3 درصــدی بودجــه نفــت تاکنــون 4۷ درصــد 
و از ســهم بودجه هــای اســتانی ۲6 درصــد بــه اســتان 
کرمــان اختصــاص داده شــده اســت؛ امــا متاســفانه ســهم 
ــه  ــوزه ورزش ب ــزوده در ح ــدی ارزش اف ــدم درص ۲۷ ص
اســتان کرمــان تنهــا ۲۰ درصــد بــوده کــه همیــن امــر ســبب 
ــه اســتان  ــدن درصــد کل تخصیصــی بودجــه ب ــن آم پایی

کرمــان شــده اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان 
ــک  ــده نزدی ــز در آین ــوازن نی ــعه مت ــث توس ــت: در بح گف

ــود. شــاهد اختصــاص بودجــه ای خواهیــم ب

استانها

 چهارمحال و بختیاری 
دومین استان عشایر نشین کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:

برنج تراریخته عارضه ندارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد:

تخصیص 17 درصدی بودجه استان کرمان
مدیر کل اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

تعامل سازنده بانک مهر اقتصاد با بسیج سازندگی

باغ دولت آباد از باغ های قدیمی شهر یزد 
ــای  ــت. بن ــران اس ــور ای ــزد در کش ــهر ی ــی ش ــای قدیم ــاد از باغ ه ــاغ دولت آب ب
ایــن مجموعــه را بــه ســال ۱۱6۰ محمدتقــی خــان بافقــی کــه بــه خــان بــزرگ 
معــروف بــوده، ســاخته اســت و در حــدود ۲6۰ ســال قدمــت داشــته و محــل 
ــوده  ــد ب ــم خــان زن ــرزا و کری ــا شــاهرخ می ــت و معاصــر ب ــم وق ــت حاک اقام
ــوادگان محمدتقــی خــان )بــزرگ   اســت. ایــن بنــا کــه می بایســت در اختیــار ن
خانــدان رحیمــی( باشــد، توســط میــراث فرهنگــی تملــک شــد و در حــال حاضر 
زیــر نظــر محمدعلــی معزالدینــی )دامــاد نماینــده ولــی فقیــه( اداره می شــود.

)شــجره نامه در کتــاب جامــع جعفــری بــه چــاپ رســیده  اســت.(
ــامل  ــه ش ــه ک ــاریه و زندی ــای افش ــت از دوره ه ــادگاری اس ــه ی ــن مجموع  ای
ــاالر  ــت آیین و ت ــارت بهش ــر، عم ــتی و بادگی ــاختمان هش ــردر، س ــارت س عم
آینــه، عمــارت تهرانــی، آب انبــار دو دهانــه و بــاغ ناصــر اســت. فضــای ســبز بــاغ 
درختــان میــوه ماننــد انگــور و ســرو و کاج داشــته و همچنیــن گل هــای محمــدی 

ــوند. ــده می ش ــاغ دی ــز در ب ــرخ نی و س
ــت و  ــه  اس ــرار گرفت ــی ق ــهید رجای ــان ش ــه در خیاب ــن مجموع ــی ای  درب اصل
در دیگــری کــه در بلــوار دولت آبــاد قــرار دارد، ورودی نداشــته و تقریبــا در 
دســت مرمــت و بازســازی اســت؛ بــه همیــن علــت تــردد از درب اصلــی انجــام 

می گیــرد. هنــگام ورود از یــک هشــتی نســبتا بــزرگ عبــور می کنیــم کــه محــل 
ــاغ  ــی ب ــل ســفال اســت. فضــای داخل ــع دســتی از قبی ــروش صنای ــه و ف ارائ
تقریبــا ســبز اســت و تــا حــدودی بــاغ فیــن کاشــان را در ذهــن بیننــده تداعــی 
ــد، در  ــوه می کن ــر جل ــن کاشــان معمورت ــاغ فی ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب می کن
حالــی کــه بــاغ ناصــر بــا وجــود اینکــه حتمــا متولــی دارد، بــه نظــر می رســد کــه 

ــده می شــود. ــی برخــوردار نیســت و خشــک دی ــاری خوب از آبی
ــته  ــوس گذاش ــل فان ــه در داخ ــی ک ــط المپ های ــب توس ــاغ در ش ــنایی ب  روش
ــه  ــود ک ــن می ش ــد، تامی ــرار گرفته ان ــراف ق ــن در اط ــل معی ــه فواص ــده و ب ش
منظــره زیبایــی را نیــز ایجــاد می کنــد. درهــای ســاختمان اصلــی از چــوب و بــه 
ــرار  ــددی ق ــای متع ــا اتاق ه ــده می شــود و در داخــل بن ــده کاری دی صــورت کن
ــا  ــی از اتاق ه ــای یک ــه و دره ــرار گرفت ــی ق ــا حوض ــن اتاق ه ــتر ای دارد. در بیش
کــه رو بــه حیــاط و بــاغ بــاز می شــود، بــا شیشــه های رنگارنــگ بــا طرح هــای 
زیبــا مزیــن شــده کــه هنــگام وجــود خورشــید و پــرآب بــودن حــوض منظــره 
زیبایــی از نقــاط رنگــی منعکس شــده را بــر روی حــوض مرمریــن بــه نمایــش 

می گــذارد. 
ــاع  ــا ارتف ــه ب ــرار دارد ک ــاد ق ــروف دولت آب ــر مع ــا بادگی ــر از اتاق ه ــی دیگ در یک
زمیــن 33 متــر از زمیــن، بلندتریــن بادگیــر از نــوع خــود بــوده و بــه خوبــی کولــر 

می توانــد خنکــی ســاختمان را تامیــن کنــد.

#دیدنی_ها

کوتاه اخبار 
کرمان باید سطح مسابقات 

اسب سواری را ارتقا دهد
رئیــس فدراســیون ســوارکاری کشــور گفــت: کرمــان 
بایــد ســطح مســابقات خــود را ارتقــا دهــد کــه 
قســمتی از ایــن مشــکالت بــه زیرســاخت ها مربــوط 

می شــود.
مســعود خلیلــی در ارتبــاط بــا وضعیــت اســتان 
داشــت:  اظهــار  اسب ســواری  زمینــه  در  کرمــان 
ــه در  ــتان هایی ک ــا اس ــان ب ــه کرم ــم فاصل امیدواری
ــود؛  ــر ش ــتند، کمت ــال هس ــواری فع ــه اسب س زمین
ــه  ــان در زمین ــتان کرم ــه اس ــم ک ــم بگویی نمی توانی
ــه  ــم ک ــا امیدواری ــت، ام ــوب اس ــی خ ــب خیل اس
ــالش  ــتان، ت ــوارکاری اس ــت س ــد هیئ ــس جدی رئی
ــان و  ــتان کرم ــن اس ــه بی ــا فاصل ــد ت ــود را بکن خ

ــود. ــم ش ــه ک ــن زمین ــال در ای ــتان های فع اس
وی ادامــه داد: اســتان کرمــان در زمینه اسب ســواری 
از ظرفیت هــای زیــادی همچــون اســب های خــوب، 
ــوردار  ــد برخ ــای توانمن ــب و مربی ه ــگاه مناس باش
ــا  ــن توانمندی ه ــک ای ــا کم ــد ب ــرا نتوان ــت و چ اس
ــن کار  ــه ای ــد ک ــه بســیار پیشــرفت کن ــن زمین در ای
ــا  ــد ت ــجمی را می طلب ــوی و منس ــت ق ــک مدیری ی
اســتان حرفــی بــرای گفتــن در مســابقات کشــوری 

داشــته باشــد.

 قهرمانی پهلوان یزدی 
در مسابقات کشوری

مســابقات پهلوانــی و زورخانــه ای کشــور یادمــان 
شــهیدان ریزونــدی و شــهبازی در دو رده ســنی ۱9 تا 
3۰ ســال و 3۱ تــا 4۰ ســال بــه میزبانــی اســالم آباد 
غــرب کردســتان در حــال برگــزاری اســت کــه جــواد 
زارع شــاهی، پهلــوان یــزدی، بــا عملکــرد بهتر نســبت 
بــه دیگــر پهلوانــان در جایــگاه نخســت رشــته ســنگ 
9۰+ کیلوگــرم رده ســنی ۱9 تــا 3۰ ســال قــرار گرفــت 

و مــدال طــالی ایــن رشــته را از آن خــود کــرد.
بعــد از پهلــوان یــزدی، پهلوانانــی از کرمانشــاه و 
ــرار  ــته ق ــن رش ــوم ای ــگاه دوم و س ــان در جای کرم

ــد. گرفتن

دستگیری 100 قاچاقچی مواد مخدر 
در چهارمحال و بختیاری

ــاری گفــت:  ــده انتظامــی چهارمحــال و بختی   فرمان
۱۰۰ قاچاقچــی مــواد مخــدر، اراذل و اوبــاش و ســارق 
در طــرح پاک ســازی نقــاط آلــوده در شــهرکرد 

دســتگیر شــدند.
ســردار غالمعبــاس غالمــزاده اظهــار کــرد: در راســتای 
ــازی  ــای پاک س ــردم، طرح ه ــرای م ــم ب ــن نظ تأمی

نقــاط آلــوده در اســتان اجــرا شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح بیــش از ۱۰۰ 
ــارق  ــاش و س ــدر، اراذل و اوب ــواد مخ ــی م قاچاقچ
دســتگیر شــدند و ۲۰ کیلــو مــواد مخــدر کشــف 
و ضبــط شــد، افــزود: در ایــن طــرح عــالوه  بــر 
ــی  ــدر اقالم ــواد مخ ــف م ــراد و کش ــتگیری اف دس
ــه  ــی ک ــاز و اقالم ــالح غیرمج ــه س ــه از جمل ممنوع
ســبب شــرارت می شــود، کشــف و ضبــط شــد.

آغاز برداشت خرما از مزارع بافق 
ــاورزی  ــاد کش ــس اداره جه ــکری، رئی ــد عس حمی
بافــق، از آغــاز برداشــت خرمــا از مــزارع بافــق خبــر 

داد.
ــق  ــا در باف ــت خرم ــر کش ــطح زی ــه س ــکری ب عس
ــای  ــت خرم ــر کش ــطح زی ــت: س ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــت ک ــار اس ــزار و ۱۸5 هکت ــتان ۲ ه ــن شهرس ای
ــارم و مضافتــی  ــکاب، زاهــدی، پی ــوع بومــی، کب از ن

ــت. اس
ــت  ــزان برداش ــود می ــی می ش ــزود: پیش بین وی اف
ایــن محصــول از نخلســتان های بافــق 3 هــزار و 
ــن  ــزار و ۲۰۰ ت ــای اصالح شــده و 4 ه ــن خرم ۱5۰ ت

خرمــای بومــی باشــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــق ب ــاد کشــاورزی باف رئیــس اداره جه
تعــداد ســردخانه های موجــود جهــت نگهــداری 
خرمــا در ایــن شهرســتان بیــان کــرد: در شهرســتان 
یــک ســردخانه ۲۰۰ تنــی بــا دمــای زیــر صفــر و یــک 
ــر وجــود  ــاالی صف ــای ب ــا دم ــی ب ســردخانه 6۰۰ تن
دارد کــه در ناحیــه صنعتــی مبارکــه احــداث  شــده کــه 

ــد. ــداری می کن ــا را نگه ــن خرم ۸۰۰ ت

 طرح جامع پسماند 
در مناطق ییالقی تفت 

ــع پســماند در  ــرح جام ــت از اجــرای ط ــدار تف  فرمان
ــر داد.  ــت خب ــتان تف ــی شهرس ــق ییالق مناط

محمــود زارع رشــکوئیه در پاســخ بــه علــت نابســامانی 
در  به ویــژه  تفــت  در  پســماند  و  زبالــه  وضعیــت 
مناطــق ییالقــی اظهــار داشــت: ایــن مشــکل بیشــتر 
از مناطــق  در روســتاهای ده بــاال و طزرجــان کــه 
گردشــگری طبیعــی اســتان یــزد بــه شــمار مــی رود، 
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــورد؛ ام ــه چشــم می خ ب
بخــش عمــده ای از ایــن مشــکل بــه فرهنــگ مــردم و 

بازمی گــردد. گردشــگران 
ــره شــهر و مناطــق  ــه چه ــزود: رهــا کــردن زبال وی اف
ییالقــی و حتــی جاده هــای اطــراف را کریــه می کنــد و 
بــه طــور قطــع ایــن شــیوه بــه تدریــج بــر زیبایی هــای 
ایــن مناطــق کوهســتانی تاثیــر منفــی خواهــد داشــت.

کاهش 60 درصدی فروش پوشاک 
در چهارمحال و بختیاری

رئیــس اتحادیــه پوشــاک شهرســتان شــهرکرد بــا 
ــازار پوشــاک در ایــن اســتان اظهــار  ــه رکــود ب اشــاره ب
کــرد: وضعیــت فــروش پوشــاک در بــازار امســال 
ــد  ــته، 6۰ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

ــت.  ــوده اس ــر ب کمت
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــور کیان منص
واحدهــای صنفــی پوشــاک بــا ســرمایه های قبلــی اداره 
ــت،  ــود اس ــال رک ــف در ح ــن صن ــازار ای ــوند و ب می ش
ــی  ــای صنف ــان واحده ــده ای از صاحب ــرد: ع ــار ک اظه
ــر  ــم ب ــاک تصمی ــازار پوش ــود ب ــل رک ــه دلی ــروش ب ف

ــد.  ــود دارن ــی خ ــد صنف ــی واح تعطیل

مســئول دفتــر نمایندگــی شــرکت بن یاخته هــای 
رویــان در چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
ــرارداد  ــال 46 ق ــدای امس ــه ابت ــش ماه در ش
ــادی  ــلول های بنی ــداری س ــان نگه ــا متقاضی ب
خــون بنــد نــاف در اســتان منعقــد شــده، 
ــان  ــا پای ــود ت ــی می ش ــرد: پیش بین ــد ک تاکی
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــهریورماه نس ش
گذشــته، رشــد حــدود 9۰ درصــدی در ایــن 

ــود.  ــل ش ــه حاص زمین
فاطمــه روســتایی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــار  ــاری اظه ــال و بختی ــه چهارمح ــنا منطق ایس
کــرد: در حــال حاضــر در اســتان، امــکان گرفتــن 

ــان  ــاف در زم ــد ن ــادی خــون بن ســلول های بنی
ــن ســلول ها پــس  ــوزاد وجــود دارد و ای ــد ن تول
بنیــادی  ســلول های  بانــک  در  دریافــت،  از 
ــازی  ــران ذخیره س ــان ته ــاف روی ــد ن ــون بن خ
ــاری  ــال ج ــدای س ــزود: از ابت ــوند.وی اف می ش
ــداری  ــان نگه ــا متقاضی ــرارداد ب ــون 46 ق تاکن
ســلول های بنیــادی خــون بنــد نــاف در اســتان 
منعقــد شــده و پیش بینــی می شــود تــا پایــان 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــهریورماه نس ش
گذشــته رشــد حــدود 9۰ درصــدی در ایــن زمینــه 

حاصــل شــود. 
ــاف  ــد ن ــت و بن ــه جف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

نــوزاد انســان یــک زبالــه بیولوژیــک محســوب 
ــدو  ــادی در ب ــلول های بنی ــت: س ــود، گف می ش
تولــد در جفــت و بنــد نــاف هــر فــرد بــه وفــور 
امــا در صــورت دریافــت  یافــت می شــوند؛ 
نکــردن ایــن ســلول ها در زمــان تولــد، دور 

ــد. ــد ش ــه خواهن ریخت
ــه  ــاردار در هفت ــح کــرد: مــادر ب روســتایی تصری
ــی  ــر نمایندگ ــه دفت ــارداری ب ــم ب ــی و شش س
ــتان  ــان در بیمارس ــاف روی ــد ن ــون بن ــک خ بان
 هاجــر)س( شــهرکرد مراجعــه می کنــد و پــس 
از آگاهــی از مــوارد منــع قــرارداد و دریافــت 
ــی  ــه منع ــی ک ــکی در صورت ــاوره های پزش مش

بــرای بســتن قــرارداد نباشــد، بــا شــخص 
متقاضــی قــرارداد بســته می شــود.

وی ادامــه داد: پــس از انعقــاد قــرارداد، وســایل 
ــواده  ــه خان ــوزاد ب ــاف ن ــد ن ــری از بن نمونه گی
ــای  ــه مام ــان ب ــان زایم ــا در زم داده می شــود ت
ــر  ــتان حاض ــه در بیمارس ــان ک ــکده روی پژوهش

ــد. ــل دهن ــود، تحوی خواهــد ب
ــادی  ــان اینکــه ســلول های بنی ــا بی روســتایی ب
ژنتیــک  کــه  کســانی  بــرای  دریافت شــده 
ــل اســتفاده  ــد، قاب ــه دارن ــن نمون ــا ای ســازگار ب
اســت، خاطرنشــان کــرد: بانــک ســلول های 
ــلول های  ــی س ــک جهان ــه بان ــور ب ــادی کش بنی
ــود  ــال وج ــن احتم ــت و ای ــل اس ــادی وص بنی
دارد کــه در صــورت یافــت نشــدن ژنتیــک 
مشــابه بــرای افــراد در داخــل ایــران، بتــوان آن 

ــرد. ــه ک ــورها تهی ــایر کش را از س

 پیش بینی رشد 90 درصدی دریافت سلول های بنیادی خون 
بند ناف نوزاد در چهارمحال و بختیاری

،،
یــزد در کنــار فــارس و اصفهــان بــه  
گردشــگری  طالیــی  مثلــث  عنــوان 
ایران مقصد اول گردشــگران خارجی 
کــه  گونــه ای  بــه  بــوده؛  اروپایــی  و 
اســتقبال گردشــگران خارجــی از ایــن 
شــهر تا 5 برابر افزایش داشــته اســت



مدیــر عامــل انجمــن آلزایمــر ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــر ۳ ثانیــه یــک نفــر در جهــان بــه آلزایمــر )دمانــس( 
مبتــا می شــود، گفــت: یــک ســال تشــخیص زودتــر ۳ 

ســال معلولیــت ناشــی از آلزایمــر را کاهــش می دهــد.
معصومــه صالحــی بــا بیــان اینکــه در ســه دهــه آینــده 
25 درصــد از جامعــه ایــران ســالمند خواهند بــود، افزود: 
بایــد ایــن بیمــاری را جــدی بگیریــم. مســئله آمــوزش 
بایــد در کشــور نهادینــه شــود؛ زیــرا اگر مــا آمــوزش را در 
ســطح کشــور گســترش دهیــم، می توانیــم میــزان ابتــا 
بــه ایــن بیمــاری را کاهــش دهیــم و آن را کنتــرل کنیــم.

مدیــر عامــل انجمــن آلزایمر ایــران ادامــه داد: متاســفانه 
ــراز بیمــاری کــه در جامعــه وجــود  بــه دلیــل شــرم از اب
ــاع داده  ــخیصی ارج ــز تش ــه مراک ــا ب ــراد مبت دارد، اف

ــان  ــواده ایش ــراد و خان ــن اف ــه ای ــوند. درنتیج نمی ش
بــه مــورد  دچــار چالــش می شــوند کــه می تــوان 
بی مهــری قــرار گرفتــن افــراد مبتــا توســط خانــواده بــه 

ــرد. ــال عملکــردی اشــاره ک ــل اخت دلی
صالحــی تأکیــد کــرد: بــا توجــه بــه کمبــود مراقبیــن در 
حــال حاضــر و ســه برابــر شــدن تعــداد افــراد مبتــا در 
آینــده، نیــاز بــه افزایــش آگاهــی و برنامه ریــزی دقیــق 

و جامــع بــرای ایــن افــراد وجــود دارد.
ــخیص  ــال تش ــک س ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب صالح
را کاهــش  از آن  ناشــی  زودتــر 5 ســال معلولیــت 
می دهــد، گفــت: هــر فراموشــی نشــانه آلزایمــر نیســت 
و 60 درصــد دمانس هــا آلزایمــر و برگشــت ناپذیر اســت.

ــدارس  ــت و م ــواده، جمعی ــر ســامت خان ــر کل دفت  مدی
وزارت بهداشــت گفــت: حــدود 25 درصــد از کــودکان دچــار 
ــدن  ــا همــان چربــی خــوب در ب ــود تری گلیســیرید ی کمب

هســتند. 
دکتــر محمــد اســماعیل مطلــق اظهــار داشــت: مــا در بــدو 
ــه  ــا را تحــت معاین ــدارس، آن ه ــه م ــوزان ب ورود دانش آم
ــون و 200 هــزار  ــم کــه درمجمــوع یــک میلی ــرار می دهی ق
ــات در مقاطــع  ــن معاین ــه می شــوند؛ ای ــوز معاین دانش آم
پیش دبســتانی و ابتدایــی صــورت می گیــرد کــه در ســال 
ــد. ــاالی ۹0 درصــد از دانش آمــوزان ســالم بودن گذشــته ب

ــامت  ــول س ــرح تح ــرای ط ــس از اج ــه داد: پ وی ادام
همــه دانش آمــوزان دارای پرونــده الکترونیکــی و طــی آن 
ــنیداری و  ــداری، ش ــات دی ــمول معاین ــوزان مش دانش آم

ــوند. ــمانی می ش ــی و جس ــی روان ــات تکامل ــی معاین حت
ــدم  ــی و ع ــل کم وزن ــال های قب ــا در س ــزود: م ــق اف مطل
ــر  ــال حاض ــا در ح ــم؛ ام ــی می کردی ــز بررس ــد را نی رش

ــت. ــرده اس ــر ک ــاخصه ها تغیی ش
ــدارس  ــت و م ــواده، جمعی ــامت خان ــر س ــر کل دفت مدی
وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۹5 کمتــر از 
۱50 نفــر از دانش آمــوزان بــه دلیــل اســهال فــوت کرده انــد، 
تصریــح کــرد: ایــن مســئله نمایانگــر کاهــش بیماری هــای 

عفونــی در ایــن گــروه ســنی اســت.
وی گفــت: حــدود ۳0 درصــد از دانش آمــوزان دچــار چاقــی 
و اضافــه وزن و حــدود 25 درصــد از کــودکان دچــار کمبــود 
تــری گلیســیرید یــا همــان چربــی خــوب در بدن هســتند.

مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران:

هر۳ثانیهیکنفردرجهانبهآلزایمرمبتالمیشود
مدیر کل دفتر سالمت وزارت بهداشت:

۲۵درصدکودکانایرانیدچارکمبودکلسترولخوبهستند

معجزات خرما که از آن بی خبرید
خرمــا میــوه درخــت خرمــا بــوده کــه در مناطــق آب و هوایــی خشــک می رویــد 

و مصــرف آن دارای فوایــد تغذیــه ای بی شــماری بــرای ســامتی بــدن اســت.
 قند خون را افزایش نمی دهد!

یکــی از دالیلــی کــه افــراد از خــوردن خرمــا اجتنــاب می کننــد ایــن اســت کــه 
ــه  ــا توج ــا ب ــود؛ ام ــون می ش ــد خ ــش قن ــث افزای ــا باع ــد خرم ــور می کنن تص
ــر اســاس  ــدارد. همچنیــن ب ــه مطالعــات انجام شــده ایــن فرضیــه صحــت ن ب
مجلــه تغذیــه امریــکا، اگرچــه خرمــا حــاوی مقــدار زیــادی قنــد طبیعــی اســت 
امــا ایــن مــاده غذایــی نمایــه گلیســمی پایینــی داشــته و پــس از مصــرف آن، 
قنــد خــون بــه طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش نمی یابــد. الزم بــه ذکــر اســت 
در صــورت ابتــا بــه دیابــت، قبــل از اضافــه کــردن خرمــا بــه رژیــم غذایــی بــا 

پزشــک خــود مشــورت کنیــد.
 افزایش فیبر دریافتی

خرمــا سرشــار از فیبــر اســت. بــر اســاس وزارت کشــاورزی امریــکا، یــک عــدد 
خرمــای بــدون هســته حــاوی ۱.6 گــرم فیبــر معــادل 6 درصــد از میــزان مصــرف 
ــک  ــترول کم ــش کلس ــرای کاه ــدن ب ــه ب ــر ب ــت. فیب ــه اس ــده روزان توصیه ش
کــرده و مانــع از چاقــی، بیمــاری قلبــی و ســرطان روده می شــود. بــر اســاس 

مجلــه تغذیــه و علــوم غــذا در امریــکا، خرمــا حــاوی فیبــر نامحلــول بــوده کــه 
بــا چســبیدن بــه چربــی و کلســترول موجــود در بــدن بــه دفــع آن هــا کمــک 

می کنــد.
 کاهش تری گلیسیرید

خرمــا عــاوه بــر کاهــش ســطح کلســترول، توانایــی پاییــن آوردن نوعــی دیگر از 
چربــی موجــود در خــون بــه نــام تــری گلیســیرید را نیــز دارد. بــر اســاس مجلــه 
کشــاورزی و شــیمی مــواد غذایــی در امریــکا، مصــرف خرمــا باعــث کاهــش ۸ 
تــا ۱5 درصــدی ســطح تــری گلیســیرید می شــود. بــر اســاس موسســه ملــی 
ســامت امریــکا، کاهــش ســطح تــری گلیســیرید بــه کاهــش خطــر ابتــا بــه 

ســخت شــدن ســرخرگ ها، حملــه قلبــی و ســکته کمــک می کنــد.
 افزایش دریافت ویتامین ها و مواد معدنی

ــواد  ــا و م ــیدن ویتامین ه ــث رس ــی باع ــم غذای ــه رژی ــا ب ــردن خرم ــه ک اضاف
ــود در  ــای موج ــن ویتامین ه ــود. اصلی تری ــدن می ش ــه ب ــروری ب ــی ض معدن
خرمــا از خانــواده گــروه B بــه ویــژه ویتامیــن B6 اســت. ویتامین هــای B بــه 
ــد.  ــک می کن ــون کم ــد خ ــلول های جدی ــکیل س ــذا و تش ــاز غ ــوخت و س س
ویتامیــن K و ویتامیــن A از دیگــر ویتامین هــای موجــود در خرمــا محســوب 
ــس،  ــیم، م ــد پتاس ــیاری مانن ــی بس ــواد معدن ــا م ــن خرم ــود. همچنی می ش

ــم، کلســیم، فســفر، آهــن و روی دارد. ــز، منیزی منگن

یبوســت از جملــه مشــکاتی اســت کــه مــادران 
ــون  ــی از هورم ــرات ناش ــل تغیی ــه دلی ــاردار ب ب
پروژســترون بــا آن مواجــه می شــوند. یبوســت 
بــه عنــوان یــک امــر طبیعــی می توانــد، از 
ــا  ــاز شــود و ت ــارداری آغ ــای اول ب ــان روزه هم

ــد.  ــوزاد ادامــه یاب ــد ن زمــان تول
ــه در  ــی ک ــا زنان ــاردار ی ــادران ب ــه م ــن ب بنابرای
ــارداری هســتند،  ــاره دوران ب حــال مطالعــه درب
بــا مطالعــه رهنمودهــای  توصیــه می شــود 
دکتــر نیــا طبســی، متخصــص زنــان و زایمــان، 
اطاعــات خــود را دربــاره راهکارهــای مواجهــه بــا 
ایــن مســئله در دوران بــارداری افزایــش دهنــد و 
ــا  ــارداری را ب ــا اجــرای ایــن توصیه هــا دوران ب ب

کمتریــن مشــکات ســپری کننــد.
 دالیل بروز یبوست

نیــازی بــه نگرانــی و اســترس نیســت. یبوســت 
ــه  ــت؛ بلک ــاری نیس ــک بیم ــارداری، ی دوران ب
ــش  ــر کاه ــه در اث ــت ک ــی اس ــر طبیع ــک ام ی
حرکــت روده بــزرگ ایجــاد می شــود. ایــن 
ــذی  ــواد مغ ــتر م ــذب بیش ــث ج ــرایط  باع ش
ــد  ــود مفی ــا وج ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک می ش
بــودن بــرای نــوزاد، مــادر را دچــار مشــکل 
مصــرف  هورمونــی،  تغییــرات  می کنــد. 
مکمل هــای آهــن، شــیوه تغذیــه، کــم کاری 
ــی  ــردن، کم آب ــی و ورزش نک ــد، بی تحرک تیروئی
و ابتــای مــادر بــه ســندروم روده تحریک پذیــر، 

از عوامــل موثــر در بــروز یبوســت دوران بــارداری 
ــا وضعیــت پیــش از  اســت. شــدت یبوســت ب
دوران بــارداری مــادر مرتبــط اســت. اگــر مــادری 
ــا مشــکل یبوســت  ــن دوران هــم ب پیــش از ای
ــوده،  ــه ب ــه ای مواج ــکات زمین ــایر مش ــا س ی
تغییــرات هورمونــی در دوران بــارداری مشــکات 
دفــع را تشــدید می کنــد و می توانــد باعــث 
ــروز مشــکاتی همچــون هموروئیــد، بواســیر،  ب
انتهــای مجــرای  ایجــاد زخــم در  شــقاق و 

ــود. ــی ش گوارش
 عوارض یبوست

یبوســت دوران بــارداری مشــکلی بــرای جنیــن 
ــا باعــث ایجــاد درد در  ــه وجــود نمــی آورد، ام ب

ــات روده  ــدن محتوی ــع نش ــود. دف ــادر می ش م
بــه  باعــث می شــود حــرکات موجــی روده 
خروجــی مجــرا فشــار وارد کنــد و باعــث ایجــاد 
درد شــدید در مــادر شــود. مواقعــی کــه یبوســت 
بســیار شــدید اســت و تمهیــدات اولیــه باعــث 
کاهــش مشــکل نمی شــود، متخصصــان مــادر 
بــاردار را بــه جــراح عمومــی ارجــاع می دهنــد تــا 

ــد. درمــان مخصــوص دریافــت کنن
 نقش آهن

ــن،  ــای آه ــرف مکمل ه ــوارض مص ــی از ع یک
ــی  ــکل حت ــن مش ــت. ای ــت اس ــاد یبوس ایج
ــز وجــود دارد.  ــدگان عــادی نی ــرای مصرف کنن ب
وجــود ایــن مشــکل باعــث تولیــد داروهایــی بــا 
ملــح آهــن پاییــن شــده اســت. ایــن مکمل هــا 
ــاده آن  ــوع س ــه ن ــبت ب ــه نس ــود آنک ــا وج ب
ــل  ــه دلی ــرف آن ب ــا مص ــتند، ام ــر هس گران ت

ــه  ــت ب ــه یبوس ــوط ب ــکات مرب ــش مش کاه
مــادران توصیــه می شــود.

 زمان شروع
تغییــر عــادات دفعــی و یبوســت بافاصلــه 
پــس از شــروع بــارداری حتــی از همــان زمانــی 
ــود،  ــت می ش ــارداری مثب ــای ب ــه آزمایش ه ک
می توانــد شــروع شــود؛ چــون ایــن مســئله بــه 

ــی وابســته اســت. ــرات هورمون تغیی
یبوســت در اوایــل بــارداری بــه دلیــل رشــد 
جنیــن، حالــت تهــوع، نفــخ و مشــکات معــده 
و روده بیشــتر اســت. مــادر بــه دالیل نامبــرده از 
مصــرف بعضــی مــواد امتنــاع می کنــد تــا کمتــر 
دچــار حالــت تهــوع شــود. بــرای همیــن، اوایــل 
دوره بــارداری بیشــتر اذیت کننــده اســت. پــس 
ــتم  ــود سیس ــه و بهب ــای اولی ــت ماه ه از گذش
ــر می شــود. ــز بهت ــه، مشــکل یبوســت نی تغذی
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باورهای دیابتی در یک نگاه 
ــاال  ــد ب ــد قن ــت بدانن ــه دیاب ــا ب ــراد مبت شــاید بیشــتر اف
ــا  ــدازد؛ ام ــر بین ــه خط ــان را ب ــامت بدنش ــد س می توان
بســیاری نمی داننــد از میــان باورهــای شــایع کــدام 
ــن  ــه مهم تری ــروز ب ــت. ام ــدام نادرس ــت و ک ــت اس درس

دیابتــی می پردازیــم. باورهــای 
 مصرف میوه های شیرین برای دیابتی ها ممنوع 

است
از آنجــا کــه میوه هــا دارای گلوکــز هســتند، بنابرایــن 
مصــرف میوه هــا در حــد معینــی مجــاز اســت. بــه  عنــوان 
ــا هلــوی متوســط،  ــه انگــور، یــک پرتقــال ی مثــال ۱2 حب
نصــف فنجــان توت فرنگــی و ده عــدد گیــاس یــک 

ــوند.  ــوب می ش ــوه محس ــده می وع
همچنیــن دیابتی هــا می تواننــد ســه وعــده میــوه مصــرف 
ــه  ــده خاص ــک وع ــد در ی ــا نبای ــن وعده ه ــا ای ــد، ام کنن
شــوند؛ چــون مصــرف چنــد میــوه  یــا یــک نــوع میــوه بــا 
ــد خــون  ــش قن ــث افزای ــده باع ــک وع ــاد در ی حجــم زی
می شــود. در مقابــل، افــراد دیابتــی تــا حــد امــکان نبایــد 
را مصــرف کننــد و مصــرف کل  شــیرینی  های ســاده 
شــیرینی ها در طــول روز نبایــد بیــش از ۱0 درصــد کالــری 
ــا  ــاران مبت ــان بعضــی بیم ــن می ــاز باشــد. در ای ــورد نی م
ــد؛  ــا می خورن ــا خرم ــوت ی ــراه ت ــت، چــای را هم ــه دیاب ب
امــا بایــد بدانیــد مصــرف تــوت بیــش از پنــج عــدد تــوت 

کوچــک کار درســتی نیســت.
 دیابت باعث کوری می شود

عــاوه بــر رتینوپاتــی دیابتــی کــه ورم مرکــز بینایــی چشــم 
ــه  ــبکیه و زجاجی ــدد در ش ــای متع ــوال(، خونریزی ه )ماک
بینایــی )تــاری دیــد،  چشــم و درنتیجــه مشــکات 
ــه همــراه  کم بینایــی و در درجــات شــدیدتر نابینایــی( را ب
ــمی  ــای چش ــروز بیماری ه ــث ب ــون باع ــش خ دارد، افزای
دیگــر هــم می شــود. از جملــه مهم تریــن آن هــا می تــوان 
بــه آب مرواریــد و گلوکــوم اشــاره کــرد؛ بــه عنــوان مثــال 
آب ســیاه یــا گلوکــوم کــه بــه دلیــل افزایــش فشــار داخــل 
ــع آن  ــان بموق ــخیص و درم ــود، تش ــاد می ش ــم ایج چش

ــادی دارد. اهمیــت زی
 لیزردرمانی باعث بهبود دید بیماران دیابتی 

می شود
لیزردرمانــی، یکــی از درمان هــای اصلــی آســیب های 
شــبکیه اســت و میــزان و دفعــات آن توســط متخصــص 
شــبکیه مشــخص می شــود؛ امــا بیمــاران نبایــد جلســات 
تعیین شــده را نادیــده بگیرنــد و آن هــا را بــه تاخیــر 
بیندازنــد؛ چــون هــر جلســه لیزردرمانــی برایشــان حیاتــی 
اســت و جلــوی پیشــرفت مشــکات بینایــی را می گیــرد. 
البتــه هرچنــد لیزردرمانــی در کنتــرل عــوارض چشــمی بــه 
شــدت موثــر اســت، ولــی بینایــی از دســت رفتــه بیمــار را 

برنمی گردانــد.
 درمان های گیاهی تاثیری در کاهش قند خون 

ندارند
تــا پیــش از تولیــد داروهــای شــیمیایی کاهنــده قنــد خون، 
ــه  ــی معالج ــان داروی ــک گیاه ــه کم ــی ب ــاران دیابت بیم
می شــدند. ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون تاثیــر مثبــت 
گیاهــان دارویــی زیــادی در کنتــرل بیمــاری دیابــت 

شــناخته شــده اســت.

