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وزیر کشور: 
در برخی از شهرها، میزان

بیکاری به ۶۰ درصد
 رسیده است

رحمانی فضلی می گوید:  علیرغم اعالم رقم 12 درصد 
بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار شد: 
 استفاده از ظرفیت هنرمندان 

و مفاخر اصفهان در ارتقای 
فرهنگ و هنر نصف  جهان

سید عباس صالحی در سفر به اصفهان با رئیس 
حوزه علمیه و امام جمعه اصفهان دیدار کرد...

ظلم ستیزی و عدالت خواهی  
یازده محرم است. روز مثل دیروز دشمنان  امروز 
امامت و والیت امام حسین علیه السالم و یارانش 
را به خاک و خون کشیدند و آن کردند که عالم 
در هر زمان و مکان در غم و اندوهش گریستند و 
می گریند. اما روز یازده محرم باقیمانده گانِ خانوادۀ 

رسالت را به اسیری بردند. 
در چنین روزی خاندان امام حسین علیه السالم را از 
سرزمین کربال به بدترین وجه ممکن حرکت دادند 
  و بی رحمی و ظلم را به اوج رساندند، لذا در این 
نوشتار به ظلم ستیزی امام علیه السالم می پردازیم. 
از اهداف و انگیزه های قیام امام حسین علیه السالم 
می توان به ظلم ستیزی و عدالت خواهی آن جناب 
و  ظلم  اموی  حکومت  دستگاه  زیرا  کرد.  اشاره 

بی عدالتی را به نهایت رسانده بود...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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نصف جهان 
در سوگ حسین

لبیک امت به ندای »هل من ناصر« امام
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کوتاه از سیاست
ایران و عراق در مرزهای دو کشور 

رزمایش نظامی برگزار می کنند
ــت: در  ــار داش ــلح  اظه ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش س
راســتای اجــرای سیاســت های اعامــی جمهوری اســامی 
ایــران مبنــی بــر احتــرام بــه یکپارچگــی و حفــظ تمامیــت 
ــت  ــال درخواســت دول ــه دنب ــز ب ارضــی کشــور عــراق و نی
عــراق در جهــت همــکاری ایــران بــرای اســتقرار حاکمیــت 
دولــت مرکــزی در پایانه هــای مــرزی دو کشــور، نشســت 
فرماندهــان نیروهــای مســلح بــه ریاســت سرلشــکر 

باقــری برگــزار شــد.
ســردار ســید مســعود جزایــری گفــت: مقــرر شــد رزمایش 
مشــترک اقتــدار توســط نیروهــای مســلح جمهــوری 
اســامی ایــران و واحدهایــی از ارتــش عــراق در مرزهــای 
ــا پرویزخــان،  مشــترک در مناطــق مــرزی قصرشــیرین ت
مــرز باشــماق در مریــوان و مــرز تمرچیــن در پیرانشــهر در 

ــده برگــزار شــود. روزهــای آین

روحانی سالروز تأسیس جمهوری 
خلق چین را تبریک گفت

متن این پیام تبریک بدین شرح است:
بسم هللا الرحمن الرحیم

جناب آقای شی جین پینگ
رئیس جمهوری خلق چین

ــیس  ــالگرد تأس ــتمین س ــصت و هش ــیدن ش ــرا رس  ف
جمهــوری خلــق چیــن را بــه جناب عالــی و مــردم آن 

کشــور صمیمانــه تبریــک می گویــم.
امیــدوارم بــا عنایــت بــه ســابقه دیرینــه روابــط دو کشــور 
و برنامه هــای تنظیــم شــده بــرای تحکیــم همکاری هــای 
فیمابیــن، در دوره جدیــد نیــز شــاهد گســترش و تقویــت 
بیــش از پیــش روابــط دو کشــور متمــدن و بزرگ آســیایی 
در تمامــی زمینه هــای دو جانبــه، منطقــه ای و بین المللــی 

. شیم با
ســامتی و موفقیــت آن جنــاب و پیشــرفت و ســربلندی 

مــردم چیــن را آرزومنــدم.

آمریکا ایران را به خودداری از 
مبارزه با قاچاق انسان متهم کرد

ــای  ــره گام ه ــدام از زنجی ــن اق ــکا در تازه تری ــت آمری دول
ــت  ــه فهرس ــران را ب ــام ای ــنبه ن ــود، روز ش ــی خ ضدایران
کشــورهایی اضافــه کــرد کــه از ســوی واشــنگتن بــه 
ــده  اند. ــم ش ــان مته ــاق انس ــا قاچ ــارزه ب ــودداری از مب خ

ــام  ــران، ن ــر ای ــاوه ب ــرز، ع ــزاری رویت ــته خبرگ ــه نوش ب
ونزوئــا و چهــار کشــور آفریقایــی هــم بــه ایــن فهرســت 

ــت. ــده اس ــه ش اضاف
واشــنگتن همچنیــن قصــد دارد محدودیت هــای بیشــتری 
از جملــه در زمینــه ممنوعیــت مبــادالت علمــی و فرهنگــی 
علیــه کــره شــمالی، ســوریه، اریتــره و روســیه کــه پیــش 

از ایــن نــام آن هــا در ایــن فهرســت بــوده، اعمــال کنــد.

نتانیاهو: اسرائیل نقشی در 
همه پرسی کردستان نداشت

ــتی  ــم صهیونیس ــت وزیر رژی ــو« نخس ــن نتانیاه »بنیامی
ــی  ــام ایفــای نقــش در همه پرســی جدای روز یکشــنبه اته

ــرد. ــراق را رد ک کردســتان ع
»رجــب طیــب اردوغــان« رئیس جمهــور ترکیــه روز گذشــته 
ــم  ــراق از قدی ــه کردســتان ع ــود، مســئوالن منطق ــه ب گفت
ــاط  ــاد«، در ارتب ــرائیل، »موس ــات اس ــرویس اطاع ــا س ب
ــد. وی گفــت اســرائیل در پشــت پــرده همه پرســی  بوده ان

کردســتان قــرار داشــته اســت.
بــه نوشــته روزنامــه »هاآرتــص«، نتانیاهــو در ابتــدای 
جلســه هفتگــی کابینــه گفــت: »مــن درک می کنــم چــرا 
کســانی کــه از حمــاس حمایــت می کننــد، هرجــا اوضــاع 

ــت.« ــاد اس ــد کار موس ــت می گوین ــان نیس ــه نفعش ب

مرزهای ایران امن است
ــده نیــروی  ســردار ســرتیپ پاســدار محمــد پاکپــور فرمان
زمینــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در گفت وگویــی 
دربــاره مطالــب منتشــر شــده در فضــای مجــازی پیرامــون 
حضــور داعــش در اســتان دیالــه عــراق، اظهــار کــرد: 

ــدارد . داعــش در ایــن اســتان حضــور ن
ــه  ــا اشــاره ب ــی ســپاه پاســداران ب ــروی زمین ــده نی فرمان
امنیــت مرزهــای غربــی کشــور گفــت: مرزهــای مــا امــن 

اســت.

 آمریکا از تماس  مستقیم
 با کره شمالی خبر داد

ایــن خبــر در حالــی از ســوی بــی بــی ســی اعــام 
ــس  ــپ، رئی ــد ترام ــرًا دونال ــه اخی ــت ک ــده اس ش
اگــر الزم  بــود  داده  آمریــکا، هشــدار  جمهــوری 
ــره  ــش ک ــکا و هم پیمانان ــاع از آمری ــرای دف ــود ب ش
شــمالی را نابــود خواهــد کــرد و رهبــر کــره شــمالی 
هــم در واکنــش اعــام کــرده بــود رئیــس جمهــوری 
ــد.  ــار می کن ــش مه ــا آت ــکا را ب ــه« آمری »عقل باخت
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا روز شــنبه )۳۰ ســپتامبر( 
ــگ،  ــن پین ــی جی ــا ش ــدار ب ــس از دی ــن، پ در پک
ــاالت  ــه ای ــرد ک ــد ک ــن، تأیی ــوری چی ــس جمه رئی
ــاز«  ــی ب ــوط ارتباط ــمالی »خط ــره ش ــا ک ــده ب متح
دارد و احتمــال مذاکــره بــا کــره شــمالی را در دســت 

ــی دارد. بررس

ارتش یمن یک پهپاد آمریکایی را 
ساقط کرد

یــگان موشــکی ارتــش و کمیته هــای مردمــی یمــن 
ــا عاشــورای حســینی(  امــروز یکشــنبه )مصــادف ب
موفــق شــدند یــک پهپــاد آمریکایــی را ســاقط کننــد. 
ــاش  ــش ف ــه نام ــدون اینک ــی ب ــع نظام ــک منب ی
شــود، بــه خبرگــزاری ســبأ گفــت: نــوع ایــن پهپــاد 
»ام.کیــو.9« اســت کــه در منطقــه »جــدر« در 

ــد.  ــاقط ش ــت س پایتخ
ــن  ــب« یم ــم الثاق ــری »النج ــگاه خب ــن وب همچنی
ــا اعــام ایــن خبــر نوشــت کــه نــوع ســاحی کــه  ب
ــده و  ــام نش ــده، اع ــاقط ش ــاد س ــن پهپ ــا آن ای ب
منبعــی نظامــی کــه ایــن خبــر را تأییــد کــرده گفتــه 
کــه در آینــده و در زمــان مناســب نــوع ســاح اعــام 

می شــود.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

ظلم ستیزی و عدالت خواهی  
ــذا قیــام حضــرت امــام حســین )ع( را بهتریــن  ل
نمونــۀ عدالت خواهــی، ظلم ســتیزی و آزادی طلبــی 

ــان شــمرده می شــود.  در جه
ایشــان بــا قیــام خــود در برابــر یزیدیــان، بــه تمــام 
ــکوت و  ــدم س ــتیزی و ع ــان ها درس ظلم س انس
ــد.  ــتمگران دادن ــدان و س ــر زورمن ــلیم در براب تس
ــن اســام در  ــظ دی ــرای حف ــام حســین )ع( ب ام
مقابــل حکومــت اســتکباری یزیــد ســکوت را جایز 
ندانســتند و بــا همــۀ تــوان خــود قیــام و بــا همــه 

یــاران خــود بــه شــهادت رســیدند. 
ــا  ــی )ع( در راه کرب ــن عل نقــل اســت، حســین ب
طــی خطبــه ای، انگیــزه قیــام خــود را لــزوم 
مقابلــه بــا حکومــت اســتکباری یزیــد دانســتند و 
فرمودنــد: » ای مــردم! رســول خــدا )ص( فرمــود: 
هرکــس )مســلمانی( ســلطان ســتمگری را ببینــد 
ــدا  ــد خ ــمرده و عه ــال ش ــدا را ح ــرام خ ــه ح ک
ــار  ــدا رفت ــول خ ــنت رس ــاف س ــکند، خ را می ش
می کنــد و در میــان بنــدگان خــدا بــه گنــاه و ســتم 
عمــل می کنــد، ولــی او )شــخص مســلمان( 
ســکوت اختیــار کنــد و بــا عمــل و گفتــار، او 
)ســلطان ســتمگر( را ســرزنش نکنــد و در مقــام 
ــت  ــد اس ــر خداون ــد، ب ــی برنیای ــکار و عیب گوی ان
کــه او )آن مســلمان ( را بــه کیفــر و ســزای همــان 

ــد.  ــوم کن ســتمگر محک
ــکام  ــتمگر و ح ــه س ــن طائف ــه ای ــید ک آگاه باش
ــروی  ــه، پیوســته از شــیطان پی ــی امی ســتمگر بن
ــتند و  ــود الزم دانس ــر خ ــت او را ب ــوده و طاع نم
اطاعــت خــدای رحمــان را تــرک گفتنــد و زشــتی 
و فســاد را ظاهــر نمودنــد و حــدود خــدا را تعطیــل 
کردنــد و غنائمــی کــه متعلــق بــه همــه مســلمین 
اســت، اختصــاص بــه خــود دادنــد و حــرام خــدا را 
حــال شــمردند و حــال خــدا را حــرام شــمردند. و 
مــن از دیگــران ســزاوارترم )بــه جلوگیــری از ایــن 
ــرآن و ســنت رســول هللا  ــه احــکام ق ــا ب امــور(، ت
ــام  ــت ام ــی نهض ــن ویژگ ــود.« مهم تری ــل ش عم
حســین )ع( ظلم ســتیزی و دفــاع از حــق اســت. 
حــق  از  زندگــی  دوران  تمامــی  در  )ع(  امــام 
ــار را،  ــم کف ــر ظل ــکوت در براب ــرد و س ــاع می ک دف

می دانســت.  الهــی  فرمــان  از  ســرپیچی 
ــه داشــت  ــا معاوی آن حضــرت در گفتگویــی کــه ب
در زمینــه دفــاع از حــق فرمــود: » حــق روشــن و 
ــدان آن  آشــکار اســت و راه آن مســتقیم و خردمن

می شناســند.«  را 
امــام حســین )ع ( از همــان زمانــی کــه از مدینــه 
بیــرون آمــد و در تمــام مدتــی کــه در مکــه اقامــت 
ــگام  ــا هن ــا، ت ــه کرب ــه ب ــول راه مک ــد و در ط گزی
ــه صراحــت  ــه اشــاره، گاهــی ب شــهادت، گاهــی ب
اعــان می داشــت کــه: »مقصــود مــن از ایــن 
حرکــت، رســوا ســاختن حکومــت ضــد اســامی 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتن ام ــد و برپاداش یزی
ــتمگری  ــم و س ــر ظل ــتادگی در براب ــر و ایس منک
اســت و جــز حمایــت قــرآن و زنــده داشــتن دیــن 
محمــدی هدفــی نــدارم.« و ایــن مأموریتــی بــود 

ــود.  ــه او واگــذار نمــوده ب ــد ب کــه خداون
ــه کشــته شــدن خــود و اصحــاب و  ــر ب ــی اگ حت
ــرد.  ــام پذی ــواده اش اتم ــیری خان ــدان و اس فرزن
ــی،  ــق آلمان ــمند و محق ــن« دانش ــیو ماربی »مس
در ایــن بــاره می گویــد: »حســین بــن علــی 
اســام  جهــان  رشــید  ســرباز  الســام  علیــه 
ــه در  ــک تن ــش ی ــرن پی ــارده ق ــه چه ــت ک اس
ــت  ــد برافراش ــور، ق ــدر و ج ــت مقت ــر حکوم براب
ــن در  ــت: م ــود می گف ــگی خ ــعار همیش ــا ش و ب
 راه حــق کشــته می شــوم و بــه ناحــق دســت 

نمی دهم.« 
امــروزه نــه تنهــا در جمهــوری اســامی ایــران بلکــه 
ــه  ــین )ع( ب ــام حس ــان، ام ــاط جه ــی نق در اقص
ــم و  ــا ظل ــارزه ب ــرای مب ــر ب ــی بی نظی ــک الگوی ی

ســتم تبدیــل شــده اســت. 
ــه از  ــداری اســامی در کشــورهای منطق اینــک بی
جملــه یمــن، عربســتان، بحریــن، تونــس، مصــر 
ــطین،  ــوم فلس ــردم مظل ــت م ــن مقاوم و همچنی
ــور  ــه منظ ــی ب ــزرگ مردم ــای ب ــه قیام ه منجــر ب
ایســتادگی در برابــر اســتکبار و دولت هــای دســت 

ــت.  ــده اس ــانده آن ش نش
الهــام گرفتــن از شــیوه ها و اهــداف امــام حســین 
ــه  ــردم هم ــرای م ــورا ب ــزرگ عاش ــام ب )ع( در قی
کشــورها نیــز می توانــد همچــون انقــاب اســامی 
ــران، راهگشــا و پیــروزی آفریــن باشــد.  مــردم ای
در تاریــخ تمــام ظلم ســتیزان دنیــا از حرکــت امــام 
ــد و خــود را  ــه الســام درس گرفته ان حســین علی
در ایــن مســیر قــرار می دهنــد. یکــی از محورهــای 
مهــم در کلمــات امــام خمینــی)ره( پیرامــون بیــان 
ــت،  ــتیزی اس ــورا ظلم س ــام عاش ــای قی انگیزه ه
چنانچــه می فرمایند:   »زندگــی سیدالشــهدا، زندگــی 
ــی  ــه( زندگ ــام     هللا علی ــب االمر)س ــرت صاح حض
ــوده اســت کــه در مقابــل  ــا ب ــا ایــن معن همــه انبی
جــور حکومــت عــدل را می خواســتند درســت 

کننــد«.    
»سیدالشهدا)ســام هللا علیــه( از همــان روز اول 
کــه قیــام کردنــد انگیزه شــان اقامــه عــدل بــود... 
و تمــام زندگیــش را صــرف ایــن کــرد کــه حکومــت 
جــور از بیــن برود«.   »سیدالشــهدا وقتــی می بینــد 
کــه یــک حاکــم ظالمــی در بیــن مــردم  دارد 
حکومــت می کنــد، تصریــح می کنــد کــه اگــر 
ــری در بیــن مــردم  ــد کــه حاکــم جائ کســی ببین
حکومــت می کنــد و بــه مــردم ظلــم می کنــد 

ــد.       ــری کن ــش بایســتد و جلوگی ــد مقابل بای
»امــام حســین)ع( در یکــی از ســخنرانی     های 
ــر او  ــه از نظ ــد ک ــد می کنن ــح و تأکی ــود تصری خ
زندگــی کــردن در کنــار ظالمــان مایــه مامــت 
شــرایطی  چنــان  در  مــرگ  و  ســرافکندگی،  و 
ــد  :  ــه می فرمای ــت، چنانک ــعادتمندی اس ــه س  مای
ــع  ــاة م ــعادة و الحی ــوت اال الس ــی ال اری الم »ان

ــا«.   ــن اال برم الظالمی

دبیــر کل حــزب هللا لبنــان در روز عاشــورا 
بــرای عــزاداران حســینی در جنــوب بیــروت 
ــاز  ــاره آغ ــدت درب ــه ش ــرد و ب ــخنرانی ک س
هــر جنــگ جدیــدی بــه رژیــم صهیونیســتی 

ــدار داد. هش
ــزب هللا  ــر کل ح ــرهللا دبی ــن نص ــید حس س
عاشــورا  روز  در  ســاله  هــر  کــه  لبنــان 
ــق  ــز از طری ــروز نی ــد، ام ــخنرانی می کن س
ــزاداران حســینی  ــرای ع ــس ب ــو کنفران ویدئ

ســخنرانی کــرد. 
ــودی  ــرای ناب ــه ب ــم ک ــام می کنی ــروز اع ام
داعــش و تمــام کــردن ظلــم و فســاد و وجود 
ــم.  ــه می دهی ــرد را ادام ــا نب ــه ج آن در هم
ــه چــه کســانی آن را ســاخته،  ــد ک ــد دی بای
حمایــت مالــی و تســلیحاتی می کننــد. بایــد 
مشــخص شــود کــه چــه کســانی ایــن کارهــا 
ــده اند.  ــته ش ــر کش ــا نف ــد. صده را می کنن
ــه  ــره اســام مخــدوش شــده اســت. ب چه
ــر  ــتی از پیامب ــره نادرس ــن، چه ــطه ای واس

ــره شــده اســت. بایــد عوامــل  گرامــی مخاب
ایــن مســئله روشــن شــوند تــا مــردم بداننــد 
ــراد  ــن اف ــکان ای ــد ام ــا ح ــند و ت و بشناس

مؤاخــذه شــوند.
نصــرهللا در خصــوص تهدیدهــای رژیــم 
صهیونیســتی نیــز صحبــت کــرد و بــه شــدت 
بــه رژیــم صهیونیســتی و همچنیــن بــه 
ــود  ــت خ ــه سرنوش ــدار داد ک ــان هش یهودی
ــتی  ــم صهیونیس ــت رژی ــت دول ــه دس را ب

ــد. ندهن
 یهودیان حساب خود را جدا کنند

یهودیــان  همــه  امــروز  نصــرهللا گفــت: 
تــا  می کنــم  دعــوت  را  غیرصهیونیســت 
حســاب خود را از حســاب صهیونیســت هایی 
کــه خــود را بــه ســوی هاکــت حتمــی 
می کشــانند، جــدا کننــد. آنهــا را دعــوت 
ــه  ــد و ب می کنــم کــه فلســطین را تــرک کنن
جایــی برونــد کــه از آنجــا آمده انــد. نتانیاهــو 
اگــر جنــگ جدیــدی در منطقــه آغــاز کنــد، 

ایــن یهودیــان فرصــت تــرک فلســطین 
ــد  ــمن بای ــت دش ــت. دول ــد داش را نخواهن
ــانی  ــرده و کس ــر ک ــه تغیی ــه زمان ــد ک بدان
کــه ]یعنــی دولت هــای عربــی کــه[ روی 
ــال  ــد، وب ــاب کرده ای ــان حس ــا آن ــاف ب ائت
گــردن شــما خواهنــد شــد. بــه اســرائیلی ها 
ــران  ــه س ــه آنچ ــد ک ــه می دانی ــم ک می گوی
ــاره یکســره کــردن نتیجــه جنــگ  شــما درب
ــم و دروغ  ــد، توه ــما می گوین ــه ش ــده ب آین
ــه ســران احمــق خــود اجــازه  ــذا ب اســت؛ ل
ندهیــد کــه بــا شــما ماجراجویــی کننــد کــه 
]ایــن ماجراجویــی[ پایــان همــه  چیــز ]بــرای 

ــد.  ــان [ باش ــما یهودی ش
نصــرهللا تأکیــد کــرد: در صورتــی کــه جنگــی 
علیــه لبنــان آغــاز شــود، هیــچ کجــای 

ــود. ــد ب ــن نخواه ــطین ام فلس
 طرح واقعی آمریکا تجزیه منطقه 

است
نصــرهللا بــا بیــان اینکــه مــردم بــرای مبــارزه با 
دشــمن بایــد متکــی بــه خــود باشــند، گفــت:  
ایرانی هــا  اگــر عراقی هــا،  ســوری ها  یــا 
منتظــر ائتــاف بین المللــی ]مبــارزه بــا داعش 
بــه رهبــری آمریــکا[ می ماندنــد، داعــش 
اکنــون پابرجــا باقــی بــود. داعــش شــعارش 

ایــن بــود کــه »باقیــة و تتمــدد« )باقــی 
می کنیــم(. پیــدا  و گســترش   هســتیم 
منطقــه  در  تجزیــه  خطــر  بــا  االن  مــا 
ــه آمریــکا اعتمــاد  روبه روییــم. اگــر مــردم ب
کنیــد، تجزیــه عملــی خواهــد شــد و تجزیــه 
ــت. ــه اس ــکا در منطق ــی آمری ــرح واقع ط

دبیــر کل حــزب هللا افــزود: امــروز ملــت عراق 
و همــه ملــل منطقــه را دعــوت می کنیــم کــه 
دوســت و دشمن شــان را خــوب بشناســند و 

بــه آمریکایی هــا اعتمــاد نکننــد. 
ــی  ــد و از دوســتان واقع ــکا کنی ــود ات ــه خ ب
خــود کمــک بگیریــد. آمریــکا علــت اصلــی 

ــه  ــه در منطق ــت ک ــی اس ــه بدبختی های هم
ــرای  ــکا ب ــد آمری ــت جدی ــد. دول رخ می ده
جنگ هــای جدیــدی از کــره شــمالی گرفتــه 

ــا.  تــا ونزوئــا و کوب
ــی  ــت اصل ــه عل ــم ک ــی مواجهی ــا دولت ــا ب م
بــه  نمی تــوان  و  بدبختی هاســت  همــه 
آن اطمینــان کــرد زیــرا برایــش خیلــی 
ــر  ــوردن زی ــل آب خ ــه مث ــت ک ــاده اس س

بزنــد. توافق هایــش 
ســید حســن نصــرهللا در پایان ســخنرانی، در 
پاســخ بــه شــعار مــردم »لبیک یا حســین«، 
اعــام کــرد، »مــا زمانیکــه می گوییــم، لبیــک 
یــا حســین، صادقانــه بیــان می کنیــم و بایــد 
ایــن جملــه را نیــز بــه شــعارهای عاشــورایی 
ــو را  ــا ت ــین م ــه »ای حس ــم ک ــه کنی اضاف
ــن را  ــه میادی ــمایی ک ــم«.. ش ــا نکرده ای ره
ــهید  ــرد ش ــه در نب ــانی ک ــد.. کس ــر می کنی ُپ
می شــنود و کســانی کــه مجــروح می شــوند 
ــو را  ــا ت ــین م ــه ای حس ــد ک ــه می گوین هم
ــا  ــد وهللا ی ــا بدان ــه دنی ــم... هم ــا نکرده ای ره
ــوزانند و  ــند و بس ــا را بکش ــر م ــدهللا اگ اباعب
خاکســتر مــا را در هــوا پراکنــده کننــد و هــزار 
ــه ای  ــم ک ــد می گویی ــرار کنن ــن را تک ــار ای ب

حســین مــا تــو را رهــا نخواهیــم کــرد.

هشدار سیدحسن نصرهللا در سخنرانی روز عاشورا: 

اگر جنگی آغاز شود، هیچ کجای 
فلسطین اشغالی امن نخواهد بود 

ادامه از صفحه اول

ــراق  ــتان ع ــه کردس ــس منطق ــی« رئی ــعود بارزان »مس
ــزاری همه پرســی،  ــه اش پــس از برگ ــن مصاحب در اولی
هــدف از ایــن اقــدام را آغــاز گفت وگــو بــا بغــداد اعــام 
کــرده و گفــت ایــن همه پرســی صرفــًا مربــوط بــه 
کردهــای عــراق اســت و مداخلــه ای در امــور کشــورهای 

همســایه نیســت.
ــری  ــارد هن ــا »برن ــه ای ب ــنبه در مصاحب وی روز سه ش
لــوی« فرانســوی کــه در پایــگاه »تبلــت« منتشــر شــده، 
ــد از  ــه بع ــت ک ــن می گف ــه م ــی ب ــت: »یک ــه اس گفت
ــی از  ــال ۱9۱۸، یک ــان در س ــر آلم ــه ب ــروزی فرانس پی
سیاســتمداران شــما گفتــه اســت کــه »حــاال می توانــم 
بمیــرم«. ایــن احساســی اســت کــه مــن امــروز صبــح 

داشــتم.«

او در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد واکنــش همســایگان 
عــراق بــه برگــزاری همه پرســی کردســتان، گفــت: »مــا 
هیــچ خافــی مرتکــب نشــده ایم. مــا نــه قانــون فــدرال 
عــراق را نقــض کرده ایــم و نــه بــر خــاف منشــور 

ــم.« ــل کرده ای ــل عم ــازمان مل س
رئیــس منطقــه کردســتان عــراق بــا بیــان اینکــه امیدوار 
اســت اقدامــات تنبیهــی ایــران، ترکیــه و عــراق متوقــف 
شــود، بــه آنچــه تجربــۀ کردهــا در تحمــل شــرایط 
ــه  ــد ک ــاور کنی ــت: »ب ــرد و گف ــد اشــاره ک ســخت خوان
هیــچ اقــدام خصمانــه ای، هیــچ تنبیــه جمعــی ای، 
ــم،  ــل کرده ای ــته تحم ــه در گذش ــه ک ــد از آنچ نمی توان
ــا  ســخت تر باشــد... دیگــر کســی نخواهــد توانســت ب

ــرار دهــد.« ــا را مــورد خدشــه ق مصونیــت، شــأن م

ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح از برگــزاری نشســت 
ــه در  ــت ک ــر داد و گف ــلح خب ــای مس ــان نیروه فرمانده
ــران و  ــترک ای ــش مش ــد، رزمای ــرر ش ــت مق ــن نشس ای
واحدهایــی از ارتــش عــراق در روزهــای آینــده در مرزهــای 

غربــی برگــزار شــود. 
ســردار ســید مســعود جزایــری ســخنگوی ارشــد نیروهای 
مســلح طــی مصاحبــه ای از برگــزاری نشســت فرماندهــان 
ــت در  ــن نشس ــت: ای ــر داد و گف ــلح خب ــای مس نیروه
راســتای سیاســت های اعامــی جمهــوری اســامی ایــران 
مبنــی بــر احتــرام بــه یکپارچگــی و حفــظ تمامیــت ارضــی 
ــراق در  ــت ع ــت دول ــال درخواس ــه دنب ــراق و ب ــور ع کش
جهــت همــکاری جمهــوری اســامی ایــران بــرای اســتقرار 
حاکمیــت دولــت مرکــزی در پایانه هــای مــرزی ایــران بــا 

عــراق، صبــح امــروز شــنبه بــه ریاســت سرلشــکر باقــری 
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح برگــزار شــد.

وی افــزود: در ایــن نشســت بــا تأکیــد مجــدد بــر تمامیت 
ارضــی، یکپارچگــی عــراق و غیرقانونــی بــودن همه پرســی 
اســتقال در شــمال عــراق، تصمیمــات الزم جهــت برقراری 
ــزی  ــت مرک ــای دول ــرش نیروه ــا و پذی ــت در مرزه امنی
عــراق بــرای اســتقرار در پایانه هــای مــرزی، اتخــاذ شــد.