تغذیه

عاداتی که باعث ایجاد نفخ می شود
ــز  ــک چی ــد، ی ــما بده ــه ش ــه ب ــی ک ــر حس ــخ ه نف
قطعــی اســت: ناراحت کننــده اســت. هرچنــد بــه 
ــکل  ــک مش ــانه  ی ــخ نش ــد نف ــش می آی ــدرت پی ن
ــا  ــاعت )ب ــد س ــس از چن ــوال پ ــد و معم ــدی باش ج
تحــرک، نوشــیدن آب یــا فقــط صبــر کــردن( برطــرف 
باعــث  می توانــد  برآمــده  شــکم  امــا  می شــود، 
خمودگــی و کســالت و بدقــواره بــه نظــر آمــدن شــده 
ــه   ــد دکم ــز نمی توانی ــر هرگ ــد دیگ ــر کنی ــی فک و حت

ــد! ــان را ببندی ــلوار جینت ش
در  را  شــما  می گوییــم کــه  برای تــان  را  عاداتــی 

می دهنــد. قــرار  نفــخ  معــرض 
 با عجله غذا می خورید

شــتاب زندگــی، همــه  مــا را شــتاب زده کــرده اســت؛ 
ــد،  ــن شــتاب را ســر ســفره  هــم می آوری ــر ای ــا اگ ام
بایــد بــه شــما هشــدار بدهیــم: اگــر بــا عجلــه غــذا را 
ــد  ــورت می دهی ــوا هــم ق ــذا، ه ــر غ ــاوه ب ــد، ع ببلعی
کــه تولیــد نفــخ کــرده و شــکمتان بادکنکــی می شــود.
 معموال ناهارتان یک ساندویچ فوری است

حتــی ســالم ترین ســاندویچ هایی کــه در فســت فودها 
به ویــژه  از ســدیم هســتند؛  ُپــر  تهیــه می شــوند، 

ــد.  ــم دارن ــس ه ــا س ــر ی ــه پنی ــاندویچ هایی ک س
می توانیــد بــا جایگزیــن کــردن ایــن ســاندویچ ها 
ــاد و  ــک زی ــالم، از مصــرف نم ــای س ــایر غذاه ــا س ب

ــد. ــری کنی ــخ جلوگی ــه نف درنتیج
 آشامیدنی ها را با نی می  نوشید

نوشــابه ها، اســموتی های میــوه و آب میوه  هــا ایــن 
روزهــا جــوری بســته بندی می شــوند کــه بایــد آن هــا 
را بــا نــی بنوشــید؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه نــی 
ــد و  ــم ببلعی ــوا ه ــادی ه ــدار زی ــود مق ــث می ش باع
ــد  ــزه کنی ــی، مزه م ــا ن ــد ب ــی نمی کن ــد. فرق ــخ کنی نف
ــه  ــی را ک ــال هوای ــر ح ــه ه ــید؛ ب ــاال بکش ــورا ب ــا ف ی
ــان  ــاده، وارد معده ت ــر افت ــی گی ــاالی ن ــمت ب در قس

ــت.  ــر اس ــری اجتناب ناپذی ــن ام ــد و ای ــد ش خواه
هــر وقــت کــه امکانــش هســت، نوشــیدنی های تان را 

بــا لیوان ســر بکشــید.
 به نوشیدن نوشابه های گازدار عادت دارید

حباب هــای کوچکــی کــه در نوشــابه های گازدار وجــود 
دارنــد و حــس خوبــی بــه شــما می دهنــد، می تواننــد 

باعــث نفــخ معده  شــما شــوند. 
نوشــابه های رژیمــی حتــی بدتــر هــم هســتند؛ چــون 
آن هــا  در  موجــود  مصنوعــی  شــیرین  کننده های 
ــه شــد، هضــم نمی شــوند. واقعــا  همان طــور کــه گفت
نمی توانیــد ایــن نوشــابه ها را تــرک کنیــد؟ پــس 
ــپس  ــد و س ــاز بگذاری ــاعت ب ــد س ــری را چن در بط

ــید. بنوش
 دیروقت شام می خورید

اگــر نزدیــک بــه زمــان خــواب شــام بخورید، حتمــا در 
معــرض نفــخ صبحگاهــی قــرار خواهیــد گرفــت. دراز 
کشــیدن گــوارش را مختــل می کنــد؛ بنابرایــن اگــر بــا 
ــوارش  ــه و گ ــد، تجزی ــواب بروی ــه رختخ ــر ب ــده  ُپ مع
غــذا زمــان زیــادی طــول خواهــد کشــید و باعــث نفــخ 

صبحگاهــی خواهــد شــد.

زیبایی

 عواقب وحشتناک 
با آرایش خوابیدن )3(

ــاک کــردن آرایــش و  ــدون پ ــه رختخــواب ب رفتــن ب
ــار  ــد آث ــه می توان ــزی اســت ک شســتن صــورت، چی

ــان آوری داشــته باشــد واقعــا زی
 پوستتان خشک خواهد شد

باقــی گذاشــتن آرایــش روی صــورت در طــول شــب، 
ــت  ــکی پوس ــدن و خش ــته ش ــری، پوس ــب زب موج
ــدار  ــه محــض بی ــح ب ــر صب ــی اگ ــد شــد؛ حت خواه
ــل  ــب قب ــر ش ــویید. اگ ــود را بش ــورت خ ــدن ص ش
ــرده و  ــاک ک ــش پ ــود را از آرای ــورت خ ــواب ص از خ
ــب  ــده  مناس ــک مرطوب کنن ــا ی ــویید و ب ــوب بش خ
کــه مثــا حــاوی آلوئه وراســت مرطوبــش کنیــد، 
ــم و بازســازی  ــرای ترمی ــی ب پوســتتان فرصــت خوب
خــودش در طــول شــب خواهــد داشــت. باقــی 
از پوســتتان  را  ایــن فرصــت  آرایــش،  گذاشــتن 
ــت  ــود. پوس ــکی آن می ش ــب خش ــرد و موج می گی
خشــک، یعنــی کمبــود انعطاف پذیــری آن و نداشــتن 
انعطاف پذیــری هــم یعنــی چیــن و چروک هــای 

عمیق تــر.
 رنگ پوستتان کدر و تیره خواهد شد

مراقبــت نکــردن کافــی از پوســت می توانــد آن را 
ــا آرایــش  ــوه بدهــد. خوابیــدن ب تیــره و ناهمــوار جل
ــارزه  ــرای مب ــل الزم ب باعــث می شــود پوســت، عوام
بــا پیگمانســیون را نداشــته باشــد و آثــار آســیب های 

پوســتی باقــی بماننــد.
 بازسازی سلولی تان مختل خواهد شد

ــتید  ــواب هس ــه در خ ــی ک ــلولی وقت ــازی س  بازس
اتفــاق می افتــد. خوابیــدن بــا آرایــش، ایــن پروســه 
را بــه هــم زده و منافــذ را مســدود می کنــد. بازســازی 
ــرای داشــتن پوســتی  ــه ب ــزی اســت ک ســلولی چی
ــا  ــن ب ــد. بنابرای ــاز داری ــه آن نی ــراوت ب ــوان و باط ج
تنبلــی و باقــی گذاشــتن آرایــش  روی صــورت، 
خســته و فرســوده و بیمــار بــه نظــر خواهیــد رســید.

 چشم های تان حساس می شوند
چشــم های قرمــز و پف کــرده می تواننــد نتیجــه  
خوابیــدن بــا آرایــش باشــند. آرایــش چشــم ها، 
ــل از  ــا قب ــد حتم ــل بای ــا ریم ــم ی ــط چش ــد خ مانن
خــواب پــاک شــوند. نواحــی چشــم، نســبت بــه مواد 
آرایشــی کــه تــا صبــح باقــی بماننــد، بــا پف کردگــی 
و قرمــزی و خــارش جــواب خواهنــد داد. مژه هــا، از 
ــا و  ــار، آلودگی ه ــرد و غب ــر گ ــا در براب ــم های م چش
آالینده هــای محیطــی محافظــت می کننــد. بنابرایــن 
وقتــی صــورت خــود را نمی شــویید، ایــن مــواد 
ــوند  ــث می ش ــده و باع ــب ش ــش ترکی ــا آرای ــد ب زائ
ــا عفونــت واکنــش نشــان دهــد. سیســتم ایمنــی ب

 مژه های تان می شکنند یا کنده می شوند
یــک پیامــد منفــی دیگــر خوابیــدن بــا آرایــش، ایــن 
اســت کــه مــواد آرایشــی می توانــد مژه های تــان 
را نابــود کنــد. صبــح هنگامــی کــه می خواهیــد 
صورتتــان را بشــویید، بــا مژه هــای کنده شــده ای 
روبــه رو خواهیــد شــد کــه یکــی یکــی روی صورتتــان 

می افتــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و ششم: اصل تربیت اجتماعى )3(
ــوه«ُ؛ »کســی  ــَف الّنــاَس َاَحبُّ ۳- قــاَل علــى)ع(: »َمــْن تألَّ
کــه در آمیــزش بــا مــردم از درِ الفــت و محبــت وارد 

مى شــود، مــردم دوســتدار وى خواهنــد بــود.«
چــه دل انگیــز و روح افــزا مى فرمایــد کــه نشــانه رشــد 
ــت؛  ــردم اس ــه م ــدن ب ــت ورزی ــت و محب ــى، الف اجتماع
کســى بــه رشــد اجتماعــى رســیده کــه در ارتبــاط بــا دیگــران 

ــود. ــت وارد ش ــت و الف ــر و محب از در مه
ِمْنُهــم  اشــَبُه  بزمانِِهــْم  »الّنــاُس  علــى)ع(:  قــاَل   -4
بآباِئهــم«؛ »شــباهت اخاقــى مــردم بــه محیــط اجتماعــى و 
مقتضیــات زمــان خودشــان، بیشــتر از شــباهت بــه صفــات 

ــت.« ــدران آن هاس ــات پ ــى و خلقی خانوادگ
 فرزنــدان مــا از جامعــه تأثیرپذیرنــد؛ بایــد خیلــى مراقــب و 
متوجــه باشــیم کــه بــا محیط هــاى فاســد و آلــوده ارتبــاط 

برقــرار نکننــد؛ وگرنــه آن هــا را از دســت مى دهیــم.
5- پیامبــر)ص( فرموده انــد: »اگــر مســلمانى در بلــد کفــر 
بــر مشــرکى وارد شــود و در آنجــا اقامــت گزینــد، مــن از وى 
بــرى و بیــزارم.« چــرا؟ زیــرا در اثــر معاشــرت بــا مشــرک  
از او تأثیــر مى پذیــرد و از دیــن خــدا و پرســتش خــدا دور 
مى  شــود؛ پــس مــا بایــد دقــت کنیــم فرزندانمــان بــه چــه 
ــط  ــى مرتب ــا چــه آدم های ــد و ب ــد دارن محیطــى رفــت و آم
ــکار و  ــادات، اف ــخصیت، اعتق ــراد باش ــا آن اف ــتند. آی هس
اندیشــه هاى مــا همخوانــى و همگرایــى دارنــد؟ اگــر 
انحــراف و کجــروى در آن هــا دیــده شــده، باید از همنشــینى 
فرزندمــان بــا آن هــا جلوگیــرى کنیــم؛ زیــرا خلقیــات آن هــا 
بــه فرزنــد مــا انتقــال مى یابــد و مانــع از رشــد او مى شــود. 
ــه رشــد و اجتماعــى شــدن  ــه بهان پــس مراقــب باشــیم ب

فرزندمــان را از دســت ندهیــم.
بــراى اینکــه فرزنــد مــا بــه رشــد اجتماعــى دســت یابــد و 

تربیــت اجتماعــى شــود، بایــد:
۱- سعى کنیم او را مستقل بار بیاوریم.

2- بــه او اجــازه دهیــم بــراى کارهــاى خــود تصمیــم بگیــرد 
و از نظــرات دیگــران اســتفاده کنــد.

۳- حــدود هــر چیــزى را بــه او بیاموزیــم و اجــازه بدهیــم 
بــا معیارهــاى خــود حــدود را بیابــد و بــه آن عمــل کنــد.

4- به او مسئولیت واگذار کنیم.
5- آینده نگرى را به او آموزش دهیم.

6- افراط و تفریط را براى او تبیین کنیم.
7- به او آسان بگیریم تا به دیگران آسان بگیرد.

۸- نگــرش او را در مســائل اساســى زندگــى مثبــت، جــدى 
ــبینانه کنیم. و خوش

ــت و  ــى هدای ــاى گروه ــرکت در فعالیت ه ــه ش ۹- او را ب
ــم. ــى کنی راهنمای

او  بــه  را  دیگــران  بــا  ســالم  برخــورد  شــیوه هاى   -۱0
بیاموزیــم.

۱۱- او را عاقه مند به کمک و یارى دیگران بار بیاوریم.
۱2- او را آماده کنیم تا براى دیگران مفید باشد.

کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 
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شــایع ترین ناهنجــاری مــادرزادی در نــوزادان 
ــه از هــر  ــه طــوری ک ــی اســت؛ ب ناهنجــاری قلب
۱000 نــوزادی کــه متولــد می شــوند، 6 تــا ۸ نــوزاد 
ممکــن اســت بــه ایــن ناهنجاری هــا مبتــا 

ــند. باش
اینکــه ایــن ناهنجاری هــا تا چــه میــزان خطرناک 
اســت و عوامــل زمینه ســاز آن هــا کدامنــد و دیگــر 
ــا  ــو ب ــاره را  در گفت وگ ــرح در این ب ــواالت مط س
ــب  ــص قل ــوق تخص ــدی، ف ــا احم ــر علیرض دکت
ــوم  کــودکان و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل
پزشــکی اصفهــان، پاســخ داده ایــم کــه مشــروح 

آن را در ادامــه می خوانیــد.
 ناهنجاری های مادرزادی قلبی کودکان 

چقدر خطرناک است؟ 
کــودکان  قلبــی  مــادرزادی  ناهنجاری هــای 
می توانــد حتــی منجــر بــه مــرگ کــودکان شــود. 
ــرگ  ــد م ــا ۱0 درص ــود 6 ت ــای موج ــق آماره طب
ــای  ــه بیماری ه ــوط ب ــوزادی مرب ــر دوران ن و می

ــت. ــادرزادی اس ــی م قلب

ــون و 200  ــک میلی ــدود ی ــال ح ــر س ــا ه در دنی
هــزار نــوزاد بــا ایــن بیماری هــا متولــد می شــوند 

ــد. ــدید دارن ــای ش ــوزاد بیماری ه ــه 400 ن ک
ــون و 570  ــک میلی ــاالنه از ی ــران س ــور ای در کش
ــوزاد  ــا ۱2 هــزار ن ــد انجــام شــده، ۹ ت هــزار موالی
ــن  ــی هســتند. در ای ــای قلب ــه بیماری ه ــا ب مبت
ــروری  ــتری ض ــت و بس ــه مراقب ــاز ب ــاری نی بیم
ــا  ــرای خانواده ه ــادی ب ــای زی ــت و هزینه ه اس

ــراه دارد. ــه هم ب
 این ناهنجاری ها شامل چه مواردی 

است؟ 
یــک دســته از نــوزادان در بــدو تولــد کبــودی 
تنفــس،  تنــدی  نشــانه های  امــا  ندارنــد؛ 
خســتگی هنــگام شــیر خــوردن، نارســایی در رشــد 
ــود. ــده می ش ــا دی ــی در آن ه ــکات تنفس و مش

در برخــی از شــیرخواران مبتــا بــه بیمــاری 
مــادرزادی قلــب، نارســایی قلبــی )ناتوانــی قلــب 
ــر( موجــب  ــه نحــو مؤث ــردن خــون ب در پمــپ ک
ــوردن  ــذا خ ــی در غ ــوردن و ناتوان ــذا خ ــد غ کُن

کامــل می شــود و کــودک مبتــا بــه ایــن بیمــاری 
ــد و  ــته باش ــریع داش ــس س ــت تنف ــن اس ممک

ــد. ــرق کن ع
دســته دیگــر نــوزادان همــراه بــا کبــودی هســتند 
کــه کبــودی بــر روی بــدن نــوزاد در همــان 
روزهــای اول پدیــد می آیــد و کم کــم تشــدید 
می شــود.مواردی کــه کبــودی ندارنــد، شــامل 
ــواره دهلیــزی  بیماری هایــی همچــون ســوراخ دی
و مجــاری شــریانی، تنگــی دریچــه آئــورت و 
ُششــی هســتند کــه ۸0 درصد بیمــاران را تشــکیل 
ــامل  ــد ش ــودی دارن ــه کب ــواردی ک ــد و م می دهن
ــه  ــوند ک ــب می ش ــزرگ قل ــروق ب ــی ع جابه جای
ــد؛ امــا بیمــاری شــدیدتری  شــیوع کمتــری دارن
را ایجــاد می کننــد و نیــاز بــه عمــل جراحــی 

ــت.   ــد داش خواهن
 کبودی بیشتر در کدام قسمت بدن 

نوزاد به وجود می آید؟ 
کبودی هــا معمــوال در لب هــا، ناخــن، پوســت 
ــه  ــا گری ــه ب ــد ک ــود می آی ــه وج ــوزاد ب ــان ن و زب

ــود. ــدید می ش ــوزاد تش ــردن ن ک
 به وجود آمدن مشکالت قلبی در جنین از 

چه زمانی آغاز می شود؟ 
ــا  ــای 6 ت ــوزادان در هفته ه ــی ن ــای قلب بیماری ه

ــی  ــع زمان ــد؛ درواق ــود می آی ــه وج ــارداری ب 7 ب
کــه قلــب تشــکیل می شــود، ژن معیــوب و 
خطرســاز بــرای کــودک باعــث می شــود در قلــب 
ــا 20  ــنین ۱۸ ت ــد. در س ــود آی ــه وج ــکاالتی ب اش
ــزات  ــا تجهی ــن بیمــاری را ب ــوان ای هفتگــی می ت

ــخیص داد. ــکی تش پزش

 دالیل به وجود آمدن عوامل خطرساز 
این بیماری کدامند؟ 

مــادرزادی  قلبــی  بیماری هــای  در  درمجمــوع 
ــب  ــاز موج ــک و خطرس ــل ژنتی ــد عوام 20 درص
بیمــاری می شــوند و ۸0 درصــد علــل، ترکیبــی از 

ــتند. ــی هس ــک و محیط ــل ژنتی عوام
اگــر مــادر بــاردار مبتــا بــه دیابــت باشــد، احتمال 
قلبــی  بیماری هــای  بــه  او  جنیــن  ابتــای 

مــادرزادی وجــود دارد.
مصــرف داروهــای ضــد صــرع و مــواد شــیمیایی 
ــاد  ــک ایج ــز ریس ــی نی ــواد آرایش ــود در م موج
افزایــش  را  مــادرزادی  قلبــی  بیماری هــای 
ــی  ــل حاملگ ــاردار در اوای ــادر ب ــر م ــد. اگ می دهن
ــت داشــته و آن  ــا شــود، دیاب ــه ســرخجه مبت ب
ــی را در  ــای معین ــد، داروه ــرده باش ــرل نک را کنت
زمــان بــارداری مصــرف کنــد یــا کــودک دیگــری 
باشــد،  داشــته  مــادرزادی  قلــب  نقــص  بــا 
احتمــال اینکــه کودکــی بــا نقــص قلب مــادرزادی 

ــت. ــتر اس ــا آورد، بیش ــه دنی ب
 مشکالت قلبی  چه عوارضی دارد؟ 

ــادرزادی  ــی م ــاری قلب ــه بیم ــا ب ــودکان مبت ک
حتــی اگــر خفیــف باشــد، ممکــن اســت در 
ــد. در  ــی قــرار گیرن معــرض آندوکاردیــت میکروب
ــر آلودگــی  ــب در اث ــن عارضــه، دریچه هــای قل ای
خــون  جریــان  وارد  کــه  میکروب هایــی  بــه 
ــا  ــوند. ورود میکروب ه ــب می ش ــده اند، ملته ش
ــا  ــوال در دندان پزشــکی ی ــان خــون معم ــه جری ب

عمــل جراحــی رخ می دهــد.

زهــرا عبدالهــی، مدیر دفتر ســامت وزارت بهداشــت  
اظهــار کــرد: متاســفانه امــروزه مصــرف مــواد قندی 
ــاد شــده کــه باعــث چاقــی  ــه حــدی زی و مضــر ب
ــت؛  ــده اس ــال ش ــراد بزرگس ــد در اف ــش از ح بی
بــه طــوری کــه در حــدود 60 درصــد از افــراد بیــن 
ســنین ۱7 تــا 60 ســال دچــار اضافــه وزن هســتند.

وی عنــوان کــرد: نداشــتن تحــرک کافــی، مشــکل 
بــزرگ و عمــده کشــور اســت و ایــن مســئله خطــر 
ابتــا بــه دیابــت و بیماری هــای قلبــی را افزایــش 
می دهــد و عامــل بــروز بســیاری از ســرطان ها 

می شــود.
داد: میــزان مصــرف شــکر و  ادامــه  عبدالهــی 
نمــک در کشــور بیــش از حــد اســتاندارد ســازمان 

جهانــی بهداشــت اســت و بــه همیــن دلیــل وزارت 
بهداشــت دســتور کاهــش نمــک در نان هــا را ابــاغ 

ــا دارد. ــر نانوایی ه ــدی ب ــارت ج ــرده و نظ ک
ــردم  ــی م ــک مصرف ــزان نم ــرد: می ــد ک وی تاکی
ایــران روزانــه حــدود ۱2 گــرم اســت کــه بــر 
اســاس دســتورکار ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــرا  ــرم در روز برســد؛ زی ــه 5 گ ــد ب ــزان بای ــن می ای
ــوب                      ــر محس ــور خط ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــک ب نم

. د می شــو
ــزان نمــک موجــود در  ــون می ــی گفــت: قان عبداله
ــش  ــورد پای ــا م ــده و نانوایی ه ــری ش ــان بازنگ ن
قــرار می گیرنــد و بیــش از 50 درصــد از نانوایی هــا 
قانــون میــزان نمــک کاربــردی را رعایــت می کننــد.

مــردم می تواننــد بــا اســتفاده از ســامانه ۱4۹0 از داروخانه هایــی 
کــه داروی کمیــاب مدنظرشــان را دارنــد اطــاع یابنــد و بــرای 

تهیــه آن اقــدام کننــد. 
مدیــر مرکــز اطاع رســانی و پاســخگویی ســامانه ۱4۹0 ســازمان 
غــذا و دارو بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: ایــن ســامانه بــه منظــور 
ــاب  ــای کمی ــه داروه ــردم ب ــان تر م ــی آس ــه دسترس ــک ب کم
ــا  ــا تمــاس ب ــدازی شــده اســت. مــردم ب مــورد نیازشــان راه ان
ــام  ــه 20۱4۹0 و اع ــک ب ــال پیام ــا ارس ــامانه ۱4۹0 و ۱۹0 ی س
داروی مــورد نیــاز، از دو داروخانــه نزدیــک بــه محــل ســکونت 

ــوند. ــان را دارد، آگاه می ش ــه داروی مدنظرش ــود ک خ
طلعــت قانــع بــا بیــان اینکــه همــه داروخانه هــا لیســت 
دارویــی خــود را در اختیــار مــا قــرار می دهنــد و مــا بــا اســتفاده 
از آن بانــک اطاعاتــی گســترده ای را ســاماندهی کرده ایــم، 

گفــت: ایــن ســامانه بــرای سراســر کشــور برنامه ریــزی شــده 
اســت؛ ولــی متاســفانه فقــط داروخانه هــای شــهرهای بــزرگ 
بــا مــا همــکاری می کننــد و شــهرهای کوچــک بــه دلیــل کوتــاه 
ــه داروخانه هــا، هماهنگــی الزم  بــودن مســیرهای دسترســی ب

را بــا مــا ندارنــد.
و  مشــکات کارخانه هــا  بیمه هــا،  از  پــول  بازنگشــتن  وی 
ــرای تولیــد دارو و مشــکات شــرکت های پخــش  شــرکت ها ب
را از دالیــل مهــم کمبــود دارو برشــمرد و افــزود: تجویــز داروهای 
از گردونــه خارج شــده یــا داروی تــازه بــه بــازار آمــده از ســوی 
پزشــکان، از دیگــر دالیــل نایــاب بــودن داروهاســت. همچنیــن 
گاهــی داروهــای خاصــی مــورد نیــاز مــردم اســت کــه بــه دلیــل 
کــم بــودن تعــداد مصــرف، تولیــد آن بــه صرفــه نیســت و ایــن 

داروهــا بــه صــورت محــدود بــه کشــور وارد می شــود.

فوق تخصص قلب کودکان خبر داد:

۱۲هزارنوزادمبتالبهبیماریقلبی
درایران

،،
 قلــب انــدام اصلــی دســتگاه گــردش 
خــون اســت و بــا هــر ضربــان قلــب، 
فرســتاده  بــدن  سراســر  بــه  خــون 
می شــود و اکســیژن و مــواد غذایــی 
بــه همــه ســلول های بــدن می رســد 

مدیر دفتر سالمت وزارت بهداشت مطرح کرد:

کاهشمیزاننمکدرنانهایمصرفی
مدیر مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی سامانه 1490 سازمان غذا و دارو عنوان کرد:

راهکارهاییافتنداروهایکمیاب
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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 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  موضــوع قان
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــارض  ــه و بالمع ــات مالکان ــان تصرف ــرب اصفه ــه غ منطق
مشــخصات  لــذا   . اســت  گردیــده  محــرز  متقاضیــان 
متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــی  ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم اط
شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــلیم و  ــل تس ــالک مح ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــه مرجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت

ــد. نماین
ســوم  هیــأت   1394/07/28-39375 شــماره  1.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 111 کدمل ــی  ب ــای منصــور ربیع آق
ــه  ــد اســد نســبت ب ــاد فرزن 1091902356 صــادره نجــف آب
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 96/02 مترمربــع 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 31 اصل ــاک ش از پ
ــان از مالــک رســمی حــاج  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــی ــلیمی بابوکان ــد س احم
خانــم  دوم  هیــأت   1395/05/23-12119 شــماره  2.رای 
رقیــه رنجبــری   بــه شناســنامه شــماره  251  کدملــی  
1911339389  صــادره رامهرمــز فرزنــد محمدعلــی  نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ ســاختمان  به مســاحت 
ــع در  ــی واق ــماره 28  اصل ــاک ش ــع از پ 113/50  مترمرب
ــان  ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــین رضائ ــمی حس ــک رس ازمال
اقــای  دوم  هیــأت   1395/05/23-12120 شــماره  3.رای 
عبدالکریــم طهماســبی   بــه شناســنامه شــماره  259  
کدملــی  1971909114  صــادره مسجدســلیمان  فرزند محمد 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ ســاختمان  بــه 
ــی  ــاک شــماره 28  اصل ــع از پ مســاحت  113/50  مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  

ــی ــین رضائ ــمی حس ــک رس ــان ازمال اصفه
اقــای  دوم  هیــأت   1395/07/17-19189 شــماره  4.رای 
محســن ملکــی زهرانــی   بــه شناســنامه شــماره 611  کدملی  
1284807258   صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن ششــدانگ 
ســاختمان  بــه مســاحت 83/92   مترمربــع از پــاک 
شــماره 349  فرعــی از 6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــان ازموردثبــت صفحــه  14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفه

281و278و320 دفتــر 934و304 امــاک
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 17703-1395/07/03 هی 5.رای ش
زهــرا احمــدی    بــه شناســنامه شــماره 254   کدملــی  
1091152829  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد فتــح الــه    ســه 
دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت 206.48  
مترمربــع از پــاک شــماره  234   فرعــی از  16   اصلــی واقع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ازمالــک رســمی    ازموردثبــت صفحــه  300      دفتــر  587     

امــاک
6.رای شــماره 17705-1395/07/03 هیــأت ســوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 844   کدملــی   محســن صادقــی    ب
1285752589  صــادره اصفهــان  فرزنــد قاســم    ســه 
دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت 206.48  
ــی  ــی از  16   اصل ــماره  234   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی    ازموردثبــت صفحــه  300     دفتــر   

ــاک 587    ام
7.رای شــماره 19853-1395/07/25 هیــأت چهــارم خانــم 
ــی    ــماره   33  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــه خلیل معصوم
5499961239   صــادره   اصفهــان    فرزنــد  محمــود           
ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت  64.28 
مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 45  اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه

ــی ــوی اندان ــود موس ــید محم ــمی  س ــک رس ازمال
خانــم  اول  هیــأت   1395/09/25-25607 شــماره  8.رای 
تاجمــاه زهرائــی فخــر بــه شناســنامه شــماره 2238 کدملــی 
0048120154 صــادره تهــران فرزنــد قنبــر علی در  ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 84.92مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره  2616فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 7 

دفتــر 400 امــاک
9.رای شــماره 24551-1395/09/16 هیــأت ســوم خانــم 
بــه شناســنامه شــماره 12   صدیقــه حیــدری جونــی   
ــه           ــد نعمــت ال ــان فرزن ــی 1290009503  صــادره اصفه کدمل
ــاب  ــک ب ــی ی ــه اعیان ــای ثمین ــه اســتثنای به ششــدانگ ب
خانــه بــه مســاحت 141.53 مترمربــع از پــاک شــماره 400 
فرعــی از 16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 

ــان ــه 160 اصفه ــورخ 91/9/22 دفترخان 10395 م
آقــای  دوم  هیــأت   1395/10/25-28013 شــماره  10.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــض آب ــری فی ــه اکب ــدرت ال ق
5 کدملــی 1249731216 صــادره نائیــن فرزنــد حبیــب الــه 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 91   مترمربع 
پــاک شــماره 2475/1  فرعــی از  18 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
از مالکیــت علــی یتمیــه رنانــی  ثبــت صفحــه 423 دفتــر 62
11.رای شــماره 27613-1395/10/18 هیــأت ســوم آقــای 
عبدالعلــی عابــدی جونــی بــه شناســنامه شــماره 33 کدملی 
1289980535 صــادره اصفهــان فرزنــد حیــدر در ششــدانگ 
ــع پــاک شــماره 956  ــه مســاحت 147مترمرب ــه ب یکبابخان
فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان  در ص 420 دفتــر 446
آقــای  اول  هیــأت   1395/11/28-31097 شــماره  12.رای 
ــه شناســنامه شــماره 1502  ــی فاتحــی دســتجردی ب رضاقل
ــاس 4   ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ــی 6609273022 ص کدمل
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
ــی  ــاک شــماره  147 فرعــی از 9 اصل ــع پ 228.32 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  مــورد ثبــت صفحــات485 و 32 و 35  دفتــر 461 

ــاک و 950 ام
خانــم  اول  هیــأت   1395/11/28-31099 شــماره  13.رای 
ــی  ــماره 1203 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه نصرآزادان مرضی
ــگ  ــک  دان ــی ی ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1285090322 ص
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  228.32 
ــع در  ــی واق ــی از 9 اصل ــاک شــماره  147 فرع ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مــورد 
ثبــت صفحــات485 و 32 و 35  دفتــر 461 و 950 امــاک

14.رای شــماره 31098-1395/11/28 هیــأت اول  خانــم 
ســکینه رشــمانی بــه شناســنامه شــماره 155 کدملــی 
ــک   ــه ی ــد یدال ــه  فرزن ــوار و میم ــادره برخ 6609716005 ص
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
ــی  ــاک شــماره  147 فرعــی از 9 اصل ــع پ 228.32 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــورد  ــتجردی  م ــی دس ــی فاتح ــت رضاقل ــان از مالکی اصفه
ثبــت صفحــات485 و 32 و 35  دفتــر 461 و 950 امــاک

15.رای شــماره 33316-1395/12/21 هیــأت اول خانــم 
زهــرا ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 2148 کدملــی 
ــد قاســم ششــدانگ  ــان فرزن 1293147877 صــادره اصفه
ــاک  ــع پ ــاحت 147.08 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 1374 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 542 ام 217 دفت
اصاحــی  رای  و   1395/11/23-33592 شــماره  16.رای 
شــماره 8295-1396/04/04 هیــأت دوم آقــای محمــود 
معتمــدی به شناســنامه شــماره 704 کدملــی 1289039518 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــنگ شش ــد هوش ــان فرزن ــادره اصفه ص
ســاختمان بــه مســاحت  168.80 مترمربــع پــاک شــماره 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل 2768  فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 330 

ــر 507 امــاک دفت
آقــای  اول  هیــأت   1396/01/29-2166 شــماره  17.رای 
کدملــی   97 شــماره  شناســنامه  بــه  نجــاران  مهــدی 
ــدانگ  ــد شش ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه 1290750688 ص
یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت  193/95  مترمربــع پــاک 
ــان بخــش  14  حــوزه  ــی واقــع در اصفه شــماره  31   اصل
ــوق ســند  ــک رســمی ف ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

2533 مــورخ 1391/9/26 دفترخانــه 326 اصفهــان
18.رای شــماره 2168-1396/01/29 هیــأت اول خانــم مهین 
امیــن الضربیــان بــه شناســنامه شــماره 473 کدملــی 
1282962302 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد ســه دانــگ 
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش مش
ــع در  ــی واق ــاک شــماره  31   اصل ــع پ 193/95    مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه
ــورخ 1393/8/19  ــند 13797 م ــوق س ــمی ف ــک رس از مال

ــان ــه 424 اصفه دفترخان
خانــم  اول  هیــأت   1396/01/29-2167 شــماره  19.رای 
فاطمــه نجــاران بــه شناســنامه شــماره 2931 کدملــی 
ــگ  ــد احمــد ســه دان ــان فرزن 1283325012 صــادره اصفه
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش مش
ــع در  ــی واق ــاک شــماره  31   اصل ــع پ 193/95    مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه
ــورخ 1393/8/19  ــند 13797 م ــوق س ــمی ف ــک رس از مال

دفترخانــه 424 اصفهــان
20.رای شــماره 3003-1396/02/11  هیــأت ســوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 118   ــی   ب ــی رنان حســینعلی مجتبائ
کدملــی 1290100691  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس  پنــج 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــی از 18  ــماره   3053   فرع ــاک ش ــع از پ 209.15 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 525 و 528 

دفتــر 641  امــاک
21.رای شــماره 3002-1396/02/11 هیــأت ســوم خانــم 
حبیبــه اســماعیلی ســدهی بــه شناســنامه شــماره 921  
کدملــی 1285631706  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمدتقــی  
یــک دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
    3053 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   209.15 مســاحت  
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 

525 و 528  دفتــر 641  امــاک
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4389-1396/02/25 هی 22.رای ش
جعفــر اســماعیلی شــیخ شــبانی بــه شناســنامه شــماره 38 
ــد عباســعلی   ــی 4622954001  صــادره شــهرکرد فرزن کدمل
  111.75 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 
ــی واقــع  ــع از پــاک شــماره 132 فرعــی از 27 اصل مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــر صادقــی برزان ــک رســمی باق مال
دوم  هیــأت   1396/03/04-5418 شــماره  23.رای 
ــی  ــماره 27 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــح ب ــر صال ــای جعف آق
1290413290 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   232.06   مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 65 اصل ــماره 5 فرع ــاک ش پ
ــهم  ــان  از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
ــادی ــق آب ــح عاش ــا صال ــوم رض ــد  مرح ــی فرزن االرث تق

24.رای شــماره 5024-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
کــرم علــی توکلــی دهقــی  بــه شناســنامه شــماره 5 کدملــی 
1091904618 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد فتحعلی  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 162.85 مترمربــع از پــاک 
ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــی از 32 اصل شــماره  فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســن 

و حســین حقیقتــی زاده مارچینــی
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 6640-1396/03/21 هی 25.رای ش
ــی  ــماره 73112 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی  ب ــی احم مجتب
1281830275  صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد  ششــدانگ 
ــع از پــاک  ــه مســاحت 130.30 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
اصفهــان  واقــع در  اصلــی  از 19  شــماره 1004   فرعــی 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
ــر 80  امــاک ــاغ ثبــت صفحــه 87 دفت رســمی حیــدر صب

اول  خانــم  26.رای شــماره 7111-1396/03/23 هیــأت 
بــه شناســنامه شــماره 6073 کدملــی  داناپــور  اعظــم 
ــدانگ  ــر شش ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه 1292213515 ص
یــک بــاب    خانــه  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی آن 
بــه مســاحت    71  مترمربــع پــاک شــماره  170    فرعــی 
ــت  ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از  27  اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت یوســف و اکبــر صادقــی 
ــات 294 و 291  ــت صفح ــورد ثب ــعبانعلی   م ــدان ش فرزن