تصریــح کــرد:  مســلح  نیروهــای  ارشــد  ســخنگوی 
همچنیــن مقــرر شــد، رزمایــش مشــترک نیروهــای 
مســلح ایــران و واحدهایــی از ارتــش عــراق در مــرز 
مشــترک و در مناطــق مــرزی قصرشــیرین تــا مــرز 
پرویزخــان، مــرز باشــماق در مریــوان و مــرز تمرچیــن در 

پیرانشــهر، در روزهــای آینــده برگــزار شــود.

رئیس منطقه کردستان عراق در اولین مصاحبه اش پس از برگزاری همه پرسی:

هدف همه پرسی اعالم یکجانبه استقالل نیست
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خبرداد:

رزمایش مشترک ایران و عراق در مرزهای غربی 

جدیدترین خبرها از الحویجه کرکوک
 عملیات آزادسازی »الحویجه« 

به سرعت پیش می رود
نیروهــای عراقــی وارد نبــردی ســخت بــا عناصــر گــروه 
تروریســتی داعــش در جنــوب شهرســتان الحویجــه شــده اند.

بــه گــزارش منابــع عراقــی،  یــک منبــع نظامــی بــا اعــام ایــن 
ــای  ــز نیروه ــی نی ــروی هوای ــای نی ــه جنگنده ه ــت ک ــر گف خب
ــه«  ــه »الفتح ــعبی را در منطق ــد الش ــدرال و الحش ــس ف پلی
در جنــوب شهرســتان کــه اکنــون نبــردی ســخت در آن در 
ــاران  جریــان اســت، همــراه می کننــد و مواضــع داعــش را بمب

می کننــد. 

ــال  ــه »ت ــد ک ــده بودن ــق ش ــی موف ــای عراق ــتر نیروه پیش
الحویجــه  شــرق  در  را  مکحــول(  )بلندی هــای  مکحــول« 
ــای ریاســت  ــه ســوی »کاخ ه ــرای هجــوم ب ــه ای ب ــه مقدم ک

جمهــوری« در »قمــة التــل« اســت، آزاد کننــد. 
امــروز روز ســوم مرحلــه دوم عملیــات الحویجــه اســت و در آن 
باقیمانــده اطــراف شهرســتان در حــال پاکســازی کامــل اســت. 

مرحلــه دوم عملیــات از روز جمعــه آغــاز شــده اســت.
ــد  ــام کرده ان ــز اع ــعبی نی ــد الش ــانه ای الحش ــاخه های رس ش
ــوب  ــه در جن ــرودگاه المالح ــازی ف ــد از آزادس ــد بع ــه الحش ک
آزادکــردن  بــرای  پیشــروی  حــال  در  شهرســتان،  شــرق 
روســتاهای اطــراف آن اســت تــا سلســله جبــال حمریــن را بــه 

ــد.  ــتان آزاد کن ــوب شهرس ــه در جن ــوازات الفتح م

ــت  ــا گف ــرد، ام ــش نک ــر داع ــن مق ــام ای ــه ن ــاره ای ب وی اش
ــرهید  ــتاهای »س ــده اند روس ــق ش ــی موف ــای عراق ــه نیروه ک
و  »الداوودیــة«  و  »اذربــان«  و  »القســامیة«  و  المطــر« 
»المصلخــة« و »حســن البکــری« و »ســید علــی مصطفــى« 
و »علــی حســن« و »ســید جاســم« و »ســلمان الحمیــد« و 
»مجــول عنیــد« و »مجــول عنیــد« و »تبــة قــرى« آزاد شــده 

ــت. اس
ــوب  ــی جن ــه در ۳۰ مایل ــتان الحویج ــز شهرس ــه مرک الحویج

ــت. ــوک اس ــتان کرک ــز اس ــوک، مرک ــهر کرک ــرب ش غ
ســرتیپ معــن الســعدی، فرمانــده نیروهــای ویــژه دوم نیــروی 
مبــارزه بــا تروریســم عــراق روز شــنبه )دیــروز( گفتــه بــود کــه 
ــان  ــتان در جری ــوب شهرس ــمالی و جن ــور ش ــات در مح عملی

اســت و نزدیــک بــه پایــان اســت. 
الســعدی بــه پایــگاه خبــری »الحــره« گفتــه بــود کــه نیروهــای 
ــه  عراقــی موفــق شــده اند 26 روســتا را در غــرب شهرســتان ب

همــراه سلســله جبــال حمریــن آزاد کننــد. 
ــازی  ــس از پاکس ــه پ ــرد ک ــام ک ــز اع ــعبی نی ــد الش الحش
ــق شــده اند جــاده  ــش موف ــن، نیروهای ــال حمری سلســله جب
ارتباطــی جبــال حمریــن بــا منطقــه الرشــاد در جنــوب شــرق 

ــد.  ــرل بگیرن ــت کنت ــه را تح الحویج
 بنــا بــر ایــن گــزارش، ایــن مســئول عراقــی گفتــه کــه 
عناصــر  تعــداد  می دهــد  نشــان  اطاعاتــی  گزارش هــای 
ــر اســت و فقــط روز  ــه ۱۰۰۰ نف ــک ب داعــش در الحویجــه نزدی

نفرشــان کشــته شــده اند.  جمعــه 5۰ 

بین الملل
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،،
روز  در  لبنــان  حــزب هللا  کل  دبیــر 
حســینی  عــزاداران  بــرای  عاشــورا 
کــرد  بیــروت ســخنرانی  در جنــوب 
ــاره آغــاز هــر جنــگ  ــه شــدت درب و ب
صهیونیســتی  رژیــم  بــه  جدیــدی 

داد. هشــدار 

ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــمی س ــرام قاس به
تــداوم وضعیــت  بــه  واکنــش  کشــورمان در 
روهینگیــا  مســلمانان  اســفناک  و  بحرانــی 
ــه  ــور ب ــن کش ــت ای ــی دول ــی توجه ــار و ب میانم
ــازمان های  ــت های کشورها،س ــدارها ودرخواس هش
بین المللــی و افــکار عمومــی جهــان بــرای متوقــف 
ــلمانان  ــه مس ــار علی ــونت ب ــات خش ــردن اقدام ک
ایــن کشــور اظهــار کــرد: متأســفانه هــر روز کــه از 
ــت آن  ــی گذرد، وضعی ــانی م ــران انس ــن بح ای
پیچیده تــر، رنــج آوارگان بیشــتر و مســئولیت 
کشــورها و ســازمان های بیــن المللــی ســنگین تر 
می شــود؛ مهم تــر از همــه، فرصــت بــرای متوقــف 
کــردن بحــران و جبــران آســیب های ناشــی از آن، 

ــی رود.  ــن م از بی
قاســمی ادامــه داد: چنیــن وضعیــت پیچیــده و 
ــل  ــود را تبدی ــرایط موج ــد ش ــی، می توان بغرنج
ــن بحران هــای انســانی عصــر  ــه یکــی از بدتری ب

حاضــر کنــد. علی رغــم آگاه ســازی ها، هشــدارها 
ســازمان های  کشــورها،  درخواســت های  و 
عمومــی  افــکار  و  شــخصیت ها  بین المللــی، 
ــت  ــی دول ــداوم بی توجه ــی، شــاهد ت ــن الملل بی
جهانــی  جامعــه  خواســته های  بــه  میانمــار 
ــت. ــرش اس ــل پذی ــری غیرقاب ــه ام ــتیم ک هس

وی تصریــح کــرد: بــه اعتقــاد مــا، هیــچ اقدامــی 
نبایــد رافــع مســئولیت دولــت ایــن کشــور بــرای 
جلوگیــری از ادامــه خشــونت ها علیــه مســلمانان 
ــه ای  ــد بهان ــی نبای ــچ اقدام ــگا شــود و هی روهین
ایــن  کــردن  وخیم تــر  و  شــکل گیری  بــرای 
بحــران و ممانعــت از ارســال کمک هــای انســان 
دوســتانه جامعــه جهانــی بــه مــردم مناطــق 

ــن بحــران در کشــور میانمــار  ــده از ای آســیب دی
شــود.  

امــور خارجــه اظهــار کــرد:  ســخنگوی وزارت 
ــتین  ــه نخس ــران از جمل ــامی ای ــوری اس جمه
ــه انســانی  ــه براســاس وظیف ــود ک کشــورهایی ب
ــش  ــران واکن ــن بح ــه ای ــبت ب ــادی، نس و اعتق

نشــان داد.
حداقــل دو مکاتبــه وزیــر امــور خارجــه بــا دبیــرکل 
ســازمان ملــل متحــد، چندیــن تمــاس و گفتگوی 
ــور  ــر ام ــور و وزی ــرم جمه ــت محت ــی ریاس تلفن
خارجــه بــا ســران و وزرای خارجــه کشــورهای 
ــل  ــای مقاب ــا طرف ه ــوع ب ــرح موض ــامی، ط اس
محتــرم  ریاســت  ماقات هــای  تمامــی  در 

جمهــور و وزیــر امــور خارجــه در تهــران و در 
نیویــورک در یــک مــاه گذشــته و همچنیــن 
ارســال کمک هــای انســان دوســتانه ملــت ایــران 
بــه آوارگان میانمــاری در بنــگادش و تــاش 
ــرای  ــران ب ــی ای ــن الملل ــی و بی رســانه های داخل
انعــکاس وضعیــت اســفبار آوارگان روهینگیایی در 
بنــگادش بــه جهــان، تنهــا بخشــی از تاش هــای 
سیاســی و دیپلماتیــک کشــورمان بــرای کمــک به 
ــش  ــران و کاه ــن بح ــریع تر ای ــه س ــر چ ــل ه ح

ــت. ــوده اس ــاری ب آالم آوارگان میانم
قاســمی تأکیــد کــرد: از ابتــدای آغــاز مــوج 
جدیــد ســرکوب مســلمانان روهینگیایی مکــررًا از 
دولــت میانمــار خواســته شــد هیئتــی از جمهــوری 

ــاون وزارت  ــتی مع ــه سرپرس ــران ب ــامی ای اس
امــور خارجــه بــه همــراه کمک هــای انســان 
دوســتانه ایــران بــه آن کشــور اعــزام شــود 
کــه تاکنــون مقدمــات انجــام آن علــی رغــم 
وعده هــای داده شــده، میســر نشــده اســت.  
وی بــا اشــاره بــه اقــدام دولــت بنــگادش 
آوارگان میانمــاری  پذیــرش خیــل عظیــم  در 
انســانی،  منظــر  از  بنــگادش  اقــدام  گفــت: 
اقدامــی ارزشــمند اســت و جامعــه بیــن المللــی 
و  المللــی  بیــن  و مجامــع  از کشــورها  اعــم 
در  بایــد  نهــاد  مــردم  ســازمان های  تمامــی 
کنــار بنــگادش، در ایــن رابطــه بــا جدیــت 
و ســازماندهی بیشــتر، بهتــر و مؤثرتــری بــه 
ــد  ــردن رون ــف ک ــرای متوق ــود ب ــای خ تاش ه
آوارگــی مســلمانان روهینــگا و ارســال فــوری 
کمک هــای بیشــتر و رســیدگی بــه وضعیــت 

ــد. ــدام کن ــا، اق آنه

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور:

بی توجهی میانمار به خواسته های جامعه جهانی غیرقابل پذیرش است

ــد  ــم ۱2 درص ــام رق ــم اع ــد:  علیرغ ــی می گوی رحمانی فضل
ــن،  ــه صــورت میانگی ــکاری در کل کشــور ب بی
شــاهد هســتیم کــه در برخــی از شــهرها 
میــزان بیــکاری بــه 6۰ درصــد رســیده اســت. 
کشــور  وزیــر  رحمانی فضلــی  عبدالرضــا 
در خصــوص زمــان ارائــه گــزارش بعــدی 
بــه مقــام معظــم  آســیب های اجتماعــی 

رهبــری گفــت: پنجمیــن جلســه بایــد در اوایــل اردیبهشــت 
مــاه برگــزار می شــد کــه بــا توجــه بــه وجــود فضــای 
انتخابــات و ترافیــک کاری همــه مســئولین و دســتگاه ها در 
حوزه هــای مختلــف برگــزاری انتخابــات و همچنیــن تراکــم 
برنامه هــای رئیس جمهــور در انتخابــات، تقاضــا کردیــم 
کــه ایــن جلســه پــس از انتخابــات برگــزار شــود کــه مــورد 
موافقــت قــرار گرفــت. تــاش می کنیــم کــه مهــر مــاه مقــام 
ــزار شــود.  ــد و جلســه برگ ــت بفرماین ــری محب معظــم رهب
ــان  ــاءهللا ایش ــم و ان ش ــبی داری ــزارش مناس ــم گ ــا ه م
خرســندتر خواهنــد شــد. البتــه راه بســیار طوالنــی در پیــش 

ــت. اس

ــودن  ــدی ب ــد بع ــره ای و چن ــه زنجی ــاره ب ــا اش ــی ب ــی فضل رحمان
بــا  کــرد:  تأکیــد  اجتماعــی،  آســیب های 
آســیب های اجتماعــی متفاوتــی از جملــه؛ اعتیــاد، 
حاشیه نشــینی و طــاق در کشــور مواجــه هســتیم 
و در ایــن میــان در برخــی مناطــق کــه میــزان 
ــر  ــیب ها حادت ــن آس ــت، ای ــا باالس ــکاری در آنه بی

ــتند. هس
ــه نقــل از ایســنا، علی رغــم اعــام رقــم ۱2  ــر کشــور ب ــه گفتــه وزی ب
درصــد بیــکاری در کل کشــور بــه صــورت میانگیــن، شــاهد هســتیم 
کــه در برخــی از شــهرها میــزان بیــکاری بــه 6۰ درصــد رســیده اســت. 
متأســفانه در بیــن تحصیلکرده هــای مــا رقــم بیــکاری بســیار باالتــر 

از آنچــه کــه بــه طــور متوســط اعــام می شــود، اســت.
ــی  ــارکت اجتماع ــد مش ــی را نیازمن ــیب های اجتماع ــل آس وی ح
مــردم خوانــد و گفــت: مــردم بایــد بداننــد کــه در قالــب تشــکل های 
ــردی  ــورت ف ــه ص ــا ب ــا و ی ــزاب و گروه ه ــمن ها، اح ــی س اجتماع
ــل و  ــی را ح ــیب های اجتماع ــوان آس ــا بت ــد ت ــای کار بیاین ــد پ بای
ــر  ــن عنص ــز فعال تری ــردم نی ــیج م ــد در بس ــی تردی ــرد. ب ــل ک فص

رســانه ها هســتند.

ــای  ــا روزنامه ه ــه ب ــورمان در مصاحب ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
گاردیــن و فایننشــیال تایمــز اعــام کــرد کــه 
انتظــار دارد ترامــپ پایبنــدی ایــران بــه برجــام را 

ــد. ــد نکن ــر تأیی در ۱5 اکتب
محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجه کشــورمان 
اروپــا  اگــر  کــرد:  اظهــار  ایــن گفت وگــو  در 
ــام  ــروج از برج ــرای خ ــنگتن ب ــه روی واش دنبال

ــل  ــوژی هســته ای بســیار پیشــرفته تر از قب ــران تکنول باشــد، ای
ــرد. ــد ک ــال خواه ــام را دنب از برج

ظریــف خاطرنشــان کــرد: فــرض و حــدس مــن ایــن اســت کــه 
ــد نخواهــد کــرد و  ــه برجــام را[ تأیی ــران ب ــدی ای ترامــپ ]پایببن

خواهــد گذاشــت کنگــره در ایــن بــاره تصمیــم بگیــرد.
ــد  ــتای مقاص ــاوری در راس ــن فن ــه ای ــه البت ــرد ک ــد ک وی تأکی
صلح آمیــز و تعهــدات ایــران در معاهــده ان پی تــی خواهــد بــود.

ظریــف همچنیــن تأکیــد کــرد کــه تنهــا راهــی کــه ایــران اجــازه 
خواهــد داد محدودیت هــای اعمــال شــده بــر برنامــه هســته ای 
خــود ادامــه یابــد، آن اســت کــه دیگــر طرف هــای برجــام 
)انگلیــس، فرانســه، آلمــان، روســیه و چیــن( همگــی بــه 

ــا تحریم هــای  ــده و ب ــد مان شــرایط قیــد شــده در برجــام پایبن
ــد. ــه کنن ــکا مقابل ــی آمری احتمال

ــپ  ــه ترام ــی ک ــن، در صورت ــزارش گاردی ــه گ ب
پایبنــدی ایــران بــه برجــام را تأییــد نکنــد، کنگره 
6۰ روز زمــان دارد تــا تحریم هایــی را کــه تحــت 
ــده  ــق در آم ــت تعلی ــه حال ــته ای ب ــق هس تواف

بــود را یــک بــار دیگــر اعمــال کنــد.
ــه  ــم ک ــر می کن ــزود: فک ــوی خــود اف ــه گفت وگ ــف در ادام ظری
ترامــپ سیاســت غیرقابــل پیش بینــی بــودن را در پیــش گرفتــه 
ــان  ــل اطمین ــرد غیرقاب ــک ف ــه نشــان داده او ی ــه البت اســت ک

نیــز هســت.
ــرر  ــه ض ــام ب ــکا از برج ــروج آمری ــه خ ــدار داد ک ــف هش ظری
ــازی  ــه غنی س ــران برنام ــه ای ــرا ک ــود؛ چ ــد ب ــنگتن خواه واش
ــا  ــود را ب ــته ای خ ــه هس ــای برنام ــر بخش ه ــوم و دیگ اورانی

ســطح بســیار پیشــرفته تری ادامــه خواهــد داد.
وی ادامــه داد: توافــق هســته ای بــه ایــران اجــازه داد تــا تحقیــق 
و توســعه هســته ای خــود را ادامــه دهــد. مــا پایــه دانــش خــود 

را ارتقــا داده ایــم. 

وزیر کشور: 

در برخی از شهرها بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است 
وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با گاردین:

حدس می زنم ترامپ پایبندی ایران به برجام را تأیید نکند 



کوتاه اخبار 
 میزان وام مسکن 

امسال افزایش نمی یابد
ــش  ــه افزای ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــک مق ی
کار  دســتور  در  امســال  مســکن  وام  ســقف 
ــت  ــرطی دوره بازپرداخ ــه ش ــت: ب ــت، گف نیس
اقســاط تســهیالت صنــدوق پس انــداز یکــم 
ــردازد.  ــه بپ ــت یاران ــه دول ــد ک ــش می یاب افزای
محمدحســن مــرادی مدیــر طــرح و برنامــه 
ــنهاد  ــاره پیش ــکن درب ــوزه مس ــل ح ــک عام بان
افزایــش  بــر  مبنــی  و شهرســازی  راه  وزارت 
دوره بازپرداخــت اقســاط تســهیالت صنــدوق 
پس انــداز یکــم اظهــار داشــت: امــکان افزایــش 
ــم  ــرطی فراه ــه ش ــاط ب ــت اقس دوره بازپرداخ
می شــود کــه بــه نحــوی منابــع آن تأمیــن 

ــود.  ش
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هــر تغییــری در شــرایط 
ــر روی مــدل و ســاز و کار صنــدوق  تســهیالت، ب
ــه داد:  ــت، ادام ــذار اس ــم اثرگ ــداز یک ــس ان پ
افزایــش دوره بازپرداخــت اقســاط وام مســکن 
ــع  ــش مناب ــه کاهــش و افزای ــد منجــر ب می توان
شــود بنــا بــر ایــن بایــد در صــورت اجــرای ایــن 
ــع را  ــری مناب ــی کس ــت از طریق ــنهاد، دول پیش

جبــران کنــد. 
ــقف  ــش س ــکان افزای ــاره ام ــن درب وی همچنی
تســهیالت خریــد مســکن تــا پایــان ســال جــاری 
گفــت: افزایــش ســقف وام مســکن نــه در 
دســتور کار بانک اســت و نــه در دســتور کار وزارت 
راه و شهرســازی. همیــن مقــدار وام می توانــد 
ــان هــدف  ــد متقاضی ــی قــدرت خری ســطح فعل

ــد. را پوشــش ده

اهداف کاهش نرخ سود بانکی
ــت  ــد از جذابی ــه بای ــان اینک ــا بی ــر اقتصــاد ب وزی
ــود،  ــته ش ــاد کاس ــی کاذب در اقتص ــش دالل بخ
گفــت: هــدف از کاهــش نــرخ ســود بانکــی 
فراهــم شــدن شــرایط بــرای ســوق نقدینگــی بــه 

ــت.  ــد اس ــش تولی بخ
مســعود کرباســیان افــزود: در نشســت مشــترک 
ــد  ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــای کمیس ــا اعض ب
ملــی و نظــارت بــر اجــرای اصــل ۴۴ قانــون 
ــد و بحــث  ــس، مشــکالت تولی اساســی در مجل
ــرای  ــوه اج ــن نح ــتغال و همچنی ــت از اش حمای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــون اساس ــل ۴۴ قان اص

ــت.  گرف
داد:  ادامــه  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
ــل ۴۴  ــرای اص ــرای اج ــام ب ــوای نظ ــی ق تمام
ــد  ــتغال و تولی ــت از اش ــی و حمای ــون اساس قان
ــتر در  ــل بیش ــا تعام ــد ب ــد و بای ــئولیت دارن مس
ــا  ــع بخــش تولیــد تــالش کننــد. وی ب رفــع موان
اشــاره بــه لــزوم حــذف مجوزهــای مخــل تولیــد 
افــزود: بهبــود فضــای کســب و کار و تســهیل 
ــد از  ــش تولی ــاز بخ ــورد نی ــی م ــن نقدینگ تأمی

ــت.  ــور اس ــاد کش ــداف اقتص اه
کرباســیان در ادامــه افــزود: یکــی از اهــداف 
ــن  ــی ای ــود بانک ــرخ س ــش ن ــرای کاه ــی ب اصل
ــوق  ــد س ــش تولی ــه بخ ــی ب ــه نقدینگ ــت ک اس
داده شــود و در ایــن راســتا تــالش شــد تــا 
ــن اوراق  ــود و همچنی ــت ش ــرمایه تقوی ــازار س ب
مشــارکت نیــز عرضــه شــد کــه البتــه رشــد 
ــل  ــر حاص ــدت اخی ــز در م ــورس نی ــاخص ب ش

ــد. ش

فناوری
 ساخت اولین ساعت 

هوشمند خورشیدی
»لونــار«  نــام  بــه  اســتارتاپی  شــرکت  یــک 
ــا  ــون ادع ــع در سان فرانسیســکو اکن )LunaR( واق
ــن ســاعت هوشــمند خورشــیدی  ــه اولی ــد ک می کن
ــرق  ــه ب ــار وصــل ب ــک ب ــی ی ــه حت ــاز ب ــدون نی را ب

ــت.  ــرده اس ــد ک تولی
ایــن ســاعت تمــام انــرژی مــورد نیــاز خــود را 
آنچــه  اصــل  در  می کنــد.  تأمیــن  خورشــید  از 
ســازندگان ادعــا می کننــد اولیــن ســاعت هوشــمند 
خورشــیدی در جهــان اســت، یــک پیشــرفت در 
ــا اســتفاده  ــار« ب ــاوری خورشــیدی اســت. »لون فن
ــه روی ســاعت  ــل شــفاف خورشــیدی ک ــک پن از ی
ــای  ــر دو نوره ــرژی ه ــد ان ــده می شــود، می توان دی
طبیعــی و مصنوعــی را ذخیــره کنــد. بــه طــوری کــه 
ــا یــک ســاعت قــرار گرفتــن در معــرض نــور روز،  ب
ــاعت  ــری س ــوم پلیم ــری لیتی ــری 110 میلی آمپ بات

ــود.  ــارژ می ش ــاًل ش کام
وجــود  »لونــار«  در  نیــز  دیگــر  ویژگــی  چنــد 
دارد. مثــاًل ســاعتی کــه نمایــش می دهــد، بــا 
اســتفاده از جی.پــی.اس و بــه طــور خــودکار و 
ــا باشــید، بروزرســانی  ــه اینکــه کجــای دنی بســته ب
می شــود. اطالعــات طلــوع و غــروب آفتــاب را 
 Apple« ــد ــی مانن ــا برنامه های ــد، ب ــان می ده نش
اســت  و »Google Health« ســازگار   »Health
ــوت( ضــد آب اســت.  ــر )16۴ ف ــا عمــق 50 مت و ت
ــراری  ــع اضط ــرای مواق ــز ب ــارژر USB نی ــک ش ی

همــراه ایــن ســاعت عرضــه می شــود.

SSD عمر درایوهای
ــی  درایوهــای پرســرعت اس اس دی وســایل ایده آل
ــرای ذخیره ســازی اطالعــات هســتند؛ امــا عــالوه  ب
بــر قیمــت بــاال، طــول عمــر آن هــا نیــز نگرانــی دیگر 
ــرای  ــی ب ــات مختلف ــرًا مطالع ــران اســت. اخی کارب
ــده  ــا انجام ش ــر اس اس دی ه ــر عم ــن دقیق ت تخمی
ــت.  ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــن آن ه ــه معروف تری ک
در ایــن طــرح شــش برنــد مطــرح اس اس دی 
مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. در بیــن آن هــا فقــط 
ــاالی  کینگ اســتون، سامســونگ و ســری های رده ب
ــم  ــت حج ــاالی 1000 ترابای ــا ب ــتند ت ــیر توانس کورس

نوشــتن اطالعــات ســالم بماننــد. 
درایوهــای دیگــر در حجــم ۷00 تــا ۹00 ترابایــت 
خراب شــده  درایوهــای  شــدند.  خرابــی  دچــار 
اینتــل و سامســونگ از چیپ هــای ارزان قیمــت 
MLC اســتفاده کــرده بودنــد، درحالی کــه درایــو 
کینگ اســتون بــا همــان چیــپ ســالم مانــده بــود. 
نتیجــه این کــه در حافظه هــای بــا ظرفیــت ۲50 
گیگابایــت، طــول عمــر حــدود 1000 ترابایــت تخمیــن 
چیپ هــای  از  اگــر  حتــی  امــا  می شــود.  زده 
ــتیبان گیری  ــد پش ــده باش ــتفاده ش ــم اس SLC ه
را  ایــن کارکــرد  از اطالعــات خــود در محــدوده 
فضــای  داشــتن  دلیــل  بــه  نکنیــد.  فرامــوش 
بــرای  بیشــتری  عمــر  بیشــتر،  ذخیره ســازی 
ــی می شــود.  ــا حجــم بیشــتر پیش بین درایوهــای ب
ــونگ ۸۴0  ــر اس اس دی سامس ــال اگ ــوان مث به عن
بــا چیــپ MLC و ظرفیــت ۲50 گیگابایــت در حجــم 
اســتفاده ۹00 ترابایــت دچــار خرابــی شــود، انتظــار 
ــا  ــو ب ــرای همیــن درای طــول عمــر ۳600 ترابایتــی ب

ــت.  ــی نیس ــت غیرمنطق ــک ترابای ــم ی حج
ــر  ــه نظ ــاال، ب ــج ب ــۀ نتای ــن هم ــر گرفت ــا در نظ ب
می رســد ایــن درایوهــا نهایــت یکــی دو ســال 
ــته  ــه داش ــا توج ــود؛ ام ــد ب ــتفاده خواهن ــل اس قاب
شــرایط  در  بــاال  تحقیقــات  همــۀ  باشــید کــه 
کاری دیتاســنترها بــه دســت آمده انــد کــه بــا 
اســتفاده های شــخصی بســیار متفــاوت اســت.

در ســال های اخیــر اســتفاده از کولرهــای 
گازی موجــب افزایــش مصــرف بــرق 
بــه  اضافــی  هزینه هــای  تحمیــل  و 
مشــترکان شــده بــه همیــن دلیــل وزارت 
نیــرو بــه دنبــال طرح هــای تشــویقی 
بــرای کاهــش مصــرف ایــن نــوع کولرهــا 

ــت. اس
شــش  روزهــای  اکثــر  در  تقریبــا 
ماهــه اول ســال )بــه جــز روزهــای 
بــرق  مصــرف  اوج  نقطــه  تعطیــل( 
ــت  ــه ثب ــا 15 ب ــاعت های 1۴ ت ــن س بی
می رســد. بررســی ها نشــان می دهــد 
ــاعت ها و  ــان س ــی می ــان اندک ــه نوس ک
ــرق  ــه اوج مصــرف ب ــق نقط ــی دقای حت
ــن  ــه همی ــود دارد ک ــا وج ــن روزه در ای
موضــوع نشــانگر آن اســت کــه در همــان 
ســاعت ها، دمــای هــوا نیــز بــه اوج 
ــرف  ــل، مص ــن عام ــد و ای ــود می رس خ
بــرق را افزایــش می دهــد یعنــی بــه 
ــای  ــش دم ــه افزای ــک درج ــر ی ازای ه
ــا ۷00  ــن 500 ت ــرق بی ــرف ب ــوا، مص ه

می یابــد. افزایــش  مــگاوات 
 کولرهای مستهلک

میــزان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
مصــرف بــرق کولرهــای گازی دســت 
دوم )مســتهلک( بیــن ۳ تــا ۴ برابــر 
بــه  اســت کــه  کولرهایــی  از  بیشــتر 
صــورت نــو خریــداری و نصــب می شــود، 
لــذا مشــترکان در صــورت اســتفاده از 
کولرهــای گازی دســت دوم، مبلــغ قبــض 
برقشــان افزایــش چشــم گیــری خواهــد 

داشــت.
ــرای اســتفاده از  ــه ب ــی ک ــم نکات علی رغ

کولرهــای گازی مطــرح می شــود شــاهد 
ایــن هســتیم کــه در تمــام مناطــق و 
بــدون توجــه بــه میــزان مصــرف بــرق از 

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــن کولره ای
محمــودی  ســتار  راســتا  همیــن  در 
سرپرســت وزارت نیــرو بــا اشــاره بــه 
در  گازی  کولرهــای  مصــرف  میــزان 
ــنا  ــه ایس ــی، ب ــای آب ــا کولره ــه ب مقایس
گفــت: بــا توجه بــه اظهــارات کارشناســان، 
کولرهــای  برابــر  دو  گازی  کولرهــای 
ــد، همچنیــن  ــرق دارن قدیمــی مصــرف ب
میــزان مصــرف بــرق کولرهــای آبــی یــک 

ســوم کولرهــای جدیــد اســت.

ــه  ــدی ک ــای جدی ــه وی کولره ــه گفت ب
ــازار شــدند گرچــه میــزان مصــرف  وارد ب
آب را کاهــش دادنــد، امــا مصــرف بــرق 
آنهــا بیــش از دو برابــر شــده اســت؛ بــه 
ویــژه در مناطــق گرمســیری یــا مناطــق 
ــان  ــی راندم ــای آب ــه کولره ــوب ک مرط
ــان  ــترکان از هم ــد، مش ــری دارن پایین ت
ــای گازی روی  ــمت کولره ــه س ــدا ب ابت

ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد و ای می آوردن
مصــرف بــرق کولرهــای گازی بــه شــدت 

ــاال اســت. ب
ــه در حــال حاضــر  ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــری  ــک بازنگ ــه ی ــاز ب ــئله نی ــن مس ای
دارد، گفــت: الزم اســت کــه بــا وزارت 
ــن  ــاره ای صنعــت، معــدن و تجــارت درب
مســئله صحبــت شــود. مشــترکان بایــد 
بداننــد کــه وزارت نیــرو بــه هیــچ عنــوان 
انتظــار نــدارد کــه مــردم گرمــا را تحمــل 
ــم  ــمتی بروی ــه س ــد ب ــی بای ــد، ول کنن
ــل ممکــن  ــه حداق ــرق ب ــه مصــارف ب ک

برســد.
 طرح تشویقی

سرپرســت وزارت نیــرو در پاســخ بــه 
ــرح  ــوان ط ــا می ت ــه آی ــش ک ــن پرس ای
کــم  المپ هــای  تعویــض  تشــویقی 
ــایل  ــرای وس ــرف را ب ــا پرمص ــرف ب مص
سرمایشــی نیــز اجرایــی کــرد، اظهــار 
ــور  ــه ط ــن مســئله ب ــد روی ای ــرد: بای ک
واقعیــت  امــا  شــود،  کارشناســی کار 
ــیار  ــا، بس ــد کولره ــه رش ــت ک ــن اس ای
ــت و  ــت طبیعــی پیــش رف ــر از حال فرات
ــت،  ــد وزارت صنع ــل بای ــن دلی ــه همی ب
و  نیــرو  وزارت  تجــارت،  و  معــدن 
ســازمان اســتاندارد در مــورد ایــن مســئله 
تصمیم گیــری جــدی داشــته باشــند.

بــا  بتــوان  بایــد  گفــت:  محمــودی 
از مصــرف  تکنولــوژی جدیــد  ایجــاد 
ــا  ــرد ی ــری ک ــرق بیــش از حــد جلوگی ب
ــود  ــوازم موج ــی، ل ــۀ فناوری های ــا ارائ ب
ــترس  ــورد دس ــده م ــورت کاهن ــه ص را ب

مصــرف کننــدگان قــرار داد.

بیــان  بــا  نیــرو  وزارت  سرپرســت 
این کــه ممکــن اســت در برخــی مواقــع 
باشــیم،  نیــز  مشــوق هایی  نیازمنــد 
اظهــار کــرد: در حــوزه المپ هــای کــم 
ــا  ــرای کارخانه ه ــویق هایی ب ــرف تش مص
و مشــترکان در نظــر گرفتــه شــد. در حوزه 
ــکاری  ــا هم ــوان ب ــز می ت ــرمایش نی س
وزارت صنعــت قوانینــی را در راســتای 
ــه  ــی ب ــوازم سرمایش ــرف ل ــش مص کاه

وجــود آورد.
 طراحی سامانه های سرمایشی

طراحــی ســامانه های سرمایشــی در هــر 
منطقــه تابــع شــرایط فنــی، اقتصــادی و 
ــر همیــن اســاس  آب و هوایــی اســت. ب
کولرهــای گازی در دســته بندی مناطــق 

ــرد دارد.  گرمســیر و مرطــوب کارب
همچنیــن در ســایر مناطــق آب و هوایــی 
ســامانه های  ســایر  از  بایــد  کشــور 
متناســب با شــرایط جغرافیایــی و اقلیمی 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــر آب ــد کول مانن
ــی  ــه نکات ــه کارشناســان توجــه ب ــه گفت  ب
ــق  ــرگازی در مناط ــد کول ــگام خری در هن
ــر  گرمســیر و مرطــوب ضــروری اســت. ب
همین اســاس الزم اســت کولرهــای گازی 
را از مبــادی و فروشــگاه های معتبــر تهیــه 
کــرده و حتمــًا توجــه شــود کــه کولرهــای 
خریــداری شــده دارای برچســب انــرژی 
A و یــا باالتــر از A باشــند چــرا کــه توجــه 
بــه ایــن نکتــه در کولرهــای گازی ســبب 
می شــود تــا حــدود ۳0 درصــد در هزینــه 
بــرق مصرفــی سرمایشــی مشــترکان 

صرفه جویــی شــود. 

ــت  ــد ظرفی ــترکان بای ــان مش ــن می در ای
ــاحت  ــا مس ــب ب ــای گازی را متناس کولره
انتخــاب  ســرمایش  تحــت   فضایــی 

کنند.
ــه  ــش هزین ــور کاه ــه منظ ــن ب همچنی
بــرق مصرفــی، در مناطقــی کــه نیــاز 
اســت از کولرهــای گازی اســتفاده شــود، 
نــوع اینورتــردار باعــث افزایــش راندمــان 
ایــن نــوع کولرهــا می شــود. ضمــن 
ــه  ــر ب ــودن کندانســور کول ــز ب ــه تمی اینک
ــزان  ــا می ــوا ت ــان ه ــور جری ــاظ عب لح
ــر  ــی کول ــرق مصرف ــزان ب ــادی از می زی

می کاهــد.
ــی  حــدود ۷0 درصــد از خانوارهــای ایران
ــا  ــی و ی ــای آب ــا از کولره ــل گرم در فص
محیــط  کــردن  خنــک  بــرای  گازی 

زندگــی خــود اســتفاده می کننــد. 
تــوان کولرهــای آبــی در حــدود 500 وات 
و در مــورد کولرهــای گازی بالــغ بــر ۲000 

وات اســت.
ــت  ــه رطوب ــی ک ــی در مناطق ــای آب کولره
هــوا بــاال اســت، ماننــد شــمال و جنــوب 
کشــور از کارایــی خوبــی برخوردار نیســتند، 
لــذا در ایــن مناطــق از کولرهــای گازی بــه 

ــود. ــتفاده می ش ــترده اس ــور گس ط
 لکــن در مناطقــی کــه شــرایط آب و 
هوایــی بــرای اســتفاده از کولــر آبــی 
ــر گازی  مســاعد اســت، اســتفاده از کول
ــه  ــر می رســد ک ــه نظ اشــتباه اســت و ب
ــا اجــرای طــرح تشــویقی وزارت نیــرو  ب
در  خوبــی  اتفاقــات  شــاهد  بتوانیــم 
ــیم. ــرق باش ــرف ب ــزان مص ــوه و می نح

سیاســت ها و خطــی مشــی های تنظیــم الیحــه بودجــه 
ــور  ــس جمه ــای رئی ــا امض ــته ب ــه گذش ــور، هفت ۹۷ کل کش
ــن  ــا مهم تری ــد. ام ــالغ ش ــی اب ــتگاه های اجرای ــام دس ــه تم ب
ــا بخشــنامه بودجــه ۹6  ــز بخشــنامه بودجــه ۹۷ ب وجــه تمای
ــه  ــی ب ــنامه ابالغ ــور در بخش ــس جمه ــرد« رئی ــر رویک »تعیی
دســتگاه های اجرایــی اســت. در حالــی کــه رویکردهــای 
برونگــرا،  و  درون زا  »رشــد   ۹6 بودجــه  بخشــنامه  اصلــی 
دانش بنیــان، عدالــت محــور و مردمــی« در سیاســت های 
ــه  ــه ۹۷ ب ــا در بودج ــن رویکرده ــود، ای ــی ب ــاد مقاومت اقتص
»رشــد اقتصــادی فراگیــر، اشــتغالزا و ضــد فقــر« بــا محوریت 

ــت.  ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــاد مقاومت اقتص
نظــام  در  بایــد  دســتگاه ها  تمــام  معنــا کــه  ایــن  بــه 
اقتصــادی  بودجه ریــزی خــود اشــتغال را در کنــار رشــد 
ــرف  ــد. از ط ــرار دهن ــتور کار ق ــرزدا در دس ــت های فق سیاس

بــه  خــود  ابالغــی  بخشــنامه  در  جمهــور  رئیــس  دیگــر 
ــه داد.  ــازار کار ارائ ــی آمــاری از وضعیــت ب دســتگاه های اجرای
بــر اســاس آمــار رئیــس جمهــور »مجموعــه اقدامــات دولــت 
باعــث شــد تــا خالــص اشــتغال جدیــد در ســال 1۳۹5 بــه 616 

ــد.  ــر برس ــزار نف ــه ۷0۳ ه ــار 1۳۹6 ب ــر و در به ــزار نف ه
مســتند بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران از نتایــج نیــروی 
ــرخ  ــش ن ــود افزای ــا وج ــال 1۳۹6، ب ــتان س ــرای تابس کار ب
مشــارکت نســبت به بهار ســال 1۳۹6 و تابســتان ســال 1۳۹5، 
نــرخ بیــکاری بــه 11.5 درصــد کاهــش یافتــه اســت. ایــن نــرخ 
نســبت بــه بهــار ســال 1۳۹6 در حــد 1.1 واحــد درصــد و نســبت 
بــه تابســتان ســال 1۳۹6 بــه میــزان 1.۲ واحــد درصــد کاهــش 
ــتغال«  ــزارش، »اش ــن گ ــاس ای ــر اس ــد.« ب ــان می ده را نش
مأموریــت ویــژه روحانــی بــه دســتگاه های اجرایــی در بودجــه 

۹۷ بــرای بــرون رفــت از شــرایط بحرانــی بیــکاری اســت.

پدیــده قاچــاق از جملــه پدیده هــای مزاحــم و گریبانگیــر 
ــاد  ــه اقتص ــیب زا ب ــن آس ــل و همچنی ــد داخ ــای تولی کااله
کشــور اســت. در همیــن راســتا راه حل هــای متفاوتــی از 
ســوی مســئوالن امــر بــرای برخــورد بــا ایــن پدیــده شــوم ارائه 
شــده اســت. یکــی از ایــن راه حل هــا ســامانه »شناســه کاال« 
اســت کــه بــه شفاف ســازی اســناد تجــاری و افزایــش ریســک 
قاچــاق کاال کمــک خواهــد کــرد. همچنیــن ایــن ســامانه 
موجــب کنتــرل و پایــش هدفمنــد زنجیــره تأمیــن کاال شــده 
و بــا حــذف نقــاط متعــدد بــرای دریافــت داده هــای تکــراری 
بــه کاهــش طــول زنجیــره کمــک می کنــد. بــه همیــن منظــور 
آییــن نامــه اجرایــی مــاده 1۳ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ــد  ــرای کاالهــا تأکی ــر ایجــاد شناســنامه و شناســه ب ارز کــه ب
دارد، در شــهریور مــاه ســال 1۳۹5 بــه تصویــب هیئــت وزیــران 

رســید.

در ایــن راســتا ســامانه مربوطــه در روز نهــم خــرداد مــاه ســال 
جــاری، در مراســمی رونمایــی شــد. در همین زمینــه حمیدرضا 
ــا  ــارزه ب ــات ســتاد مب ــاوری اطالع ــرکل فن ــا، مدی ــی نی دهقان
قاچــاق کاال گفــت: ســامانه شناســه کاال ســامانه ای اســت کــه 
فعــاالن اقتصــادی بایــد بــرای کاالهــای مــورد نظــر براســاس 
شناســه جهانــی قلــم کاال GTIN بــه ثبــت اطالعات شناســنامه 
کاالهــای خــود اقــدام کننــد. ایــن امــر یکبــار بــرای یــک قلــم 
کاالی خــاص انجــام می گــردد. علــت شــکل گیری ایــن 
ســامانه، مدیریــت کاال در طــول زنجیــره تجاری کشــور اســت و 
بــر ایــن اســاس زبــان مشــترک در کل فعالیت هــای تجــاری 
ــادی  ــد زی ــا ح ــد ت ــاق می توان ــن اتف ــه ای ــود ک ــم می ش فراه
زیرســاختی را فراهــم کنــد کــه در وهلــه اول از ورود کاالی 
قاچــاق بــه داخــل جلوگیری کنــد و در وهلــه دوم کاالهــای وارد 

شــده را دارای نظــم خاصــی در فرآینــد تجــاری کشــور کنــد.

۲۵ هزار تن؛ حجم خرید 6.۲
برگ سبز چای

درصد؛ کاهش صادارت 
خودروی کشور

 درصد؛ متوسط افزایش 
قیمت مسکن

بیــش از 90 هــزار تــن چــای ســبز در چیــن ســوم و پایانــی 
چــای از چایــکاران خریــداری شــد.

صــادرات خــودرو و قطعــه در پنــج ماهــه نخســت امســال 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۵ درصــد کاهــش  نســبت 

اســت. داشــته 
 ۶.۲ تــا  خانــه  متــر  هــر  قیمــت  افزایــش  از  مرکــزی  بانــک 

داد. خبــر  امســال  اول  نیمــه  در  درصــد 
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کولرهــای  برابــر  دو  گازی  کولرهــای 
قدیمی مصرف برق دارند، همچنین 
میــزان مصــرف بــرق کولرهــای آبــی 
یــک ســوم کولرهــای جدیــد اســت.

درنا
پایه هــای نخســت گــروه صنایــع غذایــی درنــا بــا تأســیس اولیــن کارخانــه تولیــد کیــک در 
ســال 1۳۴۴ در میــدان امــام حســین توســط پــدر خانــواده حــاج میــرزا آقــا رســولوی بنــا 
نهــاده شــد. اولیــن نامــی کــه ایــن محصــول بــه خــود گرفــت کیــک رســولوی بــود. پســران 
ایشــان در ادامــه ایــن حرکــت و بــا پشــتوانه ای از تجربــه و دانــش روز، شــرکت بیســکو 
الرج را در کیلومتــر ۲۸ جــاده مخصــوص تهــران - کــرج تأســیس نمــوده و برنــد درنــا را بــه 
خانــواده کیــک و کلوچــه ایــران معرفــی نمودنــد. و اینــک ایــن مجموعــه افتخــار دارد کــه 

بعنــوان واحــد نمونــه اســتاندارد معرفــی شــده اســت. 
ــا هــدف  ــه اهــداف حرفــه ای ب ــا جهــت نیــل ب ــع غذایــی درن در ســال 1۳۸۹ گــروه صنای
ــا را بنــا نهادنــد.  ــا برنــد درنــا، شــرکت اریکــه درن تأمیــن، توزیــع و فــروش محصــوالت ب
امــروزه گنــدم، آرد و فرآورده هــای جانبــی آن از قبیــل: نــان، غــالت صبحانــه ای و کیــک، 
نقــش مهمــی را در رژیــم غذایــی آحــاد جامعــه دارا می باشــد. کیــک از جملــه محصوالتــی 
اســت کــه بــه ســبب داشــتن طعــم مطلــوب، ارزش غذایــی بــاال، ســهولت در مصــرف و 
قیمــت مناســب بــه عنــوان یــک میــان وعــده، مــورد اســتقبال عمــوم مــردم قــرار گرفتــه 
اســت. از آنجــا کــه درنــا بــا بررســی ذائقــه مخاطبــان، محصــوالت متنوعــی را بــه بــازار ارائــه 
داده، توانســته اســت تمــام رده هــای ســنی را در گســتره مصــرف کننــدگان خــود قــرار دهد.

تولید ملی
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116
تغییر نام

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

32298058ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن

تأثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کنترل مصرف گرایی

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــه 
مخابــرات منطقــه اصفهــان تغییــر نــام داده 

ــت.  اس
بــرای بررســی دالیــل ایــن تغییــر بــا 
مدیــر  زاده  حیــدری  مهــدی  مهنــدس 
مخابــرات منطقــه اصفهــان بــه گفــت و گــو 
نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن 

گفــت و گوســت.
 علت تغییر نام شرکت مخابرات به 

مخابرات منطقه اصفهان چیست؟
ره  برنامــه  طــی  ســال ۹5  شــهریور  در 
نگاشــت مخابــرات ایــران کلیه شــرکت های 

مخابراتــی اســتانی تغییــر وضعیــت دادند و 
ــل شــدند.  ــه ای تبدی ــرات منطق ــه مخاب ب

از نظــر وظایــف تغییــری در مخابــرات ایجاد 
ــا از نظــر اســتراتژیک و مســائل  نشــده، ام
ــرات ایجــاد  کالن تغییراتــی در شــکل مخاب
شــده اســت و مخابــرات منطقــه ای اکنــون 
ــارات بیشــتر و وســعت بیشــتری  ــا اختی ب

فعالیــت خواهــد کــرد.
 در بسیاری از شرکت های ما با 
تغییر یک مدیر شرایط به کلی در 

شرکت تغییر می کند. این موضوع در 
مخابرات چگونه است؟

و  سیســتمی  تغییــر  مــا  مخابــرات  در 
تغییــرات نامتعــارف نخواهیــم داشــت و 

ــال ها را  ــن س ــی ای ــرات ط ــان راه مخاب هم
ــوان بیشــتر ادامــه خواهیــم  ــا روحیــه و ت  ب

داد.
 چه برنامه ای برای آینده مخابرات 

منطقه اصفهان دارید؟
ــه  ــران ک ــرات ای ــرکت مخاب ــای ش برنامه ه
ــه  ــت ب ــی اس ــی و کیف ــعه کم ــاره توس درب
قــوت خــود باقــی اســت و مــا نیــز در آینــده 
ادامــه  اصلی مــان  برنامه هــای  از  یکــی 
ــران  ــرات ای ــای کالن مخاب ــن برنامه ه همی

اســت. 
در مــورد دیگــر برنامه هــای ویــژه مخابــرات 
ــه  ــاهللا در برنام ــم انش ــان ه ــه اصفه منطق
بعــدی ایــن برنامه هــا اعــالم خواهــد شــد.

ــر توســعۀ شهرنشــینی و افزایــش فعالیت هــای تبلیغاتــی وســایل  در اث
ارتباط جمعــی گوناگــون و تشــویق بــه اســتفادۀ بیش تــر از کاالهــا و 
ــروزی  ــان ام ــرف انس ــیخته ای در مص ــد لجام گس ــاهد رون ــات، ش خدم
اجتماعــی  آســیب های  زمینه ســاز  مصرف گرایــی  رواج  هســتیم. 
دیگــری ماننــد تجمل گرایــی، زندگــی ماشــینی، فاصلــۀ طبقاتــی، 
تخریــب محیط زیســت، عــدم خودبــاوری در توانایــی تولیــد و گســترش 
ــی،  ــالت اجتماع ــا و معض ــه چالش ه ــود ک ــی می ش ــۀ مادی گرای روحی
ــر  ــا کم ت ــعه ی ــورهای درحال توس ــت محیطی را در کش ــادی و زیس اقتص
ــگ و  ــدن فرهن ــه فراگیرش ــت; چراک ــد داش ــی خواه ــعه یافته درپ توس
اندیشــۀ مصرف گرایــی در ایــن کشــورها، به تدریــج احســاس خودبــاوری 
ــای  ــع نیازه ــای رف ــزار و روش ه ــد اب ــرای تولی ــی ب ــای داخل و توانایی ه
فــردی و اجتماعــی را در ســطح ملــی از اقشــار جامعــه خواهــد گرفــت. 
ــتگی و  ــبب ورشکس ــور س ــای کش ــه بازاره ــس ب ــای لوک واردات کااله
تعطیلــی بســیاری از کارخانه هــای تولیــدی داخلــی می شــود و موجبــات 

ــد آورد. ــم خواه ــادی را فراه ــران زی ــی کاری کارگ ب
شــمار زیــادی از صاحب نظــران و پژوهش گــران امــور اقتصــادی بــر ایــن 
ــی  ــی و پول ــت های مال ــاذ سیاس ــا اتخ ــد ب ــت می توان ــه دول ــد ک باورن
ــی، اســراف و  ــی، تجمل گرای ــا مصرف گرای ــارزه ب ــح در راســتای مب صحی
ایجــاد عدالــت در جامعــه، از تولیــد داخلــی و در ســطحی کالن تــر توســعۀ 
کشــور پشــتیبانی کنــد. بدون شــک، مالیات هــا ازجملــه اهرم هــای 
ــی،  ــکاف طبقات ــتن از ش ــرای کاس ــت ب ــی دول ــت های مال کارا در سیاس
ــی اســت.  ــی و اســراف عموم ــا و کاهــش مصرف گرای ــع درآمده بازتوزی
ــای  ــه درآمده ــت ب ــردن دول ــر بی نیازک ــد افزون ب ــی می توان ــرم مالیات اه

ــد. ــده ایفــا کن ــز نقشــی بازدارن ــه  مصرف گرایــی نی نفتــی، در زمین
یکــی  مالیاتــی کارآمــد،  به درســتی می تــوان گفــت سیاســت های 
از عوامــل حایــز اهمیــت در کنتــرل مصرف گرایــی و بالتبــع اســراف 

ــر  ــات ب ــون مالی ــا همچ ــواع مالیات ه ــه ان ــت ک ــدی نیس ــت. تردی اس
دارایــی، درآمــد، ارث، ثــروت و... می توانــد ابــزاری کارســاز بــرای مقابلــه 
ــا  ــد، ام ــور باش ــد در کش ــرمایۀ غیرمول ــردآوری س ــی و گ ــا مصرف زدگ ب
ــر  ــات ب ــر دوش مالی ــراف ب ــی و اس ــا مصرف گرای ــارزه ب ــی مب ــار اصل ب
ارزش افــزوده اســت. ازآن جاکــه ایــن نــوع مالیــات، مالیــات بــر مصــرف 
ــات بیشــتری  ــد مالی اســت، پــس افــرادی کــه بیشــتر مصــرف می کنن
ــر  ــن امــر نقــش  درخــور توجهــی در تغیی ــد و ای هــم پرداخــت می نماین
الگــوی مصــرف و درنتیجــه عدالــت مالیاتی، اقتصــادی و اجتماعــی دارد.

ــه در  ــه ای اســت ک ــات چندمرحل ــی مالی ــزوده نوع ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــزودۀ  ــر اســاس درصــدی از ارزش اف ــع ب ــد و توزی ــف تولی مراحــل مختل
کاالهــای تولیدشــده و یــا خدمــات ارائه شــده دریافــت می گــردد. 
از اهــداف ایــن مالیــات دریافــت مالیــات از مصرف کننــده به جــای 
تولیدکننــده، کاهــش انگیــزۀ فــرار مالیاتــی، شفاف ســازی تدریجــی 
مبــادالت اقتصــادی، اصــالح الگــوی مصــرف و کاهــش میــل بــه 

مصرف گرایــی و افزایــش تــوان پس انــداز جامعــه اشــاره کــرد.
ــر مصــرف و  ــه ب ــی ک ــوان مالیات ــزوده به عن ــر ارزش اف ــات ب اجــرای مالی
مالیــات بــر واردات کاالهــای لوکــس خارجــی، تاثیــرات قابل مالحظــه ای 
بــر الگــوی مصــرف جامعــه و کنتــرل آن، کاهــش میــل بــه مصرف گرایــی 
کاالهــای غیرضــروری و لوکــس، معافیــت کاالهــا و خدمــات ضــروری 

ماننــد کاالهــای کشــاورزی و فرهنگــی و... دارد.
درنهایــت می تــوان گفــت سیاســت های مالیاتــی مؤثــر و کارآمــد و 
به کارگیــری ســامانه های مالیاتــی نویــن ماننــد مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــوده  ــی و اســراف ب ــم کاهــش مصرف گرای ــل مه ــد یکــی از عوام می توان
و نقــش بســزایی در فراگشــت مدیریــت اقتصــاد کشــور، باالرفتــن 
میــزان رضایت منــدی مــردم در خصــوص عدالــت اجتماعــی و همچنیــن 

حمایــت از تولیــد داخلــی ایفــا نمایــد.

»سامانه شناسه کاال« الفبای یک تجارت سالمبودجه ۹7 بحران بیکاری را نشانه رفت

 کاهش مصرف برق 
و چالش های پیش رو   

 مصرف برق کولرهای گازی دست دوم )مستهلک( 
بین ۳ تا ۴ برابر کولرهای نو است

 ۹۰



هشت بهشت
 واگذاری اختیارات اداره 

صنعت و معدن اصفهان به کاشان  
 وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا واگــذاری اختیــارات 
اداره کل بــه اداره صنعــت، معــدن و تجــارت کاشــان 
ــد  ــح و مؤک ــتور صری ــوص دس ــن خص ــت و در ای موافق

ــرد. ــادر ک ص
ــارات اداره کل  ــض اختی ــتور و تفوی ــن دس ــرای ای ــا اج  ب
ــش  ــان و افزای ــارت کاش ــدن و تج ــت، مع ــه اداره صنع ب
اختیــارات آن؛ صنعتگــران، صاحبــان معــدن و تّجــار 
کاشــانی بــرای پیگیــری امــور اداری و گرفتــن مجوزهــای 
مــورد نیــاز، دیگــر بــه مرکــز اســتان اصفهــان ســفر 
ــر ایــن امــور  ــد کــرد و در شهرســتان کاشــان پیگی نخواهن

ــد. ــد ش خواهن
ــا قبــل  تعــداد واحدهــای صنعتــی فعــال در شهرســتان ت
از پیــروزی انقــاب اســامی 12 واحــد بــوده کــه در حــال 
حاضــر بــه بیــش از یــک هــزار و 500 واحــد صنعتی رســیده 
ــه  اســت. در حــال حاضــر بیــش از 900 واحــد دارای پروان
ــا اشــتغال 30 هــزار نفــر مشــغول فعالیــت  ــرداری ب بهره ب
تولیــدی بــوده کــه بــه لحــاظ تعــداد از 13 اســتان کشــور و 
ــتان  ــذاری از 17 اس ــرمایه گ ــتغال و س ــزان اش ــر می از نظ

کشــور باالتــر اســت.
حائــز اهمیــت اســت ایــن پیگیــری توســط نماینــده مــردم 
ــک  ــرا بیــش از ی ــت، زی ــس صــورت گرف کاشــان در مجل
ســوم صــادرات اســتان اصفهــان از گمــرک کاشــان صــورت 

می گیــرد.

 آموزش بیش از هزار تاکسیران 
در اصفهان

شــهرداری  تاکســیرانی  ســازمان  برنامه ریــزی  مدیــر 
اصفهــان، بــا اشــاره بــه ســهم 1۴ درصــدی تاکســیرانی در 
ــر از  ــک هــزار و 100 نف ــوزش ی ــی مســافر از آم ــه جای جاب
تاکســیرانان اصفهانــی خبــرداد وگفــت: آشــنایی بــا قوانین 
ــودرو،  ــی خ ــی و فن ــول ایمن ــیرانی، اص ــررات تاکس و مق
قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی، مســائل مرتبــط 
ــی و  ــانی، ایمن ــش نش ــدگان، آت ــغلی رانن ــامت ش ــا س ب
اطفــا حریــق و الگوهــای رفتــاری و برخــورد بــا مســافران 
از جملــه مباحثــی اســت کــه بــه تاکســیرانان آمــوزش داده 

می شــود.