ــاک ــر 550 ام دفت
آقــای  اول  27.رای شــماره 7669-1396/03/30 هیــأت 
حســین داودی بــه شناســنامه شــماره 1100085173 کدملــی 
ــدانگ  ــا شش ــد رض ــان فرزن ــادره  فاورج 1100085173 ص
یــک بــاب  ســاختمان بــه مســاحت 185.80مترمربــع 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  44 اصل ــاک ش پ
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا موســوی 
ــاک ــر 238 ام ــی 261 دفت ــات 243 ال ــت صفح ــورد ثب م

28.رای شــماره 7645-1396/03/30 هیــأت اول آقــای 
محمدرضــا جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 48 
کدملــی 1290137595 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 149.30مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 13 اصل ــماره 86 فرع ــاک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
صغــری جــان نثــاری الدانــی  مــورد ثبــت صفحــه 410 دفتــر 

21 امــاک
آقــای  دوم  هیــأت   1396/03/20-6570 شــماره  29.رای 
ــی  ــماره 90 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــیاهمرد ب ــا س احمدرض
ــدانگ  ــاس شش ــد عب ــن  فرزن ــادره نائی 1249918618 ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  131.05    مترمربــع 
پــاک شــماره   3284   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ اصفه

ــاک ــر 67 ام ــه 517 دفت ــت صفح ــورد ثب م
30.رای شــماره 8944-1396/04/14 هیــأت دوم آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 146 کدمل ــی ب ــم قوچــی رنان کری
1290074569 صــادره اصفهــان فرزنــد کرمعلــی ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 228.40مترمربــع پاک 
شــماره 3109فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 9804 

ــان ــه 91 اصفه ــورخ 62/10/15 دفترخان م
آقــای  31.رای شــماره 8946-1396/04/14 هیــأت دوم 
علــی نقــی پــور بــه شناســنامه شــماره 226 کدملــی 
1290661561 صــادره  اصفهــان  فرزنــد رجبعلــی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 72.57 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی

شــماره 3715 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 1078 ام ــی 467 دفت 455 ال
32.رای شــماره 8973-1396/04/14 هیــأت دوم  آقــای 
کدملــی   200 شــماره  شناســنامه  بــه  راجــی  منوچهــر 
میرزاکریــم  فرزنــد  ســمیرم   صــادره    1209644193
مســاحت  بــه  ســاختمان  بــاب  یــک  ششــدانگ 
246.15مترمربــع پــاک شــماره 2654 فرعــی از 40 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت رضــا کیقبــادی مــورد ثبــت صفحــه 214 

دفتــر 875 امــاک
دوم  هیــأت   1396/05/02-10555 شــماره  33.رای 
ــی  ــماره 51 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی کاویان ــای عل آق
5499511098 صــادره رضوانشــهر فرزنــد میرزاآقا ششــدانگ 
ــع  ــاحت 180     مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 31  اصل ــاک ش پ
ــورخ  ــند 18177 م ــان س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

امــاک دفترخانــه 424   1394/11/7
34.رای شــماره 10290-1396/04/31 هیــأت دوم آقــای 
محمــد صداقــت فــرد بــه شناســنامه شــماره 524 کدملــی 
1284357902 صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم دو دانــگ 
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
158.50    مترمربــع پــاک شــماره  38   فرعــی از   12 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 37 دفتــر 338 امــاک

35.رای شــماره 10288-1396/04/31 هیــأت دوم خانــم 
ســمیه ســادات آزاد بــه شناســنامه شــماره 53897 کدملــی 
1280427361 صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلی در  دو 
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  158.50    مترمربــع پــاک شــماره  38   فرعی از   
12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 37 دفتــر 338 امــاک

36.رای شــماره 10289-1396/04/31 هیــأت دوم خانــم 
بتــول ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 799 کدملــی 
ــد ســیدمهدی در  دو  ــان فرزن 1285444231 صــادره اصفه
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  158.50    مترمربــع پــاک شــماره  38   فرعی از   
12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 37 دفتــر 338 امــاک

37.رای شــماره 10529-1396/05/02 هیــأت دوم خانــم 
کدملــی   816 شــماره  شناســنامه  بــه  بهرامــی  فضــه 
علــی  محمــد  فرزنــد  فریــدن  صــادره    6219535014
ــاحت   123.19    ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره   2552   فرعــی از 18   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از مالکیــت صغــری کوشــکی زاده  مــورد ثبــت صفحــه 342 

ــر 65 دفت
38.رای شــماره 9646-1396/04/24 هیــأت دوم آقــای 
ــماره 187  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی الیادران ــین کدخدائ حس
کدملــی 1284447286 صــادره اصفهــان  فرزنــد کریــم در 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان  بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه  
اعیانــی   بــه مســاحت  467/27  مترمربــع پــاک شــماره   
ــش   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 12   اصل 242/3  فرع
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 4265 

ــان ــه 94 اصفه ــورخ 1359/12/23 دفترخان م
ــم  ــارم خان ــأت چه 39.رای شــماره 8475-1396/04/11 هی
بــه شناســنامه شــماره 314  مهــوش علویجــه زمانــی 
ــت  ــد نعم ــاه فرزن ــادره کرمانش ــی 3255683505 ص کدمل
ــاحت 216.10  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ال
مترمربــع پــاک شــماره3265 فرعــی از18 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه از 
مالــک رســمی واصفیــان کــه در ص 548 دفتــر 607 مالــک 

ــداری نمــوده میباشــد خری
ــم  ــارم خان ــأت چه 40.رای شــماره 8985-1396/04/15 هی
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــفا ئ ــان س ــو غ ــدی ن ــدس خانمحم اق
شــماره 187 کدملــی 6219576314 صــادره فرزنــد بهــرام در 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 192.88  مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  از مالک 

رســمی  زهــرا یــزدان نظــری فرزنــد مرتضــی
ــای  ــارم آق ــأت چه 41.رای شــماره 9994-1396/04/27 هی
ســید محمــد واعــظ افارانــی بــه شناســنامه شــماره 14967 
کدملــی 1292302372 صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید احمد 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 88.3 مترمربع 
ــی واقــع در  قســمتی از  پــاک شــماره79 فرعــی از16 اصل
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 
ــک  ــر 160 مال ــورخ 95/8/20 دفت ــند 19750 م ــب س بموج

میباشــد
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 10000-1396/04/27 هی 42.رای ش
ــماره 117  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی قهدریجان ــزت محم ع
کدملــی 1284761355 صــادره اصفهــان فرزنــد حیدرعلــی 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ .یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 159 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره275 
فرعــی از15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب صفحــه 254 دفتــر 527 

ــک میباشــد امــاک مال
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 10001-1396/04/27 هی 43.رای ش
ــی  ــماره 1126 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــا محم غامرض
ــه  ــی در س ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه 1284639551 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ .یکب ــاع از شش ــگ مش دان
ــی از15  ــماره275 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــع قس 159 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــاک  ــر 527 ام ــه 254 دفت ــب صفح ــه بموج ــان ک اصفه

ــک میباشــد مال
ــای  ــارم آق ــأت چه 44.رای شــماره 10006-1396/04/27 هی
علیرضــا قربانــی ســینی بــه شناســنامه شــماره 213 کدملــی 
1286945641 صــادره اصفهــان فرزنــد حیــدر در ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 84.59 مترمربــع پــاک 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل شــماره303 فرع
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک 
رســمی ســکینه خاتــون ورثــه محمــود غفــوری کــه در صفحه 

350 دفتــر 170 مالــک میباشــد
چهــارم  هیــأت   1396/04/27-10010 شــماره  45.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 42631 کدمل ــم زهــرا طــراح ب خان
1280851902 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 145.60 مترمربــع پــاک شــماره 
335 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی ــی کیقب غامعل
46.رای شــماره 32889-1395/12/15 هیــأت چهــارم آقــای 
ســید مصطفــی بحــق بــه شناســنامه شــماره 733 کدملــی 
1284452743 صــادره اصفهــان فرزنــد سیدابوالحســن  
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان و انبــار متصلــه بــه 
مســاحت  870.81 مترمربــع از پــاک شــماره 363 فرعــی 
از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  ثبــت صفحــات450 
و 332 و 213 الــی 219 و 302 دفاتــر 2 و 375 و 730و 

ــاک 894  ام
47.رای شــماره 8734-1396/04/13 هیــأت چهــارم آقــای 
ــی  ــماره 482 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــزاده ب ــی علی غامعل

1289818002 صــادره اصفهــان فرزنــد قنبــر ششــدانگ 
یکبــاب کارگاه  بــه مســاحت 634.54 مترمربــع پــاک 
شــماره 1195 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــان کــه مــع الواســطه از  ــک غــرب اصفه ــت مل 14حــوزه ثب
مالــک رســمی رضــا فتحــی کــه بموجــب اظهارنامــه مالــک 

میباشــد
48.رای شــماره 10171-1396/04/28 هیــأت اول  آقــای 
ــماره 446  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهرابی رنان ــا س ــد رض احم
کدملــی 1290241864 صــادره اصفهــان فرزنــد غامعلــی در   
ــه  ــاری ب ــکونی تج ــاختمان مس ــاب  س ــک ب ــدانگ ی شش
مســاحت 138.65 مترمربــع پــاک شــماره 3282 و 3283 
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عباســعلی قدیــری مــورد 

ــر 67 امــاک ثبــت صفحــه 327 دفت
آقــای  اول  49.رای شــماره 10142-1396/04/28 هیــأت 
عباســعلی نادیــان بــه شناســنامه شــماره 82 کدملــی 
ــدانگ  ــی شش ــد کداعل ــه فرزن ــادره میم 6229829584 ص
ــاک  ــع پ ــاحت 17.60 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی
شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رجبعلــی مزروعــی مــورد 

ــاک ــر 54 ام ــی 272 دفت ــات 268 ال ــت صفح ثب
آقــای  اول  هیــأت  50.رای شــماره 1396/04/28-10143 
ــماره 1496  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــر آب ــری نص ــی نص نق
ــاس  ــد عب ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283485079 ص کدمل
در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 243مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 14 اصل ــاک شــماره 703 فرع پ
ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

صفحــات 104 و 179 دفاتــر 586 و 693 امــاک
آقــای  اول  هیــأت  51.رای شــماره 1396/04/28-10144 
ــی  ــماره 27 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جون ــد جوان احم
علــی  محمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290223106
مســاحت  بــه  ســاختمان  بــاب   یــک  در  ششــدانگ 
ــی  ــاک شــماره 428 فرعــی از 25 اصل ــع پ 150.37مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت نعمــت الــه و محمدعلــی جوانــی جونی  

مــورد ثبــت صفحــات 212 و 215 دفتــر 520 امــاک
52.رای شــماره 9952-1396/04/26 هیــأت اول خانــم زهــرا 
شــهریاری کلــه مســیحی بــه شناســنامه شــماره 73 کدملــی 
1290396760 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد محمــد دو دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 142.05 
ــا  ــی )قب ــع پــاک شــماره 9864 فرعــی از  12 اصل مترمرب
ــوده کــه در راســتای اســتاندارد ســازی  پــاک 12/362/5 ب
بــه پــاک 12/9864 تغییــر کــرده اســت ( واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

11355 مــورخ 82/12/27 دفترخانــه 105 اصفهــان
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/26-9951 شــماره  53.رای 
مرتضــی طاهــری افارانــی بــه شناســنامه شــماره 242 
ــگ  ــار  دان ــدی چه ــد مه ــی 1291021949 صــادره فرزن کدمل
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 142.05 
ــا  ــی )قب ــع پــاک شــماره 9864 فرعــی از  12 اصل مترمرب
ــوده کــه در راســتای اســتاندارد ســازی  پــاک 12/362/5 ب
بــه پــاک 12/9864 تغییــر کــرده اســت ( واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

ــان ــه 105 اصفه ــورخ 82/12/27 دفترخان 11355 م
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/05/02-10507  54.رای 
اســماعیل یــاوری فــرد بــه شناســنامه شــماره 115 کدملــی 
ــدانگ  ــر شش ــد صف ــه  فرزن ــادره  مبارک 5419420708 ص
ــه  ــی آن ب ــه اعیان ــاء ثمنی ــه اســتثناء به ــه ب ــاب خان ــک ب ی
مســاحت 220.24مترمربــع پــاک شــماره 68 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــرام آب ــرم زارع به ــت محت مالکی
55.رای شــماره 10173-1396/04/28 هیــأت اول خانــم 
بــه شناســنامه شــماره 2906 کدملــی  ابراهیمــی  زهــرا 
5759236350 صــادره فریــدن  فرزنــد رجبعلــی ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 175.61 
مترمربــع پــاک شــماره 3175 فرعــی از  25 اصلــی ) 
پــاک قبــا 25/721/1 بــوده اســت و در راســتای اســتاندارد 
ــع  ــل شــده اســت ( واق ــاک 25/3175 تبدی ــه پ ســازی ب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادری ــی ن ــده عل مالکیــت مان
56.رای شــماره 10174-1396/04/28 هیــأت اول آقــای 
علــی جوانمــرد جوآبــادی بــه شناســنامه شــماره 21 کدملــی 
ــی  ــد حســن عل ــی شــهر فرزن 1142205908 صــادره  خمین
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره 3175 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 175.61 مترمرب مس
ــت و در  ــوده اس ــا 25/721/1 ب ــاک قب ــی ) پ از  25 اصل
ــل  ــاک 25/3175 تبدی ــه پ ــازی ب ــتاندارد س ــتای اس راس
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــت ( واق ــده اس ش

ــادری ــی ن ــده عل ــت مان ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
57.رای شــماره 10447-1396/05/02 هیــأت اول خانــم 
کدملــی   17 شــماره  شناســنامه  بــه  مزروعــی  بتــول 
1289912599 صــادره  اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یــک 
ــه بــه مســاحت 403.20 مترمربــع پــاک شــماره   بــاب خان
32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــبدانی ــی س ــان مزروع ــت رمض ــان از مالکی ــرب اصفه غ
آقــای  اول  58.رای شــماره 10449-1396/05/02 هیــأت 
بــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی  علیــان  محمدعلــی 
1262426243 صــادره کاشــان فرزنــد رمضانعلی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 105.52مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 200 و 199فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش 14 ح
بتــول مالکیــان و حســین جمشــیدی لمجیــری مــورد ثبــت  
صفحــه 278 دفتــر 298 امــاک و صفحــه 33 دفتــر 173 

ــاک ام
اول خانــم  59.رای شــماره 10442-1396/05/02 هیــأت 
ســمیه قربانیــان خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 3206 
ــر  ــد قدی ــی شــهر فرزن ــی 1141302799 صــادره خمین کدمل
علــی ششــدانگ یــک بــاب خانهبــه مســاحت 139.30 
مترمربــع پــاک شــماره  45 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش 14 ح

ــی ــن آقابابائ حس
آقــای  اول  هیــأت   1396/05/02-10450 شــماره  60.رای 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــین آب ــتانی حس ــن داس ــد حس محم
شــماره 320 کدملــی 1284238202 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمداســماعیل ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــع پــاک شــماره 2524 فرعــی از 18 اصل 60.25 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت خانــم جهــان ســلطان عســگری رنانــی 

ــاک ــر 64 ام ــت صفحــه 525 دفت ــورد ثب م
خانــم  اول  هیــأت   1396/05/01-10439 شــماره  61.رای 
ــی  ــماره 2892 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه زاده ب ــوره فقی منص
ــدانگ  ــر شش ــد جعف ــان  فرزن ــادره اصفه 1285014502 ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 136مترمربــع پــاک شــماره 
306فرعــی از  27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 359 دفتــر 

ــاک 990 ام
آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/05/01-10437  62.رای 
حمیدرضــا خــادم بــه شناســنامه شــماره 1196 کدملــی 
در   محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288042485
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 128.92 مترمربــع 

پــاک شــماره 252 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
اســداله تابشــیان مــورد ثبــت صفحــه 181 الــی 197 دفتــر 

ــاک 72 ام
63.رای شــماره 10282-1396/04/31 هیــأت اول آقــای 
اصغــر عباســی بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 672 
ــادق در   ــد ص ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283007861 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب مغازهبــه مســاحت  27.02 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 9 اصل ــماره 166 فرع ــاک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــی ــی بهارانچ ــی عباس ــای  صفرعل ــی و آق متقاض
آقــای  اول  64.رای شــماره 10280-1396/04/31 هیــأت 
رســول ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 103 کدملــی 
1290895449 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســن 4  
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
199.47 مترمربــع پــاک شــماره 233 فرعــی از 27 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــاک ــر 389 ام ــت صفحــه 313 دفت ــورد ثب ــان م اصفه
65.رای شــماره 10279-1396/04/31 هیــأت اول خانــم 
آســیه قــاری آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 1270893483 
کدملــی 1270893483 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی 2 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
199.47 مترمربــع پــاک شــماره 233 فرعــی از 27 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 313 دفتــر 389 امــاک
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/25-9820 شــماره  66.رای 
65 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  شــهبازی  رحیــم 
حســن  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290144516
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 171.44 مترمربــع 
پــاک شــماره 737 فرعــی از  19 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر 81 ام ــه 421 دفت صفح
67.رای شــماره 9768-1396/04/25 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــی آب ــی عل محمــد رضــا خدائ
5405 کدملــی 1292206845 صــادره  اصفهــان فرزنــد بهرام 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 131.80 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق پــاک شــماره 306 فرعــی از 27 اصل
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

مهــری جیهانــی  طبــق ســامانه امــاک
اول خانــم  68.رای شــماره 9751-1396/04/25 هیــأت 
ــه شناســنامه شــماره 60692  ــادی ب ــی آب زهــرا صادقــی عل
ــادق در   ــد ص ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1281702617 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 71.70 مترمربــع 
از 18 اصلــی واقــع در  پــاک شــماره 2493/1 فرعــی 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ــاک ــر 62 ام ــه 330 دفت ــت صفح ثب
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/31-10189 شــماره  69.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 30 کدمل ــی ب ــدی کاظمــی زران مه
ــه  ــت ال ــد نعم ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین 1290173834 ص
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــار دان چه
ــع پــاک شــماره 325 فرعــی از  مســاحت 269.15 مترمرب
ــک  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 6 اصل
ــر 10 امــاک ــان مــورد ثبــت صفحــه 425 دفت غــرب اصفه

خانــم  اول  هیــأت  70.رای شــماره 1396/04/31-10188 
بتــول احمــدی زهرانــی بــه شناســنامه شــماره 693 کدملــی 
1284604977 صــادره اصفهــان فرزنــد قدیرعلــی دو دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 269.15 
ــی واقــع در  ــع پــاک شــماره 325 فرعــی از 6 اصل مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب اصفه
مالکیــت مهــدی کاظمــی زرانــی  مــورد ثبــت صفحــه 425 

دفتــر 10 امــاک
آقــای  اول  71.رای شــماره 10088-1396/04/28 هیــأت 
عبــاس رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 1639 کدملی 
1282981048 صــادره اصفهــان  فرزنــد علی چی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 193.25مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 577 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت شــجاع  ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل 14 حــوزه ثب
الدیــن درویشــی دســتگردی مــورد ثبــت صفحــه 175 دفتــر 
617 امــاک و مالکیــت متقاضــی مــورد ثبــت صفحــه 323 

دفتــر 104 امــاک
72.رای شــماره 10072-1396/04/27 هیــأت اول  آقــای 
امیرحســین علــی بابائــی رنانــی به شناســنامه شــماره 327 
ــی  ــد قربانعل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290227667 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 97.10 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق پــاک شــماره 3000 فرعــی از 18 اصل
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
صغــری اعتصامــی رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 572 دفتــر 

ــاک 461 ام
آقــای  اول  73.رای شــماره 10202-1396/04/31 هیــأت 
حســن تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 34 
فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره    1290402191 کدملــی 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــی س رحمتعل
ــاک شــماره  44  ــع پ ــه مســاحت 42.21 مترمرب ــازه ب مغ
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــی ــوری جروکان ــی تیم ــت رحمتعل ــان از مالکی ــرب اصفه غ

74.رای شــماره 10203-1396/04/31 هیــأت اول خانــم 
فــردوس ربیعــی بــه شناســنامه شــماره 2401 کدملــی 
1285102381 صــادره  اصفهــان فرزنــد محســن ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 42.21 
مترمربــع پــاک شــماره  44 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــی ــوری جروکان ــی تیم رحمتعل
آقــای  اول  75.رای شــماره 9966-1396/04/27 هیــأت 
ــماره 1282  ــنامه ش ــه شناس ــوه ب ــم ک ــینی ک ــی حس مرتض
ــد عباســعلی  ــان فرزن ــی 1289398070 صــادره اصفه کدمل
ــع  ــاحت 111 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  67 اصل ــاک ش پ
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مهــدی خــراط

آقــای  اول  76.رای شــماره 9979-1396/04/27 هیــأت 
رمضانعلــی مولویــان جــزی بــه شناســنامه شــماره 206 
کدملــی 5110386528 صــادره  برخــوار فرزنــد حســن 
ــاحت 1589.24  ــه مس ــا ب ــاغ وی ــک درب ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره 64  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
ــر 197  ــه 448 دفت ــت صفح ــورد ثب ــاری م ــاس ذوالفق عب

ــاک ام
آقــای  اول  77.رای شــماره 10003-1396/04/27 هیــأت 
رســول شــهبازی دســتگرده بــه شناســنامه شــماره 62534 
کدملــی 1281051780 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 
ــع  ــه مســاحت 223 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
پــاک شــماره 1095 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر 264 ام ــه 243 دفت صفح
78.رای شــماره 9996-1396/04/27 هیــأت اول خانــم 
زهــرا خــادم لــو بــه شناســنامه شــماره 147 کدملــی 
2239704446 صــادره ترکمــن فرزنــد قربانعلی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 199.67 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا موذنــی مــورد ثبــت 

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــات 268 ال صفح

79.رای شــماره 10652-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم 
61008 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  مدنیــان  زهــرا 
ــگ  ــی 2  دان ــد مجتب ــان فرزن ــادره  اصفه 1281039039 ص
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
276.91    مترمربــع پــاک شــماره    333  فرعــی از 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25   اصل
ــر  ــان مــورد ثبــت      صفحــه 284 دفت ملــک غــرب اصفه

107 امــاک
80.رای شــماره 10653-1396/05/03 هیــأت دوم آقــای 
اکبــر کامرانــی بــه شناســنامه شــماره 25980 کدملــی 
ــگ  ــاس 4 دان ــد عب ــان  فرزن ــادره اصفه 1282187041 ص
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
276.91    مترمربــع پــاک شــماره    333  فرعــی از 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25   اصل
ــر  ــان مــورد ثبــت      صفحــه 284 دفت ملــک غــرب اصفه

107 امــاک
ســوم  هیــأت   1394/02/28-4324 شــماره  81.رای 
آقــای علــی یزدانــی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
5499723257 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد عباســعلی 
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــماره  67 اصل ــاک ش ــع از پ 269/96 مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب اصفه

مالــک رســمی ســید محمدحســین ریاضیــات
82.رای شــماره 9973-1396/04/27 هیــأت اول خانــم 
ســمیه پیرپنجــم الدیــن بــه شناســنامه شــماره 4591 
ــی  ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285078063 ص کدمل
در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 203مترمربــع 
ــان  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره 145 فرعــی از 23 اصل
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــار نامــه ــق اظه ــدزاده طب ــی ماســت بن ــرزا عل می
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 10630-1396/05/03 هی 83.رای ش
ــی  ــماره 1135 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــان نث ــرا ج زه
ــدانگ  ــا شش ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه 1283450623 ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   207.45   مترمربــع 
پــاک شــماره  146    فرعــی از   13  اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  

ــر  الکترونیکــی 139620302025005509 شــماره دفت
خانــم  اول  هیــأت   1396/05/01-10441 شــماره  84.رای 
زهــرا عابــدی جونــی بــه شناســنامه شــماره 1585 کدملــی 
1283041588 صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه در  
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه و دفتــرکار بــه مســاحت 25.60 
ــع در  ــی واق ــی از 12 اصل ــاک شــماره 620 فرع ــع پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب اصفه
مالکیــت غامعلــی نــادری درباغشــاهی مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 975 ام 8 دفت
ــای  ــأت ســوم آق 85.رای شــماره 12650-1396/05/24 هی
یونــس هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 1587 کدملــی 
1283041561  صــادره اصفهــان فرزنــد آقامحمــد ششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  29.26 مترمربــع از پــاک 
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی    25 از  فرعــی   159 شــماره 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــیروانی ــین ش ــمی حس رس
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 11949-1396/05/16 هی 86.رای ش
ــی  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جوان ــین عل حس
1290209677 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رحیــم در 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 225 مترمربــع پاک 
شــماره 631 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــمی  ــک رس ــان  از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14ح

ــت شــده ــرش ثب ــری پذی ــه گ ــر قلع جعف
87.رای شــماره 12935-1396/05/28 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 15 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدزاده زواره ب ــواد عاب ج
1189495899 صــادره زواره فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع پ ــاحت    146.58  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب    خان ب
شــماره  519   فرعــی از  12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــان  از مالکیــت احمــد  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

تــرک الدانــی  
88.رای شــماره 13153-1396/05/29 هیــأت ســوم آقــای 
ــماره 1705  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــی رضای محمدعل
ــد رمضــان ششــدانگ  ــی 1282981757 صــادره فرزن کدمل
ــع  ــاحت 89/65 مترمرب ــه مس ــاری  ب ــازه تج ــاب مغ یکب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از16 اصل ــماره 1195 فرع ــاک ش پ
بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

ــی ــی برزان رمضــان رضای
89.رای شــماره 12409-1396/05/21 هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 744  ــی ب رســول زارع چــاوش ککنان
کدملــی 1141928477 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رحیــم 
ــاحت   306    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره   8   فرعــی از  44  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

مالکیــت محــدی رحمتــی اندانــی
90.رای شــماره 11981-1396/05/16 هیــأت ســوم خانــم 
میتــرا کریمــی بــه شناســنامه شــماره 21039 کدملــی 
1140209949 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ســیف الــه  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 136.90 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 32 اصل ــماره فرع ــاک ش از پ
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــبدانی ــی س ــم رحیم ــی خان ــی ب ــمی ب رس
رأی اصاحی

هیــأت   1396/05/15-11758 شــماره  اصاحــی  1.رای 
ــت  ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــوم باتوج س
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 
صــادره بدیــن شــرح اصــاح مــی گــردد: مســاحت ملــک 
ــه در  ــی باشــد ک ــح م ــع صحی ــورد تقاضــا 11252 مترمرب م
ــأت ســوم مســاحت  رای شــماره 26435-1395/10/06 هی

ــت. ــده اس ــد ش ــع قی 10861.63 مترمرب
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 
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تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/06/26
رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی 
ــارض  ــال مع ــه و ب ــات مالکان ــان تصرف ــمال اصفه ــه ش منطق
متقاضیــان  محــرز گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیان 
و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عموم 
ــی  ــود در صورت ــی میش ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــان  ــندمالکیت متقاضی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــت  ــا اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
اســناد و امــالک محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه 

صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
مــورخ         139660302026005876 شــماره    رای   -1
بــه  خوابجانــی  امیدانــی  مهــدی  آقــای      1396/04/14
صــادره   1284032779 کدملــی   128 شــماره  شناســنامه 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد غامعل ــان فرزن اصفه
ــع پــاک شــماره 14990  ــه مســاحت 161 مترمرب ســاختمان ب
ــداری مبایعــه  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
ــی  ــی پهلوان ــک رســمی عل ــع الواســطه از مال ــادی م ــه ع نام

خوابجانــی
مــورخ         139560302026016246 شــماره    رای   -2
1395/09/24   آقــای محمدعلــی زاهدنمــازی بــه شناســنامه 
شــماره 91 کدملــی 2001910241 صــادره دزفــول فرزنــد حســن 
درششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت  
 14916 از  فرعــی  شــماره 247   پــاک  مترمربــع   104.70
ــداری مبایعــه  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی فضــل الــه امیــن 

ــی الرعایائ
مــورخ         139660302026005516 شــماره    رای    -3
بــه  دلیگانــی  رجبــی  اکبــر  علــی  آقــای      1396/04/10
صــادره   1285616111 کدملــی   1211 شــماره  شناســنامه 
ــه ســه دانــگ مشــاع  ــد غامحســین نســبت ب اصفهــان فرزن
ــاحت  ــه مس ــکونی  ب ــاختمان مس ــاب س ــدانگ یکب از شش
259.80 مترمربــع از پــاک شــماره 9106 فرعــی از13900 اصلی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
مــورخ         139660302026005518 شــماره    رای   -4
1396/04/10    آقــای  محســن رجبــی بــه شناســنامه شــماره 
ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1286105595 ص 1244 کدمل
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس اکب
ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 259.80 مترمربــع از 
پــاک شــماره 9106 فرعــی از13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026003789 شــماره    رای   -5
1396/03/07   خانــم ناهیــد ســلطانی بــه شناســنامه شــماره 
47 کدملــی 5499392668 صــادره تیــران وکــرون فرزنــد 
ــه  ــه ومغــازه متصل ــه ششــدانگ یکبابخان ابوالفضــل نســبت ب
بــه مســاحت 106.15 مترمربــع پــاک شــماره166 فرعــی 
از14916 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــد 

آبداراصفهانــی
مــورخ         139660302026005768 شــماره    رای   -6
1396/04/12   خانــم زهــرا شــیروانی دســتگرده بــه شناســنامه 
شــماره 2650 کدملــی 1286674298 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی نس محمدتق
147.82 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــی جوزدان ــرور رضائ ــمی س ــک رس ــطه از مال الواس
مــورخ         139660302026005792 شــماره    رای   -7
1396/04/12    آقــای  احمدرضــا مطلبــی فشــارکی بــه 
شناســنامه شــماره 13448 کدملــی 1292526841 صــادره 
ــگ مشــاع از ششــدانگ   ــد حســن در ســه دان ــان فرزن اصفه
ــاک  ــع پ ــاحت  137.95  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 14874 اصل ــماره 10095  فرع ش
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026005786 شــماره    رای   -8
1396/04/12    خانــم آزاده ســلمانی فشــارکی بــه شناســنامه 
شــماره 1270865625 کدملــی 1270865625 صــادره اصفهــان 
فرزنــد علیرضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  137.95  مترمربــع پــاک شــماره 10095  
فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026001900 شــماره    رای   -9
ــه شناســنامه  1396/02/06   آقــای ســید حمیــد درخشــنده ب
ــد  ــهرکرد فرزن ــادره ش ــی 4622465825 ص ــماره 97 کدمل ش
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ســید کمــال نســبت ب
365.20 مترمربــع پــاک شــماره93 فرعــی از14039   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
مــورخ         139660302026005793 شــماره    رای   -10
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــی مبارک ــی دهقان ــای عل 1396/04/12   آق
ــد  ــتان فرزن ــادره اردس ــی 1189207990 ص ــماره 163 کدمل ش
کرمعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
فرعــی  شــماره247  پــاک  مترمربــع   98.75 مســاحت 
از14916 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
رســمی  مالــک  از  الواســطه  مــع  عــادی  نامــه  مبایعــه 

الرعایائــی محمودامیــن 
مــورخ         139660302026006974 شــماره    رای   -11
1396/05/07   عارفــه الســادات موســوی واال بــه شناســنامه 
شــماره 5107 کدملــی 1287277675 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــدی نس ــید مه س
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 89.05 مترمربــع پــاک 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15182 اصل ــماره 4 فرع ش
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

ــی ــی خوابجان ــم زارع ــمی ابراهی رس
مــورخ         139660302026006975 شــماره    رای   -12
1396/05/07   آقــای ســید مهــدی موســوی واال بــه شناســنامه 
شــماره 586 کدملــی 2991325151 صــادره کرمــان فرزنــد 
ســیدعلی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 89.05 مترمربــع پــاک شــماره 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15182 اصل 4 فرع
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــی خوابجان ــم زارع ابراهی
مــورخ         139560302026020488 شــماره    رای   -13
1395/11/20   آقــای محســن طاهــری محمودآبــادی بــه 
ــان  ــادره اصفه ــی 5110601305 ص ــماره 40 کدمل ــنامه ش شناس
فرزنــد مســلم بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
148.77 مترمربــع از پــاک شــماره 633 فرعــی از411  اصلــی 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق

ــدال ــدر اب ــمی حی ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع
مــورخ        139660302026005915 شــماره    رای   -14
1396/04/15    آقــای اســدهللا یوســفی بــه شناســنامه شــماره 
746 کدملــی 2410649955 صــادره آبــاده فرزنــد حمــزه 
نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــی  ــاک شــماره678 فرع ــع پ ــه مســاحت 218.77 مترمرب ب
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  و رای 
شــماره   139660302026005917    مــورخ    1396/04/15   
ــی  ــه شناســنامه شــماره 709 کدمل آقــای  محمــد یوســفی ب
2410649548 صــادره آبــاده فرزنــد حمــزه نســبت بــه 
بــه  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع  دودانــگ 
مســاحت 218.77 مترمربــع پــاک شــماره678 فرعــی 
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان و رای 
شــماره   139660302026005918    مــورخ    1396/04/15   
بــه شناســنامه شــماره  الدیــن یوســفی  آقــای  ضیــاء 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   2410965989 کدملــی   223
حمــزه نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
پــاک  مترمربــع   218.77 مســاحت  بــه  ســاختمان 
بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14915  فرعــی  شــماره678 
 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضیــان مالــک رســمی 
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15- رای شــماره   139660302026004068    مــورخ    
1396/03/10     خانــم عــزت غالمعلیــان دهاقانــی 
 5129606744 69 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
ــه ششــدانگ  ــد محمــد نســبت ب صــادره دهاقــان فرزن
یکبابخانــه بــه مســاحت  207 مترمربــع پــالک شــماره 
13557  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــمان کارزاده ــی ریس ــمی عل رس
16- رای شــماره   139660302026005903    مــورخ    
ــه  ــام ب ــادات میرنی ــه الس ــم فاطم 1396/04/15   خان
شناســنامه شــماره 2805 کدملــی 1290561397 صــادره 
ــگ  ــه دودان ــبت ب ــم نس ــید ابراهی ــد س ــان فرزن اصفه
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش مش
ــی از 15177  ــماره 17 فرع ــالک ش ــع پ 161.82 مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
17- رای شــماره   139660302026005904    مــورخ    
1396/04/15   آقــای روح الــه معتمــدی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1287171389 ص ــماره 414 کدمل ش
مشــاع  چهاردانــگ  بــه  نســبت  مســیب  فرزنــد 
ــاحت 161.82  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش
ــی  ــی از 15177 اصل ــماره 17 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
18- رای شــماره   139660302026005869    مــورخ   
بــه  هاشــمی  ســیدنوراله  آقــای      1396/04/14
شناســنامه شــماره 16 کدملــی 1129802698 صــادره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــیدجالل نس ــد س ــهر فرزن فریدونش
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 176.75 مترمربــع 
پــالک شــماره118 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــی ــمی محمودزارع ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
19- رای شــماره   139660302026004831    مــورخ    
ــه  ــینی ب ــن حس ــی حس ــای مجتب 1396/03/24   آق
 1281614726 کدملــی   51765 شــماره  شناســنامه 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــر نس ــد اکب ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 36.05 مترمربــع 
پــالک شــماره85 فرعــی از14039 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی هوشــنگی طامــه
20- رای شــماره   139660302026002749    مــورخ    
ــه شناســنامه  1396/02/18      اقــای محمــد معینــی ب
ــوار و  ــادره  برخ ــی  6609493081 ص ــماره  43کدمل ش
ــگ مشــاع از  ــاس بصــورت ســه دان ــد  عب ــه فرزن میم
ــاحت  199.50   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
ــع در  ــی واق ــماره  13900 اصل ــالک ش ــع از پ ــر مرب مت
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــی باشــد رســمی م
21- رای شــماره   139660302026002748    مــورخ    
1396/02/18       اقــای عبــاس معینــی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره  اصفه ــی  1291155856 ص ــماره  809کدمل ش
فرزنــد  محمــد بصــورت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  199.50  متــر مربــع از 
پــالک شــماره  13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
22- رای شــماره   139660302026006835    مــورخ    
1396/05/04    آقــای اکبــر حــق شــناس بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1286413524 ص ــماره 217 کدمل ش
فرزنــد صفــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــماره1492  ــالک ش ــع پ ــاحت 348.10 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از15177  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
ــورخ     ــماره   139560302026015884    م 23- رای ش
1395/09/18   خانــم شــهناز اســماعیلی فــالح بــه 
 1282308300 کدملــی   38085 شــماره  شناســنامه 
ــک  ــدانگ  ی ــد در  شش ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــالک  ــع پ ــاحت  101.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
شــماره  - فرعــی از14999  اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش م
24- رای شــماره   139660302026003183    مــورخ    
1396/02/27    آقــای عبــاس خمســه عشــری بــه 
 1282230492 کدملــی   30293 شــماره  شناســنامه 
ــگ  ــار دان ــین در چه ــد عبدالحس ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب مشــاع از ششــدانگ  ی
ــی از 14928  ــالک شــماره  - فرع ــع پ 209.25  مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
25- رای شــماره   139660302026003184    مــورخ    
ناهیــد مغــاره تهرانــی بــه  1396/02/27     خانــم 
 1286696631 کدملــی   1783 شــماره  شناســنامه 
ــد مصطفــی در دو دانــگ مشــاع  صــادره اصفهــان فرزن
از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  209.25  
ــی  ــی از 14928 اصل ــماره  - فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
26- رای شــماره   139660302026000493    مــورخ    
ــه  ــدی  ب ــی گربکن ــا معین ــای غالمرض 1396/01/20   اق
49430  کدملــی 1281591378   شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان  فرزنــد عبدالــه  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب انبــار بــه مســاحت 229.37  مترمربــع از پــالک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل ــماره 97 فرع ش

ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
ــک رســمی شــیخ مرتضــی نجفــی الواســطه از مال

27- رای شــماره   139660302026003006    مــورخ    
1396/02/24    آقــای رضــا غالمحســینی بــه شناســنامه 
شــماره 1272099415 کدملــی 1272099415 صــادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 259 مترمربــع پــالک شــماره 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل 125و405 فرع
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــان  ــک رســمی امیرمحمدحســین هادی الواســطه از مال
    139560302026005907 شــماره    رای    -28
مــورخ    1395/03/20     خانــم معصومــه میرزائــی 
قلعــه میرزمانــی بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 
ــعبان در  دو  ــد ش ــان فرزن ــادره  لنج 5419135701 ص
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاع از  شش ــگ مش دان
مســاحت  91.95   مترمربــع پــالک شــماره   70   فرعــی 
از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
29- رای شــماره   139560302026005908    مــورخ    

1395/03/20    آقــای ســید جــالل موســویان نــژاد 
بــه شناســنامه شــماره 32 کدملــی 1286772435 
صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیدرضا در 4 دانــگ مشــاع از  
ــه مســاحت     91.95     ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ  ی
مترمربــع پــالک شــماره   70    فرعــی از    14915    
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

30- رای شــماره   139660302026006770    مــورخ    
بــه  پنــاه  حاجیــان  علــی  آقــای     1396/05/03
5110516162 صــادره  4 کدملــی  شناســنامه شــماره 
شــاهین شــهر فرزنــد احمــد در ششــدانگ  یــک بــاب 
ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  164.05  مترمربــع 
پــالک شــماره 18  فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 16 ثب

ــی باشــد م
31- رای شــماره   139660302026004054    مــورخ    
ادرمنابــادی  فرقانــی  اکــرم  خانــم      1396/03/10
بــه شناســنامه شــماره 1854 کدملــی 1285004108 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود نســبت بــه ششــدانگ 
پــالک  مترمربــع   146.80 بــه مســاحت  یکبابخانــه 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915  اصل ــماره 86فرع ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

ــیخان ــه ش ــمی عزیزال ــک رس ــطه از مال الواس
32- رای شــماره   139660302026005425    مــورخ    
1396/04/04   آقــای علــی اکبــر دادخــواه به شناســنامه 
ــان  ــی 1288656831 صــادره اصفه شــماره 333 کدمل
مشــاع  چهاردانــگ  بــه  نســبت  حســنعلی  فرزنــد 
ــع  ــاحت 90.30 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ازشش
پــالک شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــعیدی ــعلی میرس ــمی عباس ــک رس از مال
33- رای شــماره   139660302026005427    مــورخ    
1396/04/04    خانــم زهــرا شــفیع زاده خولنجانــی بــه 
شناســنامه شــماره 346 کدملــی 1289288976 صــادره 
ــه دودانــگ مشــاع  اصفهــان فرزنــد غالمرضــا نســبت ب
ــع  ــاحت 90.30 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ازشش
پــالک شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی عباســعلی میرســعیدی
34- رای شــماره   139660302026005778    مــورخ    
ــی  ــاعدی مرغملک ــا س ــی رض ــای  عل 1396/04/12   آق
بــه شناســنامه شــماره 1750 کدملــی 4620403261 
صــادره شــهرکرد فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 73.31 مترمربــع 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره13900 اصل ــالک ش پ
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
35- رای شــماره   139660302026006795    مــورخ    
1396/05/03   آقــای محمــد کشــکولیان بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1285278259 ص ــماره 1010 کدمل ش
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــاس در شش ــد عب فرزن
ــی  ــماره -  فرع ــالک ش ــع پ ــاحت   21.15 مترمرب مس
ــان کــه  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق از 13900 اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
36- رای شــماره   139660302026006058    مــورخ    
بــه  اکبــر گنجعلــی بخشــی  آقــای     1396/04/18
ــی 1287833039 صــادره  شناســنامه شــماره 79 کدمل
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی در س ــد محمدعل ــان فرزن اصفه
ــاحت  209.95   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
مترمربــع پــالک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
37- رای شــماره   139660302026006057    مــورخ    
ــه  ــویه ب ــی هفش ــت رضائ ــم حکم 1396/04/18   خان
شناســنامه شــماره 6 کدملــی 1291704604 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســن در  ســه دانــگ مشــاع از 
ــاحت  209.95   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
مترمربــع پــالک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
38- رای شــماره   139560302026021659    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــهرابی  ب ــی س ــای عل 1395/12/05   اق
ــان  ــادره اصفه ــی 1285827090 ص ــماره 2123 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــر نســبت ب ــد اکب فرزن
ــی  ــماره 54 فرع ــالک ش ــع از پ ــاحت 132 مترمرب مس
ــان کــه  ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه از14915 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
39- رای شــماره   139660302026006888    مــورخ    
بــه  شــلمزاری  رســائی  زهــرا  خانــم    1396/05/05
شناســنامه شــماره 112 کدملــی 1284477517 صــادره 
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد احمــد نســبت ب ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت 389.74 مترمربــع پــالک 
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــی شــاهدانی ــری وعل رســمی خدارحــم جعف
40- رای شــماره   139660302026006464    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــول جم ــم بت 1396/04/25   خان
شــماره 1231 کدملــی 1285448553 صــادره اصفهــان 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــادق نس ــد محمدص فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 174.43 مترمربــع پــالک 
شــماره 13670 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 
ــه  ــی ک ــه ثبت ــق اظهارنام ــدی طب ــادق جم ــمی ص رس

ــد ــه وی میباش ــدی ازورث ــی اح متقاض
41- رای شــماره   139660302026006467    مــورخ    
1396/04/25   آقــای کیــان وکیلــی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره فالورج ــی 1110830513 ص ــماره 1772 کدمل ش
ــاع از 10.20  ــهم مش ــه 1.7 س ــبت ب ــن نس ــد حس فرزن
ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
249 مترمربــع پــالک شــماره 479 فرعــی از15177  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان و رای شــماره   
   1396/04/25 مــورخ         139660302026006468
ــماره 97  ــنامه ش ــه شناس ــنوند ب ــوش حس ــای کیان آق
کدملــی 4189107956 صــادره الشــتر فرزنــد شــکرخدا 
نســبت به 2.55 ســهم مشــاع از 10.20 ســهم ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 249 مترمربــع پــالک 
شــماره 479 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان و رای شــماره   139660302026006465    
مــورخ    1396/04/25   خانــم فــروزان وکیلــی بــه 
ــادره  ــی 1110366612 ص ــماره 2195 کدمل ــنامه ش شناس
فالورجــان فرزنــد حســن نســبت بــه 5.95 ســهم 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــهم شش ــاع از 10.20 س مش
بــه مســاحت 249 مترمربــع پــالک شــماره 479 فرعــی 
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــند ــک رســمی م ــان مال خــود متقاضی
42- رای شــماره   139660302026005877    مــورخ    
بــه  فروتنــی  ســیدمجتبی  آقــای      1396/04/14
 1285747887 کدملــی   374 شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلی نســبت بــه ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 97.15 مترمربــع پــالک شــماره 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   13900
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــی ــود و افتخارصرام ــمی محم رس
ــورخ     ــماره   139460302026036408    م 43- رای ش
1394/12/10   آقــای محمــد ســالم بــه شناســنامه 
ــاد  ــف اب ــادره نج ــی 1091873879 ص ــماره 15 کدمل ش
ــه مســاحت  ــه ب ــد صــادق در  ششــدانگ یکبابخان فرزن
 13900 از  فرعــی  پــالک شــماره  مترمربــع   134.77

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

44- رای شــماره   139660302026006984    مــورخ    
1396/05/07    آقــای محمــد آســایش نائینــی بــه 
ــی 1249468329 صــادره  شناســنامه شــماره 32 کدمل
نائیــن فرزنــد عباســعلی در ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  197.50  مترمربــع پــالک شــماره 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از 15187 اصل 88  فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــی خوابجان ــی زارع ــک رســمی ســید عل از مال
45- رای شــماره   139660302026006477    مــورخ    
1396/04/25    آقــای محمــد عابــدی جاوانــی بــه 
شناســنامه شــماره 1742 کدملــی 1283039699 صــادره 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــه نس ــت ال ــد نعم ــان فرزن اصفه
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 46.20 
ــی  ــی از 452  اصل ــماره 550 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــول  ــمی رس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی جوزدان
46- رای شــماره   139660302026006478    مــورخ    
ــه  ــی ب ــان گورتان ــری محققی ــم مه 1396/04/25   خان
ــی 1291125515 صــادره  شناســنامه شــماره 378 کدمل
اصفهــان فرزنــد محمــود نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
 46.20 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  از ششــدانگ 
ــی  ــی از 452  اصل ــماره 550 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــول  ــمی رس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی  جوزدان
47- رای شــماره   139660302026004575    مــورخ    
ــه  ــادری درباغشــاهی ب 1396/03/21     آقــای احمــد ن
شناســنامه شــماره 11 کدملــی 1289848300 صــادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 236.32 مترمربــع پــالک 
شــماره 45و109 فرعــی کــه بشــماره 12634 فرعــی 
تبدیــل شــده از 14458 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
48- رای شــماره   139660302026004104    مــورخ    
1396/03/10    خانــم فاطمــه نــادری بلداجــی بــه 
ــادره  ــی 6299769408 ص ــماره 74 کدمل ــنامه ش شناس
بروجــن فرزنــد محمدلطیــف در ششــدانگ  یــک بــاب 
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 71.46  مترمرب ــه  ب خان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل 209 فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــری ــد معی ــک رســمی احم از مال
49- رای شــماره   139660302026005334    مــورخ    
1396/04/03   آقــای محمدصــادق اثناعشــری اصفهانی 
ــی 1281603813  ــماره 50674 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 99.50 مترمربــع پــالک 
ــع در بخــش  ــی واق شــماره  59 فرعــی از14874  اصل
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

الواســطه از مالــک رســمی علــی ایمانــی پــور
50- رای شــماره   139660302026005437    مــورخ    
ــه شناســنامه  ــی نظــری ب ــای کرمعل 1396/04/04    آق
ــهر  ــادره فریدونش ــی 1129662799 ص ــماره 13 کدمل ش
فرزنــد صفــر نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 
پــالک  مترمربــع   95.14 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره  15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی محســنی هماگران رســمی مصطف
51- رای شــماره   139660302026005438    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــری ب ــس نظ ــم نرگ 1396/04/04   خان
شــماره 1275567738 کدملــی 1275567738 صــادره 
اصفهــان فرزنــد کرمعلــی نســبت بــه دودانــگ مشــاع از 
ــع  ــاحت 95.14 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــالک شــماره  15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی از مالــک رســمی مصطفــی محســنی هماگران
52- رای شــماره   139660302026005439    مــورخ    
1396/04/04   خانــم رقیــه هــادی زاده ماوردیدانــی بــه 
شناســنامه شــماره 826 کدملــی 2668497531 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــد نس ــد محم ــت فرزن رش
ــع  ــاحت 95.14 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــالک شــماره  15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی از مالــک رســمی مصطفــی محســنی هماگران
53- رای شــماره   139560302026013850    مــورخ    
1395/08/17   آقــای علیرضــا نامــداری بــه شناســنامه 
تیــران  صــادره   5499546150 57 کدملــی  شــماره 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــعبان در  شش ــد ش فرزن
مســاحت  189.90  مترمربــع پــالک شــماره 113  فرعــی 
از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
54- رای شــماره   139660302026006776    مــورخ    
1396/05/03    آقــای ســید محمــد مرتضــوی اســدآباد 
بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 1249794651 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــم در  شش ــد سیدهاش ــن فرزن نائی
خانــه  بــه مســاحت   123.65 مترمربــع پــالک شــماره 
134  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی رحیــم میاندوآبــی
55- رای شــماره   139660302026006854    مــورخ    
بــه  اســتکی  رضــا  حمیــد  آقــای      1396/05/04
شناســنامه شــماره 2113 کدملــی 1286063841 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت 139.65 مترمربــع پــالک 
شــماره64 فرعــی از14915  اصلــی واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

ــان آرا ــم فرم ــمی ابراهی ــک رس ــطه از مال الواس
56- رای شــماره   139660302026001362    مــورخ    
1396/01/29   خانــم زینــب خدایــی بــه شناســنامه 
شــماره 49 کدملــی 5499496031 صــادره تیــران فرزنــد 
اســداله در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  128.50  مترمربــع پــالک شــماره 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از13881  اصل 11  فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
57- رای شــماره   139660302026001366    مــورخ    
ــه شناســنامه  ــداری ب ــرام نام ــای  به 1396/01/29    آق
شــماره 13 کدملــی 5499482918 صــادره تیــران فرزند 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــا در س رض
خانــه  بــه مســاحت  128.50  مترمربــع پــالک شــماره 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از13881  اصل 11  فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
58– رای شــماره   139660302026006886    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــادگاری ب ــد ی ــای مجی 1396/05/05   آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1284690441 ص ــماره 1139 کدمل ش
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  حســین  فرزنــد 
ســاختمان بــه مســاحت 101.20 مترمربــع پــالک شــماره 
13937 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــیرانی ــاه ش ــاج م ــم ت ــمی خان رس
59- رای شــماره   139660302026005329    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــواد معتم ــای ج 1396/04/03   آق
شــماره 59175 کدملــی 1281687928 صــادره اصفهــان 
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  مصطفــی  فرزنــد 
پــالک  بــه مســاحت 169.40 مترمربــع  ســاختمان 
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از99 اصل ــماره474 فرع ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
الواســطه از مالــک رســمی الهــه الســادات صدرعاملــی
60- رای شــماره   139660302026006819    مــورخ    
بــه  حیــدری  محمدرضــا  آقــای     1396/05/03
شناســنامه شــماره 107 کدملــی 5419443562 صــادره 
ســمیرم ســفلی فرزنــد حســینعلی در  ششــدانگ  یــک 
ــالک  ــع پ ــاحت  88.80  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 13900   اصل ــماره -  فرع ش
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد م
61- رای شــماره   139660302026000436    مــورخ    
1396/01/19   خانــم شــهناز امیــن الرعایائــی  بــه 
شناســنامه شــماره 64407  کدملــی 1281741485  
صــادره اصفهــان  فرزنــد رحمــت الــه نســبت بــه 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 86.40  مترمربــع از 
پــالک شــماره 13868 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
62- رای شــماره   139660302026000273    مــورخ    
1396/01/16   خانــم اشــرف الســادات هاشــمی بــه 
شناســنامه شــماره 202 کدملــی 1288777671 صــادره 
بصــورت 55 ســهم  فرزنــد ســید جــالل  اصفهــان 
مشــاع از 205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــالک شــماره 1 فرعــی  ــع از پ مســاحت 204.31 مترمرب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق از14017 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م ــود متقاضــی مال خ
63- رای شــماره   139660302026000270    مــورخ    
1396/01/16   آقــای ســید جــالل هاشــمی هفشــجانی 
166 کدملــی 4620691577  بــه شناســنامه شــماره 
صــادره شــهرکرد فرزنــد ســید یدالــه بصــورت 50 ســهم 
مشــاع از 205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــالک شــماره 1 فرعــی  ــع از پ مســاحت 204.31 مترمرب
از14017  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال
64- رای شــماره   139660302026000269    مــورخ    
1396/01/16    آقــای محمــد بهرامــی دیزیچــه بــه 
شناســنامه شــماره 3071 کدملــی 1289124671 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر بصــورت 50 ســهم مشــاع از 
205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی از14017   ــماره 1 فرع ــالک ش ــع از پ 204.31 مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــی باشــد  ــک رســمی م متقاضــی مال
65- رای شــماره   139660302026000267    مــورخ    
ــه  ــه ب ــی دیزیچ ــر بهرام ــی اکب ــای عل 1396/01/16   آق
شناســنامه شــماره 692 کدملــی 1828930881 صــادره 
خرمشــهر فرزنــد رحمــت ا... بصورت 50 ســهم مشــاع از 
205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی از14017   ــماره 1 فرع ــالک ش ــع از پ 204.31 مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  
66- رای شــماره   139660302026004573    مــورخ    
آبــادی  شــکل  الــه  حجــت  آقــای     1396/03/21
ــی  ــماره 1243 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــب اب حبی
ــبت  ــن نس ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1292405198 ص
 206.65 مســاحت  بــه  یکبابخانــه   ششــدانگ  بــه 
مترمربــع پــالک شــماره 15135 اصلــی واقــع در بخــش 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد م
67- رای شــماره   139660302026006562    مــورخ    
1396/04/27   خانــم نســرین محمــودی به شناســنامه 
دورود  صــادره   4219387481 351 کدملــی  شــماره 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــد مرادعلــی در  ششــدانگ  یــک ب فرزن
مســاحت  236.10  مترمربــع پــالک شــماره -  فرعــی 
از 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
68- رای شــماره   139660302026005907    مــورخ    
ــه  ــارکی ب ــدی فش ــاس محم ــای عب 1396/04/15   آق
شناســنامه شــماره 2197 کدملــی 1291953124 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اســماعیل نســبت بــه دودانــگ مشــاع 
 140 بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ازششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره 15180 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهان و رای شــماره   139660302026005908    
مــورخ    1396/04/15     خانــم صدیقــه محمــدی 
کدملــی   1530 شــماره  شناســنامه  بــه  فشــارکی 
1287241921 صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل نســبت 
بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــی  ــماره 15180 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 140 مترمرب مس
شــماره    رای  و  اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع 
139660302026005909    مورخ    1396/04/15   خانم 
ــه شناســنامه شــماره 22  ــه هاشــمی فشــارکی ب محبوب
ــد ســید  ــه فرزن ــی 5659510833 صــادره کوهپای کدمل
محمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 140 مترمرب ســاختمان ب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 15180 اصل

ــی باشــند ــک رســمی م ــان مال خــود متقاضی
69-  رای شــماره   139560302026020967    مــورخ    
بــه  پیرحســینی   خانــم معصومــه      1395/11/27
  1280836644 41108  کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــه ششــدانگ  ــد رضــا  نســبت ب ــان  فرزن صــادره اصفه
یکبــاب ســاختمان تجــاری واداری بــه مســاحت 63.20  
مترمربــع از پــالک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــینی ــا پیرحس ــمی رض ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
70- رای شــماره   139660302026004522    مــورخ    
ــه  ــرم اســماعیلی عســکرانی ب ــم اک 1396/03/20   خان
ــادره  ــی 5499702209 ص ــماره 13 کدمل ــنامه ش شناس
تیــران فرزنــد مهــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 136.47 مترمربــع پــالک شــماره 118 
ثبــت  واقــع در بخــش 5  اصلــی  از14915   فرعــی 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــاج رضــا زارع ــک رســمی ح از مال
71- رای شــماره   139660302026004038    مــورخ    
1396/03/09     اقــای   رضــا فالحتــی   بــه شناســنامه 
صــادره      1286638364 1908 کدملــی   شــماره  
اصفهــان   فرزنــد  عبــاس   بصــورت ســه دانــگ مشــاع 
ــاحت  44.85   ــه مس ــازه   ب ــاب  مغ ــدانگ یکب از شش
متــر مربــع از پــالک شــماره  10725   فرعــی از 14915   
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
72- رای شــماره   139660302026004039    مــورخ    
1396/03/09     خانــم  ســهیال بهــزاد نــژاد    بــه 
   1286919185 1411  کدملــی   شــماره   شناســنامه 
صــادره  اصفهــان   فرزنــد  حســن   بصــورت ســه دانــگ 
ــاحت   ــه مس ــازه   ب ــاب  مغ ــدانگ یکب ــاع از شش مش

ــع از پــالک شــماره  10725   فرعــی  44.85  متــر مرب
از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م ــود متقاضــی مال خ
73- رای شــماره   139660302026006839    مــورخ    
بــه  گلشــاهی  محمدباقــر  آقــای     1396/05/04
ــی 1159229971 صــادره  شناســنامه شــماره 1617 کدمل
فریــدن فرزنــد حســینقلی نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 148.10 مترمربــع 
پــالک شــماره 45فرعــی از14874 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــه  ــم ناق ــمی کری ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
 74- رای شــماره   139660302026006469    مــورخ    
بــه  فرهمندمنــش  مهــری  خانــم     1396/04/25
شناســنامه شــماره 676 کدملــی 1286859956 صــادره 
اصفهــان فرزنــد مرتضــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــه مســاحت 152.15  ــاب ســاختمان ب ــدانگ یکب ازشش
ــی  ــی از15177 اصل ــماره168 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــک رســمی مــی باشــد مال
75- رای شــماره   139660302026006470    مــورخ    
1396/04/25   آقــای  رضــا تــرکان بــه شناســنامه 
شــماره 1060 کدملــی 1285526090 صــادره اصفهــان 
مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  عبــاس  فرزنــد 
ــه مســاحت 152.15  ــاب ســاختمان ب ــدانگ یکب ازشش
ــی  ــی از15177 اصل ــماره168 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس مال
76- رای شــماره   139660302026004060    مــورخ    
1396/03/10   آقــای  کیــوان کالنــی بــه شناســنامه 
شــماره 71 کدملــی 1284718255 صــادره اصفهــان 
فرزنــد رمضــان در ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه 
ــی  ــالک شــماره -  فرع ــع پ مســاحت  161.60  مترمرب
ــان کــه  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق از 13900 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
77- رای شــماره   139660302026006909    مــورخ    
1396/05/05    آقــای  علــی رســولی چادگانــی بــه 
شناســنامه شــماره 28172 کدملــی 1280279011 صــادره 
ــاب  ــک ب ــد قاســمعلی در  ششــدانگ  ی ــان فرزن اصفه
خانــه نیمــه کاره بــه مســاحت  70.40  مترمربــع پــالک 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 13900 اصل ــماره  - فرع ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب

ــبزعلی ــد س ــمی محم ــک رس ــطه از مال الواس
-78 رای شــماره   139660302026005534    مــورخ    
1396/04/10   آقــای ابراهیــم نقیــان بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1287174272 ص ــماره 663 کدمل ش
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــم نس ــد ابوالقاس فرزن
ــع پــالک شــماره 14029   ــه مســاحت 142.75 مترمرب ب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــوی مورنان ــن موس سیدحس
-79 رای شــماره   139560302026022809    مــورخ    
1395/12/22   خانــم مهــری صناعیــان بــه شناســنامه 
شــماره 10847 کدملــی 1283810344 صــادره اصفهــان  
ــه  ــه ب ــاب خان ــد حســین بصــورت ششــدانگ یکب فرزن
مســاحت 62.50 مترمربــع از پــالک شــماره 15178 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
-80 رای شــماره   139660302026004865    مــورخ    
1396/03/24   خانــم شــهین مشــایخی بــه شناســنامه 
شــماره 43 کدملــی 4622986027 صــادره شــهرکرد 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد عل فرزن
ــماره 13900  ــالک ش ــع از پ ــاحت 243.15 مترمرب مس
اصلــی باقیمانــده  واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال
81- رای شــماره   139660302026005495    مــورخ    
بــه  صالحــی  جــان  خانــم گلــی      1396/04/08
ــادره  ــی 4679517301 ص ــماره 39 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــک ب ــه در ششــدانگ  ی ــد ســیف ال فارســان فرزن
خانــه  بــه مســاحت  239.15  مترمربــع پــالک شــماره 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل 47  فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
82- رای شــماره   139660302026006980    مــورخ    
بــه  نائینــی  ناظــری  1396/05/07   خانــم طاهــره 
ــادره  ــی 1249440191 ص ــماره 180 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب کارگاه   ــک ب ــدانگ  ی ــا در شش ــد رض ــن فرزن نائی
ــالک شــماره 882   ــع پ ــه مســاحت  512.52  مترمرب ب
فرعــی از 412 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد ــک رســمی م ــود متقاضــی مال ــه خ ک
83- رای شــماره   139560302035000016    مــورخ    
1395/01/17   آقــای علــی ســاکت بــه شناســنامه 
شــماره 23967 کدملــی 4722411107 صــادره کربــال 
ــه  ــاب خان ــد عبدالحســن بصــورت ششــدانگ یکب فرزن
ــماره 683  ــالک ش ــع پ ــاحت 177.90  مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
84- رای شــماره   139660302026005498    مــورخ    
ــی  ــای ســید محمــد موســوی مورنان 1396/04/08   آق
بــه شناســنامه شــماره 73454 کدملــی 1281833861 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســید اکبــر در ســه دانــگ 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب مشــاع از ششــدانگ  ی
ــع پــالک شــماره-   فرعــی از 13947  153.45 مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
85- رای شــماره   139660302026005500    مــورخ    
1396/04/08   خانــم نفیســه تحســیری بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1286058988 ص ــماره 1627 کدمل ش
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی در س ــد مصطف فرزن
ــع  ــاحت  153.45 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
پــالک شــماره-   فرعــی از 13947 اصلــی واقــع در 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــی باشــد  رســمی م
86- رای شــماره   139660302026006280    مــورخ    
ــه  ــی ب ــور طرق ــی کاظــم پ ــای مصطف 1396/04/21   آق
شناســنامه شــماره 2876 کدملــی 1286676551 صادره 
اصفهــان فرزنــد غــالم نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 122 مترمربــع پــالک شــماره 169 فرعــی 
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــاورز خوابجان ــمی محمدکش رس
87- رای شــماره   139660302026005417    مــورخ    
1396/04/04     خانــم بتــول کریمــی علــون ابــادی بــه 
شناســنامه شــماره 1279 کدملــی 5658972817 صادره 
کوهپایــه فرزنــد علــی- اکبــر بصــورت ششــدانگ 
ــع از  ــه مســاحت 124.95 مترمرب یکبــاب ســاختمان  ب
ــع در  ــی واق ــی از 14915 اصل ــماره 405 فرع ــالک ش پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

رســمی مــی باشــد
مــورخ        1396603020260 شــماره    رای   -88
1396/05/05  خانــم کوکــب بهدارونــد بهدارونــد بــه 
شناســنامه شــماره 523 کدملــی 1880591499 صــادره 

ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــتر فرزن شوش
پــالک  مترمربــع   115.90 مســاحت  بــه  ســاختمان 
شــماره79 فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــی دلیگان ــم حاج ــمی ابوالقاس ــک رس از مال
89- رای شــماره   139660302026001479    مــورخ   
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــکینه المع ــم س 1396/01/31   خان
صــادره    1582053278 کدملــی    322 شــماره 
ششــدانگ  بــه  نســبت  حســن   فرزنــد  مرنــد  
از  مترمربــع    120.25 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
 5 درخــش  واقــع  اصلــی   13900 شــماره  پــالک 
 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

می باشد
90- رای شــماره   139660302026005889    مــورخ   
ــه شناســنامه  1396/04/14    آقــای محمــد پورعصــار ب
ــان  ــی 1286299381 صــادره اصفه شــماره 1374 کدمل
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــه در شش ــد عبدال فرزن
مســاحت  35.11  مترمربــع پــالک شــماره  541 فرعــی 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق از 452 اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
91- رای شــماره   139660302026005881    مــورخ   
ــه شناســنامه  1396/04/14    آقــای محمــد پورعصــار ب
ــان  ــی 1286299381 صــادره اصفه شــماره 1374 کدمل
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــه در  شش ــد عبدال فرزن
مســاحت  34.20  مترمربــع پــالک شــماره  541 فرعــی 
از 452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
92- رای شــماره   139660302026005883    مــورخ   
ــه شناســنامه  ــد پورعصــار ب ــای محم 1396/04/14   آق
ــان  ــی 1286299381 صــادره اصفه شــماره 1374 کدمل
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــه در  شش ــد عبدال فرزن
مســاحت  35.11  مترمربــع پــالک شــماره  541 فرعــی 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق از 452 اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
93- رای شــماره   139660302026005890    مــورخ   
ــه شناســنامه  1396/04/14    آقــای محمــد پورعصــار ب
ــان  ــی 1286299381 صــادره اصفه شــماره 1374 کدمل
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــه در شش ــد عبدال فرزن
مســاحت  34.91  مترمربــع پــالک شــماره  541 فرعــی 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق از 452 اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1396603020260  01412 شــماره  رای   -94
ــه شناســنامه  ــای حســین فخــاری ب 1396/01/30    آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1285633008 ص ــماره 1051 کدمل ش
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــه نس ــد یدال فرزن
ــی  ــالک شــماره 13839 اصل ــع پ مســاحت 128مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  04682 شــماره  رای   -95
1396/03/22    خانــم فاطمــه پهلوانــی نــژاد خوابجانــی 
 1291273921 38 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
ــک  ــدانگ  ی ــن در شش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــالک  ــع پ ــاحت  116.30  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 15187 اصل ــماره 82  فرع ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
الواســطه از مالــک رســمی کوکــب ســلطان پهلوانــی نــژاد 

ــی خوابجان
مــورخ   1395603020260  22779 شــماره  رای   -96
1395/12/22  خانــم عفــت بهرامــی بــه شناســنامه 
شــماره 58 کدملــی 1199804657 صــادره شــهرضا 
ــه   ــاب خان ــک ب ــی در  ششــدانگ  ی ــد تق ــد محم فرزن
بــه مســاحت 165.24 مترمربــع پــالک شــماره  40 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14915  فرعــی 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1395603020260  18735 شــماره  رای   -97
ــه  ــه ب ــی علویج ــین علیرضائ ــای حس 1395/10/25  آق
شناســنامه شــماره 5784 کدملــی 1090514921 صــادره 
نجــف آبــاد  فرزنــد حســینعلی در ششــدانگ  یــک بــاب 
کارگاه  بــه مســاحت 75 مترمربــع پــالک شــماره 268  
فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1395603020260  15152 شــماره  رای   -98
شــماره  اصالحــی  رای  و   1395/09/07 مــورخ 
139660302026007283 مــورخ 1396/05/12  آقــای 
ــی  ــماره 605 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــن معن محس
در  رضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288112841
ــاحت  87.75   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــی  ــی از 15128 اصل ــماره   4 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ابوالقاســم 

اخــوان خرازیــان 
مــورخ   1395603020260  18421 شــماره  رای   -99
1395/10/20  اقــای اکبــر پهلوانــی نــژاد خوابجانــی  
ــی 1282759841   ــماره 1228  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــه ششــدانگ  ــی نســبت ب ــد عل ــان  فرزن صــادره اصفه
یکبابخانــه بــه مســاحت 129.10  مترمربــع از پــالک 
شــماره 2 فرعــی از 15100 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــژاد خوابجان ــی ن ــی پهلوان ــمی عل ــک رس از مال
مــورخ   1396603020260  08290 شــماره  رای   -100
ــه  ــی ب ــی اصفهان ــدی عاصم ــای مه 1396/05/30   آق
 1282425791 کدملــی   50592 شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 167.48 مترمربــع پــالک 
ــش  ــع در  بخ ــی واق ــی از15179 اصل ــماره 27 فرع ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

ــری ــدی جوه ــمی مه ــک رس ــطه از مال الواس
مــورخ   1396603020260  06899 شــماره  رای   -101
ــنامه  ــه شناس ــده ب ــکندر فروزن ــای اس 1396/05/05 آق
شــماره 10 کدملــی 6339697755 صــادره شــهرکرد 
ــه یکصدوبیســت وســه  ــی نســبت ب ــد تق ــد محم فرزن
ســهم مشــاع ازیکصدوهشتادوچهارســهم ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 173.40 مترمربــع 
پــالک شــماره 15189 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1396603020260  06902 شــماره  رای   -102
ــه شناســنامه  ــی ب ــای حســین صادق 1396/05/05  آق
ــتان  ــادره اردس ــی 1189174286 ص ــماره 897 کدمل ش
بــه شــصت ویــک ســهم  فرزنــد مســلم نســبت 
ــاب  ــدانگ یکب ــهم شش ــاع ازیکصدوهشتادوچهارس مش
ســاختمان بــه مســاحت 173.40 مترمربــع پــالک 
شــماره 15189 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ   1396603020260  05871 شــماره  رای   -103
ــه  ــی ب ــی وانان ــی رئیس ــای نیازعل 1396/04/14    آق
ــی 4621966685 صــادره  شناســنامه شــماره 25 کدمل
شــهرکرد فرزنــد نوروزعلــی نســبت بــه ششــدانگ 
پــالک  مترمربــع   73.40 بــه مســاحت  یکبابخانــه 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15179 اصل ــماره31 فرع ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب

الواســطه از مالــک رســمی محمدعلــی اقــای اســالمی
مــورخ   1396603020260  03166 شــماره  رای   -104
ــه شناســنامه  1396/02/27   آقــای احمــد کالنتــری ب
نجــف  صــادره   1091905517 کدملــی   95 شــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــین نس ــد حس ــاد فرزن اب
ســاختمان بــه مســاحت 205.65 مترمربــع پــالک 
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از99 اصل ــماره 781فرع ش
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد باش
 م الف 18317

تاریخ انتشار نوبت       11 /96/06
تاریخ انتشار نوبت       96/6/26

زهــره ایروانــی رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 
شــمال اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان   960424 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 

مهــرداد بهرامــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه 

تقدیــم  آبــکار  رضــا  طرفیــت   بــه   7000000 مبلــغ 

مــورخ    .... روز  بــرای  رســیدگی  وقــت  و  نمــوده 

تعییــن گردیــده  96/7/29  ســاعت 16/30 عصــر  

اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 

ــر  ــد منتش ــب در جرای ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس آئی

ــعبه  ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت

ــع  ــاب- مجتم ــان ارب ــدای خیاب ــع در اصفهان-ابت واق

ــه و  ــان مراجع ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 1 ش ش

نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 

صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  

 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.

شــماره: 18351م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 24 مجتمــع 

شــماره دو شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان   489-96 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 

ــزام  ــی برال ــتی مبن ــه دادخواس ــدری هراتم ــد حی مجی

ــه  ــند   ب ــال س ــر و انتق ــور در دفت ــه حض ــدگان ب خوان

طرفیــت حمیــد رضــا فراســت تقدیــم نمــوده و وقــت 

ــرای روز شــنبه   مــورخ 96/7/29 ســاعت  رســیدگی ب

ــول  ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی 11:30تعیی

ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ــکان ب الم

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 

در حــد فاصــل خیابــان  آتشــگاه و خیابــان میــرزا 

طاهــر – بــر اتوبــان  ســاختمان قضائــی شــهید مطهری  

شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 53 مراجعــه 

و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماید. در 

صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  

 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.