ســعید جعفــری، بــا اشــاره بــه اینکــه راننــده تاکســی بایــد 
بــرای اخــذ مجوزهــای مربوطــه دوره هــای آموزشــی مذکور 
را طــی کنــد افــزود: جعفــری بــا توجــه بــه حضــور شــهر 
اصفهــان در مثلــث گردشــگری، توانمندســازی و آمــوزش 
ــز  ــتی و مراک ــهید بهش ــرودگاه ش ــتقر در ف ــدگان مس رانن
ــام  ــازمان اع ــی س ــای آت ــهر را از برنامه ه ــگری ش گردش
ــازمان  ــا س ــترکی ب ــه مش ــرد: تفاهم نام ــان ک و خاطرنش
میــراث فرهنگــی و گردشــگری و اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــا گردشــگران بــه  بــرای آمــوزش ویــژه راننــدگان مرتبــط ب

امضــاء رســیده کــه بــه زودی اجرایــی مــی شــود.

 انتخاب خوشه گالب کاشان 
به عنوان خوشه صنعتی ملی

اســتان  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل    
اصفهــان گفــت: خوشــه گاب کاشــان بــا  داشــتن بیــش 
از 1100واحــد ســنتی و 3۴کارخانــه  صنعتــی در ســال 
ــی از ســوی وزارت صنعــت،  ــه مل ــوان خوشــه نمون ــه عن ب

ــت.  ــده اس ــاب ش ــارت انتخ ــدن و تج مع
در  ســه  صنعتــی  شــهرک  ســاخت  از  همچنیــن  وی 
ــن  ــت: ای ــر داد و  گف ــان خب ــم - کاش ــاده ق ــاورت ج مج
شــهرک بــا وســعت 200 هکتــار بــه عنــوان شــهرک 
تخصصــی  صنایــع دســتی، فــرش دســت بافــت، گاب و 
عرقیــات و اســانس فعالیــت خواهــد کــرد.  محمــد جــواد 
ــات،  ــه مســتقل گاب و عرقی ــزود: ایجــاد اتحادی بگــی اف
اخــذ شناســه نظــارت بهداشــتی بــرای واحدهــای ســنتی، 
برگــزاری کاس هــای آموزشــی و  تورهــای آموزشــی و 
ــی خوشــه  ــای توســعه صنعت ــه برنامه ه ــی از جمل بازاریاب
ــی  ــت. بگ ــوده اس ــال ب ــه س ــدت س ــان در م گاب کاش
ــهرک  ــاد ش ــوز ایج ــش از 70مج ــه  بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــده ک ــادر ش ــان ص ــتان اصفه ــی در اس ــه صنعت و ناحی
ــه  ــی ب ــه صنعت ــهرک و ناحی ــا 70ش ــان آنه ــون از می تاکن
ــزار  ــا 12ه ــان ب ــزود: اصفه ــت اف ــیده اس ــرداری رس بهره ب
ــر  ــی از نظ ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــاحت ش ــار مس هکت
تعــداد و اراضــی بــا اشــتغال زایی بیــش از صــد هــزار نفــر 

ــور دارد. ــت را در کش ــام نخس مق

 اجرای  طرح رادیو شقایق 
و تاکسی آگاه در فریدن  

خــان احمــدی، نماینــده ســازمان های مــردم نهــاد و 
ــدن در  ــاران آوای فری ــت همی ــره جمعی ــت مدی عضــو هئی
خصــوص رادیــو شــقایق اظهــار کــرد: ایــن شــبکه رادیویــی 
ــاه ســال جــاری  ــه از تیرم ــردن هفــت برنام ــی ک ــا اجرای ب
تاکنــون توانســته اســت بــا زبانــی محلــی و ســاده نــکات 
ــد  ــه مانن ــات در جامع ــی معض ــرای برخ ــی ب و توصیه های
طــاق، اعتیــاد، بهداشــت محیــط و.. ارائــه دهــد و در 

ــد. ــذار باش ــا تأثیرگ ــواده ه ــوزش خان آم
وی همچنیــن درمــورد طــرح تاکســی آگاه گفــت: در ســه 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــدد تاکس ــت ع ــداد هف ــته تع ــاه گذش م
ــن  ــدن ای ــی ش ــرای اجرای ــهرداری ب ــهر و ش ــورای ش ش
طــرح در نظــر گرفتــه شــده اند و در هــر مــاه موضوع هــای 
متناســب و مــورد نیــاز در جامعــه بــرای آمــوزش خانواده هــا 
ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ــی ها ب ــن تاکس ــه در ای و مطالع

ســید عبــاس صالحــی در دیــدار بــا اســتاندار اصفهــان 
بــا تســلیت شــهادت اباعبــدهللا الحســین)ع( اظهــار 
کــرد: اصفهــان در دوره هــای گذشــته و در زمــان 
ــوده و در  ــر ب ــر مؤث ــگ و هن ــوزه فرهن ــر در ح معاص

ــت. ــیده اس ــور درخش کش
ــهر  ــن ش ــه ای ــان ب ــخ اصفه ــرد: تاری ــح ک وی تصری
هویــت داده اســت و هنرمنــدان اصفهــان مایــه هویت 

ایــن شــهر هســتند.
وزیــر ارشــاد بــا بیــان اینکــه اســتاد فرشــچیان 
ــا  ــده ای در دنی ــناخته ش ــه و ش ــخصیت فرهیخت ش
ــری بســیاری  ــرد: مفاخــر فرهنگــی هن ــان ک دارد، بی
در اصفهــان وجــود دارد کــه ظرفیــت بســیار خوبــی را 

ــت. ــم آورده اس ــتان فراه ــن اس ــرای ای ب
وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان در دوره مدیریــت 
اســتاندار ایــن اســتان، هــم از نظــر کمیــت و هــم از 
ــری  ــی و هن ــوزه فرهنگ ــژه در ح ــت به وی ــر کیفی نظ
پیشــرفت بســیار خوبــی داشــته، افــزود: شــرایط توام 
بــا حساســیت های مختلــف در اصفهــان وجــود دارد 
و اینکــه آرامــش تــوام بــا توســعه در ۴ ســال گذشــته 
در ایــن اســتان وجــود داشــته جــای تحســین دارد.

  اصفهان مرکز ثقل 
سیاسی کشور است

ــاره  ــا اش ــدار ب ــن دی ــز در ای ــان نی ــتاندار اصفه اس
ــان و  ــه تشــییع پیکــر شــهید حججــی در اصفه ب
نجــف آبــاد اظهــار داشــت: بــه لطــف خــدا مراســم 
ــکوه  ــی باش ــن حجج ــهید محس ــر ش ــر مطه پیک
ــت  ــردم والی ــور م ــر و پرش ــتقبال بی نظی ــا اس و ب
ــم و  ــال نظ ــان و در کم ــهیدپرور اصفه ــدار و ش م

امنیــت برگــزار شــد.
رســول زرگرپــور بــا بیــان اینکــه در ۴ ســال اخیــر 
رونــد تــوام بــا آرامشــی در فعالیت هــای مختلــف 
فرهنگــی، دینــی و غیــره در اســتان اصفهــان 
وجــود داشــته خاطرنشــان کــرد: یکــی از آرام ترین 
مســائل  حــوزه  در  دوره هــا  بی حاشــیه ترین  و 
فرهنگــی را در چنــد اخیــر در اصفهــان شــاهد 
بودیــم کــه بــدون شــک ایــن فضــا ســبب رشــد و 

ــود. ــتان می ش ــگ اس ــر و فرهن ــای هن ارتق
اســتاندار اصفهــان افــزود: آرامــش ایجــاد شــده 
و اســتفاده از نیروهــای متعــادل اهل کار ســبب 
ــن  ــه چندی ــی ک ــیاری از طرح های ــه بس ــد ک ش

ــه  ــت ب ــا می گذش ــرای آن ه ــد اج ــال از رون س
ــن فضــا  ــد ای ــه نظــرم بای ــرداری برســد. ب بهره ب
در اســتان حفــظ شــود چــرا  کــه تجربــه خوبــی 

در ایــن مــدت اتفــاق افتــاده اســت.
وی اصفهــان را مرکــز ثقــل سیاســی کشــور خواند 
و افــزود: اصفهــان میــدان میــن سیاســت اســت 
ــی و  ــه سیاس ــچ جلس ــدت هی ــن م ــی در ای ول

هیــچ کنســرتی لغــو نشــده اســت.
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه در ســفر ریاســت جمهور 
ــرای  ــتان ب ــده اس ــای آین ــان برنامه ه ــه اصفه ب
براســاس ســند  افــزود:  وی تشــریح شــد، 
آمایــش ســرزمین علــم و فنــاوری و گردشــگری 
ــه ایشــان  ــود ک از برنامه هــای توســعه اســتان ب
ــان از  ــر در اصفه ــگ و هن ــر فرهن ــد »اگ فرمودن
برنامه هــای توســعه نباشــد در کــدام اســتان 
هنــر ارتقــا می یابــد؟« و بــه همیــن دلیــل 
ارتقــای هنــر نیــز در برنامه هــای توســعه اســتان 

ــت. ــرار گرف ــده ق ــرای 20 ســال آین ب
وی بــا بیــان اینکــه هنرمنــدان در جلســات 
حضــور  اســتان  مســئوالن  بــا  هم اندیشــی 
بــرای  نخســتین گام،  در  افــزود:  می یابنــد، 
ارتقــای هنــر اســتان کارخانــه تاریخــی ریســباف 
ــوزه  ــداث م ــرای اح ــار ب ــاحت 7 هکت ــه مس ب
ــک شــد و در ســفر اســتاد  ــان تمل ــزرگ اصفه ب
ــای  ــن بن ــان از ای ــان، ایش ــه اصفه ــچیان ب فرش

ــد. ــد کردن ــی بازدی تاریخ

ــان  ــه اصفه ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــگ و  ــوزه فرهن ــوه ای در ح ــای بالق ظرفیت ه
هنــر دارد، تصریــح کــرد: بــا برنامه ریزی هــای 
الزم مــی تــوان جایــگاه اصفهــان را در بخــش 

فرهنــگ و هنــر حفــظ و تثبیــت کــرد.
  رهنمودهای فرهنگی امام جمعه 

اصفهان به وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 

ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ و 
ــا  ــان ب ــه اصفه ــفر ب ــامی در س ــاد اس ارش
نــژاد  طباطبایــی  یوســف  ســید  آیــت هللا 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه 

اصفهــان نیــز دیــدار و گفت وگــو کــرد.
آیــت هللا طباطبایی ســید یوســف طباطبائی نژاد 
ــگ  ــر فرهن ــی وزی ــاس صالح ــا عب ــدار ب در دی
ــام ســوگواری  ــا تســلیت ای و ارشــاد اســامی ب
داشــت:  اظهــار  الحســین)ع(  اباعبــدهللا 
برنامه هــای مختلفــی بــه عهــده وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی اســت کــه بیشــتر جنبــه دینی و 
مذهبــی دارد و شــما نیز دلســوز انقاب اســامی 

و اســام هســتید.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــف وزارت فرهن مختل
رهنمودهــای الزم را در ایــن زمینــه ارائــه کــرد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز در 
ــدهللا  ــا تســلیت شــهادت اباعب ــدار ب ــن دی ای

الحســین)ع( گفــت: وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی حوزه هــای کاری متعــددی دارد کــه 
برنامه هــای مــا در چارچــوب آن تعریــف 

می شــود.
ســید عبــاس صالحــی خاطرنشــان کــرد: در 
حــوزه دیــن معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت، 
ــازمان  ــه، س ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق س
فرهنگــی  کانون هــای  زیــارت،  و  حــج 
ــاب  ــگ کت ــوزه فرهن ــاجد، در ح ــری مس هن
عمومــی،  نهــاد کتابخانه هــای  ادبیــات،  و 
ــار و  ــن آث ــی، انجم ــگ عموم ــورای فرهن ش
مفاخــر فرهنگــی، در حــوزه رســانه خبرگــزاری 
ــانه های  ــازی، رس ــای مج ــوزه فض ــا، ح ایرن

ــم. ــت داری ــال و… فعالی دیجیت
ــی  ــای فرهنگ ــوزه پژوهش ه ــزود: ح وی اف
کــه در پژوهشــگاه فرهنگ و ارتباطات اســت، 
ــه مؤسســه آموزشــی  آموزشــگاه فرهنگــی ک
ــت و  ــر اس ــگ و هن ــردی فرهن ــی کارب علم
حــوزه فعالیت هــای خــارج از کشــور کــه 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســت و بحــث 
ــوره  ــک منظ ــات ت ــدان، مؤسس ــه هنرمن بیم
ــری و شــورای  ــد منظــوره فرهنگــی هن و چن
ارزشــیابی هنرمنــدان اســت و در مجمــوع 
فعالیت هــای متکثــری بــر عهــده ایــن وزارت 
اســت کــه در مجمــوع کار ســنگینی ایجــاب 

می کنــد.

وزیر ارشاد خواستار شد: 

استفاده از ظرفیت هنرمندان و مفاخر 
اصفهان در ارتقای فرهنگ و هنر نصف  جهان 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

در بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقدس از مادر شــهيد 
خــرازی و ٨٠ نفــر از ايثارگــران، جانبــازان و خانواده 
شــهدای دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم 

برگزيــده اســتان اصفهــان تجليل شــد.
آييــن بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس بــا 
ــاورفرمانده  ــان مش ــين دهق ــردار حس ــور س حض
ــدوق  ــس صن ــاميان رئي ــود اس ــوا، محم كل ق
بازنشســتگی كل كشــور؛ مســئوالن و جمــع 
اســتان  شــهدای  خانواده هــای  از  كثيــری 
اصفهــان در ســالن همایش هــای بین المللــی 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــاق بازرگان ات

محمــود اســاميان نايــب رئيــس اتــاق بازرگانی، 
در ایــن مراســم از اصفهــان بــه عنــوان تنهــا 
ــكر در  ــه دو لش ــرد ك ــام ب ــور ن ــتانی در كش اس
جبهه هــای نبــرد ســال های دفــاع مقــدس 
داشــت و گفــت: ايثــار مــردم اصفهــان و تشــييع 
300 شــهيد در يــك روز چنــان بــود كــه حضــرت 
ــد كــه هيــچ  ــان فرمودن ــاره اصفه امــام )ره( درب
كجــای دنيــا شــهری ماننــد اصفهــان نمی تــوان 

ــت. ياف
ــی  ــهيد حجج ــكوه ش ــييع باش ــزود: تش وی اف
نشــان دهنده  اصفهــان  و  تهــران  مشــهد،  در 
قدرشناســی مــردم و زنــده بــودن فرهنــگ 
شــهادت و عاشــورا در ملــت بــزرگ ايــران اســت.

  کارآفرینی و ایجاد اشتغال
رئيــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان نیــز در آييــن 
ــرد:  ــح ک ــدس تصری ــاع مق ــه دف ــت هفت بزرگداش
تــاش در جهــت زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ 
ــی  ــاق بازرگان ــارات ات ــازی از افتخ ــهادت و جانب ش

اصفهــان اســت.
ــن  ــان ای ــا بی ــادی، ب ــهل آب ــاب س ــید عبدالوه  س
مطلــب کــه شــعار امســال پیرامــون تولید و اشــتغال 
ــر  ــان ايثارگ ــر از كارآفرين ــت تقدي ــر اهمي ــت، ب اس
تأكيــد كــرد و افــزود: امســال بــا همــکاری بــا بنیــاد 
شــهید اســتان اصفهــان ٨٠ نفــر از جانبــازان، خانواده 
شــهدای دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم بــر 
ــر انتخــاب  ــرای تقدي ــق  ب ــای دقي اســاس معياره

شــده و يكــی از معيــاری مهــم در ايــن انتخــاب هــا، 
ــن  ــط اي ــدار توس ــتغال پاي ــاد اش ــی و ايج كارآفرين

عزيــزان بــوده اســت. 
  حل معضالت اجتماعی 

با تکیه بر داشته ها 
آييــن  در  نیــز  رهبــری  معظــم  مقــام  مشــاور 
بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در اتــاق بازرگانــی 
ــا  ــی تنه ــات اجتماع ــرد: معض ــد ك ــان تأكي اصفه
بــا تکیــه بــر داشــته های خــود و همــکاری و 
تاش هــای همگانــی رفــع خواهــد شــد و اینچنیــن 
ملــت می توانــد آینــده خــود را تضمیــن کنــد.

ــزود:  ــان، اف ســردار ســرتیپ پاســدار حســین دهق
ــه افتخــار دیگــری  ــردم همیشــه در صحن ــروز م ام
در حــوزه دفــاع و پاسداشــت شــهدا و تکریــم 
شــهید و شــهادت انجــام دادنــد و مــردم بــا تشــییع 
ــت  ــن مل ــد ای ــان دادن ــی نش ــهید حجج ــر ش پیک
در یــک خطــی از آغــاز انقــاب حرکــت کــرده و 

 بــا بصیــرت بــه وظیفــه خــود عمــل می کننــد. 
ــوان  ــی می ت ــغل زمان ــاد ش ــرای ایج ــت: ب وی گف
بحــث بیــکاری را حــل کــرد کــه ملــت بــا تمــام توان 
ــراه  ــت را هم ــوند و دول ــئله ش ــن مس ــود وارد ای خ
خــود کننــد زیــرا در جنــگ نیــز تنهــا مــردم بودنــد 
کــه تمــام فعالیت هــا را بــه دســت گرفتنــد و انجــام 
 دادنــد و امــروز هــم در دفــاع از حــرم پیشــتاز 

هستند.
 مشــاور مقــام معظــم رهبــری در پایــان ســخنانش 
ــه دارد  ــی ک ــه مقتضــای ماهیت ــا ب ــام م ــت: نظ گف
همیشــه در کشــاکش بــا رقیبــان خــود قــرار دارد و 
ایــن نظــام بــر تکیــه بــر نظــام و همــه داشــته های 
خــود تعریــف می شــود و همــه معضــات اجتمــاع 
ــن داشــته ها و همــکاری و  ــر همی ــه ب ــا تکی ــا ب تنه
ــع خواهــد شــد و نصــرت  ــی رف تاش هــای همگان
ــال خواهــد داشــت و اینچنیــن  ــه دنب ــی را ب همگان
ملــت می توانــد آینــده خــود را تضمین شــده بیابــد.

ــن  ــی در آیی حجــت االســام و المســلمین محســن قرائت
ســوگواری هیئــت حســینی نخــل کاشــان صــدره و ســرفره 
ــج  ــه تدری ــام ب ــت، اس ــال های نخس ــس از س ــت: پ گف
ــه طــوری کــه امــروز  ــد ب در زمینــه تبلیــغ دیــن عقــب مان
کتــاب مســیحیت بــه حــدود 2 هــزار زبــان و قــرآن کریــم 

ــان ترجمــه شــده اســت. ــه ۴5 زب ــا ب تنه
ــور  ــان ام ــردم و متولی ــاط بیشــتر م ــر ارتب ــد ب ــا تأکی وی ب
ــز  ــا اسام شناســان نی ــاط ب ــزود: روش هــای ارتب ــی اف دین
بایــد تســهیل شــود و مــردم حتــی از دورترین نقاط، دســت 
کــم بــا یــک تمــاس بتواننــد در زمینــه رفــع شــبهات دینــی 

اقــدام کننــد.
ــه  ــا اشــاره ب رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور در ادامــه ب
روزهــای عــزاداری حضــرت امــام حســین )ع( و 72 تــن از 

شــهدای کربــا بیــان کــرد: دســتورهای دیــن مبیــن اســام 
ــه از مســلمانان خواســته شــده، انجــام  ــه ک ــد همانگون بای
شــود و جابه جایــی، تغییــر و صــرف توجــه بــه آنهــا از ادای 
نذرهــا و پرداختــن خمــس گرفتــه تــا امــور فرهنگــی ممکن 

نیســت.
ــال  ــای فع ــترش مجموعه ه ــاد از گس ــا انتق ــه ب او در ادام
ــودکان  ــی ک ــرد: برخ ــوان ک ــتانی عن ــوان پیش دبس ــا عن ب
ــتانی  ــه پیش دبس ــز ب ــاله نی ــه س ــی س ــار و حت ــرد چه خ
ــب  ــن مناس ــن س ــه ای ــی ک ــوند در حال ــتاده می ش فرس

ــت. ــوزش نیس آم
قرائتــی گفــت: پیش دبســتانی در دیــن اســام معنــی 
ــه  ــا هفــت ســالگی آزاد باشــند و ب ــدارد و بچه هــا بایــد ت ن

ــد.  ــرگرمی بپردازن ــازی و س ب

شهرســتان های  مذهبی تریــن  از  یکــی  نطنــز،  شهرســتان 
اســتان اصفهــان اســت کــه در ایــام محــرم، آداب و رســوم 
ــی،  ــل گردان ــی، نخ ــه زن ــد، جغجغ ــود مانن ــوص خ ــن و مخص که
ــم و  ــه َعل ــائی خان ــعلی و بازگش ــان عباس ــت ن ــی، پخ تعزیه خوان

دارد. را   ...
ــان و در  ــتان اصفه ــزی اس ــق مرک ــه در مناط ــز ک ــتان نطن شهرس
فاصلــه حــدود 130 کیلومتــری شــمال شــهر اصفهــان قــرار دارد، از 
دیربــاز در تاریــخ ســرآمد بــوده و لقــب باغشــهر تاریخــی بــه ایــن 

شــهر و شهرســتان داده شــده اســت.
در کنــار تاریــخ و طبیعــت بکــر، آداب و رســوم کهــن هــم در بیــن 
ــوم  ــز آداب و رس ــرم نی ــام مح ــت و در ای ــاری اس ــردم ج ــن م ای
ــا  خاصــی در ایــن منطقــه وجــود دارد کــه در ایــران کــم نظیــر و ی

حتــی بــی نظیــر اســت.

همزمــان بــا آخریــن جمعــه پیــش از مــاه محرم الحــرام، تمامــی 
حســینیه های نطنــز خیمه هــای عــزاداری خــود را برافراشــته 
می کننــد و هیئت هــا و حســینیه ها خــود را بــرای عــزاداری آمــاده 

می کننــد.
ــی از  ــادر در برخ ــتن چ ــر افراش ــال ب ــه در خ ــومی ک ــی از رس یک
ــه حرکــت در آوردن نخــل  ــز انجــام می شــود، ب حســینیه های نطن
ــعرخوانی  ــا ش ــده و ب ــیاه پوش نش ــوز س ــه هن ــت ک ــزاداری اس ع
و مدیحه ســرایی، ســیاه پوش می شــود. یکــی دیگــر از آداب و 
رســوم کهــن ایــن دیــار، مراســم جــارو کشــی نمادیــن پیرغامــان 
حســینی در حســینیه ها اســت کــه همزمــان بــا شــب اول محــرم 
ایــن مراســم اجــرا می شــود کــه در آن پیرغامــان حســینی جــارو 
بــه دســت بــه صــورت نمادیــن حســینیه ها را جــارو کــرده و جوانــان 

ــد.  ــا رخصــت از پیرغامــان مراســم عــزاداری را آغــاز می کنن ب

 برگزاری آيين بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اتاق بازرگانی اصفهان 
سردار دهقان:معضالت اجتماعی تنها با تکیه بر داشته ها و تالش  همگانی رفع می شود 

 محرم در باغ شهر تاریخی 
و سرخ ترین روستای ایران

مدیر پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان عنوان کرد:
 اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 

اجرای فاز اول نمایشگاه بین المللی اصفهان
ــر پــروژه نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهــان گفــت: احــداث نمایشــگاه   مدی
جدیــد بیــن المللــی اســتان اصفهــان در 2 فــاز  و بــه مســاحت ۴7 هکتــار در 
ضلــع شــمال غربــی خیابــان روشــن دشــت در دســتور کار مدیریــت شــهری 

قــرار گرفــت.
مصطفــی حســینی، بــا اشــاره بــه اینکــه بــا احــداث ایــن پــروژه نیــز خدمات 
بــا کیفیت تــری بــه شــهروندان ارائــه مــی شــود و صنعــت توریســم نیــز رونق 
ــه  ــی ب ــروژه در زمین ــن پ ــاز اول ای ــی ف ــات اجرای ــه داد: عملی ــد ادام می یاب
مســاحت 17 هکتــار در دســت اجراســت، بــرای عملیــات اجرایــی فــاز اول 

نمایشــگاه حــدود 1500 میلیــارد ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی تأکیــد کــرد: در فــاز اول ایــن نمایشــگاه نیــز عملیــات احــداث ابنیــه و 
فونداســیون های ســالن عامــه مجلســی و تأسیســات مکانیکــی و برقــی، 
ــه  ــزی و پوششــی ســقف ســالن عام ــه ســاخت و نصــب اســکلت فل تهی
مجلســی، تونل هــای تأسیســاتی آدم رو داخلــی و خارجــی محوطــه، 
اجــرای مخــزن آب آشــامیدنی و آب فضــای ســبز، ســاختمان پمــپ خانــه، 

ســرویس های بهداشــتی، عملیــات اجرایــی و  دسترســی های ورودی و 
خروجــی ســایت نمایشــگاه در دســتور کار اســت.

حســینی ادامــه داد: همچنیــن در فــاز اول ایــن نمایشــگاه پروژه هــای 
دیگــری همچــون عملیــات اجرایــی جاده هــا و محوطه ســازی داخلــی 
ســایت نمایشــگاه، پل هــای طرفیــن ســالن عامــه مجلســی،  ســاختمان 
اتــاق  و ســاختمان  موتورخانه)مکانیــکال(  اداری خدماتــی، ســاختمان 
ــداث ــبز اح ــای س ــار و فض ــه ب ــداز و تخلی ــل باران ــکال(، مح ــرق )الکتری  ب

می شود.
ــش  ــه مجلســی بی ــزی ســالن عام ــه اســکلت فل ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
ــازی  ــات زیرس ــرد: عملی ــان ک ــت،  بی ــته اس ــرفت داش ــد پیش از 7۶ درص
و محوطه ســازی بیرونــی ســالن عامــه مجلســی تاکنــون ۸۸ درصــد 
پیشــرفت داشــته همچنیــن عملیــات اجرایــی ابنیــه و محوطه ســازی داخــل 

ــت. ــته اس ــرفت داش ــد پیش ــش از 3۶ درص ــگاه بی ــایت نمایش س
ــاله  ــداز 200 س ــم ان ــاس چش ــر اس ــروژه ب ــن پ ــه ای ــه اینک ــان ب ــا بی وی ب
ســاخته شــده و عمــر مفیــد ســاختمان، 200 ســال اســت، گفــت: در آینــده 
بــرای اضافــه کــردن هــر گونــه تکنولــوژی جدیــد در بخــش آی تــی، بــرق و 
ــوان  ــه همیــن شــکل می ت ــه تخریــب کانال هــا نیســت و ب ــاز ب مکانیــک نی

از آنهــا اســتفاده کــرد.

مقتــل خوانــی یکــی از شــعائری اســت کــه هــر 
ــه ویــژه در روز عاشــورا  ســاله در ایــام محــرم و ب

ــود. ــام می ش انج
حســین  روضــه  میــان  ایمنــا،  بــه گــزارش 
)ع( نشســته ای و مقتل خوانــی هــم شــروع 
می شــود، مقتلــی از جنــس اشــک و آه و ماتــم...

ــد  ــت می کن ــر مصیب ــه ذک ــروع ب ــداح ش ــا م ت
غریبــی  از  می شــود...  جــاری  همــه  اشــک 
ــه  ــه ب ــینی ک ــه... حس ــت کوف ــین... از غرب حس
نشــانه وفــا تــا کوفــه آمــده بــود حــاال بــه رویــش 
ــال  ــه دنب ــه ن شمشــیر کشــیده اند... حســینی ک
ــاال  ــا ح ــدرت ام ــال ق ــه دنب ــود و ن ــت ب حکوم

خنجــر برایــش کشــیده اند...

امــروز روز صبــر و قــرار نیســت... روزی نیســت 
کــه بخواهــی آرام باشــی حتــی ادایــش را 
ــمان  ــه آس ــی درآوری... روزی ک ــم نمی توان ه
و زمیــن بایــد بــرای مصیبــت جــد پیامبــر 

ــد... بگری
بــزرگ  فرزنــد  کــه  اســت  روزی  امــروز 
ــه  ــی ک ــت و جوان ــدان رف ــه می ــین)ع( ب حس
ــوی  ــرد جل ــی اش را مشــاهده می ک ــد رعنای بای

چشــمانش قطعــه قطعــه شــد...
امــروز روزی اســت کــه بــه علــی اصغــر طفــل 
چنــد ماهــه حســین هــم رحــم نکردنــد... آخــر 
ــد شــقی باشــد... مگــر انســان چقــدر می توان

نامــوس  بــه  اســت کــه  روزی  امــروز 

حســین هــم رحــم نکردنــد... معجر از ســر 
ــان حــرم کشــیدند... امــروز چــه روزی  زن

ــت... اس
بــرادر حســین مــرد غیــرت، حضــرت 
اباالفضــل العبــاس)ع( را بــا چــه وضعــی 
کشــتند... مگــر بــا کســی کــه دو دســتش 

ــد... ــم می جنگن ــده ه ــع ش قط
حســین بــرای یــاری دیــن خــدا و احیــای 
ــا  ــت ام ــا گذاش ــرای کرب ــه صح ــا ب آن پ
برخــورد مــردم کوفــه بــا وی چگونــه بــود...