دفتــر شــعبه 53  مدیــر  الــف   شــماره: 18369م 

اختــالف اصفهــان شــورای حــل 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 

ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت 

ــان  ــت اصفه ــاد برخــوار بخــش 16 ثب ــت آب ــک دول مل

ــت مشــاعی  و اســناد  بااســتناد اســناد رســمی مالکی

عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و 

ــت  ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی بالمع

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ل

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 

منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 

روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 

بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته 

باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 

مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 

پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور 

ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی س

نیســت.

1-برابــر رای شــماره 139660302018000308 کالســه 

ایــرج  آقــای   1391114402018003236 پرونــده 

بشــماره  اســماعیل  فرزنــد  ســیچانی  کریمیــان 

بــه  از اصفهــان  نســبت  شناســنامه 448 صــادره 

1050 ســهم مشــاع از 2550 ســهم ششــدانگ یــک 

ــاحت  ــه مس ــاورزی ب ــری کش ــا کارب ــاب گاوداری ب ب

ــمتی از  ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 2637.31 مت

ــوار  ــی برخ ــی آبادچ ــع در عل ــی واق ــالک 430 اصل پ

ــاعی  ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــه اولی

2- برابــر رای شــماره 139660302018003237 کالســه 

پرونــده 1391114402018003236 آقــای اکبــر جعفــری 

از  فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 24 صــادره 

ــهم  ــاع از 2550 س ــهم مش ــه 500 س ــبت ب ــران  نس تی

ــا کاربــری کشــاورزی  ششــدانگ یــک بــاب گاوداری ب

بــه مســاحت 2637.31 متــر مربــع احداثــی بــر روی 

قســمتی از پــالک 430 اصلــی واقــع در علــی آبادچــی 

برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه مشــاعی اولی
 139660302018000310 شــماره  رای  برابــر   -3
آقــای   1391114402018003238 پرونــده  کالســه 
ــماره  ــماعیل بش ــد اس ــیچانی فرزن ــان س ــر کریمی امی
ــه  ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه 24537 ص شناس
1000 ســهم مشــاع از 2550 ســهم ششــدانگ یــک 
ــاحت  ــه مس ــاورزی ب ــری کش ــا کارب ــاب گاوداری ب ب
ــمتی از  ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 2637.31 مت
ــوار  ــی برخ ــی آبادچ ــع در عل ــی واق ــالک 430 اصل پ
ــاعی  ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــه اولی
تاریخ انتشار نوبت اول:  1396/06/11

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1396/06/26
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 566 

/37/05/الــف/م بــه تاریــخ 96/05/22
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 

آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند رســمی 
در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانه 
ــذا  ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــان  مح ــارض متقاضی ــا مع و ب
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
ــه  روز آگهــی میشــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
صــدور ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن م
دو مــاه اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــک  ــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت ی محــل تســلیم  و پ
ــه  ــود را ب ــت خ ــلیم اعتراض،دادخواس ــخ تس ــاه از تاری م
مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد 

شــد.
مــورخ      1396603020260  05476 شــماره   رای   -1
1395/04/07   اقــای  محمــد حســین کیــا صــادق 
کدملــی     89 شــماره   شناســنامه  بــه  شــهرضا  
ــی    ــد عل ــد  محم ــهرضا  فرزن ــادره  ش 1199342025  ص
ــاحت   ــه مس ــاختمان  ب ــاب  س ــدانگ یکب ــورت شش بص
171.25  متــر مربــع از پــاک شــماره  59  فرعــی 
ــان  ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق از 14874  اصل
قــرارداد واگــذاری مــع الواســطه از مالکیــت رســمی 

شــرکت گــروه پزشــکی یــزدان
مــورخ      1396603020260  07515 شــماره   رای   -2
1396/05/16   اقــای رضــا چلونگــر بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  1285356901صــادره  کدملــی   299
محمــد علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــاک شــماره 13937  ــع از پ ــر مرب مســاحت 154.60 مت
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقای 

ــدادادی ــول خ ــید رس س
مــورخ      1395603020260  07516 شــماره   رای    -3
1396/05/16   خانــم عــذرا حــدادی بــه شناســنامه 
شــماره 9 کدملــی 1189851830 صــادره اردســتان فرزنــد 
جعفــر علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 127.66 متــر مربــع از پــاک شــماره 2 فرعــی 
ــان کــه  ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق از15183 اصل

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ       1396603020260  07526 شــماره   رای   -4
بــه  منتظــری  رضــا  محمــد  اقــای     1396  /05/16
صــادره   1291701990 12 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بــه مســاحت 23.76متــر مربــع از پــاک شــماره 
97 فرعــی از14916 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع الواســطه  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
از مالــک رســمی اقــای عبدالرحیــم اســپه پــور خوابجانــی
13964603020260   مــورخ   5- رای شــماره  05446 
1396/04/04 خانــم فريبــا رضائــي دهقــي بــه شناســنامه 
فريــدن  صــادره   1159743304 25 كدملــي  شــماره 
فرزنــد مصطفــي قلــي نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 52.50 مترمربــع پــاك شــماره 202 فرعــي 
از 14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک  خری

ــی ــادی عابدین ــینعلی ه ــای حس ــمی اق رس
مــورخ      1396603020260  07527 شــماره   رای   -6
ــه  ــی ب ــی قهفرخ ــی قرب ــراد عل ــای م 16 /1396/05   اق
شناســنامه شــماره 9061کدملــی 4620676721صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــر بص ــد صف ــرد فرزن ــهر ک ش
خانــه بــه مســاحت 125.35 متــر مربــع از پــاک 
شــماره 13879اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک  خری
رســمی خانمهــا اقــدس و عطــا امیــن الرعایــا دو نفــر از 
وراث صغــری امیــن الرعایــا موضــوع اظهــار نامــه ثبتــی
مــورخ   1396603020260  07168 شــماره   رای   -7
ــنامه  ــه شناس ــادق زاده ب ــر ص ــاي اصغ 1396/05/10  آق
شــماره 1713 كدملــي 1287939082 صــادره اصفهــان 
فرزنــد غامرضــا در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  به 
مســاحت 129.81   مترمربــع پــاك شــماره 242  فرعــي 
از 14916 اصلــي واقــع در  بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد    خــود متقاضــی مال
مــورخ   1395603020260  22805 شــماره   رای   -8
1395/12/22  خانــم زهــرا داوري دولــت ابــادي بــه 
شناســنامه شــماره 92 كدملــي 1284230597 صــادره 
اصفهــان فرزنــد عبدالرحيــم بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــاك ش ــع از پ ــاحت 181.52 مترمرب ــه مس ــه ب خان
15182 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقای 

ــی ــی خوابجان ــی پهلوان غامعل
مــورخ   1396603020260  08194 شــماره   رای   -9
1396/05/28    آقــاي محمــد منصــوري حبيــب آبــادي 
ــادره  ــي 6609756910 ص ــماره 4 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــاع  ــگ مش ــه دان ــاس در س ــد عب ــه فرزن ــوار و میم برخ
ــه مســاحت  174.19   ــه  ب ــاب خان ــک ب از ششــدانگ  ی
مترمربــع پــاك شــماره -  فرعــي از 13733 اصلــي 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای زیــن 

ــهیلیان ــن س العابدی
مــورخ   1396603020260  08198 شــماره   رای   -10
1396/05/28  خانــم جميلــه خراســاني دســتجردي 
بــه شناســنامه شــماره 1330 كدملــي 1880358549 
ــد قاســم در ســه دانــگ مشــاع از  صــادره شوشــتر فرزن
ــاحت  174.19   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
مترمربــع پــاك شــماره -  فرعــي از 13733 اصلــي 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای زیــن 

ــهیلیان  ــن س العابدی
مــورخ   1396603020260  07522 شــماره  راي   -11
بــه  باقــری عســگرانی  عــزت  1396/05/16   خانــم 
ــی 1755935064 صــادره  شناســنامه شــماره 246 کدمل
اهــواز فرزنــد قربانعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 210 متــر مربــع از پــاک شــماره 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  07738 شــماره   رای   -12
ــنامه  ــه شناس ــتانپور ب ــن داس ــای حس 1396/05/18 آق
اصفهــان  صــادره   5419132206 39 كدملــي  شــماره 
فرزنــد غامعلــی در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان در 
حــد ســفت کاری بــه مســاحت 275.17 مترمربــع پــاك 
شــماره  - فرعــي از 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد   
مــورخ   1396603020260  07525 شــماره   رای   -13
ــنامه  ــه شناس ــاز ب ــی ممت ــای  نادعل 1396/05/16    اق
ــهر  ــاهین ش ــادره ش ــی 5110511640 ص ــماره 18 کدمل ش
فرزنــد تقــی بصــورت ششــدانگ ســاختمان نیمــه تمــام 
ــاک شــماره 13476  ــع از پ ــر مرب ــه مســاحت 179 مت ب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی بتول 

ــوع  ــا  موض ــن الرعای ــین امی ــدی از وراث غامحس ،  اح
ــی ــار نامــه  ثبت اظه

مــورخ   1396603020260  08216 شــماره  رای   -14
1396/05/28    آقــاي ناصــر بهرامــي بــه شناســنامه 
شــماره 23 كدملــي 6339654096 صــادره شــهرکرد 
فرزنــد عيــدي محمــد در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  
ــماره 355   ــاك ش ــع پ ــاحت  58.25  مترمرب ــه مس ب
فرعــي از 14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــکاری ــری قلم ــای مه ــمی اق رس
مــورخ   1396603020260  06565 شــماره  رای   -15
1396/04/27    آقــاي محســن طهماســبي بلداجــي بــه 
ــادره  ــي 4650112109 ص ــماره 11208 كدمل ــنامه ش شناس
ــاع از  ــگ مش ــار دان ــينعلي در چه ــد حس ــن فرزن بروج
ــاحت   132.56  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــي  ــي از 14915 اصل ــماره  289 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامه 
ــه  ــم حاجی ــمی خان ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــم افشــاری خان
مــورخ   1396603020260  06581 شــماره  رای   -16
ــه  ــي ب ــبي بلداج ــميه طهماس ــم س 1395/04/27   خان
شناســنامه شــماره 122 كدملــي 6299917301 صــادره 
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــد داود در دو دان ــن فرزن بروج
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   132.56 مترمربــع پاك 
ــش  ــع در بخ ــي واق ــي از 14915 اصل ــماره  289 فرع ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
الواســطه از مالــک رســمی خانــم حاجیــه خانم افشــاری
مــورخ   1396603020260  07867 شــماره  رای   -17
ــادي  ــور محمدآب ــين پ ــرا حس ــم زه 1396/05/22   خان
بــه شناســنامه شــماره 851 كدملــي 1291156275 صادره 
اصفهــان فرزنــد عباســعلي نســبت بــه ششــدانگ یکباب 
ســاختمان بــه مســاحت 149.35 مترمربــع پاك شــماره 
ــي واقــع در بخــش 5 ثبــت  6405 فرعــي از 15182 اصل
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی آقــای مجیدمهــدی پــوردم ابــی
مــورخ   1396603020260  07402 شــماره  رای   -18
بــه  هرنــدي  ناظمــي  زهــرا  خانــم     1396/05/15
شناســنامه شــماره 625 كدملــي 0579584259 صــادره 
دليجــان فرزنــد حســن در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  181.10  مترمربــع پــاك شــماره 3  فرعــي 
از 14970 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــاق ــان اتف ــا حمصي ــاج رض ــای ح ــمی آق رس
مــورخ   1396603020260  02440 شــماره  رای   -19
ــنامه  ــه شناس ــوش ب ــد زاده ــاي حمي 1396/02/14  آق
شــماره 302 كدملــي 1288403631 صــادره  اصفهــان 
ــه  ــد محمــد علــي بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان فرزن
بــه مســاحت 53.58 مترمربــع از پــاك شــماره 13876 
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــم زارع ــا بیگ ــم اغ خان
مــورخ   1396603020260  07863 شــماره  رای   -20
ــه  ــي ب ــاي  احمدرضــا صالحــي موركان 1396/05/22  آق
شناســنامه شــماره 90 كدملــي 6209679471 صــادره 
ــد علــي نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب  باغبهــادران فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 93.58 مترمربــع پــاك شــماره 
1فرعــي از13348 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه  اصفهــان خری
از مالــک رســمی ناهیدوزهــره صدیقــی مورنانــی ازوراث 

ــی ــی مورنان ــدی صدیق مه
مــورخ   1396603020260  07534 شــماره  رای   -21
بــه  دهقــی  خســروی  ســتار  اقــای     1396/05/16
شناســنامه شــماره - کدملــی 1080197958صــادره نجــف 
ــگ مشــاع از  ــظ هللا بصــورت ســه دان ــد حفی ــاد فرزن اب
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان نیمــه تمــام بــه مســاحت 
243.94 متــر مربــع از پــاک شــماره 138 فرعــی 
از14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان و رای 
 1396/06/20 مــورخ   139660302026007533 شــماره 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــروی دهق ــه خس ــظ ال ــای  حفی اق
شــماره 4677 کدملــی 1090563922 صــادره نجــف ابــاد 
ــاع از  ــگ مش ــم دان ــک و نی ــورت ی ــود بص ــد محم فرزن
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان نیمــه تمــام بــه مســاحت 
243.94 متــر مربــع از پــاک شــماره 138 فرعــی 
از14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان ورای 
 1396/06/20 مــورخ   139660302026007532 شــماره 
اقــای رضــا خســروی دهقــی بــه شناســنامه شــماره 93 
کدملــی 1091998728 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد حفیــظ 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــم دان ــک و نی ــورت ی هللا بص
ــه مســاحت 243.94  ــاب ســاختمان نیمــه تمــام ب یکب
متــر مربــع از پــاک شــماره 138 فرعــی از14039 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضیــان 

ــک رســمی مــی باشــند   مال
مــورخ   1396603020260  04978 شــماره  رای   -22
ــادي  ــت آب ــا داوري دول ــاي حميدرض 1396/03/28   آق
بــه شناســنامه شــماره 1000 كدملــي 1291157761 صــادره 
اصفهــان فرزنــد عبدالعلــي در ســه دانــگ مشــاع از 
ــاحت  79.26   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــي  ــي از 14915 اصل ــماره 84  فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب واق

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  04980 شــماره  رای   -23
1396/03/28   خانــم مهيــن قليانچــي قينانــي بــه 
ــي 1291043454 صــادره  شناســنامه شــماره 997 كدمل
اصفهــان فرزنــد حيدرعلــي در ســه دانــگ مشــاع از 
ــاحت  79.26   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــي  ــي از 14915 اصل ــماره 84  فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب واق

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  07248 شــماره  رای   -24
1396/05/12 خانــم طاهــره مدرســهء بــه شناســنامه 
شــماره 68544 كدملــي 1281786403 صــادره اصفهــان 
فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 74.32 مترمربــع پــاك شــماره85 فرعــي 
از14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــن زارع ــای سیدحس ــمی اق رس
مــورخ   1396603020260  07156 شــماره  رای   -25
ــنامه  ــه شناس ــتي ب ــرا رويدش ــم المي 1396/05/10   خان
ــان  ــي 1292685581 صــادره اصفه شــماره 15741 كدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــا در شش ــد عليرض فرزن
مســاحت   52.45 مترمربــع پــاك شــماره  74 فرعــي 
از14915  اصلــي واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد     ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  07407 شــماره  رای   -26
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــواب ف ــم ن ــاي کري 1396/05/15  آق
ابهــر  شــماره 6664 كدملــي 5899317663 صــادره 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــد در  شش ــد محم فرزن
مســاحت  135.85  مترمربــع پــاك شــماره 23  فرعــي 
از 15179 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 
ــيرواني ــد ش ــرهنگ حمي ــمی س رس

مــورخ   1396603020260  05487 شــماره  رای   -27
بــه  قهفرخــي  قــادري  شــها  خانــم    1396/04/07
صــادره   1911037099 5 كدملــي  شــماره  شناســنامه 
رامهرمــز فرزنــد ابولقاســم در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  131.31  مترمربــع پــاك شــماره  106 
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــي واق فرعــي از99  اصل
کــه مالــک رســمی علــی محمــد آتشــی  بموجــب ســند 
ــوده  ــان ب ــر 1   اصفه ــورخ 1350/08/08  دفت 57364  م
بموجــب گواهــی حصــر وراثــت شــماره 4970 مــورخ 
1387/09/21 شــورای حــل اختــاف اصفهــان علی محمد 
فــوت کــرده ورثــه وی عبارتنــد از فاطمــه نــادری دلیگانــی 
ــدان( ــی )فرزن ــر آتش ــن و اصغ ــرف و حس ــه و اش زوج
ــه  ــب قولنام ــطه بموج ــع الواس ــت م ــورد درخواس ــه م ک
ــه متقاضــی واگــذار  از طــرف حســن و اشــرف آتشــی ب

ــد ــوده ان ــد نم ــهود آن را تایی ــدادی از ش ــده و تع ش
مــورخ   1396603020260  06671 شــماره  رای   -28
ــه  ــاركي ب ــدي خونس ــري محم ــم مه 1396/11/28  خان
ــادره  ــي 1289351791 ص ــماره 519 كدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد عبــاس نســبت ب اصفهــان فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 46.40 مترمربــع پــاك شــماره 
4 فرعــي از15182 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــی خوابجان ــی پهلوان ــای غامعل ــمی آق ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  07457 شــماره  رای   -29
ــنامه  ــه شناس ــدي ب ــي احم ــاي  روزعل 1396/05/16  آق
شــماره 332 كدملــي 6219556488 صــادره فریــدن 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــد نس ــد اس فرزن
مســاحت 173.83 مترمربــع از پــاك شــماره 13900  
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــی خوابجان ــی پهلوان ــای غامعل آق
مــورخ   1396603020260  07500 شــماره  رای   -30
بــه  عطائــي كچوئــي  صغــري  خانــم    1396/05/16
شناســنامه شــماره 4 كدملــي 1170820557 صــادره  
لنجــان فرزنــد نصرالــه بصــورت دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 153.49 مترمربع 
ــع در  ــي واق ــي از15177 اصل ــماره 168 فرع ــاك ش از پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد  ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  07499 شــماره  رای   -31
بــه  عطائــي كچوئــي  عزيــز  آقــاي     1396/05/16
ــادره   ــي 1170376754 ص ــماره 48 كدمل ــنامه ش شناس
لنجــان فرزنــد حســنقلي بصــورت چهــار دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 153.49 مترمربع 
ــع در  ــي واق ــي از15177 اصل ــماره 168 فرع ــاك ش از پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  08207 شــماره  رای   -32
1396/05/28  آقــاي حســن دهنــوي بــه شناســنامه 
ــان  ــي 1283103575 صــادره اصفه شــماره 3326 كدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاس در  شش ــد عب فرزن
مســاحت  188.87 مترمربــع پــاك شــماره  8 فرعــي از 
452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقای 

ــوی رمضــان اشــتری دهن
مــورخ   1396603020260  08205 شــماره  رای   -33
ــنامه  ــه شناس ــوي ب ــين دهن ــاي حس 1396/05/28  آق
ــان  ــي 1283103583 صــادره اصفه شــماره 3327 كدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاس در  شش ــد عب فرزن
مســاحت  221.42  مترمربــع پــاك شــماره  8 فرعــي از 
452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــوی ــتری دهن ــان اش ــای رمض آق
مــورخ   1396603020260  07160 شــماره  رای   -34
بــه  صادقيــان  علــي  حســين  آقــاي    1396/05/10
 5859307934 كدملــي   379 شــماره  شناســنامه 
صــادره اروندکنــار فرزنــد رضــا در ششــدانگ  یــک بــاب 
ــع پــاك شــماره   ــه مســاحت  162  مترمرب ســاختمان ب
8 فرعــي از 14773 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1396603020260  08140 شــماره  رای   -35
بــه  راد  بهرامــي  حســينعلي  آقــاي    1396/04/15
ــادره  ــي 1971240818 ص ــماره 995 كدمل ــنامه ش شناس
ــک  ــدانگ  ی ــي در شش ــد روزعل ــليمان فرزن ــجد س مس
ــاك  ــع پ ــاحت 216.94   مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
ــي واقــع در بخــش 5  شــماره 72  فرعــي از 14039 اصل
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد  باش
مــورخ   1396603020260  06463 شــماره  رای   -36
1396/04/25  آقــاي  فريــد جعفرپيشــه بــه شناســنامه 
شــماره 902 كدملــي 1285814770 صــادره اصفهــان 
فرزنــد عبدالوهــاب نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 75.15 مترمربــع پــاك شــماره 
15004 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  06612 شــماره  رای   -37
1396/04/28 خانــم پــري فقيــه بــه شناســنامه شــماره 
5773 كدملــي 6609388725 صــادره حبيــب آبــاد 
فرزنــد مرتضــي  بصــورت دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 30 مترمربــع از پاك شــماره 
101 فرعــي از 14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــق کشــاورز ــای عبدالخال ــک رســمی آق مال
مــورخ   1396603020260  06613 شــماره  رای   -38
1396/04/28  آقــاي  يحيــي حــاج اكبــري حبيــب 
آبــادي بــه شناســنامه شــماره 106 كدملــي 6609805512 
صــادره اصفهــان فرزنــد عباســعلي بصــورت چهــار دانــگ 
ــاحت 30  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از  شش مش
ــي  ــي از 14915 اصل ــماره 101 فرع ــاك ش ــع از پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای عبدالخالــق 

کشــاورز 
مــورخ   1396603020260  02324 شــماره  رای   -39
ــه شناســنامه شــماره  ــي ب ــم زهــرا تراب 1396/02/13 خان
ــيف  ــد س ــهرضا فرزن ــادره ش ــي 1199580929 ص 1 كدمل
الــه در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
ــع پــاك شــماره  986 فرعــي  ــه مســاحت 199 مترمرب ب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق از 15177 اصل
ــماره  ــدرای ش ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
02325 1396603020260 مــورخ 1396/02/13   آقــاي 
ــي  ــه شناســنامه شــماره 15 كدمل ــي ب ــي تراب محمــد عل
1199551236 صــادره شــهرضا فرزنــد ايــرج در دو دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 199 
ــي  ــي از 15177 اصل ــماره  986 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ   1396603020260  02303 شــماره  رای   -40

بــه شناســنامه  آقــاي كمــال صادقــي   1396/02/13
شــماره 1169 كدملــي 1198537744 صــادره شــهرضا 
ــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک  ــد حســين در یکدان فرزن
ــاك شــماره   ــع پ ــه مســاحت 199 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــي از 15177 اصل 986 فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
رای شــماره 02313 1396603020260 مورخ 1396/02/13  
ــي  ــماره 49 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــه تراب ــم اله خان
1199663506 صــادره شــهرضا فرزنــد محمدعلــي در 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش یکدان
ــي از  ــماره  986 فرع ــاك ش ــع پ ــاحت 199 مترمرب مس
15177 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خود 

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
41- رای شــماره    139660302026004618    مــورخ    
1396/03/21   آقــاي ذبيــح الــه چراغــي بــه شناســنامه 
شــماره 10 كدملــي 5759719432 صــادره چــادگان فرزند 
اميرقلــي در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت  244.10  مترمربــع پــاك 
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــي از 13900   اصل ــماره -  فرع ش
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
42- رای شــماره    139660302026004615    مــورخ    
1396/03/21   خانــم راضيــه اســحق پــور بــه شناســنامه 
ــادره  ــي 1274294258 ص ــماره 1274294258 كدمل ش
از  اصفهــان فرزنــد عليرضــا در ســه دانــگ مشــاع 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  244.10  
مترمربــع پــاك شــماره -  فرعــي از 13900 اصلــي واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
43- رای شــماره    139660302026005923    مــورخ    
ايرانپــور بــه شناســنامه  1396/04/15  خانــم فريبــا 
شــماره 16 كدملــي 1287922120 صــادره اصفهــان فرزنــد 
اســفنديار در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
124.58 مترمربــع پــاك شــماره -  فرعــي از 14022   
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــدار ــد بنک محم
44- رای شــماره    139660302026006069    مــورخ    
1396/04/19    خانــم منيــژه بيــات بــه شناســنامه 
ــودرز  ــي 4171564263 صــادره الیگ شــماره 3670 كدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــي در  شش ــد يحي فرزن
مســاحت  82.89  مترمربــع پــاك شــماره -  فرعــي از 
13706 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
45- رای شــماره    139660302026000025    مــورخ    
1396/01/08   آقــاي حميــد نصــري بــه شناســنامه 
شــماره 1271 كدملــي 1285777166 صــادره اصفهــان 
یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  عبدالحســين  فرزنــد 
ــع از پــاك شــماره  ــه مســاحت 189.08 مترمرب ــه  ب خان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــي از 15177   اصل 18  فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
46- رای شــماره    139660302026006797    مــورخ    
ــه  ــي ب ــوه كان ــاي حســن تيمــوري جل 1396/05/03   آق
شناســنامه شــماره 52 كدملــي 1286961890 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اصغــر در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  140.75  مترمربــع پــاك شــماره -  فرعــي 
از 15099   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
47- رای شــماره    139660302026002577    مــورخ    
1396/02/16    خانــم زهــرا گیــوی بــه شناســنامه شــماره 
722 کدملــی 1286938082 صــادره اصفهــان فرزنــد 
مهــدی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــه مســاحت 185.35 مت ســاختمان ب
شــماره   13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی فاطمــه حســن شــهریاری
48- رای شــماره    139660302026002576    مــورخ    
1396/02/16  اقــای محمــد صادقــی بــه شناســنامه 
شــماره 38کدملــی 1290222274صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــه بص ــح ال فت
ــع از  ــه مســاحت 185.35متــر مرب یکبــاب ســاختمان ب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900  اصل ــاک ش پ
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــه حســن شــهریاری ــک رســمی فاطم مال
49- رای شــماره    139660302026006462    مــورخ    
1396/04/25   خانــم عصمــت موميونــد بــه شناســنامه 
ــرکان  ــادره تویس ــي 3979212297 ص ــماره 36 كدمل ش
ــه   ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــم در  شش ــد محمدابراهي فرزن
ــماره 258   ــاك ش ــع پ ــاحت  112.24  مترمرب ــه مس ب
فرعــي از 14915  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی رســمی عباســعلی مهاجران
50- رای شــماره    139660302026005874    مــورخ    
ــه شناســنامه  1396/04/14   آقــاي غامرضــا قاســمي ب
ــان  ــادره اصفه ــي 1282869647 ص ــماره 8615 كدمل ش
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  قربانعلــي  فرزنــد 
ســاختمان بــه مســاحت 65.35 مترمربــع  پــاك شــماره 
ــماره   204  .  14017    ــه بش ــده ک ــي باقیمان 14017  اصل
تبدیــل شــده واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــیرانی ــدون ش فری
51- رای شــماره    139660302026007859    مــورخ    
ــه  1396/05/22   آقــاي محمــود کيــان پــور ليرهارانــي ب
ــي 5279618659 صــادره  شناســنامه شــماره 407 كدمل
آغاجــاری فرزنــد محمدناصــر در  ششــدانگ  یــک بــاب 
ــع  ــاحت  34.90  مترمرب ــه مس ــی آن ب ــازه و فوقان مغ
پــاك شــماره 4  فرعــي از 14039  اصلــي واقــع در بخش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

ــک رســمی اصغــر عصــارزادگان الواســطه از مال
52- رای شــماره    139560302026020377    مــورخ    
1395/11/20   آقــاي  ناصــر نبــوي بــه شناســنامه شــماره 
63 كدملــي 1971078980 صــادره مســجد ســلیمان 
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــن در  شش ــد حس فرزن
مســاحت  69.23  مترمربــع پــاك شــماره 113  فرعــي از 
452  اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
53- رای شــماره    139660302026001494    مــورخ    
ــه  ــادی  ب ــم اعظــم زارعــی شــمس اب 1396/01/31   خان
شناســنامه شــماره 60073  كدملــي 1281028231  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد حســین  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
بــه مســاحت 200   یکبــاب ســاختمان  از ششــدانگ 
مترمربــع از پــاك شــماره 13900   اصلــي واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
الواســطه از مالــک رســمی حیدرزراعتــی شــمس ابــادی
54- رای شــماره    139660302026001495    مــورخ    
1396/01/31   خانــم فاطمــه شــیرانی شــمس ابــادی  بــه 
شناســنامه شــماره 825  كدملــي 1283960486  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد صفرعلــی  نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200  

مترمربــع از پــاك شــماره 13900  اصلــي 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حیدرزراعتی 

ــادی شــمس اب
55- رای شــماره    139660302026002583    مــورخ    
1396/02/16   اقــای رضــا امامــی طامــه بــه شناســنامه 
شــماره  45  کدملــی 1283928183صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــود بص ــد محم فرزن
مســاحت 65.25  متــر مربــع از پــاک شــماره  45  
فرعــی از  14039  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
56- رای شــماره    139660302026005868    مــورخ    
بــه  برزانــي  رضائــي  اصغــر  آقــاي     1396/04/14
شناســنامه شــماره 2789 كدملــي 1282989499 صــادره 
خمینــی شــهر فرزنــد علــي نســبت بــه ششــدانگ یکباب 
کارگاه بــه مســاحت 248.70 مترمربــع پــاك شــماره 11  
فرعــي از452   اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی زهــرا طالبــی
57- رای شــماره    139660302026003682    مــورخ    
1396/03/04   آقــاي محمــد گرجــي مرغملكــي بــه 
شناســنامه شــماره 52 كدملــي   4622126818   صــادره 
شــهرکرد فرزنــد صفرعلــي نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت  153.00 مترمربــع پاك شــماره 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــي از 15177   اصل 2   فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
58– رای شــماره    139660302026005870    مــورخ    
1396/04/14   آقــاي  حســين نريمانــي زمــان آبــادي بــه 
ــادره  ــي 1286616190 ص ــماره 2187 كدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  
بــه مســاحت 120 مترمربــع از پــاك شــماره 14973  
اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــان حســین هراتی
59- رای شــماره    139660302026005415    مــورخ    
1396/04/04    آقــاي هــادي احمــدي فشــارکي بــه 
شناســنامه شــماره 2312 كدملــي 1292415886 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اســماعيل نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــع  ــه مســاحت 57.22 مترمرب ــه ب ازششــدانگ یکبابخان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــماره 13900  اصل ــاك ش پ
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
60- رای شــماره    139660302026005416    مــورخ    
1396/04/04   خانــم فهيمــه ســلماني فشــارکي بــه 
شناســنامه شــماره 1270156993 كدملــي 1270156993 
ــگ  ــه ســه دان ــر نســبت ب ــد اصغ ــان فرزن صــادره اصفه
مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 57.22 
مترمربــع پــاك شــماره 13900  اصلــي واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
61- رای شــماره    139660302026005398    مــورخ    
بــه  ردانــي  ردانيــان  رســول  آقــاي     1396/04/04
ــادره  ــي 1291066594 ص ــماره 488 كدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد اســمعيل نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
کارگاه بــه مســاحت 96 مترمربــع پــاك شــماره231  
فرعــي از  14915   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــواه ــک خ ــی نی ــمی مرتض ــک رس مال
62- رای شــماره    139660302026006256    مــورخ    
1396/04/21   خانــم نصــرت آزادانــي نــژاد به شناســنامه 
شــماره 28 كدملــي 1290185298  صــادره اصفهان فرزند 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس عبدال
ــع پــاك شــماره 77  فرعــي  مســاحت 250.70  مترمرب
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق از 14457   اصل
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی حســین شــکرانی
63- رای شــماره    139660302026005859    مــورخ    
ــه  ــي قهفرخــي ب ــه شــاه قل ــاي عبدال 1396/04/14   آق
شناســنامه شــماره 36 كدملــي  4622331489  صــادره 
شــهرکرد فرزنــد حبيــب اقــا نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 94.55 مترمربــع پــاك 
ش/مــاره  13879   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی حســن فنائــی
64- رای شــماره    139660302026007265    مــورخ    
بــه  بابــادي  اقبالــي  آقــاي فرشــاد      1396/05/12
شناســنامه شــماره 582 كدملــي 4679326859 صــادره 
فارســان فرزنــد محمــد ســلطان نســبت بــه ششــدانگ 
ــاك  ــع پ ــاحت 55 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
شــماره 13900   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــی شــمس اب ــاس زراعت رســمی عب
مــورخ   1396603020260  07519 شــماره  رای   -65
1396/05/16  اقــای جعفــر صادقــی بــه شناســنامه 
شــماره 368 کدملــی 5649429006صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــین بص ــد حس فرزن
مســاحت 239.04 متــر مربــع از پــاک شــماره 89فرعــی 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  از15179اصلــی 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــوار چ ــی س ــد زارع ــای محم ــمی آق رس
مــورخ   1396603020260  07900 شــماره  رای   -66
ــادي  ــرد آب ــي ک ــي عنايت ــاي محمدعل 1396/05/22   آق
بــه شناســنامه شــماره 1190 كدملــي 1283987503 
ــاب  ــد رضــا در ششــدانگ  یــک ب صــادره اصفهــان فرزن
ســاختمان  بــه مســاحت  266.31  مترمربــع پــاك 
ــش  ــع در بخ ــي واق ــي از 14915 اصل ــماره 679  فرع ش
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
مــورخ   1396603020260  06613 شــماره  رای   -67
1396/04/28 آقــاي عبــاس دوســتي فــر بــه شناســنامه 
و  بوئيــن  صــادره   6219782161 17 كدملــي  شــماره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــينقلي نس ــد حس ــت فرزن مياندش
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 58.94 مترمربــع پــاك 
شــماره31 فرعــي از15179 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــا اســامی ــی اق ــای محمدعل ــک رســمی آق مال
مــورخ   1396603020260  05764 شــماره  رای   -68
ــادي  ــب آب ــري حبي ــه ذاك ــد ال ــاي اس 1396/04/12 آق
ــي 6609394792  ــماره 6353 كدمل ــنامه ش ــه شناس ب
بــه  نســبت  حســن  فرزنــد  برخوارومیمــه  صــادره 
ــع  ــاحت 102.50 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــاك شــماره64 فرعــي از14915 اصلــي واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
الواســطه از مالــک رســمی آقــای اســماعیل تقیــان 

ــکی تودش
مــورخ   1395603020260  22994 شــماره  رای    -69
بــه  زفــره   رنجبــر  معصومــه  1395/12/26خانــم 
  1288164858 2574  كدملــي  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 194.75  مترمربــع 