مردمــی کــه روزی بــرای وی نامــه نوشــته 
بودنــد حــاال امــا مخالــف نامــه خــود عمــل 

کردند...

 تاریخچه مقتل خوانی
ــال ۶1  ــورا در س ــداز عاش ــه جانگ ــس از واقع پ
ــاهدان  ــان ش ــا را هم ــن گزارش ه ــری اولی هج
عینــی واقعــه یعنــی خانــواده امام حســین)علیه 
الســام( بــه ویــژه زینــب کبــری )علیهاالســام( 
ــخ  ــه تاری ــه الســام( ب و حضــرت ســجاد )علی

ارائــه کردنــد.
بعدهــا ایــن گزارش هــا بــه ویــژه از دو روز پایانــی 

وقــوف در صحــرای نینــوا مقتــل خوانده شــد.  
بــه  مســتند  غلــو،  بــدون  گزارش هایــی 
ــت  ــت و عقانی ــر واقعی ــی ب ــاهدات و مبتن مش
بــدون آن کــه احساســات و عواطــف خارجــی بــه 
آن افــزوده شــود بــه خــودی خــود مظلومیــت، 
شــهامت و حماســه و عرفــان واقعــه عاشــورا را 

نشــان می دهــد.

مقتــل بــه معنــای قتلــگاه و محــل کشــتن 
ــل« در  ــظ »مقت ــا، لف ــگ م ــا در فرهن ــت ام اس
مــورد کتاب هایــی بــه کار مــی رود کــه یــک 
حادثــه خونیــن را شــرح بدهــد و منجــر بــه 
ــن  ــد و معروف تری ــده باش ــخصیتی ش ــل ش قت
 مقتل خوانــی، خوانــدن از روی کتاب هــای »مقتل« 

است.
حادثــه کربا و شــهادت نــوه پیامبــر)ص(، فقط 
50 ســال بعــد از رحلــت آن حضــرت بــه خــودی 
خــود آن قــدر عجیــب و باورنکردنــی بــوده کــه 
ــد،  ــش بدانن ــاره جزئیات ــد درب ــردم می خواهن م
ثانیــا ایــن واقعــه بــرای شــیعیان اهمیــت 
بســیار داشــته و دارد و امامــان شــیعه)ع( 
ــن  ــد؛ از ای ــورد آن کرده ان ــیاری در م ــد بس تأکی

ــت. ــم اس ــی مه رو مقتل خوان

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 برداشت بیش از ۸هزار تن انگور 
در بُرخوار   

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان برخــوار بــا اشــاره 
ــار  ــزار و 200 هکت ــه شهرســتان برخــوار بیــش از ه ــه اینک ب
بــاغ دارد گفــت: ۸هــزار تــن انگــور از بیــش از ۴00هکتــار از 

ــت.  ــده اس ــت ش ــتان برداش ــهر س ــن ش ــای ای باغ ه

عبــاس نقــدی، از افزایــش 10درصــدی تولیــدات انگــور 
ــا مــدت مشــابه ســال قبــل  ایــن شهرســتان در مقایســه ب
خبــر داد و افــزود: تولیــد و برداشــت ایــن محصــول زمینــه 
اشــتغال بیــش از دو هــزار نفــر را در ایــن شهرســتان فراهــم 

کــرده اســت.
ــور  ــد انگ ــای تولی ــی از قطب ه ــتان را یک ــن شهرس وی ای
دارای  محصــول  ایــن  و گفــت:    عنــوان کــرد  اســتان 
ویتامین هــای C و A اســت و بــا اماحــی کــه دارد بــه 
تقویــت سیســتم ایمنــی، بهبــود تپــش قلــب، بهبــود دیابــت 

و بهبــود بیماری هــای اعصــاب کمــک می کنــد. 

 فراخوان مسابقه 
ساختمان فناور شهر

طرح هــای  ارســال  بــرای  ســاختمان  خــاق  طراحــان 
ــاور  ــاختمان فن ــابقه س ــتین مس ــه نخس ــود ب ــه خ خاقان
شــهر در اصفهــان تــا نیمــه مهــر فرصــت دارنــد. بنابــر اعــام 
دبیرخانــه ایــن مســابقه، طراحــان و مجریــان صنعــت 
ســاختمان می  تواننــد طرح هــای خاقانــه خــود را بــه 

بفرســتند.   ntc@isfahan.ir رایانامــه 
ــن در  ــای نوی ــدار، فناوری ه ــعه پای ــرژی و توس ــرف ان مص
معمــاری، مصالــح نویــن، آب، فناوری هــای نویــن در ســازه، 
خاقیــت در زمینه هــای مختلــف فنــاوری ســاختمان، 
فنــاوری اطاعــات و هوشمندســازی ســاختمان از محورهای 
ایــن مســابقه علمــی اســت. همچنیــن عاقه منــدان بــرای 
 کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه پایــگاه اینترنتــی
 http://ntc.isfahan.ir/مراجعــه کنند. نخســتین مســابقه 
ــل از  ــایی و تجلی ــدف شناس ــا ه ــهر ب ــاور ش ــاختمان فن س
طراحــان خــاق ســاختمان های فنــاور 25 آذر مصــادف 
ــهرداری  ــن ش ــای نوی ــز فناوری ه ــش در مرک ــا روز پژوه ب

اصفهــان برگــزار مــی شــود.

 معدوم سازی ۳۵تن پودر 
گوشت آلوده در خمینی شهر

ــل  ــر مجــاز تبدی ــوده از واحــد غی ــودر گوشــت آل ــن پ 35ت
ــدوم  ــف و مع ــهر کش ــی ش ــتان خمین ــات در شهرس ضایع
ــت:  ــهر گف ــی ش ــکی خمین ــبکه دامپزش ــس ش ــد. رئی ش
کارشناســان واحــد نظــارت بــر بهداشــت ایــن شــبکه، 
واحــدی غیرمجــاز بســته بندی پــودر گوشــت را در ایــن 
شهرســتان شناســایی و در بازرســی از آن ایــن مقــدار 
پودرگوشــت آلــوده غیرقابــل مصــرف فله و کیســه ای کشــف 

ــد. ــع آوری کردن و جم
نیازمنــد  را  گوشــت  پــودر  تولیــد  جان بخــش،  ســعید 
ــزود:  دریافــت مجــوز از ســازمان دامپزشــکی دانســت و اف
بــا فعالیــت واحدهــای غیرمجــاز برخــورد قانونــی می شــود.

 برداشت بیش از ۱۸۰تن روناس 
از مزارع نائین

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نائیــن گفــت: برداشــت 
ــن  ــتان نائی ــزارع شهرس ــار م ــش از 30هکت ــاس از بی رون
پایــان یافــت. باقریــان بــا اشــاره بــه اینکــه از رونــاس عــاوه 
ــتی و  ــازی، بهداش ــع داروس ــرزی در صنای ــع رنگ ــر صنای ب
آرایشــی نیــز اســتفاده مــی شــود افــزود: متوســط برداشــت 
رونــاس از هــر هکتــار شــش تــن اســت کــه امســال افــزون 

بیــش از 1۸0تــن برداشــت شــد.
وی اضافــه کــرد: ریشــه رونــاس پــس از برداشــت، خشــک 
ــودر  ــه پ ــز، ب ــته از مغ ــازی پوس ــاییدن و جداس ــدن، س ش

ــدی می شــود. ــه بن ــا درجــات 3،2،1 طبق ــاس ب رون
وی گفــت: 70درصــد محصــول تولیــدی رونــاس در داخــل 
ــه آن  ــد و بقی ــرزی می رس ــع رنگ ــرف صنای ــه مص ــور ب کش
ــد و  ــه کشــورهای فرانســه، آلمــان، چیــن، ژاپــن، هن نیــز ب

ــود. ــادر می ش ــارات ص ام

 معدوم سازی کشک غیر بهداشتی 
و تنباکوی غیر مجاز

ــل  ــر قاب ــع غی ــنتی مای ــک س ــرم کش ــدود ۶00 کیلوگ ح
اســتفاده و 327 کارتــن انــواع تنباکــوی غیــر مجــاز 
کشــف و معــدوم شــد. مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان  
شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: در طــرح بازرســی 
بهداشــتی بازرســان، ۶00  کیلوگــرم کشــک مایــع از  یــک 
ــر  ــتی و غی ــر بهداش ــورت غی ــه ص ــه ب ــت ک ــودرو وان خ
مجــاز در ســطح شــهر تیــران در حــال حمــل بــود کشــف 

شــد.
ــزود: پــس از انجــام آزمایش هــای  جمشــید اویســی اف
الزم در  آزمایشــگاه مــواد غذایــی، کشــک هــا غیــر قابــل 
مصــرف تشــخیص داده شــد. علیرضــا غیــور  مدیــر 
ــاد هــم   ــان شهرســتان نجــف آب شــبکه بهداشــت و درم
ــن  ــش از 327 کارت ــان بی ــرح بازرس ــن ط ــت: در  ای گف
انــواع تنباکــوی غیــر مجــاز میــوه ای و تاریــخ گذشــته در 

ــد. ــدوم  کردن ــن شهرســتان کشــف و مع ای

 اختتامیه جشنواره رضوی 
در حبیب آباد و کمشچه  

ــن  ــه دی ــوی در کتابخان ــنواره رض ــه جش ــم اختتامی  مراس
و دانــش حبیب آ بــاد و کتابخانــه مصبــاح الهــدی شــهر 

ــد.  ــزار ش ــچه برگ کمش
ــاب 10 قصــه از  ــادام از کت ــن مراســم قصــه درخــت ب در ای

ــده شــد. ــه الســام توســط کــودکان خوان امــام رضــا علی

از حرم تا قتلگه، زینب صدا می زد حسین...
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رئیس ستاد اقامه نماز:

تبلیغ دین نیازمند توجه بیشتر است 
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کوتاه اخبار 
شهر بافت مجهز به سیستم 

مانیتورینگ 
ــت:  ــت گف ــی و رانندگــی شهرســتان باف رئیــس راهنمای
مرکــز مانیتورینــگ و دوربین هــای نظــارت تصویــری 
ــس  ــی رئی ــرگرد مالی ــود. س ــدازی می ش ــت راه ان در باف
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی شهرســتان بافــت بــا 
اعــالم ایــن مطلــب گفــت: بــه منظــور کنتــرل تخلفــات 
حادثــه ســاز و ارتقــاء فرهنــگ رانندگــی شــهروندان 
ــای  ــس در تقاطع ه ــری پلی ــارت تصوی ــای نظ دوربین ه
اصلــی شــهر نصــب می شــودوی بیــان  کــرد: در کنتــرل 
الکترونیکــی تخلفــات رانندگــی احتمــال خطای انســانی 

ــد. ــش می یاب ــدت کاه ــه ش ب
رئیــس پلیــس راهــور شهرســتان بــا اعــالم اینکــه نصــب 
ایــن دوربین هــا در کاهــش تخلفــات بســیار مؤثــر 
می باشــد از شــهروندان خواســت از انجــام تخلفاتــی 
همچــون عبــور از چــراغ قرمــز ، توقــف روی خــط عابــر 
پیــاده، دور زدن ممنــوع، عــدم اســتفاده از کمربنــد 
ــوع،  ــل ممن ــف در مح ــا، توق ــراغ ه ــص چ ــی، نق ایمن
ــد  ــودداری نماین ــی خ ــرکات نمایش ــه و ح ــف دوبل توق

تولید 180 هزار تن ذرت علوفه ای 
در چهارمحال و بختیاری

جهادکشــاورزی  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
چهارمحــال و بختیــاری از تولیــد 180 هــزار تــن محصــول 
ذرت علوفــه ای طــی ســال زراعــی جــاری در ایــن اســتان 
خبــر داد. حمیدرضــا دانــش حمایــت دولــت یازدهــم در 
ــم  ــان رس( ک ــذر اصــالح شــده )زودرس و می ــع ب توزی
آب بیــن بهــره بــرداران، تغییــر روش آبیــاری ســنتی بــه 
نویــن تحــت فشــار را از عمــده دلیــل افزایــش کیفیــت 
و کمیــت محصــول ذرت علوفــه ای در اســتان ذکــر کــرد.

وی انجــام طــرح کاداســتر و یکپارچه ســازی اراضــی 
و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ترویجــی از ســوی 
کارشناســان ســازمان در زمــان مقــرر کاشــت، داشــت و 
ــوان  ــد عن ــش تولی ــل در افزای ــر دالی ــت را از دیگ برداش

ــرد. ک

 محرم، فرصتی برای 
معرفت شناسی است 

اســتاندار کرمــان گفــت: محــرم در واقــع فرصتــی بــرای 
ــی و معرفت شناســی اســت.  ــی فرهنگ تعال

رزم حســینی اســتاندار کرمــان در مراســم عاشــورای 
عــزت  ماهــان کرمــان گفــت:  بخــش  در  حســینی 
عــزاداران حســینی بایــد حفــظ شــود و محــرم در واقــع 
فرصتــی بــرای تعالــی فرهنگــی و معرفت شناســی 

ــت. اس
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه مهم تریــن اهــداف قیــام 
امــام حســین )ع( از جملــه امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر، گفــت: بــرای ادامــه دادن راه امــام حســین )ع( 

بایــد شــور و شــعور حســینی باهــم همــراه باشــد.

دوازدهمین گردهمایی گنجینه 
االسرارخوانی در سامان 

ــا  ــی ب ــرار خوان ــه االس ــی گنجین ــن گردهمای دوازدهمی
عنــوان همنوایــان عمــان ســامانی در زادگاه ایــن شــاعر 

ــزار شــد.  برگ
دوازدهمیــن گردهمایــی گنجینــه االســرارخوانی بــا عنوان 
همنوایــان عمــان ســامانی و بــا هــدف شــناخت اشــعار 
ایــن شــاعر در خصــوص واقعــه کربــال در حســینه ارشــاد 
ــوی  ــی از تابل ــخنرانی، رونمای ــد. س ــزار ش ــامان برگ س
عمــان ســامانی و قرائــت اشــعار عمــان  از بخش هــای 

ایــن گردهمایــی بــود.

بهره برداری از 2.5 کیلومتر از 
بزرگراه محور بروجن - لردگان

مدیرســاخت و توســعه راه هــای اداره کل راه و شهرســازی 
ــد  ــه جدی ــد دو طرف ــت: بان ــاری گف ــال و بختی چهارمح
مــورد بهره بــرداری و بانــد قدیــم در حــال اصــالح و 

ــت. ــازی اس بازس
ــرای احــداث 2.5  ــرد: ب ــار ک حســینعلی مقصــودی اظه
کیلومتــر و حــذف نقطــه پرحادثــه گردنــه گوشــنگلی 50 
میلیــارد ریــال اعتبــار هزینه شــده اســت. وی گفــت: 45 
ــر دیگــر از ســاخت بزرگــراه شــهرکرد - بروجــن  کیلومت
ــعه  ــاخت و توس ــده است.مدیرس ــی مان ــردگان باق - ل
راه هــای اداره کل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیاری 
ــه  ــزی ب ــتان های مرک ــک اس ــال ترافی ــا انتق ــزود: ب اف
جنــوب کشــور از ایــن اســتان، تبدیــل راه هــای اصلــی بــه 

ــت. ــی از ضرورت هاس ــراه یک بزرگ
مقصــودی ادامــه داد: در همیــن راســتا روزانــه 30 هــزار 
تــردد در محــور بروجــن بــه لــردگان بــه ســمت اســتان 
ــاال بــردن ایمنــی  خوزســتان ثبــت می شــود کــه بــرای ب
ترافیــک و کاهــش زمــان ســفر عملیــات بزرگــراه 
شــهرکرد - بروجــن - لــردگان بــا ســرعت در حــال 

ــت. ــام اس انج

ــران  ــا مدی ــدار ب ــان در دی محســن صادقی
برخــی شــرکت های حمــل و نقلــی اســتان 
یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه ســپهتن 
ــر  ــرانی در سراس ــاوگان اتوبوس ــر روی ن ب
کشــور امتحــان شــده و نتیجــه خوبــی هم 
بــه دنبــال داشــته، اظهــار داشــت: پــس از 
ــا در  ــامانه روی اتوبوس ه ــن س ــب ای نص
ــط  ــوادث مرتب ــور، ح ــف کش ــاط مختل نق
 بــا ایــن نــاوگان بســیار کمتــر شــده 

است.
ــب  ــه نص ــدف برنام ــا ه ــاط ب وی در ارتب
و  بــار  نــاوگان  روی  بــر  ایــن ســامانه 
ناجــا و ســازمان  نفت کش هــا، گفــت: 
ــج  ــاده ای، نتای ــل و نقل ج ــداری و حم راه
ــت و بســیار خــوب ســامانه ســپهتن  مثب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــاهده کردن را مش
برنامه ریــزی بــرای نصــب ســامانه بــر 

روی ناوگان هــا انجــام شــد.
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
ــرد:  ــان ک ــزد خاطرنش ــتان ی ــاده ای اس ج
بــه وســیله ایــن ســامانه، پلیــس تصویــر 
راننــده را مشــاهده می کنــد و همیــن 

موضــوع ســبب کاهــش تخلفــات رانندگان 
می شــود.

مزیت هــای  از  یکــی  بیــان کــرد:  وی 
دیگــر ایــن ســامانه ایــن اســت کــه 
مســئوالن شــرکت ها می تواننــد راننــده 
را بــه صــورت آنالیــن تحــت نظــر داشــته 
باشــند و در صورتــی کــه تخلفــی از جملــه 
ــن  ــتفاده از تلف ــا اس ــی ی ــواب آلودگ خ
بــه وی تذکــر  همــراه داشــته باشــد 
دهنــد، همچنیــن اگــر راننــده مســیر 

اشــتباهی را طــی کنــد، بــه راحتــی راننــده 
را آگاه ســازند.

ــپهتن  ــامانه س ــش س ــه نق ــان ب صادقی
در کنتــرل و کاهــش محســوس قاچــاق 
اشــاره کــرد و ادامــه داد: عــالوه بــر نصــب 
ســامانه درون خــودرو، پلیس راه هــا هــم 
ــامانه در  ــن س ــا ای ــط ب ــتگاهی مرتب دس
ــیدن  ــض رس ــه مح ــه ب ــد ک ــار دارن اختی
خــودرو بــه پلیــس راه اطالعــات بــه 
ســامانه پلیــس ارســال می شــود و در 
صورتــی کــه راننــده تخلفــی داشــته باشــد 

ــود. ــه می ش ــوی وی گرفت جل
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
جــاده ای اســتان یــزد افــزود: در صورتــی 
کــه راننــده در طــول مســیر تخلفــی 
ــازی نیســت کــه  نکــرده باشــد، اصــال نی
ــد  در پلیــس راه متوقــف شــود و می توان

ــد. ــه ده ــود ادام ــه راه خ ــی ب ــه راحت ب
ــالش  ــام ت ــه تم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــات و  ــش تصادف ــر کاه ــازمان ب ــن س ای
تلفــات رانندگــی و ارائــه خدمات مناســب 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  نــاوگان  بــه 

کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: الزم 
اســت کــه اقدامــات و هماهنگی هــای 
الزم در ارتبــاط بــا مســائل مختلــف از 
ــن  ــا قوانی ــامانه ب ــی س ــه هماهنگ جمل
ــرکت  ــه ش ــط، از جمل ــرکت های مرتب ش

ــود. ــام ش ــت انج نف
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
آغــاز  زمــان  یــزد،  اســتان  جــاده ای 
بــه نصــب ســامانه ســپهتن بــر روی 
ــاوگان حمــل نفــت و گاز را اول مهرمــاه  ن
ــی از  ــه داد: یک ــت و ادام ــال دانس امس
ــامانه  ــن س ــه ای ــائلی ک ــن مس اصلی تری
دنبــال می کنــد، ایمنــی راننــده اســت 
چــرا کــه راننــده بــا رعایــت درســت 
قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و رانندگــی 
در ابتــدا جــان خــود را از حــوادث حفــظ 

ــت. ــرده اس ک
وی ســواری کرایه هــا را یکــی دیگــر از 

ــرای نصــب ســامانه  ــدف ب ــای ه گروه ه
ســپهتن دانســت و خاطرنشــان کــرد: در 
ــدن  ــه وجــود آم ــری از ب راســتای جلوگی
مختلــف،  زمینه هــای  در  مشــکالت 
ــر روی  بحــث نصــب ســامانه ســپهتن ب
ــرار  ــر ق ــد نظ ــم م ــا ه ــواری کرایه ه س

ــت. ــه اس گرفت
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
جــاده ای اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــورت  ــت ص ــدم دریاف ــل ع ــه دلی االن ب
کرایه هــا،  ســواری  بــرای  وضعیــت 
آمــاری از نحــوه فعالیــت آنهــا وجــود 
نــدارد، افــزود: اجــرای ایــن طــرح بــرای 
محاســن  و  فوایــد  ســواری کرایه هــا 
بســیار زیــادی دارد و در صورتــی کــه 
ــدگان  ــرای رانن ــی ب ــه خوب ــای آن ب مزای
ایــن نــاوگان تشــریح شــود، بــه حتــم از 

می کننــد. اســتقبال  آن 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد: 

سامانه »سپهتن« بر روی ناوگان 
حمل سوخت یزد نصب می شود 

ــک  ــدازی ی ــد از راه ان ــازی میب ــه کاغذس ــل کارخان ــر عام مدی
ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــازی در ای ــدی کاغذس ــد تولی واح

ــد  ــازی میب ــه کاغذس ــن کارخان ــل ای ــر عام ــور مدی ــه پ خواج
ــارج وارد  ــذ را از خ ــن کاغ ــد کارت ــرای تولی ــدا ب ــت: در ابت گف
ــود  ــذ و س ــات کاغ ــه از ضایع ــتفاده بهین ــا اس ــد ام می کردن
بیشــتر از آن باعــث شــد تــا ایجــاد کارخانــه کاغذســازی 

ــم. ــدازی کنی راه ان
ــش از 95  ــازی بی ــه کاغذس ــن کارخان ــزود: ای ــور اف ــه پ خواج

ــدی انجــام شــد. ــان میب ــه همــت جوان درصــد آن ب
ــن  ــدات ای ــدازی تولی ــس از دو ســال راه ان ــرد: پ وی اشــاره ک
کارخانــه عــالوه بــر تأمیــن نیــاز کاغــذ بــرای واحــد مقواســازی 
خــود شــرکت50 درصــد تولیــدات آن هــم بــرای ســایر 

واحدهــای کشــور ارســال می شــود.

خواجــه پــور گفــت : بــا تولیــد ســاالنه 9 هزارتــن کاغــذ در ایــن 
ــدود  ــل ح ــه حداق ــی ک ــواد اولیه ای ــازی م ــذ س ــع کاغ مجتم
50 درصــدش در ابتــدا از خــارج وارد می شــد حــاال تمامــا 

ــود. ــد می ش ــی تولی ــد صنعت ــن واح ــذ در ای ــات کاغ ضایع
ــه اشــتغال  ــن زمین ــن واحــد همچنی ــدازی ای ــت: راه ان وی گف
ــال  ــه دنب ــتقیم ب ــر مس ــتقیم و غی ــورت مس ــر رو بص 130 نف

ــت. ــته اس داش
مدیــر عامــل ایــن کارخانــه کاغذســازی گفــت: در حــال حاضــر 
روزانــه تــا 35 تــن انــواع کاغــذ در انــدازه هــای مختلــف بــرای 

تأمیــن نیــاز کشــور تولیــد می شــود.
خواجه پــور ادامــه داد: تولیــدا ت ایــن کارخانــه درحــال حاضــر 
ــه  ــرای کشــور صرف ــون دالر ب ــش از 4 میلی ــزون بی ســاالنه اف

جویــی ارزی بــه همــراه داشــته اســت.

فاطمــه دانــش یــزدی مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
ــی  ــت: ط ــزد گف ــتان ی ــگری اس ــتی وگردش ــع دس صنای
ــد  ــزد رون ــی شــهر ی ــت جهان ســال جــاری و پــس از ثب
ورود گردشــگران خارجــی بــه  اســتان  یــزد افزایــش 
چشــمگیری داشــته، رونــدی کــه ضــرورت فراهم ســازی 
برخــی امکانــات ویــژه گردشــگری را ایجــاب می کنــد در 
همیــن ارتبــاط مســئوالن میــراث فرهنگــی اســتان یــزد 
ــژه  ــدازی تاکســی های وی ــه راه ان ــب ب طــی اقدامــی جال

ــد. ــادرت کرده ان ــگری مب گردش
صنعــت  اهمیــت  تأکیــد  ضمــن  یــزدی  دانــش 
ــتان  ــگری اس ــی گردش ــوص تاکس ــگری در خص گردش
ــی ها  ــدگان تاکس ــوم رانن ــه عم ــا ک ــت: از آنج ــزد گف ی
ــی  ــی و فرهنگ ــات تاریخ ــد و اطالع ــی نمی دانن انگلیس
ــه  ــی ب ــات مطلوب ــتند خدم ــد، نمی توانس ــی دارن ضعیف

گردشــگران خارجــی ارائــه کننــد، از همیــن رو ایــده 
راه انــدازی تاکســی های گردشــگری کــه راننــدگان آنــان از 
مهارت هایــی چــون تســلط بــه زبــان انگلیســی، آشــنایی 
ــی  ــط عموم ــتان و رواب ــی اس ــی فرهنگ ــار تاریخ ــا آث ب
ــان  ــد متقاضی ــرار ش ــرح و ق ــند، مط ــوردار باش ــاال برخ ب
ــر نظــر  ــن منظــور زی ــه ای ــه ای را ب ــار ماه دوره هــای چه
ــی  ــت گواه ــس از دریاف ــد و پ ــی بگذرانن ــراث فرهنگ می

ــوند. ــغول کار ش ــتان مش ــطح اس الزم در س
ــوص  ــزد در خص ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
افــزود:  یــزد  اســتان  تاکســی گردشــگری  نــاوگان 
ــه  ــت، ب ــواری و ون اس ــامل س ــه ش ــز ک ــی ها نی تاکس
آرم مخصــوص تاکســی توریســت مجهــز و همــه زیرنظــر 
ــه کار می شــوند.  ــس توریســتی واحــدی مشــغول ب آژان
راننــدگان نیــز لبــاس فــرم مخصــوص خواهنــد داشــت.

رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه رمــز 
مانــدگاری هشــت ســال دفــاع مقــدس اتــکای رزمنــدگان 
بــه خداونــد بــود، گفــت: احیــای امــر بــه معــروف و نهــی 
ــد.  ــگیری می کن ــی پیش ــیب های اجتماع ــر از آس از منک
ــان   ــل از حقوقدان ــی در همایــش تجلی محمــد رضــا حبیب
نمونــه بســیج حقوقدانــان اســتان یــزد بــا تســلیت ایــام 
ــدهللا  ــرت اباعب ــهیدان حض ــاالر ش ــید و س ــوگواری س س
دفــاع  هفتــه  امســال  داشــت:  اظهــار  الحســین)ع( 
ــود  ــان ب ــک زم ــرام در ی ــرم الح ــروع مح ــدس و ش مق
ــن فرصــت در راســتای شــناخت بیشــتر  ــد از ای ــا بای و م
 ایــن دو واقعــه و نــکات مشــترک آن بهــره گیــری 

نماییم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه رزمنــدگان ایــران در هشــت ســال 

ــمنان  ــر دش ــورایی براب ــه عاش ــا روحی ــدس ب ــاع مق دف
ــن  ــین)ع( بهتری ــام حس ــزود: ام ــد، اف ــتادگی کردن ایس
ــم  ــعی کنی ــد س ــتند و بای ــران هس ــردم ای ــرای م ــو ب الگ

ــم. ــر کنی ــرت نزدیک ت ــه آن حض ــود را ب خ
ــران  ــزود: ایثارگ ــزد اف ــتان ی ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ایــران در طــول ســال های جنــگ تحمیلــی دالورمردانــه از 
رهبــر و امــام خــود حمایــت کردنــد و بــا عمــل بــه فرامیــن 
حضــرت امــام خمینــی)ره( حتــی یــک وجــب از خــاک 

ــه دســت دشــمن ندادنــد. خودشــان را ب
حبیبــی رمــز ماندگاری هشــت ســال دفــاع مقــدس را اتکا 
بــه خداونــد دانســت وخاطرنشــان کــرد: یکــی از مهم ترین 
فرایضــی کــه در دیــن مبیــن اســالم بــه آن تأکیــد صــورت 

گرفتــه، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. 