ــع در  ــي واق ــی از 15177  اصل ــماره 17 فرع ــاك ش از پ
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م رس
مــورخ   1396603020260  07737 شــماره  رای   -70
آبــادي  خاتــون  ســيدمحمود  آقــاي   1396/05/18
56446 كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه  اصفهانــی 
ــورت  ــاب بص ــد وه ــان فرزن ــادره اصفه 1281661481 ص
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه  دان س
ــاك شــماره 96 فرعــي  ــع از پ مســاحت 192.04 مترمرب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق از 15187 اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ   1396603020260  06613 شــماره  رای   -71
1396/04/28 خانــم ســهيا علــي آقاجــان بــه شناســنامه 
شــماره 1437 كدملــي 1283582678 صــادره اصفهــان 
فرزنــد نصرالــه  بصــورت ســه  دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاك  ــع از پ ــه مســاحت 192.04 مترمرب ــه ب ــاب خان یکب
ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــي از 15187 اصل ــماره 96 فرع ش
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
مــورخ   1396603020260  07274 شــماره  رای   -72
ــه شناســنامه  ــور ب ــاي حســن هاشــم پ 1396/05/12 آق
ــان  ــادره اصفه ــي 1281598194 ص ــماره 50112 كدمل ش
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  اســماعيل  فرزنــد 
ســاختمان بــه مســاحت 119.27 مترمربــع پــاك شــماره 
106فرعــي از14916 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
مــورخ   1396603020260  03770 شــماره  رای   -73
ــه  ــان ب ــت  اصفه ــه هش ــهرداری منطق 1396/03/07ش
ــه  ــبت ب ــي 14000277232 نس ــماره كدمل ــنامه ش شناس
ــاحت 468.63  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
مترمربــع پــاك شــماره  13900 اصلــي واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد 
مــورخ   1395603020260  23016 شــماره  رای   -74  
ــه  ــوی  ب ــور دهن ــادی پ ــره ه ــم طاه 1395/121/26خان
شناســنامه شــماره 3136  كدملــي 1283102463  صادره 
برخــوار  فرزنــد عباســعلی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــاك  ــع از پ ــه مســاحت 295.23  مترمرب ســاختمان   ب
شــماره 8و11 فرعــی از 452  اصلــي واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
مــورخ   1396603020260  07462 شــماره  رای   -75
ــه شناســنامه  ــري ب ــي اكب ــاي ناصــر عل 1396/05/16 آق
شــماره 812 كدملــي 1290473463 صــادره اصفهــان 
فرزنــد اصغــر در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  253  مترمربــع پاك شــماره  - فرعــي از 309 
ــک  ــه  مال ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــي واق اصل
رســمی شــهرداری اصفهــان  بموجــب ســند 69694 
ــب  ــوده و بموج ــان ب ــر 9 اصفه ــورخ 1373/01/15 دفت م
قــرارداد واگــذاری 4.12382 مــورخ 1375/08/12 بــه 
خانــم منیرالســادات لقائــی و وکالتنامــه 47244 مــورخ 
ــی  ــای ناصــر عل ــه آق ــان ب ــر 114 اصفه 1393/08/01 دفت

ــت  ــده اس ــذار ش ــری واگ اکب
مــورخ   1396603020260  5875 شــماره  رای   -76
ــه  ــادي ب ــمس آب ــي ش ــم زارع ــم مري 1396/04/14 خان
شناســنامه شــماره 2207 كدملــي 1286064783 صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــي نس ــد عل ــان فرزن اصفه
پــاك  مترمربــع  مســاحت 195.45  بــه  ســاختمان 
شــماره 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــمس اب ــی ش ــری زارع ــمی مه رس
مــورخ   1396603020260  08057 شــماره  رای   -77
1396/04/28 خانــم خديجــه نــادري بــه شناســنامه 
شــماره 1 كدملــي 5499633584 صــادره تیــران فرزنــد 
عزيزالــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــع در  ــي واق ــاك شــماره 13879اصل ــع پ 199.10 مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــی ــک رســمی حســن فنائ ــع الواســطه از مال م
م الف 19667 تاریخ انتشار نوبت       26 /96/06

تاریخ انتشار نوبت        96/7/10
ــت اســناد و امــاک  ــه ثب ــس منطق ــی  رئی ــره ایروان زه

ــان  شــمال اصفه

وقت رسیدگی
در خصــوص پرونده کاســه 960700 ش  33دادخواســتی  
مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 80000000 ریــال بــه طرفیــت 1- 
محمــود مطــاع 2- اصغــر کاشــی 3- هوشــنگ اســدی  
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز شــنبه   مــورخ 
ــا توجــه   ــده اســت . ب ــن گردی 96/7/29 ســاعت 9 تعیی
ــای  ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــیخ  ــان خ ش ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافــع 
ــی  ــاف   مراجعــه و نســخه ثان حــرم شــورای حــل اخت
ــدم  ــد. در صــورت ع ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ
حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــر شــعبه 33  شــورای حــل  ــف دفت شــماره: 18360م ال

اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش    960696 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
33)9609986796300695( خواهــان  مصطفــی خلیلــی 
ــال  ــغ 21700000 ری ــه مبل ــر مطالب ــی ب ــتی  مبن دادخواس
بــه طرفیــت 1حمیــد اکبریــان فروشــانی   تقدیــم نمــوده 
ــورخ 96/7/29  ــنبه   م ــرای روز ش ــیدگی ب ــت رس و وق
ــه   ــه  ب ــا توج ــت . ب ــده اس ــن گردی ــاعت 9/30 تعیی س
تقاضــای  بــودن خوانــده حســب  المــکان  مجهــول 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــیخ  ــان خ ش ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافــع 
ــی  ــاف   مراجعــه و نســخه ثان حــرم شــورای حــل اخت
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
ــر شــعبه 33  شــورای حــل  ــف دفت شــماره: 18357 ال

ــان ــاف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــول  ــان رس ــه 951390 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
خیامــی دادخواســتی مبنــی برانتقــال ســند    بــه طرفیت 
ــوده و  ــم نم ــری  تقدی ــز جزای ــی 2- پروی ــهیل بابای س
  96/7/29 مــورخ  روز..........  بــرای  رســیدگی  وقــت 
ســاعت  8/30 صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــای  ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــون آئیــن دادرســی  ــه مــاده 73 قان خواهــان مســتندا ب
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات مدن

وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان 
خ چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای 
ــی دادخواســت و  ــه و نســخه ثان ــاف   مراجع حــل اخت
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 
ــای رســول  اتخــاذ خواهــد شــد. در جلســه رســیدگی آق
ــعبه  ــه ش ــایی ب ــا کارت شناس ــود را ب ــهود خ ــی ش خیام
معرفــی مــی نمایــد . شــماره: 18354م الــف دفتــر 

ــان ــاف اصفه شــعبه 7  شــورای حــل اخت

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106795300530

شــماره پرونــده : 9609986795300427 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 960430 تاریــخ تنظیــم :96/6/7

مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی : حســین  شــفیعی و 
هزبــر شــجاعی برجویــی  هــر دو مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور96/7/29 شــنبه ســاعت 17:30محــل حضــور اص 
خ ســجاد – خ آیــت الــه اربــاب روبــروی مدرســه نیلــی 
ــور  ــخ حض ــاک 57 تاری ــا پ ــاختمان صب ــب س ــور جن پ
ــوی  ــوص دع ــور : 17:30 در خص ــاعت حض 96/7/29 س
کاظــم قاســمی خوراســگانی بــه طرفیــت شــما در وقــت 
 مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر

 شوید . 
م الــف 18387 دفتــر شــعبه 33 مجتمــع  شــماره یــک 

شهرســتان اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاختمان  ــدانگ س ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
ــان   ــش 14 اصفه ــع در بخ ــماره 45/448 واق ــاک ش پ
ــی  ــری صف ــعید اکب ــام س ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ک

ــروز و     ــریک مف ــمعلی و ش ــد قاس ــادی فرزن آب
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــتور  ــه دس ــا ب ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم آن  ب
ــق تقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م قســمت اخی
ــنبه  ــوم در روز یکش ــاک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
ــروع و  ــل ش ــح  در مح ــاعت 9 صب ــورخ 96/7/16  س م
بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــت  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ــا 30 روز  ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی از تاری
ــخ انتشــار :  ــف 19737تاری ــه خواهــد شــد.  م ال پذیرفت
96/6/26 رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

ــدری  ــان – حی اصفه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  هیــات موضــوع قان
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی 
ــون  ــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قان موضــوع مــاده 3 قان
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

ــد ســند رســمی فاق
ــون  ــوع قان ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس
و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 
بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ل
ــه  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و ب
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 
ــی کــه اشــخاص نســبت  روز آگهــی مــی شــود در صورت
بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری باشــند  مــی توانن
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــدور  ــد. ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس مق
 ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نیست.
برابــر رای شــماره 139460302018006105 کاســه پرونــده 
1391114402018001293 آقــای امیــر هــادی فرزنــد نوروز 
بشــماره شناســنامه 690 صــادره از خــورزوق  نســبت 
ــه مســاحت  187.40  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یــک ب ب
ــاک 2150  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب مت
فرعــی از 445  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 
 ثبــت اصفهــان خریــداری در ازای مالکیــت مشــاعی 

اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/06/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/26
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 569 

96/06/07 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه آقــای علیرضــا ریاضیــات فرزنــد محمــد 
بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد  یــه شــهود  شــماره 12199 
مــورخ96/3/13 دفتــر خانــه 387 اصفهــان مدعــی 
ــت  نهصــد و شــصت ســهم  ــود شــدن ســند مالکی مفق
ــاع  ــهم مش ــا 120 س ــا ب ــر ب ــهم براب ــاع از 2335 س مش
از 291 و هفــت – هشــتم  ســهم ششــدانگ پــاک 
ثبتــی 36/1039  واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  
کــه در دفتــر 751 صفحــه 560 ذیــل  ثبــت 117813 
 95/12/18 مورخــه   16606 انتقــال  ســند  بموجــب 
دفتــر 412 بــه نامبــرده انتقــال گردیــده  و بموجــب 
 139620302025003209 شــماره  الکترونیــک  دفتــر 
و تســلیم  تحــت شــماره چاپــی  246493  صــادر 
گردیــده و اظهــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  بــه 
علــت اســباب کشــی  مفقــود گردیــده  و درخواســت  
 صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک فــوق  نمــوده 
اســت  . لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 
ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
مدعــی  چنانچــه کســی  شــود  مــی  آگهــی  نوبــت 
ــود  ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
ــًا  ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روزاعت ــرف م ــی ظ ــن آگه ای
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / 

ــراض  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســید ی ــدت مق م
اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه 
ــد  ــررات خواه ــق مق ــی طب ــت المثن ــند مالکی ــدور س  ص

شد . 
م الــف 19666  علیرضــا حیــدر ی-رئیــس ثبــت اســناد و 

امــاک غــرب اصفهان



پیشهناد فیلم

پنجاه قدم آخر

کارگردان: کیومرث پوراحمد
نویسنده: کیومرث پوراحمد

ــاز طباطبایــی، فرزیــن  بازیگــران: بابــک حمیدیــان، طن
صابونــی

 خالصه داستان فیلم
ــت رادار  ــم اس ــکر مصم ــات لش ــات عملی ــد اطالع واح
رازیــت عــراق را در یکــی از جبهه هــای غــرب از کار 
بینــدازد. بــرای ایــن کار هرمــز را کــه متخصــص مباحــث 
ــت،  ــگ اس ــای جن ــا فض ــه ب ــا بیگان ــی، ام الکترونیک
پیــدا کــرده و بــا راضــی کــردن او موفــق می شــوند رادار 
دشــمن را کــور کننــد. بدیــن ترتیــب نیرو هــای لشــکر 8 
نجــف اشــرف موفــق بــه انجــام عملیاتشــان می شــوند.

ــرث  ــی کیوم ــه کارگردان ــر« ب ــدم آخ ــاه ق ــم »پنج فیل
پوراحمــد بــه نســل جــوان انقــالب و جنــگ می پــردازد. 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و دومی ــم در س ــن فیل ای
ســیمرغ  دریافــت  کاندیــدای  و  داشــت  حضــور 
ــدم  ــه اول »50 ق ــد. نیم ــی ش ــژه میدان ــای وی جلوه ه
ــی و  ــجام مطلب ــت و دارای انس ــت اس ــر« سرراس آخ
ــبی  ــو نس ــبرد ول ــاز و پیش ــالت آغ ــی و در رس موضوع
بیــش موفــق. ســرآغاز مصیبت هــای  و  درام، کــم 
ــی اســت  ــه دوم ــا نیم ــدم آخــر« ام کمرشــکن »50 ق
ــاظ  ــه لح ــه ب ــت؛ چ ــم اس ــی فیل ــر چندپارگ ــه مظه ک
بــه  چــه  محتوایــی،  لحــاظ  بــه  چــه  ســاختاری، 
ــن  ــبک. ای ــاظ س ــه لح ــه ب ــان و چ ــن و بی ــاظ لح لح
چندپارگــی را البتــه می تــوان حاصــل خــأ مطلــق 
داســتانی )به ویــژه در خلــق موقعیــت و پیشــبرد درام( 
و اجراهــای ســهل انگارانه )کــه در نیمــه دوم نســبت بــه 
نیمــه اول، تعــدد و تشــدید بیشــتری یافتــه اســت( و 
همچنیــن بالتکلیفــی فیلمســاز نه تنهــا نســبت بــه هرمز 
و هوژیــن و اکبــر و حتــی قصــه، بلکــه نســبت بــه کل 

ــت. ــم دانس فیل

حرف و نقل

 آرت فــر اســتانبول در حالــی برگــزار شــده کــه 
همچنــان تــوان رقابــت بــا آرت فــر دوبــی را نــدارد 
و نســبت بــه ۹ گالــری ایرانــی کــه در آخریــن آرت فــر 
دوبــی حضــور داشــتند، در اســتانبول تنهــا ۳ گالــری از 
ایــران حضــور دارنــد. آرت فــر اســتانبول )CI( از ۲۳ تــا 
ــال  ــری در ح ــش از ۷0 گال ــور بی ــا حض ــهریور ب ۲۶ ش

ــت. ــزاری اس برگ
ــوش«  ــای خام ــش »برج ه ــه نمای ــرایطی ک  در ش
بــا نویســندگی و کارگردانــی زهــرا شــایان فر از پنجشــنبه 
۱5 شــهریور دور دوم اجراهــای خــود را آغــاز کــرده بــود 
ــر  ــم دل، بازیگ ــن علیرضــا رحی ــل حضــور نیافت ــه  دلی ب
نقــش ژنــرال، در زمــان اجــرای نمایــش در روز جمعــه 
۲۴ شــهریورماه، زهــرا شــایان فر کارگــردان نمایــش بــه  
ــرال  جــای ایــن بازیگــر روی صحنــه رفــت و نقــش ژن

را ایفــا کــرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه یــک، علیرضــا 
بــرازش، مدیــر شــبکه یــک ســیما، در حکمــی فضــل هللا 
ــن  ــوان سرپرســت پخــش ای ــه عن شــریعت پناهی را ب

شــبکه منصــوب کــرد.
 نمایشــنامه »آه شــب شــیرین« اثر تادئــوش کانتور 
بــا ترجمــه محمدرضا خاکــی از هفتــه اول مهرمــاه راهی 

بــازار کتــاب می شــود.
ــود را  ــش خ ــی« پخ ــک زندگ ــکوه ی ــریال »ش  س
ــی  ــه تهیه کنندگ ــی« ب ــک زندگ ــکوه ی ــرد. »ش ــاز ک آغ
ــم  ــتی، تکری ــا بهش ــی رض ــی و کارگردان ــاس کن امیرعب
ــتقامت و  ــا اس ــه ب ــر را ک ــهدای جاویداالث ــران ش همس
ــود و  ــی خ ــار زندگ ــی ب ــه تنهای ــال ها ب ــدواری، س امی
فرزندانشــان را بــه دوش کشــیده اند، محــور اصلــی خــود 

ــت. ــرار داده اس ق
 دبیــر یازدهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان 
گفــت: مــا در ایــن جشــنواره کنســرت برگــزار نمی کنیــم 
کــه بگوینــد چــرا اجراهــا ســر ســاعتی مشــخص نبــوده 
اســت. ایــن جشــنواره نوعــی آزمون اســت و تــا حدودی 

ــان دارد. ــی زم ــری و جابه جای ــکان انعطاف پذی ام
 مســتند »دره ســتارگان« در بخش مســابقه دهمین 
ــه  ــکو ب ــی سانفرانسیس ــای ایران ــنواره فیلم ه دوره جش
نمایــش درمی آیــد. ایــن مســتند بــه تهیه کنندگــی 
ــی و  ــام قره خان ــی اله ــینی و کارگردان ــر پروین حس امی
ــاش مهــدوی، روز ۲۳ ســپتامبر )اول مهرمــاه( در  مهرت

ــد. ــش درمی آی ــه نمای ــن روز جشــنواره ب اولی
ــت:  ــد اس ــاس، معتق ــراح لب ــوری زاده، ط ــی ن  عل
مافیــای وحشــتناکی پشــت هفته هــای مــد در جهــان 
ــدی  ــات قدرتمن ــد ارتباط ــراح بای ــک ط ــود دارد و ی وج
ــد و  ــد برس ــی م ــای جهان ــه هفته ه ــا ب ــد ت ــرار کن برق

به تنهایــی نمی توانــد از پــس ایــن کار برآیــد.
 فیلــم مســتند »َبــرد« ســاخته حمیــد جعفــری در 
ــم ماتســالو در  ــی فیل ــن دوره جشــنواره جهان پانزدهمی

ــود. ــش داده می ش ــتونی نمای ــور اس کش
ــل  ــاره دالی ــی، بازیگــر »رســتاخیز«، درب ــادر زمان  به
ــه  ــرد ک ــوان ک ــینمایی عن ــار س ــش در آث ــور نیافتن حض
پــس از ایــن فیلــم قصــد داشــته در آثــاری کــه از لحــاظ 
محتوایــی حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند، حضــور 

یابــد.

کوتاه اخبار 
شبنم قلی خانی مقابل دوربین 

»آنام« رفت
ــد در ســریال  ــران جدی ــه از حضــور بازیگ اســماعیل عفیف
»آنــام« و تغییــر در چنــد بازیگــر اصلــی، در روزهــای آتــی 

خبــر داد. 
ســریال  ســازنده  گــروه  گفــت:  تهیه کننــده  ایــن 
ــد  ــرزداران کار می کنن ــان م ــا در خیاب ــن روزه ــام« ای »آن
دوربیــن  جلــوی  اصلــی  بازیگــران  بیشــتر  تقریبــا  و 
ــی  ــه کارگردان ــام« ب ــریال »آن ــرداری س ــد. تصویرب رفته ان
جــواد افشــار و تهیه کنندگــی اســماعیل عفیفــه و بــه 
نویســندگی امیرعبــاس پیــام پــس از کــرج، همچنــان در 
لوکیشــن های مختلفــی در تهــران پیگیــری می شــود؛ 
ــر  ــره بازیگ ــد چه ــه زودی چن ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
بــه جمــع گــروه بازیگــران ایــن مجموعــه اضافــه خواهــد 
ــی، مجیــد واشــقانی،  شــد. ســامیه لــک، شــبنم قلی خان
ــری و  ــیامک صف ــی، س ــوروش زارع ــا دالوری، ک امیررض
ــن ســریال  ــل دوربی ــا مقاب ــن روزه ــره ســجادیه، ای گلچه
»آنــام« هســتند. تصویربــرداری ایــن ســریال بــه بیــش از 

ــت.  ــیده اس ــد رس 50 درص
ســریال »آنــام«، محصــول گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 
۳ بــا مشــارکت دفتــر آمــوزش و ارتقــای ســالمت و دفتــر 
ــان و  ــت، درم ــواده وزارت بهداش ــت و خان ــالمت جمعی س
ــه تهیه کنندگــی اســماعیل عفیفــه و  آمــوزش پزشــکی و ب
بــه کارگردانــی جــواد افشــار اســت کــه توســط امیرعبــاس 

پیــام نوشــته شــده اســت.

حراج نقاشی پاپ پس از ۴۵ سال
ــاپ کشــیده،  یــک نقاشــی کــه »فرانســیس بیکــن« از پ
ــار بــه  نمایــش درمی آیــد  پــس از ۴5 ســال بــرای اولین ب

ــه حــراج گذاشــته می شــود.  و ب
ــاپ قرمــز« کــه  »گاردیــن« نوشــت: نقاشــی »مطالعــه پ
ــدت  ــیده و در م ــال ۱۹۷۱ کش ــن« در س ــیس بیک »فرانس
۴5 ســال گذشــته از دیــد همــه پنهــان بــوده، بــه قیمــت 
تخمینــی ۶0 میلیــون پونــد در »کریســتی« لنــدن بــه 

ــود.  ــته می ش ــروش گذاش ف
در ایــن نقاشــی پــاپ بــا بدنــی خمیــده و بینــی ای قرمــز 
بــه تصویــر کشــیده شــده و روی دســت هایش لکه هایــی 
قهــوه ای دیــده می شــود. ایــن نقاشــی نســخه دوم از 
مجموعــه »مطالعــه پــاپ قرمــز« اســت کــه »بیکــن« در 

ســال ۱۹۶۲ میــالدی کشــید.

»جزیره گنج« وارد مرحله تولید شد
ضبــط برنامــه ترکیبــی »جزیــره گنــج« از دیــروز شــنبه ۲5 
ــش  ــره کی ــن آن در جزی ــد و لوکیش ــاز ش ــهریورماه آغ ش

اســت. 
از  دارد،  مفرحــی  فضــای  ترکیبــی کــه  برنامــه  ایــن 
ــش  ــک بخ ــه ی ــده ک ــکیل ش ــی تش ــای مختلف بخش ه
ــه  ــمت از برنام ــر قس ــق دارد. در ه ــابقه تعل ــه مس ــم ب ه
ــور  ــد حض ــردم می توانن ــر از م ــا ۴5 نف ــدود ۴0 ت ــز ح نی
ــن  ــردم در ای ــور م ــرای حض ــش ب ــی پی ــد و از مدت یاین
برنامــه دعــوت انجــام شــده اســت. اجــرای ایــن برنامــه را 
ســحر ولدبیگــی و نیمــا فــالح بــر عهــده دارنــد و به تازگــی 

ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــد آن ب پیش تولی
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بــا  اصفهــان  رقابتــی  جشــنواره موســیقی 
معرفــی برگزیــدگان در هنرســرای خورشــید بــه 

ــان داد. ــود پای کار خ
ــس  ــان پ ــی اصفه ــیقی رقابت ــنواره موس جش
ــدان  ــن هنرمن ــگیر بی ــت نفس ــب رقاب از ۴ ش
ــود را شــناخت.  ــدگان خ ــوان کشــور، برگزی ج
بخــش  همــت  بــه  کــه  جشــنواره  ایــن 
ــود  ــن دوره خ ــد، چهارمی ــا ش ــی برپ خصوص
را بــا همــکاری دفتــر تخصصــی موســیقی 
در  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
اصفهــان برگــزار کــرد و اعــالم نتایــج و مراســم 
ــید  ــرای خورش ــه در هنرس ــن برنام ــی ای پایان

ــت. ــورت گرف ص
مســابقات  بنیانگــذار  بهاآبــادی،  پــدرام 
ــه راهــی  ــا اشــاره ب اســتعدادیابی موســیقی، ب
کــه گــروه او در برگــزاری چهــار دوره ایــن 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــرده اس ــی ک ــنواره ط جش
رضایــت مــردم و شــرکت کنندگان و مســئوالنی 
ــا  ــد م ــان می ده ــد، نش ــه را دیده ان ــه برنام ک

راه را درســت طــی کرده ایــم.
وی بــه مشــکالتی کــه در برگــزاری برنامه وجود 
داشــت، اشــاره کــرد و بیــان داشــت: یکــی از 
ــگ  ــه فرهن ــان دغدغ ــه در اصفه ــی ک ارگان های
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  دارد،  را  هنــر  و 
ــر  ــت دفت ــت و حمای ــان اس ــهرداری اصفه ش
در  بســیار  اصفهــان  موســیقی  تخصصــی 

ــود. ــر ب ــه مؤث ــن برنام ــزاری ای برگ
ــاد  ــگ و ارش ــر اداره کل فرهن ــادی از مدی بهاآب
اســتان اصفهــان کــه خــود اجــازه حضــور 
نوازنــدگان خانــم و آقــا را در کنــار هــم داد 
ــار داشــت: کارشــکنی هایی  ــرد و اظه تشــکر ک
را کــه در اجــرای برنامــه شــد، از طریــق مراجــع 

قانونــی پیگیــری می کنیــم.
 حمایت دفتر تخصصی موسیقی از 

گروه های برتر
تخصصــی  دفتــر  مدیــر  قربانــی،  منصــور 
هنرســرای  رئیــس  و  اصفهــان  موســیقی 
ــی  ــای جوانان ــکر از تالش ه ــا تش ــید، ب خورش
کــه همــت خــود را بــر برگــزاری ایــن مراســم 
برنامــه  داوران  داشــت:  اظهــار  گذاشــتند، 

ــا  ــه ب ــد ک ــیقی بودن ــر موس ــی از مفاخ همگ
وجــود جوانــی در هنــر بــه پختگــی رســیده اند. 
دیــدم  را  داوران  اســامی  هنگامــی  کــه 

خوشــحال شــدم.
عملــی  را  رویــدادی  چنیــن  برگــزاری  وی 
ــادی در  ــراد زی ــت: اف ــت و گف ــکل دانس مش
برگــزاری ایــن برنامــه شــرکت کردنــد کــه 
ــد  ــدا می کردن ــر همگــی امشــب حضــور پی اگ
پــر می شــد.  ســالن هنرســرای خورشــید 
برگــزاری برنامه هــای این گونــه، بــه  ظاهــر 
ــع در برگــزاری  ســاده اســت؛ امــا آن قــدر موان
وجــود دارد کــه همــه بایــد دست به دســت 
هــم دهنــد و ارشــاد نقــش مهمــی در از جلــو 

ــت. ــع داش ــتن موان راه برداش
وی کشــف اســتعدادهای موســیقی و حمایــت 
از آن هــا را از اهــداف هنرســرای خورشــید 
دانســت و بیــان داشــت: هنرســرای خورشــید 
ــای  ــده در اجــرای برنامه ه ــای برگزی از گروه ه

عمومــی حمایــت کامــل خواهــد کــرد.
 فعالیت هنرسرای خورشید در کشور 

بی سابقه است
مســابقات  ایــن  داور  عارف مهــر،  علیرضــا 
ــا را  ــن آن ه ــل بی ــدان و تعام ــورد هنرمن برخ
بزرگ تریــن دســتاورد ایــن جشــنواره دانســت 
اتفــاق  افــزود: آنچــه در پشــت  صحنــه  و 
می افتــد، بــه  مراتــب باارزش تــر از جوایــز 

ــت.  اس

هــر نــوع حرکــت موســیقی در هــر کیفیــت و 
هــر ژانــر بــرای مــا مثبــت اســت و بایــد از آن 

حمایــت شــود.
ســازمان  حمایــت  از  تقدیــر  بــا  وی 
در  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــی اذعــان  برگــزاری جشــنواره موســیقی رقابت
در  هنرســرای خورشــید  فعالیــت  داشــت: 
ســال های اخیــر در کشــور بی ســابقه بــود؛ 

ایــن امــر شایســته تقدیــر اســت.

وی از کیفیــت اجــرای گروه هــا تشــکر کــرد و 
ــی  ــا اجرای ــا و تکخوان ه ــان داشــت: گروه ه بی
ــا نــگاه مثبــت ارشــاد  قابــل قبــول داشــتند. ب
امــکان حضــور دختــران و پســران نوازنــده در 
کنــار یکدیگــر فراهــم شــد کــه بســیار ارزشــمند 

اســت.

ایــن  داور  دیگــر  خلیفه ســلطانی،  حمیــد 
ــرد و  ــی تشــکر ک ــت مردم جشــنواره، از حمای
بیــان داشــت: بــا آنکــه حضــور در شــب پایانــی 
بــا تعــداد کمتــری صــورت گرفتــه، امــا شــور و 
هیجــان همچنــان در ســالن وجــود دارد؛ بایــد 
از گروه هــای شــرکت کننده بــرای ایــن شــور و 

ــر کــرد. هیجــان تقدی
وی نیــز از تالش هــای هنرســرای خورشــید 
در پیشــبرد موســیقی تشــکر کــرد و بیــان 
ــته  ــال گذش ــت در ده س ــن حمای ــت: ای داش
وجــود داشــته و در ســال های اخیــر قــوت 
ــیقی  ــی موس ــن حام ــت؛ مهم تری ــه اس گرفت
در اصفهــان، شــهرداری اصفهــان بــوده اســت.

اعــالم نتایــج جشــنواره موســیقی رقابتــی 
آخریــن بخــش ایــن برنامــه بــود. داوران 

اعــالم کردنــد:  این گونــه  را  نتایــج 
ــردی را  ــی ف ــش تکخوان ــت داوران در بخ هیئ
بــه  عنــوان نفــر اول انتخــاب نکــرد و مرتضــی 
ریاحــی و احمدرضــا کدخدایــی، هــر دو مقــام 
ــروه  ــد، گ ــرادی را کســب کردن دوم بخــش انف
»راز دل« مقــام اول بخــش گروهــی جشــنواره 

موســیقی رقابتــی را بــه دســت آورد.
پنجمیــن دوره جشــنواره رقابتــی موســیقی 
ــا  ــان ب ــد و جوان ــد ش ــزار خواه ــران برگ در ته
اســتعداد موســیقی کشــور از پایــان ایــن دوره 

انتظــار برگــزاری آن را می کشــند.

ــران در  ــده ســینمای ای ــوان نماین ــه عن ــد شــدن« ب ــم »ناپدی فیل
ــخ در کشــور  ــم زوری ــی ســیزدهمین جشــنواره فیل بخــش رقابت

ــی رود.  ــرده م ــوئیس روی پ س
فیلــم ســینمایی بلنــد »ناپدیــد شــدن« ســاخته علــی عســکری 
کــه چنــدی پیــش اولیــن نمایــش خــود را در بخــش »افق های« 
هفتادوچهارمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم ونیــز تجربــه کــرد، 
در بخــش رقابتــی جشــنواره فیلــم زوریــخ نیــز پذیرفتــه شــد و 
ــرای کســب جایــزه چشــم  ــا ۱۳ فیلــم دیگــر ب در ایــن بخــش ب

طالیــی ایــن رویــداد ســینمایی رقابــت خواهــد کــرد. 
در خالصــه داســتان فیلــم »ناپدیــد شــدن« بــه نویســندگی 
ــی  ــکری و تهیه کنندگ ــی عس ــدی و عل ــوش صم ــترک فرن مش
ــک  ــت: »در ی ــده اس ــی آم ــی صدرای ــدری اوره و عل ــا حی پوری
شــب ســرد زمســتانی، زوجــی جــوان بــا مشــکلی جــدی 
ــرای حــل ایــن مشــکل  ــد ســاعت ب ــه رو شــده اند و تنهــا چن روب

ــرا را  ــن ماج ــد ای ــد دارن ــا قص ــه آن ه ــی ک ــد؛ در حال ــان دارن زم
ــز وارد بحــران  ــد، رابطه شــان نی ــان کنن ــای خــود پنه از خانواده ه

می شــود.« 
از  فیلم هایــی  زوریــخ  فیلــم  جشــنواره  رقابتــی  بخــش  در 
کشــورهای انگلیــس، آمریــکا، فرانســه، ســنگاپور، آرژانتیــن، 

رومانــی و لهســتان نیــز روی پــرده خواهنــد رفــت. 
فیلــم »ناپدیــد شــدن« کــه زمســتان گذشــته در ســکوت خبــری 
ســاخته شــده، محصــول مشــترک ایــران و قطــر اســت. برخــی 
عوامــل فیلــم ســینمایی »ناپدیــد شــدن« عبارتنــد از: کارگــردان: 
علــی عســکری، نویســندگان: فرنــوش صمــدی و علــی عســکری، 
ــران:  ــی، بازیگ ــی صدرای ــدری اوره و عل ــا حی ــدگان: پوری تهیه کنن
صــدف عســکری، امیررضــا رنجبــران، نفیســه زارع، محمــد 
حیــدری، ســحر ســتوده، نازنیــن احمــدی، پــدرام انصــاری، 

ــد.  ــروزه رکنی ون ــدی، فی ــرداد محم ــوی، مه ــال عل محمدکم

ــی  ــه کارگردان ــاژ« ب ــینمایی »درس ــم س ــرداری فیل فیلمب
ــمیرا  ــرادری و س ــی روح هللا ب ــه و تهیه کنندگ ــا بادکوب پوی
بــرادری هم اکنــون حوالــی کــرج ادامــه دارد. تاکنــون 
بخشــی از بازیگــران ایــن پــروژه جلــوی دوربیــن رفته انــد 
ــان  ــه پای ــرج ب ــاژ« در ک ــرداری »درس ــی از فیلمب و نیم

رســیده اســت. 
ــگارش  ــه ن ــی ب ــد رجب ــط حام ــاژ« توس ــه »درس فیلمنام
ــی  ــندگی فیلمنامه های ــن نویس ــش از ای ــه پی ــده ک درآم
همچــون »فصــل باران هــای موســمی«، »پرویــز« و 
»پریــدن از ارتفــاع کــم« را در کارنامــه خــود داشــته 
اســت. همچنیــن او بــرای فیلــم »پریــدن از ارتفــاع 
ــی  ــنواره بین الملل ــن دوره جش ــصت و پنجمی ــم« از ش ک
برلیــن، جایــزه بخــش داوران بین المللــی منتقــدان فیلــم 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــی( را دریاف )فیبرش

»درســاژ«، داســتان زندگــی دختــری ۱۶ ســاله اســت کــه 
بــر ســر دو راهــی قــرار گرفتــه اســت. 

یســنا  مقدمــی،  شــبنم  مصفــا،  علــی  »درســاژ«  در 
میرطهماســب، جــالل فاطمــی، ســیامک ادیــب، علیرضــا 
ــد  ــان، رامب ــد غفاری ــح زاده، به آفری ــی، شــایان فصی آقاخان
مطلبــی، لویــی ســیفی، باســط رضایــی و بــا معرفــی نــگار 

ــد.  ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــدم ب مق
عنــوان کارگــردان  بــه  ایــن  از  پیــش  بادکوبــه  پویــا 
ــش  ــن بخ ــده و در ای ــناخته ش ــی ش ــای تبلیغات آگهی ه
جوایــز بین المللــی متعــددی در کارنامــه خــود دارد. 
ســاخت  و  تئاتــر  حــوزه کارگردانــی  در  همچنیــن  او 
ــت. از  ــته اس ــت داش ــز فعالی ــی نی ــای تلویزیون برنامه ه
دیگــر فعالیت هــای بادکوبــه ســاخت چندیــن فیلــم 

ــت.  ــاه اس کوت

فرهنگ و هنر10

،،
جشــنواره موســیقی رقابتــی اصفهان 
ــدگان در هنرســرای  ــا معرفــی برگزی ب

خورشــید بــه کار خــود پایــان داد
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جشنواره موسیقی رقابتی 
برگزیدگان خود را شناخت

»مهرآب« به گالری »اکنون« 
رسید

ــاکرین«  ــه ش ــی »راضی ــار نقاش ــگاهی از آث نمایش
ــا عنــوان »ِمهــرآب« در گالــری »اکنــون« برگــزار  ب
ــاب  ــه انتخ ــاره ب ــا اش ــد ب ــن هنرمن ــود. ای می ش
ــت:  ــگاه گف ــن نمایش ــرای ای ــرآب« ب ــوان »ِمه عن
ــتی  ــن مهرپرس ــدس در آیی ــی مق ــرآب«، مکان »مه
بــوده کــه پــس از اســام بــه محــراب تبدیــل شــده 
ــته اند و از  ــود داش ــا وج ــا در غاره ــت. مهرآب ه اس
کنارشــان آب روان جــاری بــوده اســت. غارهــا نماد 
ــر  ــرای مه ــی مناســب ب زنانگــی در طبیعــت و مکان

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــتیدن ب پرس
راضیــه شــاکرین ادامــه داد: شــکل گیری ایــن 

ــی  ــر و ماه ــان مه ــه می ــای رابط ــر مبن ــه ب مجموع
اســت. ماهــی نمــاد حفاظــت و بــاروری اســت کــه 
در آغــاز همــراه بــا مــادر و الهــه بــوده اســت و نمــاد 
ــی  ــی و آیین ــردی مذهب ــام کارک زن - ماهــی در ای
داشــته اســت؛ همچنیــن ماهــی و انســان بــه 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــدای آب ب ــان خ ــوان مازم عن
وی گفــت: امــور اجتماعــی در ایــام هنوز بــه صورت 
ــل زن  ــن دلی ــه همی مادرشــاهی اداره می شــده و ب
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت و از آنجــا 
ــود  ــدی ب ــدای خردمن ــی(، خ ــدای آب )انک ــه خ ک
ــا ماهــی داشــت، ماهــی نیــز  و رابطــه تنگاتنگــی ب

ــود.  ــوب می ش ــرد محس ــل و خ ــاد عق نم
مخلوقــات  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  شــاکرین 

نیمه انســان و نیمه ماهــی اســت کــه بــا ســر و 
بــازوان و باالتنــه انســان و پاییــن تنــه و دم ماهــی 
ــت  ــته اس ــود داش ــن وج ــتر ادوار بین النهری در بیش
ــار  کــه نمــاد حفاظــت هســتند. در ترکیب بنــدی آث
ایــن نمایشــگاه نیــز ماهــی بــه همــراه فیگورهایــی 
از انســان ها بــه عنــوان الهــه عشــق در حــاالت 
ــن  ــر ای ــه بیانگ ــورد ک ــم می خ ــه چش ــف ب مختل

ــت.  ــه اس رابط
وی افــزود: در ایــن نمایشــگاه بــرای بیــان مقصــود 
اصلــی کــه از واژه  »مهــرآب« نشــأت گرفتــه، از هنــر 
ــی اســتفاده  ــه صــورت ترکیب نقاشــی و موســیقی ب
ــه  ــن را ب ــن دو، م ــان ای ــه می ــت. رابط ــده اس ش
جســت وجو و کنــکاش در فرهنگ هــای مختلــف 

ــه  ــق ب ــکاش، موف ــن کن ــه در ای ــرده ک ــب ک ترغی
ــن  ــطوره های که ــددی در اس ــی متع ــت معان دریاف

ایــران و ســرزمین های بین النهریــن شــده ام. 
گفتنــی اســت راضیــه شــاکرین متولــد ســال ۱۳۶۵ 
ــدن نقاشــی در هنرســتان  اســت. وی پــس از گذران
هنرهــای زیبــای اصفهــان، این رشــته را در دانشــگاه 
ــال های ۸۵ و ۸۷  ــت. او در س ــه داده اس ــز ادام نی

در دو نمایشــگاه گروهــی شــرکت داشــته اســت. 
نمایشــگاه  ایــن  از  بازدیــد  بــرای  عاقه منــدان 
ــز  ــه ج ــه روزه ب ــهریورماه هم ــا ۲۹ ش ــد ت می توانن
ــری  ــه گال ــا ۲۱ ب ــاعت ۱۷ ت ــنبه س ــای دوش روزه
اکنــون، واقــع در خیابــان خاقانــی، کوچــه افشــین 

)۱۴(، بن بســت شــماره ۹ مراجعــه کننــد.