فرمانــده نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از 
ابتــدای امســال تاکنــون 15 بانــد ســرقت خــودرو در اســتان 

منهــدم شــده اســت. 
ســردار غالمعبــاس غالمــزاده در تشــریح جزئیات دســتگیری 
دو ســارق و کشــف 6 دســتگاه پرایــد اظهــار داشــت: در پــی 
دریافــت خبــری مبنــی بــر ســرقت چنــد دســتگاه خــودروی 
پرایــد در شهرســتان شــهرکرد دســتگیری ســارق یــا ســارقان 
ــوران  ــتان و مأم ــی اس ــس آگاه ــان پلی ــتور کارآگاه در دس

فرماندهــی انتظامــی شهرســتان شــهرکرد قــرار گرفــت.
ــا انجــام کار اطالعاتــی  وی افــزود: در ایــن راســتا مامــوران ب
گســترده و بررســی شــگردهای ســرقت، موفــق به شناســایی 
ســارقان شــده و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در یــک 
عملیــات غافلگیرانــه آنهــا را در حیــن ســرقت دســتگیر کردند.

بختیــاری  و  چهارمحــال  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 

ــه  ــس ب ــی پلی ــی فن ــارقان در بازجوی ــرد: س ــان ک خاطرنش
ــه  ــد ک ــراف کردن ــد اعت ــودروی پرای ــتگاه خ ــرقت 6 دس س
متهمیــن جهــت اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضایــی 

معرفــی شــدند.
غالمــزاده از انهــدام 15 بانــد ســرقت خــودرو از ابتــدای ســال 
ــارق  ــر س ــزار و 100 نف ــت: ه ــر داد و گف ــون خب ــاری تاکن ج
ــی شــده اســت. ــل مقامــات قضای ــون دســتگر و تحوی تاکن

وی بــا بیــان اینکــه ســرقت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــا  ــورد ب ــت: برخ ــت، گف ــه اس ــش یافت ــتان کاه ــل در اس قب
ســارق و ســارقان در دســتور کار مامــوران فرماندهــی انتظامی 
اســتان قــرار دارد و از همشــهری های عزیــز درخواســت 
ــری از  ــت جلوگی ــی جه ــکات ایمن ــت ن ــن رعای ــم ضم داری
ســرقت خصوصــا ســرقت خــودرو هرگونــه مــوارد مشــکوک 

ــد. ــزارش کنن ــه ســامانه 110 پلیــس گ را ب

استانها

راه اندازی واحد تولیدی 
کاغذسازی در میبد

 راه اندازی تاکسی های ویژه گردشگری
 در استان یزد 

 احیای امر به معروف و نهی از منکر 
از آسیب های اجتماعی پیشگیری می کند 

۱۵ باند سرقت خودرو 
در چهارمحال و بختیاری منهدم شد 

کوتاه از استانها
خارج کردن توده 

از شکم خانم 80 ساله 
رئیــس بیمارســتان ســید الشــهداء)ع( فارســان از انجــام 
عمــل جراحــی موفقیت آمیــز خــارج نمــودن تــوده شــکمی 

در خانــم 80 ســاله خبــر داد. 
هــادی تقــوی نــژاد گفــت: خانــم 80 ســاله اهــل و ســاکن 
ــه بیمارســتان  ــا شــکایت درد مبهــم شــکمی ب باباحیــدر ب

سیدالشــهداء)ع( فارســان مراجعــه کــرده بــود.
ــکن  ــی اس ــی ت ــه در س ــی های اولی ــزود: در بررس  وی اف
انجــام شــده از شــکم و لگــن، تــوده بســیار بــزرگ داخــل 
شــکمی بــا منشــاء احتمالــی پانکــراس، روده بــزرگ، کلیه 

چــپ و یــا خلــف صفاقــی تشــخیص داده شــد.

کسب سه نشان برتر در لیگ 
طالیی دوومیدانی کشور 

ورزشــکاران چهارمحــال و بختیــاری ســه نشــان برتــر 
ــور را از آن  ــی کش ــی دوومیدان ــگ طالی ــی لی ــه نهای مرحل

ــد.  ــود کردن خ
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــکار اس ــرادی ورزش ــر م امی
ــان 3:4۷  ــت زم ــا ثب ــر، ب ــزار و 500 مت ــک ه ــاده ی در م
توانســت نشــان طــالی مرحلــه نهایــی لیــگ طالیــی 

دوومیدانــی کشــور را بــه دســت آورد.
در پرتــاب دیســک ایــن رقابت هــا هــم، محمــد صمیمــی 
بــا ثبــت رکــورد 5۷ متــر و 6۷ ســانتی متر، نشــان نقــره را 

بــر گــردن آویخــت.
محمــد ارزنــده دیگــر ورزشــکار چهارمحــال و بختیــاری نیز 
ــانتی متر،  ــر و 1۷ س ــت مت ــورد هف ــا رک ــول ب ــرش ط در پ

نشــان برنــز ایــن مســابقات را کســب کــرد.

 آغاز اجرای طرح 
»احسان حسینی« 

بــه  کمــک  منظــور  بــه  »احســان حســینی«  طــرح 
شــد.  آغــاز  بختیــاری  و  چهارمحــال  نیازمنــدان 

امــام خمینــی)ره( اســتان  امــداد  مدیــر کل کمیتــه 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: طــرح »احســان حســینی« 
بــرای جمــع آوری نــذورات مردمــی بــه منظــور کمــک بــه 
نیازمنــدان اســتان و تأمیــن معیشــت آن هــا بــا اســتفاده 
از ظرفیــت مســاجد، حســینیه ها، تکایــا و هیئت هــای 

ــود. ــرا می ش ــر اج ــرم و صف ــای مح ــی در ماه ه مذهب
وی افــزود: ســال گذشــته 6 میلیــارد و 300 میلیــون ریــال 
ــدی و   ــورت نق ــه ص ــینی ب ــان حس ــرح احس ــب ط در قال
ــک  ــتان کم ــدان اس ــان و نیازمن ــه مددجوی ــدی ب ــر نق غی

شــد.

جمع آوری خاطرات پیش کسوتان 
جهاد و شهادت در یزد 

ــاد  ــوتان جه ــازمان پیش کس ــس س ــو رئی ــردار برات ل س
و شــهادت بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزشــهای دفــاع 
مقــدس، جمــع آوری خاطــرات پیش کســوتان بــه صــورت 
ــن ســازمان  ــن برنامه هــای ای شــفاهی را یکــی از مهم تری

دانســت .
بــرات لــو افــزود: بــرای هماهنگــی و تعامــل بیشــتر بیــن 
پیش کســوتان در تالشــیم شــبکه ای بیــن ایــن افــراد 
ــای  ــم فعالیت ه ــر بتوانی ــر و مؤثرت ــا بهت ــم ت ــاد کنی ایج

ــم. ــال کنی ــان را دنب ــا آن ــط ب مرتب

پسته یکی از عمده ترین محصوالت 
باغی شهرستان خاتم 

یزدانــی رئیــس جهادکشــاورزی شهرســتان خاتــم بــا 
اشــاره بــه تولیــد 1200 کیلوگــرم پســته درهکتــار گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه وضعیــت ســال آوری در ســال گذشــته در 
باغــات شهرســتان خاتــم شــاهد بودیــم حــدود 20 درصدتــا 
ــان  ــا پای ــم ت ــم و امیدواری ــد داری 25 درصــد کاهــش تولی
ــول  ــن محص ــزار ت ــدود 30 ه ــزی ح ــت چی ــل برداش فص

پســته از باغــات شهرســتان برداشــت شــود. 
وی افــزود: پســته تولیــدی در ایــن شهرســتان در 55 
ترمینــال در ســطح شهرســتان فــراوری می شــود و در 
ــه بازار هــای خارجــی صــادر می شــود کــه بیــش  نهایــت ب
تولیــد کننــده  بهره بــردار دربخــش کشــاورزی  از 5000 

ــتند.  ــته هس پس

 طرح »نذر خون« در 
چهارمحال و بختیاری اجرا می شود 

مدیــرکل انتقــال خــون چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
هم زمــان بــا ایــام محــرم تــا اربعیــن حســینی طــرح 
نــذر خــون در چهارمحــال و بختیــاری اجــرا می شــود. 
ــی  ــمی آمادگ ــالم رس ــا اع ــدی ب ــک محم محمدمل
مرکــز اهــدای خــون در  مــاه محــرم اظهــار داشــت: 
ــدای  ــز اه ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــد ب ــزاداران می توانن ع
خــون از اول محــرم تــا اربعیــن، نــذر خــود را ادا کننــد. 

وی افــزود: طــرح بــزرگ نــذر خــون بــا شــعار »نــذر 
ــه، اهــدای خــون مســئوالنه«  خــون، تصمیــم آگاهان
و بــا رویکــرد اســتفاده صحیــح از ظرفیــت فرهنگــی 
ــان  ــف داوطلب ــه ص ــتن ب ــور پیوس ــه منظ ــردم ب م
اجــرا  صفــر  و  محــرم  مــاه  در  خــون   اهــدای 

می شود.

دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری از جــذب کامــل 
اســناد خزانــه اســالمی ابالغــی در ســال 

ــر داد. ــن اداره کل خب ــه ای 1395 ب
ــناد  ــرد: اس ــار ک ــی اظه ــن عبدالله تهمت
ــزار مالــی  ــوان اب ــه عن ــه اســالمی ب خزان
بهــادار  اوراق  بــازار  قانــون  موضــوع 
جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب ســال 
84 و بــا امضــای وزیــر امــور اقتصــادی 
و دارایــی صــادر و در تاریــخ سررســید آن 

تســویه می شــوند.
ــناد  ــن اس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
عمدتــًا در قبــال بدهی هــای دولــت 

بابــت طرح هــای تملــک دارایی هــای 
در  و  می شــوند  منتشــر  ســرمایه ای 
بــازار ســرمایه قابــل داد وســتد هســتند، 
افــزود: ایــن اســناد از پرداخــت هرگونــه 

ــتند. ــاف هس ــات مع مالی
دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
ــخ  ــر تاری ــالمی از نظ ــه اس ــناد خزان اس
سررســید به صــورت اســناد با سررســید 
بــا  اســناد  و  ســال  یــک  از  کمتــر 
ــا ســه ســال منتشــر  ــک ت سررســید ی
می شــوند، ادامــه داد: ایــن اســناد در 
تاریــخ سررســید بــه وجــه نقــد تبدیــل 

ــرای  ــه فرصــت مناســبی ب ــد ک می گردن
ــی  ــای عمران ــق پروژه ه ــرفت و رون پیش

ــت. ــتان اس اس
عبداللهــی بــا تأکیــد بــر اینکــه از محــل 
قانــون  در  اســالمی  خزانــه  اســناد 
ــغ 806  ــًا مبل ــال 95 مجموع ــه س بودج
ــه اداره کل  ــال ب ــون ری ــزار و 9۷1 میلی ه
ــال  ــی چهارمح ــادی و دارای ــور اقتص ام
ــده  ــالغ گردی ــص اب ــاری تخصی و بختی
مبلــغ  ایــن  از  اضافــه کــرد:  اســت، 
315 هــزار میلیــون ریــال اســناد خزانــه 
اســالمی کوتاه مــدت بــا سررســید کمتــر 
ــزار و 9۷1  ــغ 491 ه ــال و مبل ــک س از ی

ــالمی  ــه اس ــناد خزان ــال اس ــون ری میلی
ــاله  ــاله و دو س ــک س ــید ی ــا سررس ب
ــا  ــه ب ــد اســت ک ــدرت خری ــا حفــظ ق ب
پیگیری هــای بــه عمــل آمــده و تــالش 
دســتگاه های اجرایــی اســتان، ایــن 
مبلــغ بــه طــور کامــل جــذب شــده 

ــت. اس
اســاس  بــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ارزیابــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
بــا موضــوع مدیریــت بدهی هــا بــر 
ــای ســه شــاخص واگــذاری اســناد  مبن
خزانــه اســالمی، صــدور اوراق تســویه 
خزانــه و احصــا گــزارش بدهی هــا و 
مطالبــات دولــت و شــرکت های دولتــی، 
ایــن اداره کل توانســت در مجمــوع رتبــه 

ــد. ــب کن ــوری را کس ــر کش برت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

جذب اسناد خزانه اسالمی ابالغی در سال 9۵

،،
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
ــا بیــان اینکــه  جــاده ای اســتان یــزد ب
نــاوگان  روی  بــر  ســپهتن  ســامانه 
حمــل ســوخت یــزد نصــب می شــود، 
نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان و 
کاهش تخلفات رانندگی را از جمله 

ــن ســامانه دانســت.  ــای ای مزای

ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 961010683۷105844  شــماره پرونــده : 
960998683۷100902 شــما ره بایگانــی : 9609۷1  خواهــان خانــم 
ــده  ــه طرفیــت خوان ــر دادخواســتی ب ــد منوچه مــژده معظــم فرزن
آقــای منوچهــر معظــم فرزندعلــی بــه خواســته صــدور حکــم رشــد 
بــه درخواســت خواهــان تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
ــعبه 11  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه شهرس
ــی(  ــهید قدوس ــع ش ــان )مجتم ــتان اصفه ــواده شهرس دادگاه خان
واقــع در اصفهــان - خ میرفندرســکی )خ میــر( - حدفاصــل 
ــی -  ــهید قدوس ــی ش ــع قضای ــر - مجتم ــل می ــاال وپ ــاغ ب چهارب
طبقــه 1- اتــاق 105 ارجــاع و بــه کالســه 960998683۷100902 ثبت 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1396/08/13 ســاعت 8/30 صبــح 
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ــن شــده اســت. ب تعیی
ــه  ــی و درخواســت خواهــان و ب ــد عل ــر معظــم فرزن آقــای منوچه
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  ــون آیی ــاده ۷3 قان ــز م تجوی
ــت در  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن ــالب در ام انق
ــده پــس  ــا خوان ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت یکــی از جرای
ــن  ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط از نشــر آگه
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 

 را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 
گردد.  

م الــف 20404منشــی شــعبه 11 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهان 

) مجتمــع شــهید قدوســی ( ســید مصطفی حســینی رزوه 

آگهي ابالغ وقت رسیدگي 
ــعبه :  ــی ش ــماره بایگان ــده 9609986۷94400629 ش ــماره پرون ش
960630 خواهــان آقــاي فرامــرز رمضانــی گهرونــی فرزنــد ســیاوش 
دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده آقــاي مهــران اقبالــی زاده فرزنــد 
ــن شــعبه ارجــاع  ــه ای ــه ب ــه مطــرح ک ــه خواســته مطالب ســردار ب
و بــه شــماره پرونــده کالســه 9609986۷94400629 شــعبه 14 
حقوقــي شــوراي حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــهداي مدافــع 
حــرم ( ثبــت و وقــت رســیدگي مــورخ 1396/08/13 ســاعت 08:30 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده ۷3 قانــون 
آئیــن دادرســي مدنــي بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
در خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــي از جرایــد کثیــر 
االنتشــار آگهــي مــي گــردد تــا خوانــده ظــرف یــا مــاه پــس از تاریخ 
ــاني  ــالم نش ــن اع ــه وضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــي ب ــار آگه انتش
کامــل خــود، نســخه ثانــي دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 

وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. 
م الــف 19303.مســئول دفتــر شــعبه شــوراي حــل اختــالف شــعبه 
ــع  ــع مداف ــان )مجتم ــالف اصفه ــل اخت ــوراي ح ــي ش 14 حقوق

ــوري ــه ن حــرم( - عاطف

مزایده 
ــان در  ــالف اصفه شــعبه ســوم اجــرای احــکام شــورای حــل اخت
خصــوص پرونــده کالســه 91-5214 ش ج / ســوم لــه خانــم 
حبیبــه فرهــادی  علیــه رضــا براتیــان  حســین آبــادی  بــه آدرس 
اصفهــان خ ســعادت آبــاد  شــرکت غلــه بازرگانــی  بابــت محکــوم 
بــه و هزینــه هایــی اجرایــی  بــه مبلــغ 4۷4159816۷  ریــال 
ــاب  ــی یکب ــی اعالم ــه کارشناس ــرح نظری ــه ش ــی  ب ــوال توقیف ام
ــی  جــی  ــد از شــهرک صنعت ــاد  بع ــد آب ــع در آمرزی ــال واق ــاغ وی ب
مقابــل کافــی کــوال  روســتای آمرزیــد آبــاد  خیابــان توحیــد کوچــه 
صاحــب الزمــان  دارای دیــوار بلوکــی  اطــراف بــاغ بطول حــدود 11۷ 
ــه  و در قســمتهای خارجــی  ــا پالســتر ســیمان و تختــه مال متــر ب
ــگ  ــون  و رن ــرح مال ــوع  ط ــیمانبری  از ن ــذر هاس ــه گ ــرف ب مش
ــود  ــی  ورق  خ ــام  دو درب  پروفیل ــا بانضم ــر روی آنه ــزی  ب آمی
ــا  ــاختمان  ب ــر دارای  س ــذر  و نی ــده  در دو گ ــزی  ش ــگ آمی رن

مســاحت  حــدود 80 متــر مــر بــع  طبقــه همکــف  بــا درب هــای 
ــزی شــده  کــف ســالن  و  ــگ آمی ــی  شیشــه  خــود  رن پروفیل
ــا ارتفــاع  حــدود  1/2  ــه آشــپزخانه  ت آشــپزخانه  ســرامیک  بدن
ــه  متــر ســرامیک  و مابقــی  گــچ و رنــگ آمیــزی  شــده مجهزب
ــزی   ــت فل ــاختمان دارای کابین ــل  س ــر  در داخ ــتم  دزدگی سیس
هــود و کولــر آبــی  دارای انشــعابات  آب و بــرق  ایــوان  بــا کــف 
ــراه  ــه هم ــی ب ــرش بتن ــوک ف ــه بل ــک و در محوط ــرش موزائی ف
جــدول گــذاری  از نــوع آبشــاری  رنگــی  اقــدام شــده اســت  در 
ــه ســیمان کاری  ــا بدن ــاغ ســرویس  بهداشــتی  ب ــر ب ــع دیگ ضل
و تختــه مالــه و کــف فــرش ســرامیک دارای درب  پروفیلــی 
ــش داده  ــرامیک  پوش ــپری و  س ــی و س ــوع نبش ــقف از ن و س
شــده اســت  اســتخر بــا بدنــه  و کــف  ســیمانی و بــه مســاحت  
حــدود 24 متــر مربــع و عمــق حــدود 1/4 الــی 1/۷ متــر و زیــر 
زمیــن تعبیــه گردیــده اســت  دیگــر فضاهــا  درخــت کاری شــده 
و تامیــن آب بــاغ  بصــورت ســهمیه ای ازچــاه آب منطقــه تامیــن 
مــی گــردد بــا توجــه بــه موقعیــت  ملــک و کاربــری ، مســاحت  
ــال معــادل  ــر 1604500000 ری ــغ ب ــاغ بال ــان  ارزش ب عرصــه و اعی
یکصــد و شــصت میلیــون وچهارصــد و پنجــاه هــزار تومــان  
بــرآورد گردیــده اســت کــه مــورد اعتــراض  هیــچ یــک از طرفیــن  

ــده ای  در مــورخ  ــه اســت  در نظــر دارد  جلســه مزای ــرار نگرفت ق
96/4/25در ســاعت 10تــا 9  صبــح در محــل اجــرای احــکام واقــع 
در خیابــان آتشــگاه روبــروی پمــپ بنزیــن  ســاختمان شــماره 2 
دادگســتری برگــزار مــی گــردد طالبیــن شــرکت درجلســه  مزایــده 
مــی تواننــد  بــا واریــز ده درصــد ازمبلــغ پایــه بــه شــماره حســاب 
21۷1350205001 بانــک ملــی و ارائــه آن فیــش بــه اجــرای احــکام 
از امــوال بازدیــد  نماینــد  پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت برنده 

ــود .  مزایــده خواهــد ب
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــر اج ــف 1833۷ مدی م ال

ــان  اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960۷59 خواهــان محســن صفــری  
دادخواســتی مبنــی برمطالبــه  بــه طرفیــت محمــد گنجــی  تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز .... مــورخ  96/8/13 ســاعت 
8   تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
ــرازی  ــان خ ــذر اتوب ــار گ ــع در کن ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــع  ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س ــرزا طاه ــگاه و می ــن آتش مابی

ــعبه 52  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3  ش ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 

در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی 
شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.

ــل  ــورای ح ــعبه 52 ش ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 2041۷م ال ش
ــان ــالف اصفه اخت

ابالغیه
 : پرونــده  شــماره   9610106۷9۷200610  : ابالغنامــه  شــماره 
ــخ  ــی شــعبه : 960515 تاری 9609986۷9۷200515 شــماره بایگان
ــت  ــی : معرف ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب ــم 96/6/2۷مش تنظی
اســمعیل زاده  تــازه قشــالق فرزنــد اژدر  مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور  96/8/13 شــنبه ســاعت 16  حضــور اص خ ســجاد – خ 
ــاب روبــروی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان  ــه ارب آیــت ال
ــور : 16  ــاعت حض ــور 96/8/13  س ــخ حض ــالک 5۷ تاری ــا پ صب
ــت شــما در  ــه طرفی ــی ب ــو آقائ ــد عم ــوی محم در خصــوص دع
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
م الــف 20401 دفتــر شــعبه 42 مجتمــع  شــماره یــک شهرســتان 

ن  صفها ا



کوتاهسالمت6 اخبار 

فواید خندیدن هنگام تزریق واکسن! 
ــد،  کارشناســان در جدیدتریــن پژوهش هــای خــود دریافتن
لبخنــد زدن و شــاد بــودن هنــگام تزریــق واکســن آنفلوآنــزا 
می توانــد ســبب افزایــش خاصیــت محافظتــی دارو در بــدن 

شــود.
بــه گفتــه کارشناســان، خوشــحالی ســبب تقویــت سیســتم 
ایمنــی بــدن می شــود بــه همیــن دلیــل افــراد خوشــحال و 
مثبت اندیــش کمتــر از دیگــران در طــول زندگــی خــود دچــار 

ــاری می شــوند. بیم
براســاس ایــن پژوهــش خوشــحالی و شــاد بــودن در زمــان 
تزریــق دوز خفیــف از ویــروس مــرده بــه بــدن )در ترکیــب 
ــی و  ــطح ایمن ــدی س ــش ۱۴ درص ــبب افزای ــن( س واکس

ــود. ــتر می ش ــای بیش ــی بادی ه ــد آنت تولی
ــگاه  ــمندان دانش ــای دانش ــل پژوهش ه ــه حاص ــن یافت ای
ناتینگهــام انگلســتان بــرروی رابطــه خلق وخــو در اثربخشــی 

واکســن آنفلوآنــزا بــر بــدن اســت.
همــه ســاله بــا آغــاز فصــل پاییــز، افــراد ســالمند، کــودکان، 
زنــان بــاردار، افــراد مبتــا بــه ســرطان و ســایر بیمارانــی کــه 
دچــار ضعــف سیســتم ایمنــی بــدن هســتند تحــت نظــارت 
ــای  ــا درصــد ابت ــد ت ــزا بزنن ــد واکســن آنفلوآن پزشــک بای

آن هــا بــه ایــن بیمــاری کاهــش پیــدا کنــد.
ــه معنــی حفاظــت و ایمنــی صــد  البتــه تزریــق واکســن ب
درصــدی از بیمــاری نیســت، امــا می توانــد تاحــد زیــادی از 

بــروز آن جلوگیــری کنــد.
درکنــار تزریــق واکســن، رعایــت رژیــم غذایــی ســالم شــامل 
ــازه، انجــام ورزش منظــم، نوشــیدن  ــوه و ســبزی های ت می
مایعــات، مــواد پروتئینــی و لبنی کــم چرب، پوشــیدن لباس 
ــا  مناســب فصــل، خــودداری از تمــاس بــدون محافظــت ب
افــراد بیمــار، شستشــوی منظــم دســت ها و بهره گیــری از 
نــور خورشــید بــه میــزان کافــی می توانــد ســبب جلوگیــری 
از ابتــا بــه ایــن بیمــاری شــایع در فصل هــای ســرد ســال 

شــود.
کارشناســان هشــدار می دهنــد، ابتــا بــه آنفلوآنــزا در 
ســالمندان بســیار خطرنــاک اســت و می توانــد ســبب 
ابتــای آن هــا بــه عفونت هــای مزمــن ریــوی و مــرگ 

ــود. ــی ش ناگهان
ــری  ــدن ضعیف ت ــی ب ــتم ایمن ــالمند دارای سیس ــراد س اف
ــار  ــا دچ ــتر آن ه ــز بیش ــتند و نی ــان هس ــبت جوان ــه نس ب
بیماری هــای مزمــن و زمینــه ای هســتند بــه همیــن دلیــل 
ــرای  ــزا را ب ــن آنفلوآن ــد واکس ــه می کنن ــان توصی کارشناس

ــد. ــق کنن ــدن خــود تزری محافظــت از ب
کارشناســان هشــدار می دهنــد رعایــت نکــردن نــکات 
بهداشــتی و بــروز مــوج جدیــدی از آنفلوآنــزا در جهــان 
ــود  ــال ۱۹۶۸ ش ــد س ــه ای مانن ــه فاجع ــر ب ــد منج می توان
کــه در هنــگ کنــگ بیــش از یــک میلیــون نفــر در اثــر ایــن 

ــد. ــت دادن ــود را ازدس ــان خ ــاری ج بیم
کارشناســان بــا توجــه بــه منتشــر شــدن ویــروس در فضــا 
و پخــش شــدن آن در قاره هــای مختلــف بــه افــراد توصیــه 

می کننــد مراقبــت ســامت خــود باشــند.
نتیجــه تحقیــق در زمینــه رابطــه خلــق و خــو بــر موفقیــت 
بیشــتر تزریــق واکســن آنفلوآنــزا در مجلــه مغــز، اخــاق و 
ایمنی شناســی )Brain، Behavior and Immunity( بــه 

چــاپ رســیده اســت.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند
 اصل سى و ششم:  توجه به بهداشت 

كودك)2(
والديــن بايــد زمينه هــاى رشــد و خــود شــكوفايى فرزنــد 
را فراهــم كننــد تــا او بتوانــد مســائل و مشــكاتى را كــه 
ــر طــرف  ــا آنهــا مواجــه مى گــردد ب ــان زندگــى ب در جري

ســاخته و يــا بــا آنهــا ســازگاری يابــد. 
وظيفــه والديــن اين اســت كــه فضاى خانــه را سرشــار از 
آرامــش نماينــد در تمامــى برخوردهــا مراقــب باشــند كــه 
آرامــش و بهداشــت روانــى كــودك دچــار مشــكل نشــود.

كودكــى داراى بهداشــت روانــى ســالم اســت كــه 
ــه بزرگ ترهــا احتــرام كنــد، حقــوق  همه بعــدى باشــد، ب
ديگــران را رعايــت كنــد، بــه ديگــران آزار نرســاند، حــد و 
حــدود خــود را بشناســد، حســادت، بخــل، دروغگويــى، 
دزدى، پرخاشــگرى و ســوءظن نداشــته باشــد، منزوى و 
گوشــه گير نباشــد، بــا افــراد و مخصوصــا گــروه همســال 
بــه راحتــى ارتبــاط برقــرار كنــد، از بيــان حقيقت نهراســد، 
روحيــه شــاد و بــا نشــاط داشــته باشــد، مثبــت فكــر  كند 
ــد، يــأس، تــرس، دلهــره و اضطــراب  و مثبــت عمــل كن
در او راه نــدارد، اعتمــاد بــه نفــس دارد و بــه افــراد 
 خانــواده محبــت مــى ورزد و انســان هاى ديگــر را دوســت 

دارد. 
ــا  ــود ب ــرو ش ــى روب ــارهاى روان ــى و فش ــا ناراحت ــر ب اگ

ــد. ــدام مى كن ــا اق ــع آنه ــه رف ــبت ب ــت نس متان
نقــش پــدر و مــادر و مربــى در تأميــن بهداشــت جســمى 
و روانــى و ســامت جســم و جــان كــودك وصف ناپذیــر 
اســت، زيــرا هــر يــك از گفته هــا، نگاه هــا و عملكردهــاى 
ــد مخصوصــا در بهداشــت  ــى مى توان ــادر و مرب ــدر و م پ
روانــى كــودك مؤثــر باشــد. لــذا توجــه بــه ظرائف امــور از 
اهــم مســائل اســت. افــرادی كــه داراى بهداشــت روانــى 

ســالم هســتند خصوصيــات زيــر را دارنــد:
۱. خيلى با خود راحتند.

2. توانايى استفاده از استعدادهاى خود را دارند.
3. نســبت بــه عيــوب خــود )مخصوصا عيوب جســمانى( 

ــی دارند. آگاه
۴. آرام و متين هستند.

5. شوخ طبعند.
۶. اعتماد به نفس دارند.

ــا  ــزى را ب ــر چي ــى اند و ه ــتم ارزش ــك سيس 7. داراى ي
مى ســنجند. آن 

۸. نسبت به ديگران حسن ظن دارند.
۹. آنچه را بر خود مى پسندند براى ديگران مى پسندند.