سریال

حبیب دهقان نسب به »از یادها رفته« پیوست
حبیــب دهقان نســب جلــوی دوربیــن ســریال »از یادهــا رفتــه« بــه کارگردانــی 

بهــرام بهرامیــان و تهیه کنندگــی اکبــر تحویلیــان رفــت. 
ــه  ــن مرحل ــده و در تازه تری ــوم ش ــاه س ــریال وارد م ــن س ــرداری ای تصویرب
ــن  ــوی دوربی ــب جل ــب دهقان نس ــه« حبی ــا رفت ــریال »از یاده ــاخت س س

ــت.  رف
ــک« را  ــام »اتاب ــه ن ــردی ب ــش ف ــریال نق ــن س ــب در ای ــب دهقان نس حبی
بــازی می کنــد. اتابــک، شــخصیتی اســت کــه تحــت حمایــت خواهــرش بــه 
ــره دورو و  ــم چه ــت مغتن ــک فرص ــیده و در ی ــی رس ــدارج اداری و حکومت م

ــد.  ــان می ده ــود را نش ــاک خ خطرن
پیــش از ایــن بازیگرانــی همچــون حســین یــاری، هلیــا امامــی، میتــرا حجــار، 
لیــال بلــوکات، ســیما تیرانــداز، مهــدی ســلوکی، رضــا یزدانــی، رســول نجفیان و 

علیــرام نورایــی بــه ایــن ســریال پیوســتند و جلــوی دوربیــن رفتند. 
مجموعــه تلویزیونــی »از یادهــا رفتــه«، یــک ملــودرام تاریخی اســت کــه در 50 
قســمت بــرای پخــش از شــبکه پنــج ســیما ســاخته می شــود و داســتان آن 
بــه زندگــی دختــری جــوان در ســال ۱۳۱۹ می پــردازد کــه بــه دلیــل نداشــتن 
شــناخت از وضعیــت کشــور و آداب و رســوم دچــار بحــران شــدیدی می شــود؛ 
امــا بــا کشــف حقیقــت ســنت ها و رفتارهــا، بــه آرامــش و زندگــی مشــترک 

می رســد. 
ــتان ها و در  ــایر شهرس ــران در س ــالوه در ته ــریال ع ــن س ــرداری ای تصویرب

انجــام می شــود.  لوکیشــن های متفــاوت 
عوامــل ســریال عبارتنــد از: نویســنده فیلمنامــه: حامــد افضلــی و رؤیــا 
ــود  ــردار: محم ــوری، صداب ــرج عاش ــرداری: ای ــر تصویرب ــرونجدی، مدی خس
سماک باشــی، مدیــر چهره پــردازی: مهیــن نویــدی، طــراح صحنــه و لبــاس: 
ــال کاشــانچی و  ــد: دانی ــر تولی ــاف، مدی ــن: شــوکا زندب ــف، تدوی ــن ظری آیدی

ــاح. ــت اصب ــکاس: پریدخ ــان، ع ــدی تحویلی مه

تئاتر

همایش »عاشورا تا اربعین« برگزار می شود
مدیــر کل هنرهــای نمایشــی اعــالم کــرد کــه در ماه هــای محــرم 
ــه  ــود ک ــزار می ش ــن« برگ ــا اربعی ــورا ت ــش »عاش ــر همای و صف
ــف کشــور اجــرا می شــوند.  ــر در شــهرهای مختل طــی آن ۴۴ اث
ــرای  ــر ب ــی مدنظ ــای نمایش ــاره برنامه ه ــفیعی درب ــدی ش مه
ماه هــای محــرم و صفــر گفــت: بــرای مــاه محــرم مثــل 
هــر ســال، تاالرهــای نمایشــی متناســب بــا ایــن روزهــا 
برنامه ریزی هایــی دارنــد و میزبــان نمایش هایــی متناســب 
هســتند. در ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر هــم در ماه هــای 
ــه  ــه صحن ــا ب ــن روزه ــا موضــوع ای ــر، نمایشــی ب محــرم و صف

ــی رود.  م
وی ادامــه داد: ماننــد ســال های گذشــته، شــاهد اجراهــای 
ــود.  ــر شــهر نیــز خواهیــم ب ــاز مجموعــه تئات تعزیــه در فضــای ب
شــفیعی بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر برنامه هایــی کــه همــه ســاله 
در ماه هــای محــرم و صفــر اجــرا می شــوند، ســال جــاری 
ــون تخصصــی  ــح داد: کان ــز برگــزار می شــود، توضی همایشــی نی
نمایش هــای دینــی بــا مدیریــت آقــای محمــود فرهنــگ 
ــن  ــی ای ــد. ط ــزار می کن ــن« را برگ ــا اربعی ــورا ت ــش »عاش همای
ــر،  ــی، غدی ــی، دین ــات قرآن ــا موضوع ــی ب ــش نمایش های همای
مدافعــان حــرم و عاشــورا در تهــران و ســایر شهرســتان ها اجــرا 

می شــوند.
 مدیــر کل هنرهــای نمایشــی ادامــه داد: قــرار اســت آثــار 
ــواز،  ــن، رشــت، الهیجــان، اه ــش در شــهرهای بومه ــن همای ای
بروجــرد،  ماهشــهر،  آبــادان،  بروجــن،  کاشــان،  اصفهــان، 
ــرا  ــز اج ــرج نی ــاران و ک ــالم، اراک، گچس ــهر، ای ــاه، بوش کرمانش

ــوند. ش

عکس

آثار فتومونتاژ »مُحال« در نگارخانه صفوی
نمایشــگاهی از آثــار فتومونتاژهــای »امیرعلــی درویش زرگــر« در 

نگارخانــه صفــوی برگــزار می شــود. 
ایــن هنرمنــد دربــاره  انتخــاب عنــوان »ُمحــال« بــرای ایــن نمایشــگاه 
ــی را  ــارم فتومونتاژهای ــتر آث ــن در بیش ــت: م ــا گف ــگار ایمن ــه خبرن ب
ــادات  ــن انتق ــع ای ــاد اســت و درواق ــا انتق ــوأم ب ــه ت ــه می دهــم ک ارائ
غیرممکــن اســت؛ مثــال تصــور کنیــد کــه ترکیبــی از یــک اثــر تاریخــی 
ــن  ــن تصویرحاصــل از ای ــه شــما نشــان داده شــود؛ ای ــا ســوپرمن ب ب
ترکیــب، غیرممکــن اســت. بیشــتر آثــارم بــه همیــن صــورت اســت و در 
آثــارم در ایــن نمایشــگاه، تصاویــری از آدم هــای فضایــی را آورده ام کــه 
بــه شــهر اصفهــان آمده انــد و تصویــر حاصــل، تصویــری محــال اســت. 
ــد  ــی از چن ــی درویش زرگــر افــزود: تکنیــک فتومونتاژهــا ترکیب امیرعل
تصویــر اســت کــه بیشــتر بــر اســاس ایــده شــکل می گیــرد و هــدف 
مــن نیــز ایــن بــوده کــه مخاطــب، تصویــر را ببینــد و بــه آن فکــر کنــد 
ــد.  ــر کن ــر و ذهــن را درگی ــا خی ــزی وجــود دارد ی ــن چی ــا چنی ــه آی ک
ممکــن اســت بــا تصویرهــای حاصــل از فتومونتــاژ در ذهــن مخاطــب 
ــن  ــدن ای ــا دی ــه ب ــور نیســت ک ــی ایجــاد شــود و این ط ــکار مختلف اف
ــه  ــوری ک ــه ط ــند؛ ب ــابهی بیندیش ــوع مش ــک موض ــه ی ــه ب ــار، هم آث
ــوان  ــه  عن ــن ب ــده  م ــا ای ــی ب ــان حت ــت مخاطب ــت برداش ــن اس ممک

ــار متفــاوت باشــد.  خالــق آث
امیرعلــی درویش زرگــر متولــد ســال ۱۳۷۳ در شــهر اصفهــان و 
دانش آموختــه رشــته معمــاری از دانشــگاه خوراســگان اســت و 

نمایشــگاه فتومونتــاژ »ُمحــال« اولیــن نمایشــگاه اوســت. 
عالقه منــدان بــرای بازدیــد از ایــن آثــار می تواننــد تــا 5 مهرمــاه 
صبح هــا ســاعت ۱0 تــا ۱۳ و بعدازظهرهــا ســاعت ۱۷ تــا ۲۳ بــه 

نگارخانــه صفــوی واقــع در خیابــان خاقانــی مراجعــه کننــد.

دول ارکا�ن �ج

نگار
کارگردان رامبد جوان

بازیگران نگار جواهریان، محمدرضا 
فروتن، آتیال پسیانی، افسانه بایگان 

مانی حقیقی
سینما ساحل

دریاچه ماهی
کارگردان مریم دوستی

بازیگران ستاره اسکندری، الله 
اسکندری، حسن نجاریان، رهام 

تدریسی، نادر فالح، حدیثه تهرانی
سینما چهارباغ

ملی و راه های نرفته اش
کارگردان تهمینه میالنی

بازیگران میالد کی مرام، ماهور 
الوند، السا فیروزآذر، جمشید  

هاشم پور، افسر اسدی
سینما چهارباغ

علی مصفا جلوی دوربین »درساژ«»ناپدید شدن« ایران در جشنواره زوریخ
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آثارمنفیورفتاری»مالها«
ــا مجتمع هــای تجــاری چندمنظــوره، اگرچــه  »مال هــا« ی
ــی  ــز کاال، دسترس ــوع و تمرک ــل تن ــه دلی ــا ب ــن روزه ای
ــه خدمــات لوکــس مــورد  آســان، جذابیــت بصــری و ارائ
اســتقبال قشــرهای مختلــف جامعــه قــرار گرفته انــد، امــا 
یــک آسیب شــناس اجتماعــی معتقــد اســت آثــار منفــی 
ــه  ــه را ب ــت و جامع ــتر اس ــه بیش ــر جامع ــا ب ــن فضاه ای

ســوی مصرف گرایــی ســوق می دهــد. 
دکتــر مجیــد ابهــری بــا بیــان اینکــه عرضــه کاال بــه صــورت 
ــاد و  متمرکــز و تهیــه اقــام مــورد نیــاز بــدون گــردش زی
ــا  ــکات مثبــت »مال ها«ســت، اظهــار کــرد: ب ترافیــک از ن
ــات  ــردم، تبلیغ ــی م ــبک زندگ ــر س ــا تغیی ــال ام ــن ح ای
گســترده ماهــواره ای، تلویزیــون و فضــای ســایبری باعــث 
ایجــاد نیــاز کاذب و میــل خریــد اضافــی در مــردم شــده و 
جامعــه را بــه ســوی مصرف گرایــی و اشــراف زادگی ســوق 

می دهــد. 
ایــن آسیب شــناس و رفتارشــناس اجتماعــی افــزود: 
از نــگاه رفتارشناســی چیدمــان، تازگــی اقــام، ظاهــر 
و  آن هــا  از  بســیاری  بــودن  وارداتــی  بســته بندی،  و 
ــاز  ــت و نی ــاد جذابی ــث ایج ــف باع ــای مختل نورپردازی ه
کاذب در مصرف کننــده می شــود. همچنیــن تنــوع کاال 
ــل  ــف در مقاب ــام مختل ــا اق ــه ده ه ــت ک ــکلی اس ــه ش ب
چشــمان افــراد قــرار دارنــد و فــرد دچــار گیجــی انتخــاب 
ــورد  ــت م ــن اس ــه ممک ــی دارد ک ــی را برم ــده و کاالی ش
نیــاز ضــروری او بــا ایــن تعــداد نباشــد یــا ممکــن اســت 
منجــر بــه وارونگــی خریــد شــود؛ یعنــی فــرد بــرای خریــد 
ــع  ــرده و موق ــه ک ــز مراجع ــه آن مرک ــی ب ــس خاص جن
ــه اصــا  ــد ک ــداری می کن ــس دیگــری را خری خــروج جن

ــت. ــته اس ــاز نداش ــه آن نی ب

43هزارمدرسهکمتراز
50دانشآموزدارد

ــه  ــا اشــاره ب ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــر کل شــورای عال دبی
تصویــب و ابــاغ زیرنظــام فضــا و تجهیــزات گفــت: در ایــن 
ــه ویژگــی فضــای مــدارس اشــاره شــده اســت؛  زیرنظــام ب
از 106 هــزار مدرســه، 43 هــزار مدرســه دارای کمتــر از 50 
دانش آمــوز اســت. مــا از دولــت و خیریــن می خواهیــم 

ــازند.  ــک نس ــه کوچ مدرس
مهــدی نویدادهــم ادامــه داد: بر اســاس تقســیمات کشــوری، 
ــوزش و  ــا در آم ــم؛ ام ــور داری ــه در کش ــتان و منطق 350 اس
ــم؛  ــرورش داری ــوزش و پ ــه آم ــدود 720 منطق ــرورش ح پ
یعنــی 720 اداره داریــم و هــر اداره، کارمنــد و مســتخدم دارد 
ــر از 1000  ــق کمت ــی مناط ــه بعض ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
دانش آمــوز دارنــد؛ ایــن مشــکل وزیــر نیســت، بلکــه مشــکل 

بیــرون سیســتم اســت. 
ــه  ــای مدرس ــه ج ــور ب ــه کنک ــی مدرس ــم جایگزین نویداده
زندگــی را از دیگــر مشــکات دانســت و گفــت: تــا زمانــی کــه 
کنکــور بــه ایــن شــکل و شــمایل باشــد، آمــوزش و پــرورش 
ــد اجــرا  ــد اثربخــش باشــد و ســند تحــول نمی توان نمی توان
شــود. بســیاری از خانواده هــا بــه دالیــل فرهنگــی، سیاســی 
و اجتماعــی از آمــوزش و پــرورش موفقیــت در کنکــور را 

می خواهنــد.

جامعه
اعتبارکارتهایملیقدیمی

تاپایانسال
ــاص  ــور از اختص ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــخنگوی س س
تمهیداتــی بــرای جانبــازان، معلــوالن و ســالمندان خبــر داد 
و گفــت: ایســتگاه های بســیاری پیش بینــی کرده ایــم 
بــرای کســانی کــه محدودیــت حرکتــی دارنــد تــا بتواننــد 

ــد.  ــض کنن ــود را تعوی ــنامه خ ــی و شناس کارت مل
اینکــه  بیــان  بــا  رادیویــی  برنامــه  یــک  ابوترابــی در 
کارت هــای ملــی قدیمــی تا پایــان ســال 96 اعتبــار دارد، از 
هموطنــان خواســت کــه بــرای تعویــض و هوشــمند کــردن 
کارت ملــی خــود بــه دفاتــر و مراکــز ثبــت احــوال مراجعــه 
کننــد. وی افــزود: کســانی کــه اعتبــار کارت هایشــان 
ــد کارت هــای خــود  ــده اســت هــم می توانن ســال های آین
را تعویــض کننــد؛ امــا اولویــت بــا کســانی اســت کــه اعتبــار 

ــان اســفند 96 اســت.  ــا پای کارتشــان ت
ــه  ــا مراجع ــد ب ــان می توانن ــه هموطن ــان اینک ــا بی وی ب
ــام  ــام انج ــایت https://www.ncr.ir پیش ثبت ن ــه س ب
ــان  ــزار توم ــی را 31 ه ــض کارت مل ــه تعوی ــد، هزین دهن

ــرد.  ــان ک بی
ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال دربــاره مدت زمــان 
صــدور کارت هوشــمند ملــی نیــز گفــت: در حــال حاضــر 
فرآینــد صــدور کارت جدیــد یــک مــاه اســت، امــا ســعی 

ــود. ــادر ش ــم ص ــا 15 روزه ه ــود کارت ه می ش

توقیف72ساعتهخودرویمتخلفان
ــه  ــاره ب ــا اش ــور، ب ــس راه ــس پلی ــری، رئی ــردار مه س
بازگشــت مســافران تابســتانی ضمــن توصیــه بــه راننــدگان 
ــس  ــوران پلی ــت: مام ــه گف ــت ســرعت مطمئن ــرای رعای ب
ــا تخلفــات حادثه ســاز ســرعت و ســبقت  ــد ب دســتور دارن
غیرمجــاز برخــورد جــدی داشــته باشــند و خودروهــا را در 
صــورت ارتــکاب دو تخلــف همزمــان، 72 ســاعت توقیــف 
کننــد. وی همچنیــن اظهــار کــرد: خــودروی رانندگانــی کــه 
ــه  ــت باشــد، ب ــا مثب ــواد مخــدر در آن ه ــکل و م تســت ال

ــود. ــف می ش ــاه توقی ــک م ــدت ی م

ازهر۱0نفردردنیا
یکیغذایکافیندارد

ــد:  ــود می گوی ــازه خ ــزارش ت ــد در گ ــل متح ــازمان مل س
میــزان گرســنگی در سراســر جهــان پــس از گذشــت 
بیــش از یــک دهــه افزایــش شــدیدی داشــته اســت. بــر 
اســاس ایــن گــزارش اکنــون از هــر 100 نفــر در جهــان، 11 
نفــر بــه غــذای کافــی دسترســی ندارنــد. در گزارشــی کــه 
ــد،  ــه کرده ان ــل تهی ــه ســازمان مل ــس وابســته ب ــج آژان پن
گفتــه شــده کــه ســال گذشــته حــدود ۸15 میلیــون نفــر 
بــه انــدازه کافــی غــذا نداشــتند. ایــن تعــداد شــامل حــدود 
155 میلیــون کــودک زیــر پنــج ســال اســت. در ایــن میــان 
4۸9 میلیــون نفــر از ایــن گــروه در ســرزمین های درگیــر 

ــد. ــی می کنن ــونت زندگ ــگ و خش جن

کوتاه حوادث 

سرقتدراتوبوسواحد
زن 29 ســاله ای ســوار اتوبــوس خــط ۸0 شــرکت 
واحــد مشــهد شــده بــود و از پنجــره خــودرو 
بیــرون را تماشــا می کــرد. او ناگهــان حــس کــرد 
ــم  ــد. خان ــنگین ش ــی س ــتی اش کم ــف دس کی
جــوان زیــر چشــمی بــه کیفــش نــگاه کــرد. 
ــی را  ــت زن ــد. دس ــه می بین ــد چ ــاورش نمی ش ب
ــا داد و  ــود. او ب ــارش ب ــد کــه کن داخــل کیــف دی

ــت.  ــک خواس ــافران کم ــاد از مس فری
پلیــس  رئیــس  بوســتانی،  ســرهنگ محمــد 
ــوع  ــزارش موض ــا گ ــت: ب ــاره گف ــهد، در این ب مش
بــه فوریت هــای پلیســی 110 و بــا توجــه بــه 
ــرقت در  ــورد س ــد م ــل چن ــدی قب ــه از چن اینک
ــام  ــس اع ــه پلی ــد ب ــرکت واح ــای ش اتوبوس ه
ــه  ــاره ادام ــن ب ــی در ای ــات پلیس ــده و تحقیق ش
داشــت، مامــوران کانتــری شــفا بافاصلــه در 
محــل حاضــر شــدند. وی افــزود: متهــم 43 
ســاله کــه بــه مــواد مخــدر اعتیــاد دارد و انگیــزه 
وی از ارتــکاب ســرقت را تأمیــن هزینــه مــواد 
ــن  ــود، دســتگیر شــد و تحقیقــات از ای ــی ب افیون
ــه  ــرای کشــف ســرقت های انجام شــده ادام زن ب

دارد.

بادکردنبادکنکحادثهآفرید
بــه دنبــال ســوختن دختــر 15 ســاله، هنــگام 
ــا یــک کپســول گاز »هلیــوم«  پرکــردن بادکنــک ب
تقلبــی، پــدر وی خواســتار برخــورد قاطــع دســتگاه 
ــا عوامــل توزیــع و فــروش ایــن قبیــل  قضایــی ب

ــد. ــاک ش ــول های خطرن کپس
پــدر دختــر مصــدوم کــه بــا طــرح شــکایتی 
ــول گاز  ــن کپس ــنده ای ــازات فروش ــتار مج خواس
ــه  ــانحه ب ــن س ــس از ای ــت: پ ــده، گف ــی ش تقلب
دلیــل آنکــه ایــن کپســول های تقلبــی اتفــاق 
دیگــری را بــرای ســایر کــودکان و نوجوانــان پیــش 
نیــاورد، از فروشــنده ایــن کپســول شــکایت کــردم. 
ســازمان  آتش نشــانی،  مرجــع  ســه  از  دادگاه 
اســتاندارد ایــران و اداره تعزیــرات درخصــوص 

ایــن کپســول اســتعام خواســت.
هــر  اســتاندارد  اداره  و  آتش نشــانی  ســازمان 
دو بــه اتفــاق تأییــد کردنــد کــه گاز درون ایــن 
کپســول ها هلیــوم نبــوده، بلکــه بــا گاز خطرنــاک 

ــت.  ــده اس ــر ش ــدروژن پ هی
پــس از بررســی و تحقیــق بیشــتر بــه تولیدکننــده 
و شــکایتی  رســیدیم  ایــن کپســول ها  اصلــی 
هــم علیــه تولیدکننــده اصلــی تنظیــم کردیــم 
ــا  ــکایت را از م ــن ش ــرس ای ــفانه بازپ ــه متأس ک

نپذیرفــت.
ــه  ــا دادگاه ب ــتیم ت ــدوار هس ــال امی ــن ح ــا ای ب
ایــن پرونــده رســیدگی دقیق تــری داشــته باشــد؛ 
چــرا کــه اگــر ایــن بادکنــک مقابــل صــورت یــک 
ــور  ــه  ط ــد، ب ــر می ش ــاله منفج ــودک 2-3 س ک

ــی داد. ــری رخ م ــاق ناگوارت ــع اتف قط

ــا  ــروی انتظامــی کــه در ســانحه تصــادف ب ــدر مأمــور نی پ
ــا  ــد ب ــد، می گوی ــته ش ــوان کش ــال بان ــوش فوتس ملی پ
علــم بــه اینکــه امــکان قصــاص بــرای چنیــن پرونده هایــی 
ــازات و قصــاص  ــا درخواســت اشــد مج ــدارد، ام ــود ن وج

را دارد. 
ــه نارمــک  بامــداد 22 اردیبهشــت امســال اتفاقــی در محل
ــواده را داغــدار کــرد و جامعــه  ــاد کــه یــک خان ــران افت ته
ورزش و فوتســال ایــران را در بهــت فروبــرد. یکــی از بانــوان 
ملی پــوش فوتســال در حالــی کــه در مســیر بازگشــت بــه 
منــزل بــود،  بــا خــودروی شــخصی بــا یــک مأمــور نیــروی 
انتظامــی تصــادف کــرد و باعــث فــوت او شــد. ایــن بازیکن 
ــوپ زده و  ــر ت ــگ برت ــرح لی ــای مط ــی از تیم ه ــه در یک ک
در حــال حاضــر بــا قیــد وثیقــه آزاد اســت، خــط خــوردن از 
تیــم ملــی و احتمــال غیبــت در لیــگ برتــر، او را تــا آســتانه 

نابــودی زندگــی ورزشــی اش پیــش بــرده اســت.
موضوعــی کــه باعــث شــده پرونــده ایــن ملی پــوش 
ســنگین شــود، ادعــای خانــواده متوفــی مبنــی بــر وجــود 
ــت؛  ــه اس ــگام حادث ــون او هن ــکل در خ ــاالی ال ــد ب درص
ــازات  ــول درخواســت اشــد مج ــواده مقت ــن رو خان از همی
ــوش  ــن ملی پ ــاص ای ــال قص ــه دنب ــرده و ب را از دادگاه ک

ــتند. هس
مرحومامیدزارعزاده،مأمورکشتهشدهدرحادثه

رانندگی
 پــدر مقتــول در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره مصاحبــه یکــی 
ــه  ــرد: گفت ــا ک ــل ادع ــه قت ــم ب ــوش مته از بســتگان ملی پ
ــوده اســت؛  ــه پســرم را کشــته، مســت نب شــده کســی ک
ــی  ــده، پزشــکی قانون ــدارک پرون ــق م ــه مطاب ــی ک در حال
ــد  ــده تأیی ــون رانن ــکل را در خ ــی از ال ــد باالی ــود درص وج
ــاق  ــن اتف ــام زمان)عــج( ای ــرده  اســت. شــب والدت ام ک
افتــاد و پســرم در حیــن مأموریــت کشــته شــد. پســرم را 
پرپــر کرده انــد و حــاال ادعاهایــی خــارج از واقعیــت مطــرح 
ــا مــن تمــاس گرفــت و  می کننــد. عمــوی ایــن بازیکــن ب
گفــت وجــود الــکل بــه دلیــل اســپری دنــدان بــوده اســت. 

کــدام دارو یــا اســپری ایــن همــه الــکل دارد؟
فرارازمحلحادثه

او افــزود: پیــش از ایــن یکــی از بســتگان راننــده خــودرو در 
مصاحبــه بــا ایســنا گفتــه کــه ایــن خانــم پــس از حادثــه، 
پنجــاه متــر جلــو رفتــه تــا از منــزل کمــک بیــاورد. در حالی 
کــه فاصلــه صحنــه تصــادف تــا منزلشــان خیلــی بیشــتر از 

پنجــاه متــر بــوده اســت. راننــده بــه خانــه اش رفتــه، امــا 
ــوت و  ــل وجــود خــون روی کاپ ــه دلی ــان ب ــان آپارتم نگهب
شکســته بــودن شیشــه اتومبیــل، شــک کــرده و بــا پلیــس 
ــکل  ــت ال ــز از او تس ــب نی ــان ش ــرد. هم ــاس می گی تم
ــور  ــی و پلیــس راه ــدارک پزشــکی قانون ــه شــد و م گرفت
ــوده  ــون او ب ــکل در خ ــادی ال ــدار زی ــد مق ــان می ده نش

اســت. 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــول همچنی ــدر مقت پ
پرونــده رســیدگی بــه ایــن حادثــه در چــه مرحلــه ای اســت، 
گفــت: آن هــا )خانــواده ملی پــوش فوتســال( دو بــار 
ــار نیــز دادگاه، راننــده را مقصــر  اعتــراض کرده انــد کــه هرب
ــه  ــدا ب ــز ابت ــران ورزشــی نی دانســته اســت. برخــی از مدی
دنبــال گرفتــن رضایــت بودنــد، امــا وقتــی متوجــه شــدند 
ــوده، از وســاطت منصــرف شــده و  ایــن بازیکــن مســت ب

ــار کشــیدند.  خودشــان را کن
ــن  ــت از ای ــه قصــد حمای ــرد: کســانی ک ــه ک زارع زاده اضاف
ــدم،  ــد فرزن ــا می گوین ــته اند، در مصاحبه ه ــن را داش بازیک
ســرباز نیــروی انتظامــی بــوده اســت؛ در حالــی کــه پســرم 
از دو ســال و نیــم پیــش بــه اســتخدام نیــروی انتظامــی 
ــود. او  ــزد ب ــه ی ــی ب ــن انتقال ــال گرفت ــه دنب ــده و ب درآم
ــاس  ــه زودی او را در لب ــود ب ــرار ب ــود و ق ــم ب ــان یک گروهب

ــد.  ــر کردن ــا پســر دســته گلم را پرپ ــم؛ ام ــادی ببین دام
ــه  ــد از ماجــرا ب ــن بیســت روز بع ــن بازیک ــادر ای ــدر و م پ
ــی  ــن چیزهای ــتیم و چنی ــزدی هس ــا ی ــد. م ــران آمده ان ای
در خانواده هــای مــا تقبیــح می شــود. بعــد خانــواده قاتــل 
ــن  ــرد و ای ــرار می ک ــود، ف ــی ب ــر کس ــر ه ــد اگ می گوین

ــر کــه جــای خــود دارد. دخت
درخواستقصاصدارم

ــان کــرد:  ــروی انتظامــی همچنیــن بی ــن مأمــور نی ــدر ای پ
از قاضــی پرونــده درخواســت اشــد مجــازات را بــرای 
قاتــل کرده ایــم. اگــر ایــن اتفــاق در یــک تصــادف عــادی 
ــال  ــه در ح ــی را ک ــا کس ــردم؛ ام ــت می ک ــاد، گذش می افت
ــوان بخشــید. شــاید ایــن  مســتی ایــن کار را کــرده، نمی ت
ــده یــک ســال دیگــر بســته شــود، امــا حتــی شــده  پرون

ــم. ــاص کن ــا او را قص ــم ت ــم می ده ــه را ه ــول دی پ
 از قانــون هــم اطــاع دارم و می دانــم بــرای قتــل در 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــدام نمی کنن ــده را اع ــی، رانن ــه رانندگ حادث
دختــر حالــت عــادی نداشــته و می خواهــم او را پــای 

ــانم. ــه دار بکش چوب
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ــد و  ــود دارن ــه ای وج ــر جامع ــوالن در ه معل
جزئــی از آن جامعــه هســتند. آنــان فرزنــدان 
همیــن جامعه انــد کــه دچــار نقــص جســمانی 
ــت از  ــداری و مواظب ــی شــده اند. نگه ــا ذهن ی

افــراد معلــول وظیفــه جامعــه اســت. 
پیشــگیری  معــاون  ناجــی،  گفتــه  بــه 
بهزیســتی اســتان اصفهــان، حــدود دویســت 
ــول در اســتان وجــود دارد  ــزار معل ــل ه و چه
ــون  ــج میلی ــت پن ــاب جمعی ــا احتس ــه ب ک
ــر  ــر ه ــتان، اگ ــری اس ــزار نف ــت ه و دویس
خانــواده ای را هــم بــه طــور متوســط چهــار نفر 
حســاب کنیــم، حــدود یک چهــارم خانوارهــای 
اســتان درگیــر مشــکات معلولیــت هســتند. 
ــتر  ــنایی بیش ــرای آش ــاف و ب ــن اوص ــا ای ب
بــا ایــن موضــوع گفت وگویــی بــا ســید 
اصغــر فیــاض معــاون توانبخشــی و مجتبــی 
ناجــی معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان 

داشــتیم کــه در ادامــه می خوانیــد.
چندنفرازجمعیتاستانمعلول

هستند؟
ــوالن  ــال 90 معل ــماری س ــتناد سرش ــه اس ب
ــزار  ــل ه ــت و چه ــر دویس ــغ ب ــان بال اصفه
ــز  ــال 95 نی ــده اند. در س ــایی ش ــر شناس نف
یــک سرشــماری صــورت گرفتــه، ولــی آمــار 
ــت.  ــده اس ــه نش ــه ارائ ــن زمین ــی در ای دقیق
ــه  ــا از س ــی م ــک اطاعات ــا از بان ــه فع آنچ
ــگیری از  ــی، پیش ــی توانبخش ــوزه تخصص ح
ــد،  ــات می گیرن ــت، و اجتماعــی خدم معلولی

120 هــزار نفــر هســتند کــه مراجعــه کردنــد یــا 
شناســایی شــده اند. البتــه یــک عــده ممکــن 
اســت امــکان مالــی خوبــی داشــته باشــند و 
مراجعــه نکننــد یــا خــود معلــول، معلولیتــش 
را انــکار کنــد یــا خانواده هــا خجالــت بکشــند 

ــد. ــه نمی کنن ــه مراجع و درنتیج
چنددرصداینمعلولیتها

مادرزادیاستوچنددرصدبراثر
سانحهبهوجودمیآید؟

بیشــتر  پیــش  دهــه  ســه  تــا  تقریبــا 
ــه بحث هــای ژنتیکــی  ــوط ب معلولیت هــا مرب
و وراثتــی بــود؛ ولــی بــا توســعه علــم و 
آگاهی هــای  ســطح  افزایــش  و  دانــش 
حــوزه  در  مطبوعــات  طریــق  از  جامعــه 
فعالیت هایــی  معلولیت هــا،  از  پیشــگیری 
ــام  ــا انج ــت در محله ه ــازمان بهداش ــه س ک
داده، آموزش هــای قبــل و بعــد از ازدواج و 
درحیــن بــارداری، تولــد معلــوالن بــه صــورت 
ــوان  ــه نمی ت ــر شــده اســت؛ البت وراثتــی کمت
ــا  ــت؛ م ــده اس ــذف ش ــد ح ــت صددرص گف
ــتاها  ــل روس ــه داخ ــم ک ــواردی داری ــوز م هن
ازدواج فامیلــی انجــام می دهنــد و بچه هــای 
ــا ایــن حــال  ــد می شــوند؛ ب این چنینــی متول
اکنــون قضیــه برعکــس شــده اســت؛ بیشــتر 
عوامــل محیطــی، حــوادث جــاده ای، حــوادث 
ــت  ــادن از درخ ــتاها افت ــا و در روس کارخانه ه
ــم. ــع نخــاع می شــود، داری ــث قط ــه باع را ک
باتوجهبهبرنامههایغربالگریباز
هممعلولیتمادرزادیوجوددارد؟

ــدو  ــه در ب ــنوایی بچ ــری ش ــث غربالگ در بح

تولــد غربالگــری شــنوایی می شــود و در 
ــا  ــی. ب ــری بینای ــالگی غربالگ ــه س ــن س س
ــی  ــن اقدامــات معلولیــت شــنوایی و بینای ای
ــل  ــه دلی ــته ایم؛ ب ــته نداش ــال گذش در ده س
اینکــه ســر موعــد از ایــن معلولیــت جلوگیری 
طریــق  از  بــوده  خاصــی  مشــکل  اگــر  و 
ــرد دچــار  ــک ف ــری شــده و ی پزشــکی پیگی
ناشــنوایی و نابینایــی مطلــق نشــده و در ایــن 
ــه پیشــگیری شــده اســت. از آنجــا کــه  زمین
غربالگــری دوران بــارداری همــه معلولیت هــا 
را شــامل نمی شــود، نمی تــوان گفــت کــه 
ــن  ــادرزادی از بی ــای م ــد معلولیت ه صددرص
رفتــه اســت؛ بــرای مثــال در زمینــه وضعیــت 
ذهنــی مــادر بــاالی 35 ســال بــوده یــا پــدر 
ــر روی جنیــن  ــوده کــه تأثی دارای شــرایطی ب
گذاشــته و نــوزاد متولدشــده دچــار مشــکاتی 
ــرزی و  ــوش م ــا ه ــی ی ــی ذهن ــل کم توان مث
کمتــر از آن شــده اســت؛ ولــی بــا ایــن حــال 
ــا شــرایط بهتــر  ــه غربالگری ه ــه ب ــا توج ب

شــده اســت.
مجتبــی ناجی، معاون پیشــگیری بهزیســتی، 
ــی کــه در پیشــگیری از  ــوان کــرد: نهادهای عن
ــمی  ــای جس ــا و بیماری ه ــروز معلولیت ه ب
ــوم  ــد، یکــی دانشــگاه عل و مــادرزادی دخیلن
ــازمان  ــن س ــالت ای ــه رس ــت ک ــکی اس پزش
و  معلولیت هاســت  بــروز  از  پیشــگیری 
ــاط  ــی نق ــی در اقص ــای الزم را حت مراقبت ه
و  بهداشــت  مراکــز  طریــق  از  روســتایی 
خانه هــای بهداشــت عرضــه می کنــد. بــه 
ایــن صــورت کــه حتــی اگــر خانــواده ای 

بــه صــورت داوطلــب مراجعــه نکنــد بــا 
پیگیری هایــی کــه بهورزهــا انجــام می دهنــد، 
ــای دوره ای  ــه مراقبت ه ــب ب ــواده را ترغی خان
ــوم  ــگاه عل ــر از دانش ــا غی ــد. ام الزم می کنن
پزشــکی، ســازمان بهزیســتی بــه دلیــل اینکــه 
یکــی از گروه هــای هدفــش معلــوالن اســت 
ــر دوش  ــادی را ب ــای زی ــوالن هزینه ه و معل
خانــواده، جامعــه و دولــت می گذارنــد، از 
حــدود 25 ســال قبــل در کنــار ارائــه خدمــات 
توانبخشــی بــه معلــوالن بــه ایــن فکــر افتــاد 
کــه یــک معاونتــی بــرای پیشــگیری از 
ــودش  ــازمانی خ ــاختار س ــا در س معلولیت ه
ایجــاد کنــد کــه بــه نظــر می آیــد پیشــگیری 
اولیــه از ثانویــه و توانبخشــی خیلــی موثرتــر و 

ــت. ــر اس مفیدت
سازمانبهزیستیدرپیشگیریاز

معلولیتهاچگونهعملمیکند؟
از  دارد؛  وجــود  روتیــن  برنامــه  چنــد 
جملــه برنامــه آگاه ســازی مــردم از علــل 
ــی  ــه عوامل ــد چ ــا بدانن ــه آن ه معلولیت هاک
باعــث معلولیــت فرزندانشــان یــا نســل 
ــون  ــه اکن ــن برنام ــود. ای ــان می ش بعدی ش
یکــی، دوســال اســت در آمــوزش و پــرورش 
بــرای  هــم  امســال  و  می شــود  انجــام 
یازدهــم  و  دهــم  پایه هــای  دانش آمــوزان 

مقطــع دوره متوســطه دختــران و پســران 
الزامــی شــده اســت کــه ســه تــا چهــار 
ســاعت آمــوزش درخصــوص علــل بــروز 
معلولیــت انجــام شــود. غیــر از ایــن مشــاوره 
ژنتیــک کــه از طریــق مراکــز مشــاوره پزشــکی 

می شــود.  انجــام 
ــود  ــتی خ ــگاه بهزیس ــن دانش ــر ای ــاوه ب ع
دارد.  ژنتیــک  مشــاوره  مرکــز  دو  و  ســی 
ــه  ــانی ک ــه کس ــت ک ــن اس ــرای ای ــن کار ب ای
بی بضاعــت هســتند و احتمــاال بــه دالیــل 
مالــی قــادر بــه دریافــت ایــن خدمــات 
ــت  ــه دول ــا هزین ــد و ب نیســتند، مراجعــه کنن
از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد و اگــر نیــازی 
بــه آزمایــش ژنتیــک داشــتند، هزینــه آن بــه 
وســیله بهزیســتی تأمیــن می شــود. ایــن 
ــرای پیشــگیری اســت. ــر ب یــک برنامــه مؤث
بــرای  شــنوایی  غربالگــری  برنامــه  دو 
ــا 6  ــرای ســنین 3 ت ــی ب شــیرخواران و بینای
ســالگی اســت کــه اگــر مشــکلی بــود، همــان 
اول رســیدگی شــود. البتــه بــا توجــه بــه 
ــی  ــی برنامه های ــوانح رانندگ ــات و س تصادف
دربــاره  اطاع رســانی  بــا  گذاشــته شــده؛ 
رانندگــی ایمــن کــه بــه مــردم داده می شــود، 
ــرای  ــه ب ــف جامع ــرهای مختل ــی قش آگاه
پیشــگیری می توانــد ضــرورت داشــته باشــد.

وزیــر اســبق آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
ــته  ــال گذش ــد س ــی و چن ــول س ــه در ط اینک
به ویــژه 20 ســال اخیــر، باتکلیفــی ایجــاد 
از  پــرورش  و  آمــوزش  عمــا کادر  و  شــده 
ــل  ــه در مقاب ــق معلمــان حق التدریســی ک طری
ــد، تشــکیل می شــود،  مجلــس تجمــع می کنن

ــردی  ــر ف ــد و ه ــه محترمن ــه هم ــت: البت گف
بایــد شــغل داشــته باشــد؛ امــا نبایــد آمــوزش 
ــغل آفرینی  ــگاه ش ــوان بن ــه عن ــرورش را ب و پ

ــم.  ــگاه کنی ن
ــال  ــه ح ــان اینک ــا بی ــدی ب ــا علی احم علیرض
آمــوزش و پــرورش اصــا خــوب نیســت، اظهــار 

کــرد: البتــه مــا نمی خواهیــم خانواده هــا را 
ــران  ــه نگ ــن جمل ــا ای ــت ب ــود و بی جه بی خ
کنیــم، امــا می خواهیــم هشــدار دهیــم کــه بــه 
ــرورش ننشــینیم؛ چــرا کــه  ــد آمــوزش و پ امی
اتفاقاتــی خــارج از کنتــرل آمــوزش و پــرورش 

می دهــد.  رخ 

اهمیــت  پــرورش  و  آمــوزش  افــزود:  وی 
ــال  ــول 3۸ س ــان در ط ــژه ای دارد و فرهنگی وی
گذشــته، خدمــات شایســته ای در انقــاب، هــم 
در کادر دســتگاه های دولتــی و هــم در آمــوزش 

ــد.  ــه کرده ان ــرورش ارائ و پ
علی احمــدی بــا بیــان اینکــه چالش هــای 
آمــوزش و پــرورش بیــش از اینکــه بــه آمــوزش 
و پــرورش و معلمــان برگــردد، بــه مســائل 
بیرونــی و بین المللــی برمی گــردد گفــت: بایــد 

یــک نــگاه ارزنــده بــه دســتگاه تعلیــم و تربیــت 
وجــود داشــته باشــد؛ دســتگاهی کــه ســرمایه 
آینــده کشــور را می ســازد؛ چــرا کــه آن دقــت و 
ظرافــت در مســئوالن نیســت و اغلــب بخشــی 
نــگاه می کننــد؛ در حالــی کــه بایــد نــگاه 
فرابخشــی و عــزم ملــی وجــود داشــته باشــد 
ــرورش  ــوزش و پ ــکات آم ــی از مش ــا بخش ت
حــل شــود؛ ولــی عــزم ملــی صــورت نگرفتــه و 

ــت. ــخت تر اس ــون کار س اکن

آموزش و پرورش، بنگاه شغل آفرینی نیست

معلوالنازنگاهمسئوالن

یک چهارم خانواده های اصفهانی 
درگیر معلولیت  هستند

پیشگیریبهترازدرماناست

ظهــر 17 شــهریور امســال ابوالفضــل 11 ســاله از خانه شــان 
ــازی  ــتانش ب ــا دوس ــا ب ــد ت ــارج ش ــدان رازی خ ــی می در حوال
کنــد. حــدود یــک ســال قبــل پــدر و مــادر او جــدا شــده بودنــد 
ــل  ــرد. ابوالفض ــی می ک ــدرش زندگ ــزرگ و پ ــش مادرب و او پی
ــود،  ــان ب ــی خانه ش ــه در نزدیک ــی ک ــارک کوچک ــه پ ــه ب همیش

ــرد.  ــازی می ک ــا ب ــتانش در آنج ــا دوس ــت و ب می رف
عقربه هــای ســاعت ۸ شــب را نشــان مــی داد و از پســر 11 ســاله 
ــت،  ــت وجوی او پرداخ ــه جس ــران ب ــدرش نگ ــود. پ ــری نب خب
ــی و  ــاورد. ســراغ او را از اهال ــه دســت نی ــا ردی از پســرش ب ام
ــارک  ــازی در پ ــال ب ــه او را در ح ــت. هم دوســتان پســرش گرف
دیــده بودنــد. حتــی یکــی از اهالــی مدعــی شــد ســاعت ۸ شــب 
ابوالفضــل را دیــده و از او خواســته بــه خانــه بازگــردد کــه پســرک 

در جــواب گفتــه بــود االن بــه خانــه مــی روم. 
جســت وجوهای پــدر وقتــی بی نتیجــه مانــد بــه کانتــری 
ــه شــعبه نهــم  ــده ب محــل رفــت و شــکایت کــرد. روز بعــد پرون
بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران فرســتاده شــد و بــا دســتور 
ــاز  ــربچه آغ ــن پس ــرای یافت ــترده ای ب ــات گس ــی تحقیق قضای
ــر  ــه پس ــی متوج ــات میدان ــان تحقیق ــوران در جری ــد. مام ش
ــی  ــارک زندگ ــل پ ــه ای در مقاب ــه در خان ــدند ک ــاله ای ش 24 س

می کــرد. 
پســر جــوان وضعیــت روحــی و روانــی مناســبی نداشــت و روز 
ــا  ــوان ب ــر ج ــود. پس ــا ب ــه تنه ــل در خان ــدن ابوالفض ــد ش ناپدی
دســتور قضایــی بازداشــت شــد. وی در بازجویی هــا منکــر قتــل 
ــس  ــان پلی ــار کارآگاه ــرس ســهرابی او را در اختی ــه بازپ شــد ک
آگاهــی تهــران قــرار داد. ســرانجام پــس از پنــج روز پســر جــوان 
ســکوت خــود را شکســت و بــه کشــتن ابوالفضــل اعتــراف کــرد. 
علــی ظهــر چهارشــنبه در تشــریح جنایــت گفــت: مــن در کودکــی 
دو بــار قربانــی آزار و اذیــت بــودم. مــردی بــه مــن حملــه کــرد و 
مــرا مــورد آزار و اذیــت قــرار داد. آن مــرد تهدیــدم کــرد اگــر ماجرا 
ــار  ــن ب ــد و ای ــاره ســراغم می آی ــم، دوب ــواده ام بگوی ــرای خان را ب
مــرا خواهــد کشــت. حــال و روزم خــوب نبــود و خیلــی ترســیده 
بــودم. ایــن کابــوس در ایــن ســال ها در زندگــی ام بــود و مــرا آزار 
مــی داد. روز حادثــه در خانــه تنهــا بــودم. بــرادر بزرگــم در کمــپ 
بســتری بــود و مــادر و بــرادر دیگــرم بــرای دیــدن او بــه کمــپ در 
حاشــیه تهــران رفتــه بودنــد. حــدود ســاعت ۸ شــب ابوالفضــل را 
مقابــل پــارک دیــدم. بــرادرم در پشــت بام چنــد کبوتــر داشــت. 
او را بــه بهانــه نشــان دادن کبوتــر و قنــاری بــه پشــت بــام خانــه 
ــد  ــن ش ــه دروغ م ــدگان او متوج ــس پرن ــل قف ــاندم. داخ کش
ــه  ــه زدن ب ــه ضرب ــا چاقــو شــروع ب ــد کــه ب و خواســت فــرار کن
ــودم  ــده ب ــود. مان ــه خــودم آمــدم، او مــرده ب او کــردم. وقتــی ب
ــو و پاســتیک  ــان پت ــم. جســد را در می ــا ایــن جســد چــه کن ب
پیچیــدم و در انبــاری خانــه گذاشــتم. شــب کــه بــرادرم بــه خانــه 
ــه  ــا خودرویــی جســد را ب ــه او گفتــم و ب بازگشــت، موضــوع را ب
بیابان هــای جــاده تهــران ـ قــم بردیــم و در محلــی خلــوت کنــار 
جــاده توقــف کــرده و 200 متــر پیــاده بــه ســمت بیابــان رفتیــم. 

همــان جــا جســد را رهــا کــرده و بــه خانــه بازگشــتیم.
ــت  ــم بازداش ــرادرش ه ــم، ب ــن مته ــده ای ــراف تکان دهن ــا اعت ب

ــرد.  ــد ک ــای او را تائی ــد و گفته ه ش
غــروب چهارشــنبه گروهــی از کارآگاهــان جنایــی پلیــس آگاهــی 
تهــران همــراه عامــل جنایــت بــه محــل رهــا کــردن جســد کــودک 

ــر 55 جــاده تهــران ـ قــم جســد را در  اعــزام شــده و در کیلومت
ــی  ــا هماهنگ ــد. ب ــدا کردن ــود، پی ــی ب ــل چمدان ــه داخ ــی ک حال
قضایــی جســد بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد. چنــد نفــر از 
اهالــی محــل کــه از شــنیدن ایــن خبــر خشــمگین شــده بودنــد، 
ــه  ــدام ب ــه و اق ــم رفت ــه مته ــل خان ــه مقاب شــامگاه پنجشــنبه ب
ــرا  ــوران ماج ــور مام ــا حض ــه ب ــد ک ــه ها کردن ــتن شیش شکس

خاتمــه پیــدا کــرد.
اصابت50ضربهچاقوبهمقتولخردسال

محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای جنایــی تهــران، در 
ــرا،  ــی در دادس ــده قضای ــکیل پرون ــس از تش ــت: پ ــاره گف این ب
ــن  ــن ای ــرای یافت ــات پلیســی ب دســتورات الزم صــادر و تحقیق
ــودک  ــن ک ــه ای ــاز شــد. بررســی ها نشــان مــی داد ک ــودک آغ ک
در بوســتانی در خیابــان ربــاط کریــم تهــران ناپدیــد شــده اســت. 
ــود، در  ــده ب ــودک گمش ــایه ک ــه همس ــاله ک ــوان 24 س ــن ج ای
جریــان تحقیقــات اولیــه بازداشــت شــد. تحقیقــات از او ادامــه 
داشــت تــا اینکــه او چهارشــنبه بــه قتــل پســر همســایه اعتــراف 

کــرد.
وی افــزود: متهــم بیــش از 50 ضربــه چاقــو بــه پســر 11 ســاله 
ــه داخــل  ــه ســر و صــورت از جمل ــه آن ب زده کــه فقــط 25 ضرب

ــت. ــوده اس ــم های وی ب چش
جســد کــودک پیداشــده هنــگام کشــف دارای فســاد نعشــی بود. 
ایــن در حالــی بــود کــه تحقیقــات پزشــکی قانونــی نشــان می داد 
کــه علــت مــرگ ایــن کــودک بــر اثــر اصابــت ضربه هــای متعــدد 

چاقــو بــوده اســت.
سرپرســت دادســرای جنایــی تهــران ادامــه داد: بــا اعتــراف متهم، 
بــرادرش کــه در انتقــال جســد و رهــا کــردن آن بــا متهــم همکاری 
ــا توجــه  ــی بازداشــت شــد. ب ــا دســتور قضای ــز، ب ــود نی کــرده ب
بــه اینکــه متهــم ادعــا کــرده در کودکــی مــورد آزار و اذیــت قــرار 
ــم  ــت دلخــراش را رق ــن جنای ــث شــده ای ــن باع ــه و همی گرفت
ــی اســت، قــرار شــده او  ــد و دچــار مشــکات روحــی و روان بزن
بــرای مشــخص شــدن ســامت روانــی اش بــه پزشــکی قانونــی 
منتقــل شــود. تحقیقــات از متهــم بــرای مشــخص شــدن انگیــزه 
ــان ادامــه دارد.  واقعــی اش از ارتــکاب ایــن جنایــت تلــخ همچن
ــال آزار و  ــده، احتم ــته ش ــی خواس ــکی قانون ــن از پزش همچنی
اذیــت پســر 11 ســاله را بررســی کننــد؛ در حالــی کــه متهــم منکــر 

ایــن موضــوع شــده اســت.
بهفرزندانخودیادبدهیمباقاطعیت»نه«بگویند

ســرهنگ مــراد مــرادی، معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
تهــران بــزرگ، در پــی انتشــار خبــر قتــل نوجوان 11 ســاله هشــدار 
ــودکان و  ــه ک ــی ک ــنی خاص ــرایط س ــل ش ــه  دلی ــت: ب داد و گف
نوجوانــان دارنــد، خطــرات مختلفــی در کمیــن آن هــا وجــود دارد 
کــه همیــن موضــوع ایجــاب می کنــد بــا کنــار گذاشــتن نصایــح 
ــان را دقیقــا از  ــاش و...« آن کلــی همچــون »مواظــب خــودت ب
ــم.  ــا آســیب برســاند، آگاه کنی ــه آن ه ــد ب ــه می توان ــی ک خطرات
همان گونــه کــه نحــوه عبــور از عــرض خیابــان را بــه فرزندانمــان 
ــه  ــف از جمل ــی مختل ــیب های اجتماع ــاره آس ــم، درب می آموزی
ــه آنــان  اعتیــاد، رفتارهــای پرخطــر، دوســتان نابــاب و... بایــد ب
ــل  ــم در مقاب ــاد بدهی ــود ی ــدان خ ــه فرزن ــم. ب ــی بدهی آگاه
پیشــنهادهای غیرمعمــول بــا قاطعیــت »نــه« بگوینــد و فراموش 

نکنیــم کــه حــوادث ناگــوار نتیجــه غفلــت ماســت.

 آخرین جزئیات حادثه تلخ 
قتل کودک 11 ساله

   #هموطن_سالم
دوچرخه سواری بانوان آری یا نه؟ این روزها 

بانوان دوچرخه سوار در سطح شهر زیاد به چشم 
می خورند؛ گرچه این موضوع موافق و مخالف 

دارد، اما باالخره اگر تکلیف روشن شود، کار 
خوبی است. 

چرا معامله ملک این قدر سخت شده.
ما یه آپارتمان داریم، گذاشتیم برای فروش؛ 

هرکس میاد خوشش میاد، اما نمی دونم چرا 
نمی شه. هرچی خدا بخواد.

من خونه حیاط دار دوست دارم، آپارتمان دلگیره؛ 
منم همیشه خدا تنهام. 

آقای رئیس جمهور! فکری به حال بازار خراب کن 
داریم ورشکست می شیم. »کاسبی از بازار«

شوهرم تا دیروقت سر کاره، کم کم دارم 
افسرده می شم؛ بعضی وقتا اصا تو 24 ساعت 
نمی بینمش... زندگی که همش پول نیس آخه.

آرامش را مرد به زن می بخشد
و زن آن را در خانه و بین ڪودڪان تقسیم 

می ڪند
و دوباره به مرد بازمی گرداند
آرامش را به هم هدیه دهید

برای ایجاد آرامش در خانه محبت خرج ڪنید

محله ما یک رفتگر دارد. صبح که با ماشین از درب 
خانه خارج می شوم، سامی گرم می کند و من هم 

از ماشین پیاده می شوم و محترمانه با او دست 
می دهم؛ حال و احوال را می پرسد و مشغول کارش 

می شود... .
همسایه طبقه زیرین ما نیز دکتر جراح است. 

گاهی اوقات که درون آسانسور می بینمش، سامی 
می کنم و او فقط سرش را تکان می دهد و درب 
آسانسور بازنشده برای بیرون رفتن خیز می کند 

به شخصه اگر روزی برای زنده ماندن نیازمند این 
دکتر شوم، جاروزدن سنگ قبرم به دست آن رفتگر، 
به شدت لذت بخش تر از طبابت آن دکتر برای ادامه 
حیاتم است. تحصیات مطلقا هیچ ربطی به شعور 

افراد ندارد.

خواستم از طریق پیام های مردمی شما از همسرم 
تشکر کنم و بگویم این چندروز که مریض بودم با 

مراقبت هایش شرمنده خودش کرد. امیدوارم بتونم 
روزی جوابگوی تمام زحماتش باشم. فاطیما

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

درخواست قصاص برای ملی پوش متهم به قتل



زندگیامروز یکشنبه 26 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 529 روزنامه
دریچه

 اولین دوره مسابقات آفرود آماتوری کشور 
عکس: باشگاه خبرنگاران

 کارگاه تولید پرچم های محرم در خمین - عکس: تسنیم

تظاهرات کودکان غزه علیه جنایات دولت میانمار 

  ذوب آهن ۶ - استقالل خوزستان ۰ - عکس: فارس

روستای »هیر« در انتهایی ترین بخش های الموت و در فاصله ۶۵ 
کیلومتری قزوین، حدود ۹۰ درصد زغال اخته ایران را تولید می کند و به 

نوعی پایتخت زغال اخته ایران محسوب می شود - عکس: مهر  

ورود نخستین محموله کمک های بشردوستانه ایران به 
بنگالدش - عکس: ایرنا 
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تسنیم

امامهادیعلیهالسالممیفرمایند:
کسىکهازآفریدگارپیروىکند،ازخشمآفریدهها

بـاکىنـداردوکسىکهخــدارابهخشـمآورد،بایدباور
کندکهمردمبراوخشمخواهندآورد.

حدیث روز

تحف العقول، ص 482

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

ــاس  ــری و زاده احس ــت هن ــک خالقی ــول ی ــعر، محص ش
و عصــاره جــان شــاعر اســت؛ از ایــن رو می توانــد روح 
ــود  ــودآگاه خ ــه ناخ ــان را ب ــد، انس ــاره ببخش ــی دوب را جان

ــاند.  ــش برس ــه آرام ــم را ب ــان و جس ــد و ج برگردان
می کنــد،  زنــده  دارد،  جــان  اســت؛ کالم،  شــعر، کالم 
ــد!  ــی می کشــ ــد و حت ــد، می خندان ــد، می گریان می میران

»ســید محمــد مرکبیــان« می ســراید: 
شعــری که تو را جــان می بخشد

شاعرش را یک بار کُشته است
از آنجــا کــه شــعر بــر روح خواننــده تأثیــر می گــذارد در اوایــل 
ــه ای از  ــه زیرمجموع ــد ک ــد آم ــی پدی ــتم، دانش ــرن بیس ق
هنــــردرمانی اســت و بــه کمــک روان شناســی و دیگــر علوِم 
مربــوط بــه ذهــن و جســم آدمــی، ســعی در بهبــود وضــع 
ــن  ــتر ای ــی بیش ــه معرف ــه ب ــان دارد. در ادام ــی انس روح
دانــش کــه امــروزه »شــعردرمانی« خوانــده می شــود، 

می پردازیــم.
 شعردرمانی چیست؟

شــعردرمانی یــا Poetry therapy، یکــی از زیرمجموعه هــای 
هنــر معناگراســت. روشــی بــرای بیــاِن خویشــتن بــه زبــان 
ــری  ــاری درمانگ ــا ی ــه در آن ب ــی ک ــه ای درمان ــعر. روی ش
ــد  ــه رش ــا ب ــود ت ــک می ش ــار کم ــه بیمــ ــده ب آموزش دی
ــی برســد و آنچــه دل تنگــش  ــی و عاطف شــخصی، هیجان
می خواهــد، در قالــب شعــــر بیــان کنــد. بــه عبــارت دیگــر 
شــعردرمانی می خواهــد دردهــای درونــی آدمــی بــه حــرف 
بیاینــد؛ اندیشــه ها و احساســات آزاردهنــده دور شــده و 
ــار  ــث احســاس آرامــش و خــوش شــدِن حــال بیمــ باع

شــود.
 پیشینه شعـردرمانی

پیشــینه ایــن رشــته درمانــی بــه قدمــت اولیــن ســروده ها 
ــی  ــردد؛ حت ــش بازمی گ ــار آت ــه ای در کن ــای قبیل و آهنگ ه
ــکل اوراد  ــه ش ــط و ب ــش خ ــش از پیدای ــر از آن پی قدیم ت
و اذکار در آیین هــای َشــَمن ها کــه از شــعر بــه عنــوان 

ــد.  ــتفاده می کردن ــظ روح اس محاف
گفتــه شــده مصریــان نیــز کلماتــی را روی پاپیــروس 
می نوشــتند و آن را در معجونــی ویــژه حــل می کردنــد و 
ــد  ــد بودن ــتگان معتق ــب گذش ــد. اغل ــار می خوراندن ــه بیم ب
کلمــات، قــدرت شــفادهندگی دارنــد؛ از ایــن رو جادوگــران 
ــاران را  ــن بیم ــای آهنگی ــا ترانه ه ــخ، ب ــل تاری ســال ها ماقب
درمــان می کردنــد. حتــی نــزد یونانیــان خــدای شــعر و دارو، 

ــود. ــو، یکســان ب آپول
باســتان،  روم  در  نشــان می دهــد  تاریخــی  مســتندات 
ــورانوس«  ــام »سـ ــه ن ــی ب ــار روان شناس ــن ب ــرای اولی ب
ــرده  ــاران افس ــان بیم ــرای درم ــود را ب ــنامه های خ نمایش

ــوم  ــب منظ ــرد. )نمایشــنامه های باســتان اغل ــز می ک تجوی
بوده انــد.( امــروزه نیــز برخــی دعانویســان قدیمــی بــه امیــد 
بهبــود حــال بیمــاران از کلمــات، دعاهــای منظــوم و اوراد و 

اذکار کمــک می گیرنــد.
 روش شعـردرمانی

شــعر خوانــدن و ســرودن باعــث می شــود تــا روح بــه 
ــالش  ــد. شــعردرمانی ت ــاه دســت یاب ــد کوت آرامشــی هرچن
می کنــد تــا بیمــار از طریــق گــوش دادن بــه شــعری خــاص 
ــه  ــده و زمین ــوت ش ــی دع ــش ذهن ــه چال ــرودن، ب ــا س ی
پدیــدارِی خالقیــت هنــری او فراهــم شــود و از طریــق 
ــزه  ــه او انگی ــل ب ــردازی، شــگردهای شــاعرانه و تخی خیالپ
ببخشــد و باعــث برون فکنــــی ناخــودآگاه ذهنــش شــود.

ــتقیم  ــاط مس ــا روح و روان ارتب ــعردرمانی ب ــه ش ــا ک از آنج
ــگ،  ــان همچــون یون ــزرگ جه دارد، چهره هــای مشــهور و ب
آدلــر و فرویــد نیــز پــس از تحقیقــات فــراوان دربــاره روش 
ــد؛  ــه رســمیت شــناختند و تأییــد کردن شــعردرمانی، آن را ب
حتــی فرویــد در ایــن زمینــه گفتــه اســت: »نــه مــن، بلکــه 

یــک شاعــــر، کاشــف ناخــودآگاه اســت.«
 شعـردرمانی در ایران

هرچنــد گفتــه شــده در قــــرن بیســتم اولین برنامه رســمی 
بیمارســتان »کابرلنــد«  روانــی  شــعردرمانی در بخــش 
بروکلیــن در شــهر نیویــورک توســط »جــک لیــدی« و شــاعر 
معاصــــر »الــی گریفــر« اجــرا شــد امــا ســال ها پیــش از 
آن، منظومه هــای داســتانی و شــعرهای کالســیک فارســی 
در ناخــودآگاه جمعــی ایرانیــان ریشــه داشــت و بــه نوعــی 
آرام بخــش ذهــــن و ناخــودآگاه آنــان بــود؛ در روزگاری کــه 
اکســیر خیــال، امیــد و آرزو نایــاب بــود؛ روزهــای ســیاهی 
خانمان ســوز، مصائــب، جنگ هــا  بالهــای  مــردم  کــه 
و غارت هــا را از ســر می گذراندنــد و آرامــش را در شــعر 
می جســتند؛ مثــل شــعر حافــظ کــه همــواره آدمــی را 
ــرای  ــت ب ــکینی اس ــد و تس ــدواری می کن ــه امی ــویق ب تش

ــم.  ــای زخ ــخ و فصل ه ــای تل ــه دادن روزه ادام
شــعرهای خیــام پاســخی اســت بــرای تمــام پرســش های 
فلســفی و معنــوی بشــر یــا ســروده های موالنــا کــه سراســر 

شــور اســت و عشــق بــا پیــام دوســتی و وفــاداری.
 داروخانه شعر

ــد: »در زمــان  ــا، می گوی گریفیتــس، نویســنده اهــل بریتانی
عرضــه  عطاری هــا  در  فــروش  بــرای  دانتــه کتاب هــا 

می شــدند؛ یعنــی ادبیــات بــه مثابــه دارو!« 
ــن  ــه ای ــم و ب ــول را بخوانی ــل ق ــن نق ــر ای ــار دیگ ــک ب ی
ــر و  ــه شعـ ــوان ب ــی می ت ــه راحت ــه ب ــاال ک ــم ح ــر کنی فک
کتــاب دسترســی داشــت، خــوب اســت گاهــی از داروخانــه 
جــاِن  و  روح  بــرای  مرهمــی  شــاعران،  شفــــابخش 
ــدارد، هــر آنچــه حالمــان  خســته مان پیــدا کنیــم. فرقــی ن

بــا آن بهتــر می شــود.

شعــر، مرهمـی بر روح و جان

ــش  ــت پوش ــهرضا تح ــت: ش ــهرضا، گف ــای ش ــر آبف ــح، مدی ــین صال محمدحس
طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار نــدارد و آب شــرب 67 هــزار مشــترک ایــن 
ــی اســت  ــن در حال ــن می شــود؛ ای ــی تأمی ــع زیرزمین ــق مناب شهرســتان از طری
کــه وقــوع خشکســالی متوالــی در ســال های اخیــر افــت شــدید منابــع آب هــای 
ــا  زیرزمینــی را بــه همــراه داشــته و ایــن رویــداد تأمیــن آب شــرب شــهرضا را ب

ــت. ــرده اس ــه ک ــی مواج چالش های
وی گفــت: در تابســتان ســال جــاری بیــالن منفــی آب هــای زیرزمینــی در شــهرضا 
ــر داشــته اســت؛ چــرا کــه  ــرای تأمیــن آب شــرب مــردم درب ــی ب محدودیت های
آبدهــی 13 حلقــه چــاه آب در جنــوب شهرســتان بــه 280 لیتــر در ثانیــه کاهــش 
یافتــه؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در گذشــته 350 لیتــر در ثانیــه بــوده و نیــز آبدهــی 
ــت  ــرب شهرضاس ــن آب ش ــع تأمی ــر مناب ــه از دیگ ــمیرم ک ــه س ــای منطق چاه ه
نیــز، از 300 لیتــر در ثانیــه هم اکنــون بــه 80 لیتــر در ثانیــه کاهــش یافتــه اســت.

ــه  ــش هم ــویی و کاه ــترکان از س ــزون مش ــش روزاف ــه افزای ــان اینک ــا بی وی ب
ســاله منابــع آبــی از ســوی دیگــر شــرکت آب و فاضــالب را در تأمیــن آب شــرب 
شــهرضا بــا مشــکالت جــدی مواجــه کــرده اســت، عنــوان کــرد: طــی بررســی های 
ــه مهاجــرت از مناطــق  ــه شهرســتان هایی اســت ک ــه شــهرضا از جمل صورت گرفت
ــال 91  ــال از س ــوان مث ــه عن ــرد؛ ب ــام می گی ــیار انج ــه آن بس ــور ب ــی کش جنوب
تاکنــون حــدود 10 هــزار نفــر فقــط بــا ســکونت در مســکن مهــر باعــث افزایــش 
ــت  ــن حجــم جمعی ــه ای ــن شهرســتان شــده اند و خدمات رســانی ب ــت ای جمعی

بــا وجــود محدودیــت منابــع آبــی، امــری دشــوار اســت.
ــن آب شــرب شــهرضا در فصــل تابســتان  ــی تأمی ــه چگونگ ــا اشــاره ب ــح ب صال
گفــت: بــا بهره گیــری از رهنمودهــای مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
و تــالش شــبانه روزی همــکاران، آب شــرب مــردم شــهرضا نیــز در تابســتان ســال 
جــاری ماننــد ســنوات گذشــته تأمیــن شــد کــه در ایــن زمینــه می تــوان بــه حفــر 
چــاه جدیــد در شــهرضا اشــاره کــرد کــه توانســتیم از ایــن طریــق ظرفیــت تأمیــن 

را بــاال ببریــم.
ــن آب  ــه منظــور تأمی ــه ب ــات صورت گرفت ــر اقدام ــه دیگ ــای شــهرضا ب ــر آبف مدی
شــرب شــهرضا در تابســتان ســال جــاری اشــاره و تصریــح کــرد: کشــف 24 فقــره 
انشــعاب غیرمجــاز، اخطــار بــه مشــترکان پرمصــرف، ارســال 37 هــزار پیامــک بــه 
مشــترکان در راســتای مصــرف بهینــه آب، ســاماندهی اکیــپ مروجیــن مصــرف 
آب، اســتفاده از ظرفیــت رســانه های محلــی در جهــت ترویــج مصــرف بهینــه آب، 
ــره  ــه از 372 فق ــه طــوری ک ــر، ب اصــالح و نصــب درســت پمــپ در مســکن مه
نصــب پمــپ در واحدهــای مســکن مهــر 335 فقــره آن اصــالح شــد، از دیگــر 

اقدامــات درخصــوص توزیــع عادالنــه آب در شــهرضا بــوده اســت.
صالــح توزیــع عادالنــه آب را بســیار حائــز اهمیت برشــمرد و خاطرنشــان ســاخت: 
ــر  ــت؛ ب ــوده اس ــا ب ــن اولویت ه ــه آب از مهم تری ــع عادالن ــدار و توزی ــن پای تأمی
ــر روی  ــنج ب ــتگاه فشارس ــب 15 دس ــبکه، نص ــار ش ــت فش ــاس مدیری ــن اس ای
ــی، به روزرســانی سیســتم تله متــری  ــع، نصــب شــیرهای کنتــرل دب شــبکه توزی
ــای  ــانی تابلوه ــاژ، به روزرس ــتگاه های پمپ ــداری ایس ــظ و نگه ــرل، حف و تله کنت
ــه  ــب دریچ ــش نص ــال آب، افزای ــوط انتق ــداری از خط ــظ و نگه ــاه، حف ــرق چ ب
ــرای تأمیــن آب  ــال، واگــذاری 15 انشــعاب ب دارای قفــل حوضچــه خطــوط انتق
ــی،  ــای زیرزمین ــع آب ه ــر روی مناب ــته ب ــای مداربس ــب دوربین ه ــایر، نص عش
پیمایــش ادارات و مراکــز پرمصــرف و الــزام آن هــا بــه نصــب ابزارهــای کاهنــده 
ــود کــه در دســتورکار  ــه آب ب مصــرف، از جملــه تدابیــری در جهــت توزیــع عادالن

قــرار گرفــت.
وی گفــت: تأمیــن پایــدار آب شــرب شــهرضا مســتلزم منابــع آبــی پایــدار هســتند؛ 
زیــرا متأســفانه منابــع آب هــای زیرزمینــی در شــهرضا بــه دلیــل کاهــش بارندگــی 
دســتخوش تحوالتــی شــده اســت؛ بــه طــوری کــه تأمیــن آب شــرب مشــترکان 
ــا  ــهرضا ب ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــرده اس ــه ک ــی مواج ــا مخاطرات را ب
ــی  ــاظ کم ــاری از لح ــال ج ــتان س ــرب در تابس ــن آب ش ــه در تأمی ــود اینک وج
ــردم  ــار م ــه در اختی ــی ک ــی آب ــا از لحــاظ کیف ــه رو شــد، ام ــی روب ــا چالش های ب
ــوده ــز ذی صــالح ب ــد مراک ــورد تأیی ــت، از نظــر بهداشــتی و ســالمت م ــرار گرف  ق

 است.

تأمین پایدار آب شرب شهرضا، مستلزم منابع پایدار است