۱0. كوشش مى كنند ديگران را دوست بدارند.
ــرام  ــران احت ــه هاى ديگ ــكار و انديش ــد، اف ــه عقاي ۱۱. ب

مى گذارنــد.
۱2. در مقابل ديگران احساس مسئوليت مى كنند.

و اگــر مــا فرزندمــان را بــه گونــه اى تربيــت كرديــم كــه 
ايــن خصوصيــات را داشــت در تربيــت موفــق بوده ايــم.

کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 

امروز دوشنبه 10 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 540 روزنامه

ترفیــع فرهنــگ ناشــنوایان، دانســته هایی 
از زبــان علــم و اشــاره، آگاهــی مقامــات و 
ــن  ــنوا و همچنی ــه ش ــت مداران جامع سیاس
ــر و  ــن قش ــتاوردهای ای ــردم از دس ــوم م عم
ــا  ــا آنه ــنوایان ب ــه ناش ــه جامع ــکاتی ک مش
روبــرو هســتند، از جملــه مــوارد مــورد توجــه به 

ــت. ــوش اس ــول خام ــه معل جامع
از مظلوم تریــن قشــر جامعــه  ناشــنوایان 
هســتند کــه پیش داوری هــای گنــگ، گــوش 
شکســته، ناقــص، بــی صــدا و... در مــورد آنهــا  
ــی  ــا یعن ــان آنه ــه زب ــنیده ایم و ب ــیار ش بس
زبــان اشــاره، بــی توجهــی شــده اســت. امــا بــا 
وجــود پیشــرفت های علمــی کــه در کشــورمان 
ــته ایم  ــزان توانس ــه می ــا چ ــت؛ ت رخ داده اس
ــوش را حــل  ــت خام ــن معلولی مشــکات ای

کنیــم.  
ناشــنوایان مظلوم تریــن افــراد جامعه هســتند 
ــه از  ــد و ن ــی برخوردارن ــان گویای ــه از زب ــه ن ک
نعمــت شــنوایی و اکثــرا نتوانســته اند کــه بــه 

ــازمان  ــس س ــند و از رئی ــود برس ــوق خ حق
بهزیســتی کشــور خواســتند کــه زبــان گویــای 
ــی،  ــل رحیم ــن را خلی ــند، ای ــنوایان باش ناش
نماینــده انجمــن خانــواده ناشــنوایان اصفهــان 

مــی گویــد.
 انجام 82 درصد پوشش غربالگری 

شنوایی سنجی
انوشــیروان محســنی بندپــی، رئیس ســازمان 
بهزیســتی کشــور هم معتقد اســت، ناشــنوایی 
یکــی از شــایع ترین معلولیــت مــادرزادی 
اســت کــه بهزیســتی در دولــت تدبیــر و امیــد 
اســتراتژی پیشــگیری، شناســایی بــه موقــع 
و مداخــات بــه هنــگام را در دســتور کار خــود 
ــه ۸2 درصــد،  ــه طــوری ک ــرار داده اســت؛ ب ق
پوشــش غربالگــری شنوایی ســنجی شــدند.

وی در ادامــه گفــت: 73 مرکــز غیردولتــی 
کــودکان کم شــنوا و ناشــنوا در 3۱ اســتان 
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــت می کن ــور فعالی کش
3 هــزار و ۱05 کــودک کم شــنوا و ناشــنوا از 

ــوند؛ 3  ــد می ش ــز بهره من ــن مراک ــات ای خدم
هــزار و ۶۸۹  دانشــجو ناشــنوا مــورد حمایــت 

مســتقیم بهزیســتی کشــور هســتند.
بنــد پی افــزود: اطاعــات 2۱5 هــزار فــرد دارای 
ــتی  ــامانه بهزیس ــنوایی در س ــت ناش معلولی
ــا  ــم ب کشــور ثبــت شــده اســت کــه امیدواری
ــوالن  ــت از حقــوق معل ــب الیحــه حمای تصوی
در مجلــس، زبــان اشــاره ثبــت رســمی شــود.

 ناشنوایی، معلولیت خاموش
نامیــده  خاموشــی  معلولیــت  ناشــنوایی 
می شــود کــه بیمــاری عفونــی مثــل )مننژیت، 
ســرخک، اوریــون و...( مواجهــه با ســروصدای 
ــده  ــل عم ــوش، عل ــاد،  و آســیب ســر و گ زی
ناشــنوایی هســتند کــه درصد بســیار زیــادی از 
ــق  ــق تشــخیص زودرس و از طری ــا از طری آنه
ــزون و...(  ــت حل ــمعک و کاش ــی )س جراح

ــل درمــان اســت.   قاب
هفتــه چهــارم ســپتامبر، هفتــه جهانــی 
ناشــنوایان نــام دارد و در سراســر دنیــا بــه 
ــمی  ــنوایان مراس ــت ناش ــبت بزرگداش مناس

می شــود. برگــزار 
بــه نقــل از فدراســیون جهانی ناشــنوایان هدف 
از برگــزاری روز جهانــی ناشــنوایان، ترفیــع 
فرهنــگ ناشــنوایان، دانســته هایی از زبان علم 
و اشــاره، آگاهــی مقامــات و سیاســت مداران 
ــردم از  ــوم م ــن عم ــنوا و همچنی ــه ش جامع

ــه  ــکاتی ک ــر و مش ــن قش ــتاوردهای ای دس
ــتند،  ــرو هس ــا روب ــا آنه ــنوایان ب ــه ناش جامع

ــت. اس

شناســایی ناشــنوایان در جامعــه، اختصــاص 
مســاعدت هایی بــه عنــوان امتیــاز بــه جامعــه 
ناشــنوایان بــا کمــک ســازمان ها و مؤسســات 
ــن  ــرای ای ــگان ب ــات رای ــه امکان ــه، ارائ مربوط
قشــر، آگاهــی عمــوم مــردم نســبت بــه 
خطراتــی کــه ایــن قشــر را تهدیــد می کنــد از 
طریــق پوســتر، جــزوه، اعامیــه، ســمینارهای 
ــه  ــوان از جمل ــم را می ت ــب عائ ــد و نص مفی
اهــداف بزرگداشــت روز جهانــی ناشــنوایان  از 
ــا  ــنوایان و ب ــی ناش ــن بین الملل ــوی انجم س
همــکاری فدراســیون اتحادیه هــای ناشــنوایان 

و همچنیــن اتحادیــه اروپایی ناشــنوایان عنوان 
کــرد.

 اولین معلم گل های خاموش در ایران
از  یکــی  )عســکرزاده(  باغچه بــان  جبــار 
خادمــان پرتــاش فرهنــگ ایــران و بــه معنــی 
واقعــی کلمــه معلــم بــود. زنده یــاد باغچه بــان 
در ســال ۱2۹۸شمســی آموزگاری را در دبستان 

احمدیــه مرنــد آذربایجــان آغــاز کــرد.
وی مؤســس اولیــن کودکســتان )باغچــه 
اطفــال( در تبریــز بــود. باغچه بان را بایــد اولین 
کســی دانســت کــه در ایــران، آموزش ســمعی 
ــور وارد ــی کش ــتگاه آموزش ــه دس ــری را ب  بص

 کرد.
ــم  ــر تعلی ــه فک ــار ب ــرای اولین ب ــان ب باغچه ب
ــدای  ــاد. در ابت ــنوا افت ــودکان ناش ــت ک و تربی
ــد،  ــرار می دادن کار همــه او را مــورد تمســخر ق
ــه  ــد ب ــق ش ــال موف ــک س ــی ی ــا وی ط ام
 ســه کــودک ناشــنوا خوانــدن و نوشــتن

بیاموزد. 
شــادروان باغچه بــان فعالیــت آموزشــی خــود 
را در شــهر شــیراز بــه مــدت ۶ ســال و بعــد از  

آن در  تهــران ادامــه داد.
باغچه بــان کتــب مختلفــی ازجملــه: کتاب های 
کــودکان )بابــا برفــی…(، کتــاب حســاب ویــژه 
ــته  ــه رش ــا را ب ــر و الل ه ــوزش ک ــاب آم و کت

تحریــر در آورده اســت

مصطفــی  فاطمــی  دندان پزشــک، در خصــوص اســتفاده از 
ــت  ــاده ای اس ــدان م ــت: خمیردن ــار داش ــا، اظه خمیردندان ه
ــی  ــه یک ــود ک ــتفاده می ش ــی در آن اس ــات متفاوت ــه ترکیب ک
از اصلی تریــن ترکیبــات آن پاک کننــده اســت، پاک کننــده 
ــر  ــات دیگ ــود. از ترکیب ــدان می ش ــردن خمیردن ــث کف ک باع
ــه  ــرد ک ــاره ک ــاینده آن اش ــواد س ــه م ــوان ب ــدان می ت خمیردن
از مــوادی مثــل اکســید ســیلیس و آلومینیــوم در آن اســتفاده 
ــده و  ــواد طعم دهن ــدان از م ــا خمیردن ــز اینه ــه ج ــود. ب می ش

ــت. ــده اس ــکیل ش ــری تش ــکل خمی ــرای ش ــده ب قوام دهن
ــتفاده از  ــای اس ــه ج ــع ب ــی مواق ــت: بعض ــه گف وی در ادام
ــوان  ــه عن ــوم ب ــا آلومینی ــای اکســید ســیلیس ی پاک کننده ه
افزودنــی از کربــن بــا منشــأ گیاهــی اســتفاده می کننــد، 
زغــال بــه همــان میزانــی کــه اثــر فیلترکنندگــی و اثــر جــذب 
ــرد را  ــن کارب ــم ای ــدان ه ــت در خمیردن ــمی را داراس ــواد س م

دارد؛ البتــه آن قــدری کــه مســواک زدن درســت و اصولــی در 
ــم نیســت. ــر مه ــد خمی ــم اســت برن ــدان مه ســامت دن

ــوص  ــتی در خص ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
خمیردندان هــای گیاهــی، بیــان کــرد: در مــواد تشــکیل دهنده 
خمیردنــدان طعم هایــی اســتفاده می شــود کــه خوشــایند 
ــای  ــا درصده ــی را ب ــواد افزودن ــا م ــر این ه ــاوه ب ــد، ع باش
مشــخص اســتاندارد شــده بــرای جلوگیــری از پوســیدگی بــه 

آن اضافــه می کننــد.
وی در ادامــه در مــورد ویژگــی خمیردندان هــای مناســب تأکیــد 
ــادی  ــردم ع ــرای م ــاید ب ــویم ش ــات ش ــر وارد جزئی ــرد: اگ ک
ــم  ــی بگویی ــه صــورت کل ــر ب ــا اگ ــل تشــخیص نباشــد، ام قاب
آنهایــی کــه از داروخانــه تهیــه می کنیــم دارای کیفیــت تقریبــًا 
ــدان  ــئله خمیردن ــر از مس ــاید اصلی ت ــتند و ش ــانی هس یکس

مناســب، مســواک زدن منظــم و دقیــق اســت.

پیمــان یوســفی آذر مدیــر دفتــر طــرح ملــی گیاهــان دارویــی 
اظهــار کــرد: 3 بســته پیشــنهادی  بوســیله جهــاد کشــاورزی 
بــرای حمایــت از تولیدکننــده  غــذای ســالم و ارگانیــک  ارائــه 
شــده کــه اولیــن  حــوزه آن بســته اجرایــی  در حــوزه گیاهــان 

دارویــی کشــور تهیــه و تدویــن شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه انجمــن گیاهــان دارویــی  ســعی در 
معرفــی  گیاهــان دارویــی  ســالم  دارد، افــزود: متأســفانه یــک 
ــود  ــالم وج ــی س ــان داروی ــن گیاه ــازار تأمی ــفتگی  در ب آش
دارد  و در حــال حاضــر ۱50 هــزار هکتــار از اراضــی  ایــران بــه 
گیاهــان دارویــی اختصــاص پیــدا کــرده اســت کــه در پایــان 
ــار در  ــزار هکت ــه 2۸3 ه ــد ب ــزان بای ــن می ــه ششــم ای برنام
پایــان برنامــه ششــم توســعه برســد  و یکــی از اهــداف بلنــد 

ــه گیاهــی در کشــورمان اســت. ــا توســعه 2۴ گون مــدت  م
ــم کــه در  ــد بگوی ــان اینکــه متأســفانه بای ــا بی یوســفی آذر ب

ــواد  ــوع م ــن ن ــد ای ــه تولی ــچ اســتانداردی  در زمین ــران هی ای
نــدارد و در عطاری هــا مــردم گیاهــان  دارویــی غیراســتاندارد  
می خرنــد  ، افــزود: در حــال حاضــر بیــش از ۱07 هــزار هکتــار 
ــز  ــار نی ــزار هکت ــران  در کشــور کشــت می شــود و 25 ه زعف
ســایر گیاهــان  دارویــی  و همچنیــن ۱7 هــزار هکتــار گل 

ــود. ــت می ش ــور کش ــر کش ــدی  در سراس محم
ــدا  ــد در ابت ــا بای ــالم،  م ــه س ــوزه تغذی ــه داد: در ح وی ادام
تولیدمــان  را بــر اســاس اصــول و قواعــد منظــم  انجــام دهیــم  
و بــر روی محصــوالت ارگانیــک  و ســالم  بایــد ســرمایه گذاری 

بیشــتری  صــورت بگیــرد.
وی یــادآور شــد: روش هــای فــرآوری گیاهــان دارویــی 
ــته  ــن کار را در بس ــا ای ــود و م ــتاندارد ش ــد اس ــور بای در کش
ــام  ــی  انج ــش خصوص ــت از بخ ــای حمای ــی در راه ه اجرای

ــم. داده ای

،،
قشــر  مظلوم تریــن  از  ناشــنوایان 
جامعــه هســتند کــه پیش داوری هــای 
ناقــص،  شکســته،  گنگ،گــوش 
بــی صــدا و... در مــورد آنهــا را بســیار 
شــنیده ایــم و بــه زبــان آنهــا یعنــی، 
زبــان اشــاره، بــی توجهــی شــده اســت

وجود آشفتگی در بازار گیاهان داروییویژگی های  یک خمیردندان خوب چیست؟

هم آوا با زبان اشاره؛

ناشنوایی؛ معلولیت خاموش

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

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی «

ــوم و  ــای اول و دوم و س ــات ه ــادره هی ــر آراء ص براب
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض چه
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان  مســتقر در واحــد 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک 
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 
ــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را  مــاه از تاری

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ب
۱.رای شــماره 5۴۶7۹-۱3۹۴/۱2/25 هیــأت ســوم 
آقــاي هیبــت الــه کرمــی کتکــی بــه شناســنامه شــماره  
7  كدملــي ۴۶2۱۹0۶۴۹۶ صــادره شــهرکرد فرزنــد  الــه 
کــرم  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت  ۱0۴.3۴  مترمربــع از پــاك شــماره ۶۸ 
اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــك 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی ربابــه بیــداداز
2.رای شــماره ۴۶55-۱3۹5/02/27 هیــأت اول آقــاي 
ســيد رســول صديقــي رهنانــي بــه شناســنامه شــماره 
۱7 كدملــي ۱2۸۶73۹۱۹5 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــين  شش ــيد حس س
از۱۹   ۴30فرعــي  شــماره  پــاك  مترمربــع   ۱۴3.20
اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك 
ــر  ــت صفحــه 3۹۴و3۹7 دفت ــان ازموردثب غــرب اصفه

ــاک ۴۱۱ ام
3.رای شــماره ۱552۹-۱3۹5/0۶/۱۴ هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــدی  ب ــر احم ــدا می ــید راه خ ــاي س آق
ــان  ــادره اصفه ــي ۴۶7۹۴۸۱57۹ ص ــماره  5 كدمل ش
فرزنــد خــداداد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
از پــاك شــماره 3۸۱      مســاحت 2۱۱.5  مترمربــع 
ــش۱۴  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از ۱3     اصل فرع
ازسندشــماره   اصفهــان  غــرب  ملــك  ثبــت  حــوزه 
اصفهــان  7 دفترخانــه   75/5/۱7 مــورخ   ۱3۴۴۹۸

۴.رای شــماره ۱۶۹2۹-۱3۹5/0۶/25 هیــأت چهــارم 
آقــاي ســید حســین میــر معصومــی   بــه شناســنامه 
شــماره 52۱2۱  كدملــي ۱2۸0۹۴۶۹۴۶ صــادره  اصفهان  
فرزنــد ســید قاســم  ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
ــماره   3۴0    ــاك ش ــع از پ ــاحت ۱37.۱3  مترمرب مس
ــش ۱۴   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  ۱3    اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان ازسندشــماره ۱0۹5۹۱ 

ــه ۱03 اصفهــان مــورخ 7۴/2/۱۶ دفترخان
5.رای شــماره ۱۶۹30-۱3۹5/0۶/25 هیــأت چهــارم 
ــماره 35۶  ــنامه ش ــه شناس ــوری ب ــراد منص ــاي م آق
ــرخ   ــد ف ــدن  فرزن ــادره فری ــي ۶2۱۹50۹03۱ ص كدمل
  ۱۸0 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ششــدانگ 
مترمربــع از پــاك شــماره  27۶۸    فرعــی از   ۱۸   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــك 
ــی  ــن علیخان ــمی  حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ
رنانــی     ازموردثبــت صفحــه ۱۹2      دفتــر ۸5       

ــاک ام
هیــأت   ۱3۹5/07/0۶-۱۸2۹5 شــماره  ۶.رای 

ســوم آقــای  حســین عباســی بهارانچــی     بــه 
شناســنامه شــماره    ۱3۹2  كدملــي  ۱2۸30۱37۶2  
صــادره  اصفهــان    فرزنــد  عبدالغفــار      ســه دانــگ 
ــه مســاحت      ــرگاه      ب ــاب  تعمی ــک ب از ششــدانگ ی
۶2۴.05    مترمربــع از پــاك شــماره   ۴52    فرعــی از  
۱3    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 
ــورخ   ــان از ســند شــماره  ۶۶302 م ــك غــرب اصفه مل

۸5/7/22  دفترخانــه 25  اصفهــان
ســوم  هیــأت   ۱3۹5/07/0۶-۱۸2۹7 شــماره  7.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی      ب ــادگاری بهارانچ ــدی ی ــای مه آق
شــماره  ۱۱23  كدملــي  ۱2۸30۱2502   صــادره  اصفهان  
فرزنــد  عبــاس    ســه دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب 
تعمیــرگاه  بــه مســاحت     ۶2۴.05   مترمربــع از پــاك 
شــماره  ۴52     فرعــی از  ۱3      اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 
از ســند شــماره  ۶۶302  مــورخ ۸5/7/22  دفترخانــه  

ــان 25 اصفه
۸.رای شــماره ۱۹75۶-۱3۹5/07/25 هیــأت چهــارم 
آقــای  عــزت الــه حبیبــی   بــه شناســنامه شــماره   ۴0۶  
كدملــي   ۴۱7۱27۶۴3۸   صــادره  الیگــودرز   فرزنــد  
نجــف قلــی           ششــدانگ یــک بــاب  خانــه    
ــماره  ــاك ش ــع از پ ــاحت   ۱2۱.53   مترمرب ــه مس ب
فرعــی از  ۶۸  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
ــمی   ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ح
ســید حســن شــادزی ازموردثبــت صفحــه  7۶  دفتــر  

332     امــاک
اول  هیــأت   ۱3۹5/0۹/02-232۹۶ شــماره  ۹.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــاي حســين اويســي كيخــا ب آق
اصفهــان  صــادره   3۶70۶3۴۸35 كدملــي   ۹۴5
ــاب  ــک ب ــگ ازششــدانگ ی ــي ســه دان ــد مرادعل فرزن
ســاختمان تجــاری مســکونی  بــه مســاحت   ۱0۴.30     

ــی از 5    ــاک شــماره  ۴2۴ و ۴2۶   فرع ــع پ ــر مرب مت
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
ــر ۹۹۴ ــه 520 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

اول   هیــأت   ۱3۹5/0۹/02-232۹7 شــماره  ۱0.رای 
خانــم معصومــه اويســي كنجــا بــه شناســنامه شــماره ۹ 
كدملــي ۱2۸۸7757۴۱ صــادره اصفهــان فرزنــد علــي 
ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری 
مســکونی  بــه مســاحت   ۱0۴.30     متــر مربــع پــاک 

ــع در  ــی واق ــی از 5   اصل ــماره  ۴2۴ و ۴2۶   فرع ش
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 7۱ دفتــر  7
دوم  هیــأت   ۱3۹5/0۹/۱5-2۴33۶ شــماره  ۱۱.رای 
خانــم اعظــم يــادگاري بهارانچــي بــه شناســنامه شــماره 
۱37۸ كدملــي ۱2۸30۱3۴۶0 صــادره اصفهــان  فرزنــد 

رجبعلــي 30 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک 
ــاحت 237.00 متــر مربــع  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب
پــاک شــماره  57 فرعــی از ۱۴   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر ۸3۸ ام ــه ۱7۸ دفت ــت صفح ــورد ثب م
دوم  هیــأت   ۱3۹5/0۹/۱5-2۴335 شــماره  ۱2.رای 
ــنامه  ــه شناس ــتاني ب ــوذن كوهانس ــي م ــاي مرتض آق
شــماره ۱ كدملــي ۱2۹0۱702۶۶ صــادره اصفهــان  فرزنــد 

رجبعلــي ۴2   حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یــک 
ــع  ــر مرب ــاحت  237.00 مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب
پــاک شــماره  57 فرعــی از ۱۴   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 3۱2  ام ــه ۴۸۸ دفت ــت صفح ــورد ثب م
۱3.رای شــماره 2۸5۱۹-۱3۹5/۱0/2۹ هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــتانی ب ــی کوهانس ــه خلیل ــم فاطم خان

ــان  ــادره اصفه ــي ۱2۸۹۹۴5۸۴5 ص ــماره ۱7 كدمل ش
فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
۴2۹.53 مترمربــع قســمتی از پــاك شــماره 7۶7 
فرعــی از ۱۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه 
ثبــت ملــك غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب سندشــماره 
بابــت صــداق  ۱50۹۱-۴۸.7.۸ دفتــر 77 اصفهــان 
مالــک ۴.5 ســهم از 5 ســهم ســه دانــگ مــی باشــد

۱۴.رای شــماره 27۶۴۸-۱3۹5/۱0/۱۸ هیــأت ســوم  
آقــای بهــزاد شــریفی بــه شناســنامه شــماره 2۱3 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱2۹0303۹۶7 كدملــي 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش رجبعل
۱7۴.20 مترمربــع از پــاك شــماره ۱35۸ فرعــی از 
ــت  ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ۱۸ اصل
ملــك غــرب اصفهــان  از ســند شــماره 7075۴ مــورخ 

اصفهــان  ۱۱2 دفترخانــه   ۹2/۹/۱۶
دوم  هیــأت   ۱3۹5/۱2/03-3۱۶۴۴ شــماره  ۱5.رای 
آقــاي اســماعيل جديــدي مقانــك بــه شناســنامه 
شــماره ۱۱7۸ كدملــي ۴۱7۱۸۹۱۱۸3 صــادره  الیگــودرز  
فرزنــد محمدابراهيــم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت ۱52 متــر مربــع پــاک شــماره ۶7 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــان از مالکیــت محمــد شــاه عائ اصفه
۱۶.رای شــماره 30550-۱3۹5/۱۱/23 هیــأت دوم آقاي 
ــماره ۱273۶5۸507  ــنامه ش ــه شناس ــري ب ــد باق احم
كدملــي ۱273۶5۸507 صــادره  اصفهــان فرزنــد اکبــر 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش 2 دان
ــه مســاحت ۱0۹ مترمربــع پــاك شــماره ۶۸  اصلــي  ب
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب 

اصفهــان از مالکیــت صدیقــه نهاونــدی
دوم  هیــأت   ۱3۹5/۱۱/23-305۴۹ شــماره  ۱7.رای 
ــه شناســنامه شــماره  خانــم رقيــه کاظمــي مشــکاني ب
۴7 كدملــي ۱2۶322۹۱۱5 صــادره  کاشــان فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه در ۴  دان ــدرت ال ق

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  ۱0۹    مترمربــع پــاك 
شــماره   ۶۸  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از مالکیــت صدیقــه 

ــدی نهاون
اول  هیــأت   ۱3۹5/۱2/2۱-333۴۱ شــماره  ۱۸.رای 
ــماره ۱۸۸7  ــنامه ش ــه شناس ــوي ب ــد پرت ــاي حمي آق
كدملــي ۱۸۸0۶۴۴7۱۱ صــادره شوشــتر  فرزنــد مجيــد 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۹۹.۶5 
مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از ۶۸ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
ــت  ــورد ثب ــادی م ــرام آب ــین زارع به ــت حس از مالکی

ــاک ــر ۴۸ ام ــه ۹3 دفت صفح
اول  هیــأت   ۱3۹5/۱2/۱۴-32۶۴۴ شــماره  ۱۹.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــي ب ــي فتحــي رنان ــاي رجبعل آق
55 كدملــي ۱2۸۹۸۸۱۴05 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــين شش حس

۱۹۹.۶ مترمربــع پــاک شــماره ۶07 و ۶۱2 و ۶۱۱ فرعــی 
از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد فتحــی رنانــی 

ــاک ــر 3۶۴ ام ــت صفحــه 3۱۹ دفت ــورد ثب م

ــم  ــأت اول خان ــماره 23۱0-۱3۹۶/0۱/3۱ هی 20.رای ش
ربابــه رجبــي بــه شناســنامه شــماره 50۴ كدملــي 
۶2۱۹3۸۱۸5۸ صــادره بوئيــن و مياندشــت فرزنــد علي 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت ۸2.۸0 مترمربــع پــاک شــماره 2۴۱۶ فرعــی 
از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت فاطمــه خاکــی رنانــی 

مــورد ثبــت صفحــه 333 دفتــر 3۹۶ امــاک
ــاي  ــأت اول آق ــماره 230۹-۱3۹۶/0۱/3۱ هی 2۱.رای ش
مصطفــي معصومــي بــه شناســنامه شــماره ۴37 
كدملــي ۶2۱۹3۸۱۱۸۱ صــادره بوئيــن و مياندشــت 
فرزنــد فامــرز ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت ۸2.۸0 مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  ۱۸ اصل ــماره 2۴۱۶ فرع ش
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیت 
فاطمــه خاکــی رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 333 دفتــر 

ــاک 3۹۶ ام
ــاي  ــأت اول آق 22.رای شــماره 2۱۹۸-۱3۹۶/0۱/30 هی
شــعبان مزروعــي ســبداني بــه شناســنامه شــماره 2۹۸ 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین ــي ۱۱۴۱۹0۸۴7۶ ص كدمل
صــادق ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره  32 اصلــی واقــع در  20۸.20 مترمرب
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت شــعبان مزروعــی ســبدانی از مالکی
اول  هیــأت   ۱3۹۶/03/03-5۱۹۶ شــماره  23.رای 
خانــم زينــب بابائيــان چيگانــي بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  فریــدن   ۱0 كدملــي ۱۱5۹۶7023۴ صــادره 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن شش حس
ــی از 27  ــماره 535 فرع ــاک ش ــع پ ۱2۴.۸5مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــد نــادری درباغشــاهی 

ــاک ــر ۱05 ام ــه ۴۶7 دفت ــت صفح ــورد ثب م
اول   هیــأت   ۱3۹۶/02/27-۴۶3۴ شــماره  2۴.رای 
خانــم اكــرم حيــدرزاده بــه شناســنامه شــماره ۱۸ 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱2۹0۴32۶۶۱ كدملــي 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان محمدرضــا ششــدانگ یــک ب
۱0۱.۹0 مترمربــع پــاک شــماره ۸5 فرعــی از ۱۶ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 5۱۸ دفتــر ۱0۶۸ امــاک

25.رای شــماره 3۸55-۱3۹۶/02/۱۸ هیــأت چهــارم 
آقــای قاســم امینــی هســنیجه بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــي ۱0۹203۸57۴ ص 2 كدمل
محمدعلــی  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
۱50 مترمربــع از پــاك شــماره  52  فرعــی از 27 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی جمشــید جعفریــان صدیــق 

ثبــت صفحــه 2۱3 دفتــر ۸25  امــاک
ســوم   هیــأت   ۱3۹۶/03/22-۶۸05 شــماره  2۶.رای 
ــنامه شــماره ۸۶۹  ــه شناس ــری  ب ــد جهانگی ــای اس آق
كدملــي ۱۱2۸۹5۴۹7۴  صــادره بلطــاق فرزنــد مســلم  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۹2.۸0 
مترمربــع از پــاك شــماره  فرعــی از ۶۸  اصلــی واقع در 
اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از 

ــرزا اســماعیل زارع ــک رســمی حــاج می مال
27.رای شــماره ۶۱5۶-۱3۹۶/03/۱۶ هیــأت چهــارم 
ــه  ــاهیوردی ب ــدی ش ــک محم ــه مل ــت ال ــای حج آق
شناســنامه شــماره ۹7۸ كدملــي ۶2۱۹۴۸3۶۶۹  صادره 
فریــدن فرزنــد اســداله  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره  فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت ۱۴۸.50 مترمرب مس

از  ۶7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت 
ملــك غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی محمدشــاه عائ
2۸.رای شــماره ۶۱۹5-۱3۹۶/03/۱۶ هیــأت چهــارم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــود نصراصفهان ــای محم آق
ــد  ــان فرزن ــي ۱2۸۴5750۴7 صــادره اصفه 57۸ كدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  شش حس
27۶.۹3 مترمربــع از پــاك شــماره 337   فرعــی از 7 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــك 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 

ــان ــه ۱03 اصفه ــورخ 7۹/۱2/۴ دفترخان ۱35۶2۸ م
2۹.رای شــماره 5۶۶۶-۱3۹۶/03/0۸ هیــأت دوم آقــاي 
مســعود زمانــي بــه شناســنامه شــماره ۱0 كدملــي 
۱2۸۸۹۶22۶۶ صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــي 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  باســتثناء بهــاء 
ــع  ــاحت  ۱37.30   مترمرب ــه مس ــی   ب ــه اعیان ثمنی
ــع در  ــي واق ــاك شــماره   5۴۱   فرعــي از 27   اصل پ
اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  
از  ســهم االرث عبدالرحیــم نــادری ورثــه خدیجــه 

ــاهی ــادری درباغش ن
30.رای شــماره 72۹۸-۱3۹۶/03/27 هیــأت اول آقــاي 
حســين جعفــري ولدانــي بــه شناســنامه شــماره ۹۹5 
ــد  ــهر فرزن ــي ش ــادره خمين ــي ۱2۸350۶۹0۴ ص كدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــا در  شش رض
۱2۶.0۴ مترمربــع پــاک شــماره ۹۹۸ فرعــی از 3۶ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
ــق  ــری طب ــی جعف ــت براتعل ــان از مالکی ــرب اصفه غ

اظهــار نامــه ثبتــی
3۱.رای شــماره 7۶5۹-۱3۹۶/03/30 هیــأت اول آقــاي 
ــه شناســنامه شــماره ۸20  ــي ب ــي زهران ــي کيان غامعل
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱2۸325737۸ كدملــي 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــي شش مصطف
225.۴۹مترمربــع پــاک شــماره  ۴ فرعــی از ۶ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات ۴۶7 و 7۴ دفاتــر ۶۱3 

ــاک و ۶0۴ ام
32.رای شــماره 7۶50-۱3۹۶/03/30 هیــأت اول آقــاي 
علــي رضــا نــادري در باغشــاهي بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــي ۱2۸۴7205۸۶ صــادره  اصفه 30۴ كدمل
كريــم ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری  اداری  

بــه مســاحت ۱55.27 مترمربــع پــاک شــماره 3۱ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت ابوطالــب کریــم زاده
اول  هیــأت   ۱3۹۶/03/30-7۶۴3 شــماره  33.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــام باشــي ب ــاي جمشــيد خي آق
ــد  ــان  فرزن ــي ۱2۸۴3۹۴30۱ صــادره اصفه ۸52 كدمل
فضــل الــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــی از  ــماره ۹۱ فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  3۶0 مترمرب مس
ــت  ــان بخــش ۱۴ حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 37 اصل
ــورخ  ــند 2۴۸۸۹ م ــماره س ــان بش ــرب اصفه ــک غ مل

۹0/7/۱2 دفترخانــه ۱37 اصفهــان
دوم  هیــأت   ۱3۹۶/03/۱۸-۶۴03 شــماره  3۴.رای 
آقــاي حســين غامــي بــه شناســنامه شــماره ۱۴ 
فرزنــد  چــادگان  صــادره   575۹7553۴۱ كدملــي 
بــه  ســاختمان  بــاب  یــک  ششــدانگ  ميرزاقلــي 

ــع پــاك شــماره 7۶0 فرعــي  مســاحت ۹5.۹5 مترمرب
از 2۶ اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت 
ملــك غــرب اصفهــان  از مالکیــت شــهناز پــور شــیروی 

ــاک ــر 520 ام ــه ۱73 دفت ــت صفح ــورد ثب م
دوم  هیــأت   ۱3۹۶/05/02-۱0573 شــماره  35.رای 
خانــم ربابــه كشــاني بــه شناســنامه شــماره ۹7۸ 
كدملــي ۱2۸۶۸۹۶5۴۱ صــادره اصفهــان فرزنــد ماشــاله 
دو دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

ــماره   ۴۸3    ــاك ش ــع پ ــاحت   ۱5۹   مترمرب ــه مس ب
فرعــي از   25 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان از ســند 270۹۹ مــورخ 
۱3۹۶/2/2۱ و 270۹۸ مــورخ ۱3۹۶/2/2۱ دفترخانــه 27۱ 

ــان اصفه

3۶.رای شــماره ۱057۴-۱3۹۶/05/02 هیــأت دوم آقــاي 
اصغــر جوانــي جونــي بــه شناســنامه شــماره ۶7 كدملــي 
۱2۹0۱۱323۸ صــادره اصفهــان فرزنــد حســن چهــار 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   ۱5۹   مترمربــع پــاك شــماره   ۴۸3   فرعــي 
از   25 اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت 
ملــك غــرب اصفهــان از ســند 270۹۹ مــورخ ۱3۹۶/2/2۱ 

و 270۹۸ مــورخ ۱3۹۶/2/2۱ دفترخانــه 27۱ اصفهــان
ــم  ــأت دوم خان 37.رای شــماره ۹۱50-۱3۹۶/0۴/۱7 هی
فاطمــه بيگــم پيامــي بــه شناســنامه شــماره 2۶7 
كدملــي 350075۸۶۱۴ صــادره بوشــهر فرزنــد ســيد 
ــک  ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــي س ــد عل محم
ــع  ــه مســاحت  ۱52.70    مترمرب ــاب   ســاختمان   ب ب
ــان بخــش   ــع در اصفه ــي واق ــاك شــماره   2۸   اصل پ
ــت از  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــك غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴  ح

ــی ــوادی کوجان ــد ج ــهم االرث وراث محم س
3۸.رای شــماره ۹۱۴۹-۱3۹۶/0۴/۱7 هیــأت دوم آقــاي 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــو ب ــي جعفرل ــه رضائ ــت ال نعم
فرزنــد  آبــاده  صــادره   2۴۱007۱3۹2 7273 كدملــي 
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــوض س ع
ــع پــاك  ــه مســاحت  ۱52.70    مترمرب ســاختمان   ب
ــش  ۱۴   ــان بخ ــع در اصفه ــي واق ــماره   2۸   اصل ش
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان مــورد ثبــت از ســهم 

ــی ــوادی کوجان ــد ج االرث وراث محم
3۹.رای شــماره ۱0۶2۹-۱3۹۶/05/03 هیــأت دوم خانــم 
ــي  ــماره ۱723 كدمل ــنامه ش ــه شناس ــري ب ــد امي ناهي
خليــل  فرزنــد  الیگــودرز  صــادره    ۴۸۴۹۸772۶5
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
ــع در  ــي واق ــاك شــماره ۶۸  اصل ــع پ ۱۴0.0۴   مترمرب
اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  
ــت  ــورد ثب ــادی م ــت رضــا رنجکــش عاشــق آب از مالکی

ــاک ــر 2۱۴ ام ــه ۱55 دفت صفح
۴0.رای شــماره ۹7۴۶-۱3۹۶/0۴/25 هیــأت دوم آقــاي 
كــرم الــه محمــدي ارمنــدي بــه شناســنامه شــماره ۱۶02 
ــد ســيف  ــردگان فرزن كدملــي ۴۶۶۸۹535۱2 صــادره ل
ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب الــه ششــدانگ یــک ب
ــع در  ــي واق ــماره   ۶۶   اصل ــاك ش ــع پ ۱27   مترمرب
اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

از مالکیــت حســن رزان
دوم  هیــأت   ۱3۹۶/0۴/2۴-۹7۱7 شــماره  ۴۱.رای 
ــماره ۱۱  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــي کريم ــاي محمدعل آق
ــد مهــدي  ــان فرزن ــي ۱2۸۹۸۱2055 صــادره اصفه كدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    
۱۶7.05  مترمربــع پــاك شــماره    ۶۸  اصلــي واقــع در 
اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان 

ــادی ــرام آب ــی به ــدی کریم ــت مه از مالکی

۴2.رای شــماره ۹۹۹7-۱3۹۶/0۴/27 هیــأت چهــارم 
خانــم زهــرا شــبانيان بــه شناســنامه شــماره ۴۱2 كدملي 

۴۶503۴0۹3۴ صــادره بروجــن فرزنــد صفــر علــي ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
شــماره2۴۹3  پــاك  از  قســمتی  مترمربــع   ۱22.۶5
فرعــي از۱۸ اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــك غ ــت مل ثب
رســمی محمدعلــی حیــدری کــه در ص ۸۶ دفتــر 550 

ــک میباشــد مال

ــارم   ــأت چه ــماره ۹۹۹5-۱3۹۶/0۴/27 هی ۴3.رای ش
آقــاي جهانگيــر اســدي بروجنــي بــه شناســنامه شــماره 
5۱ كدملــي ۴۶502۹۸۶۶0 صــادره بروجــن  فرزنــد 
حســين ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت ۱22.۶5 مترمربــع قســمتی از 

ــع  ــي واق ــي از۱۸ اصل ــماره2۴۹3 فرع ــاك ش پ
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ در اصفه

ــی  ــک رســمی محمدعل ــان مــع الواســطه از مال اصفه
ــد ــک میباش ــر 550 مال ــه در ص ۸۶ دفت ــدری ک حی
اول  هیــأت   ۱3۹۶/0۴/2۸-۱0۱۴۱ شــماره  ۴۴.رای 
آقــاي ســعيد رضائــي ســوداني بــه شناســنامه شــماره 
۱۱3000۶2۸۱ كدملــي ۱۱3000۶2۸۱ صــادره  خمینــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر شش ــد امي ــهر فرزن ش
مســاحت ۱35.0۶مترمربــع پــاک شــماره 3۴ اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ســودانی ــر رضائ ــت امی ــان از مالکی اصفه
ــارم  ــأت چه ــماره ۹۹50-۱3۹۶/0۴/27 هی ۴5.رای ش
ــماره ۱۱2  ــنامه ش ــه شناس ــري ب ــين امي ــاي حس آق
كدملــي ۱۱۹۸۸0۶۹۱5 صــادره  شــهرضا فرزنــد يدالــه 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ــع پــاک شــماره   ۶7  ــه مســاحت 23۴.70 مترمرب ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 

ــری یزدخواســتی ــت صغ ــان از مالکی ــرب اصفه غ
اول  هیــأت   ۱3۹۶/05/02-۱0۴۴3 شــماره  ۴۶.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــه معصوم ــي ال ــاي ول آق
و  بوئيــن  صــادره   ۶2۱۹37۹۹۸5 كدملــي   32۶
مياندشــت فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــاک شــماره 270۴  ــع پ ــه مســاحت ۶3.70 مترمرب ب
فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه ۱25 

ــاک ــر ۹۴7 ام دفت
اول  هیــأت   ۱3۹۶/0۴/۱7-۹۱32 شــماره  ۴7.رای 
ــماره 5۱03۱  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــام كلين ــم اله خان
كدملــي ۱2۸0۴000۱3 صــادره  اصفهــان فرزنــد فضــل 
ــه یــک  ســهم مشــاع از 5 ســهم ششــدانگ یــک  ال
ــاك  ــع پ ــاحت 235.۹0 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
شــماره 30 فرعــي از 2۶ اصلــي واقــع در اصفهــان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  از 
ــه ۱۹  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــه کلین ــل ال ــت فض مالکی

ــاک ــر 53 ام دفت
۴۸.رای شــماره ۹۱3۱-۱3۹۶/0۴/۱7 هیــأت اول آقــاي 
عليرضــا كلينــي بــه شناســنامه شــماره 20۶۹ كدملــي 
۱2۸5۸۴۸020 صــادره اصفهــان  فرزنــد فضــل الــه دو 
ســهم مشــاع از 5 ســهم ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    
بــه مســاحت   235.۹0   مترمربــع پــاك شــماره   30   
فرعــي از    2۶  اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  
حــوزه ثبــت ملــك غــرب اصفهــان  از مالکیــت فضــل 

الــه کلینــی مــورد ثبــت صفحــه ۱۹ دفتــر 53 امــاک
اول  هیــأت   ۱3۹۶/0۴/۱7-۹۱33 شــماره  ۴۹.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــي ب ــین  كلين ــاي اميرحس آق
3523 كدملــي ۱2۸۶۱2۸3۹0 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه دو ســهم مشــاع از 5 ســهم    ششــدانگ  فضــل ال
یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت   235.۹0   مترمربع 
ــع  ــي واق ــي از    2۶  اصل ــماره   30   فرع ــاك ش پ
ــرب  ــك غ ــت مل ــوزه ثب ــش  ۱۴  ح ــان بخ در اصفه
ــت  ــورد ثب ــی م ــه کلین ــت فضــل ال ــان  از مالکی اصفه

ــاک ــر 53 ام ــه ۱۹ دفت صفح
50.رای شــماره ۹۹5۹-۱3۹۶/0۴/2۶ هیــأت اول  آقــاي 

علــي رضــا نــادري در باغشــاهي بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــي ۱2۸۴7205۸۶ ص 30۴ كدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم س كري
ــاحت ۹7.0۶  ــه مس ــل ب ــکاری اتومبی ــرگاه صاف تعمی
مترمربــع پــاک شــماره 3۱ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــم زاده ــب کری ــت ابوطال مالکی
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ــای  ــأت اول آق ــماره 9960-1396/04/26 هی 51.رای ش
ســعید محمــدی جوزدانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1280924020 ص 49840 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــین س حس
تعمیــرگاه صافــکاری اتومبیــل بــه مســاحت 97.06 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 31 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــم زاده ــب کری ابوطال
اول  هیــأت   1396/04/28-10140 شــماره  52.رای 
شــماره  شناســنامه  بــه  اکبریــان  احمدرضــا  آقــای 
257 کدملــی 1290075662 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش رجبعل
199.72مترمربــع پــاک شــماره 3138 فرعــی از 18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت خانــم عــزت حســینی رنانــی 

ــاک ــر 204 ام ــه 33 دفت ــت صفح ــورد ثب م
اول  هیــأت   1396/04/28-10135 شــماره  53.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــه عباســی ولدان ــم فاطم خان
88 کدملــی 1290144745 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب حســینعلی ششــدانگ ی
131.74 مترمربــع پــاک شــماره 998 فرعــی از 36 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت براتعلــی جعفــری مــورد  

ــه ــار نام ــق اظه طب
ســوم  هیــأت   1396/05/05-10816 شــماره  54.رای 
آقــای محمــود بیرقــی بــه شناســنامه شــماره 189 
کدملــی 1287738850 صــادره اصفهــان فرزنــد شــیرزاد 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 159.10 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از68 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــادی ــرام اب ــین زارع به ــمی حس رس
ســوم  هیــأت   1396/05/07-10872 شــماره  55.رای 
ــماره 12  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی دهچ ــر کابل ــای امی آق
کدملــی 1289922421 صــادره اصفهــان فرزنــد نظرعلــی 
بــه  از ششــدانگ یکبــاب خانــه  دو دانــگ مشــاع 
ــی  ــاک شــماره 29 فرع ــع پ مســاحت 324.20 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از10 اصل
ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی نظــر علــی کابلی 

ــت ــای ثب ــب تقاض بموج
ســوم  هیــأت   1396/05/07-10874 شــماره  56.رای 
شــماره  شناســنامه  بــه  عزیــزی  مرضیــه  خانــم 
ــان  ــادره اصفه ــی 1272294196 ص 1272294196 کدمل
فرزنــد محمــد چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 324.20 مترمربــع پــاک شــماره 29 
ــوزه  ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از10 اصل فرع
ــند 89758  ــب س ــان  بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

مــورخ 93/12/20 دفتــر 25 اصفهــان
ســوم  هیــأت   1396/05/05-10828 شــماره  57.رای 
آقــای ســیدکمال احمــدی شــیخ شــبانی بــه شناســنامه 
ــان  ــی 4620922463 صــادره اصفه شــماره 1735 کدمل
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  ســیدجمال  فرزنــد 
ــع پــاک شــماره185 فرعــی  مســاحت 196.53 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از40 اصل
ــی  ــاج تق ــمی ح ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــی مزروع
58.رای شــماره 10960-1396/05/08 هیــأت ســوم آقای 
ســیدمرتضی عــاء الدینــی حبیــب آبــادی به شناســنامه 
شــماره 31 کدملــی 6609781990 صــادره برخــوار فرزنــد 
سیدعبدالحســین ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت 
349 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از67 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از مالــک رســمی محمــد بیــات 
ســوم  هیــأت   1396/04/08-8370 شــماره  59.رای 
بــه  شــبانی  احمــدی شــیخ  منصــور  آقــای ســید 
ــادره  ــی 4623117677 ص ــماره 31 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــود شش ــید محم ــد س فرزن
ــی از34  ــاک شــماره فرع ــع پ مســاحت 193.1 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــان از مالــک رســمی حســن شــاه ســنایی  غــرب اصفه

مــورد ثبــت ص 297 دفتــر 951
ســوم  هیــأت   1396/04/14-8922 شــماره  60.رای 
خانــم طیبــه نجــم مبــارک بــه شناســنامه شــماره1073 
کدملــی0044357931 صــادره تهــران فرزنــد احمــد 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 81 مترمربــع 
از پــاک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی علــی 

ــه پارچــه اصغــر فردوســی کول
61.رای شــماره 8912-1396/04/14 هیــأت ســوم زهــراء 
کوشــکیان اصفهانــی   بــه شناســنامه شــماره  248 
کدملــی 1285728051     صــادره اصفهــان   فرزنــد زیــن 
العابدیــن     ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت 
417.86   مترمربــع از پــاک شــماره 78    فرعــی از40  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان   ازموردثبــت صفحــه  433    دفتــر 

ــاک 478   ام
62.رای شــماره 8520-1396/04/11 هیــأت ســوم آقــای 
احمــد مومــن زاده خولنجانــی بــه شناســنامه شــماره 15 
ــد محمــد  کدملــی 5419455293 صــادره مبارکــه فرزن
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 209 مترمربــع در 
قســمتی از پــاک شــماره 31 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی احمــد ســلیمی بابوکانــی فرزنــد علــی
ســوم  هیــأت   1396/04/31-10262 شــماره  63.رای 
آقــای پیمــان کشــاورزی   بــه شناســنامه شــماره 5575  
تهــران  فرزنــد   کدملــی    0062498967  صــادره  
حســینعلی   ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت   
ــی از16   ــماره 327    فرع ــاک ش ــع از پ 152.1 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــر1075     ــت صفحــه  218    دفت ــان ازموردثب غــرب اصفه

امــاک
ســوم  هیــأت   1396/04/31-10257 شــماره  64.رای 
آقــای رســول تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 
6  کدملــی 1290368538 صــادره جــروکان   فرزنــد 
ــه  بــه مســاحت   حســین    ششــدانگ یــک بــاب  خان
173  مترمربــع از پــاک شــماره     فرعــی از 44 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان ازمالــک رســمی رضــا و حســین تیمــوری 
جروکانــی ازموردثبــت صفحــه 243و249  الــی 249   

ــاک ــر 238   ام دفت
ســوم  هیــأت   1396/04/31-10259 شــماره  65.رای 
آقــای اکبــر جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 
7 کدملــی 1290004511 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 211.40 مترمربــع 
پــاک شــماره 102 فرعــی از13 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
ــت  ــاری بموجــب تقاضــای ثب ــان نث ــاس ج رســمی عب

مالــک میباشــد
66.رای شــماره 11362-1396/05/12 هیــأت دوم خانــم 
صدیقــه ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 7 
کدملــی 1289845581 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
52.86   مترمربــع پــاک شــماره    1730 و 464  فرعــی 
از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ــع   ــر مرب ــدار 36.90 مت ــان مق ــک غــرب اصفه ــت مل ثب
از مالکیــت مصطفــی علــی شــیخی دره بیــدی صفحــه 
318 دفتــر 264 امــاک  و مقــدار 15.96 متــر مربــع از 

ــی ــی برزان ــی رضائ ــت مصطف مالکی
ســوم  هیــأت   1396/03/31-8133 شــماره  67.رای 
آقــای محمــد حســین هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  داران  صــادره   6219631714 کدملــی   2017
ــع  ــاحت 131.83 مترمرب ــه مس ــدانگ  ب ــم شش ابراهی
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از66 اصل ــماره فرع ــاک ش پ
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــاری ــین ذوالفق ــماعیل و حس ــی و اس عل
ســوم  هیــأت   1396/03/31-8137 شــماره  68.رای 
ــه شناســنامه شــماره 17433  آقــای عمــران کاظمــی ب
ــد  ــد محم ــان فرزن ــی 1292091479 صــادره اصفه کدمل
 344.72 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
ــع  ــی واق ــی از9 اصل ــماره227 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــی 139520302025001187 ــماره الکترونیک ــب ش بموج

ســوم  هیــأت   1396/03/31-8136 شــماره  69.رای 
ــماره 29  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن فاتح ــای فخرالدی آق
کدملــی 1170842852 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ششــدانگ ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
 1 از  فرعــی   1156 شــماره  پــاک  مترمربــع   18.95
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــان بخش14ح ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی منــور مداحیــان در ص 

دفتــر 593 311و316 
70.رای شــماره 8119-1396/03/31 هیــأت ســوم  آقای  
ــی  ــماره 907 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر رضای منوچه
1283291428 صــادره اصفهــان فرزنــد امیــر ششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 257.88 مترمربــع پــاک 
ــان بخــش14 حــوزه  ــی واقــع در اصفه شــماره 34 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ص 395 دفتــر 193 

مالــک مــی باشــد
ســوم  هیــأت   1396/03/30-7878 شــماره  71.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــه قاس ــت ال ــای حکم آق
1309 کدملــی 1818964953 صــادره آبــادان فرزنــد 
کریــم ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 206.61 
مترمربــع پــاک شــماره 320 فرعــی از 7 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــد ــک میباش ــر 496 مال در ص 188 دفت
ســوم  هیــأت   1396/03/30-7651 شــماره  72.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاوان ب ــری ج ــزت اکب ــم ع خان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283045362 ص 2216 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش محمدعل
از16  فرعــی  شــماره480  پــاک  مترمربــع   75.94
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــان بموجــب ســند  انتقــال 14498 مــورخ  غــرب اصفه

92.3.18 مالــک میباشــد
ســوم  هیــأت   1396/04/14-8916 شــماره  73.رای 
آقــای  محمدرضــا غامــی دنارتــی  بــه شناســنامه 
شــماره 29  کدملــی 1290445982 صــادره خمینــی 
شــهر   فرزنــد   غامرضــا  ششــدانگ یــک بــاب خانــه   
بــه مســاحت 295.57   مترمربــع از پــاک شــماره     
فرعــی از34  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی صغــرا علــی 

ــی رنان
ســوم  هیــأت   1396/04/14-8941 شــماره  74.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی رنان ــم مقیم ــای ابراهی آق
اصفهــان    صــادره    1290825149 428  کدملــی    
فرزندعبــاس     ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه 
مســاحت215.07    مترمربــع از پــاک شــماره 441    
فرعــی از19  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  کــه بموجــب خاصــه 
معاملــه 86240 مــورخ 95/8/3 دفتــر 112 اصفهــان 

ــد ــی باش ــک م مال
ســوم  هیــأت   1396/04/14-8924 شــماره  75.رای 
ــماره    ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــری رنان ــد کبی ــای احم آق
کدملــی   1270513389   صــادره  اصفهــان  فرزنــد 
محمدعلــی    ششــدانگ یــک بــاب خانــه   به مســاحت  
133  مترمربــع از پــاک شــماره 3598    فرعــی از 18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــاک  ــر 432 ام ــب ص 154 دفت ــان بموج ــرب اصفه غ

مالــک میباشــد
ســوم  هیــأت   1396/04/17-9160 شــماره  76.رای 
ــنامه  ــه شناس ــیچانی ب ــور س ــاح پ ــی ف ــای مرتض آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1288779070 ص ــماره 342 کدمل ش
فرزنــد عبدالمحمــد ششــدانگ مســکونی بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره 541 فرعــی از27 اصلــی  155 مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی خدیجــه نادری 

ــاهی درباغش
77.رای شــماره 10253-1396/04/31 هیــأت ســوم  
آقــای محمــود حیــدری بــه شناســنامه شــماره 2 کدملی 
ششــدانگ  جعفــر  فرزنــد  صــادره   5659572979
یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 35 مترمربــع پــاک 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از28 اصل ــماره فرع ش
ــان مــع الواســطه از  ــک غــرب اصفه ــت مل 14حــوزه ثب

ــی ــی کوجان ــماعیل رضائ ــک رسمیاس مال
ســوم  هیــأت   1396/05/16-11982 شــماره  78.رای 
آقــای عباســعلی شــیرانی بــه شناســنامه شــماره 1157 
ــر  ــد صف ــان فرزن ــی 1285478207 صــادره اصفه کدمل
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ــماره282و295  ــاک ش ــع پ ــاحت 268.90 مترمرب مس
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از11 اصل فرع
ــند 46945  ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
مــورخ 58/1/16  دفتــر 77 و 63898 مــورخ 66/3/14 

ــان ــام متقاضی ــه ن ــر 36  ب دفت
ســوم  هیــأت   1396/05/16-11983 شــماره  79.رای 
خانــم فــرح شــیرانی بــه شناســنامه شــماره 105 کدملــی 
1285605055 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره282و295 فرعــی از11  268.90 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان بموجــب ســند 46945 مــورخ 58/1/16  
دفتــر 77 و 63898 مــورخ 66/3/14 دفتــر 36  بــه 

ــام متقاضیــان ن
80.رای شــماره 12373-1396/05/21 هیــأت ســوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــور  ب ــح پ ــه صال ــی ال ــای ول آق
7 کدملــی 5759636367  صــادره فریــدن فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  شش حس
124.43 مترمربــع از پــاک شــماره 3455   فرعــی 
از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــت  ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

صفحــه 280 دفتــر 435  امــاک
هیــأت ســوم  81.رای شــماره 1396/05/21-12357 
آقــای مصطفــی مارانــی بــه شناســنامه شــماره 96 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290399281  ص کدمل
احمــد  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  
216.84 مترمربــع از پــاک شــماره 914   فرعــی از  16 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 
24810 مــورخ 88/4/10 دفترخانــه 105 اصفهــان

ســوم  هیــأت   1396/05/21-12371 شــماره  82.رای 
آقــای مجتبــی شــیخ االســامی باباشــیخعلی بــه 
شناســنامه شــماره 39641 کدملــی 1280821981  صادره 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــال  شش ــد کم ــان فرزن اصفه
بــه مســاحت 226.50 مترمربــع از پــاک شــماره 434 
فرعــی از 24 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــوق از  ــک رســمی ف ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ســند شــماره 15973 مــورخ 84/9/1 دفترخانــه 105 

ــان اصفه
هیــأت   1396/04/14-8945 شــماره  83.رای 
شناســنامه  بــه  مهــدوی   عبدالــه  آقــای   ســوم  
شــماره60   کدملــی 5499564787 صــادره نجــف 
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــعبان شش ــاد فرزندش آب
شــماره 28  پــاک  از  مترمربــع  مســاحت97.90    
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عبدالحســین محمــدی 

کوجانــی
84.رای شــماره 12654-1396/05/24 هیــأت ســوم 
آقــای عبدالــه بهمــن زیــاری  بــه شناســنامه شــماره 61 
کدملــی 5759633228  صــادره فریــدن فرزنــد احمــد  
ششــدانگ یــک بــاب تعمیــرگاه ماشــین بــه مســاحت 
35.75 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از  68 اصلــی 
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالــک رســمی  مهــدی کریمــی بهــرام آبــادی 

ثبــت صفحــه 205  دفتــر 199  امــاک
85.رای شــماره 12655-1396/05/24 هیــأت ســوم 
آقــای مرتضــی شــاه ســنایی  بــه شناســنامه شــماره 21 
ــد حســین  ــران فرزن ــی 1290260028  صــادره گنی کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 75.80 
ــی  ــاک شــماره 268   فرعــی از 13  اصل ــع از پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــاک ــر 23  ام ــه 365  دفت ــت صفح ــان ثب اصفه
86.رای شــماره 12659-1396/05/24 هیــأت ســوم 
خانــم تــوران ایهامــی بــه شناســنامه شــماره 329 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285286545 کدملــی 
اســماعیل ســه دانــگ از  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 256.85 مترمربــع از پــاک شــماره 3312   
فرعــی از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر 320  ام ــه 112  دفت صفح
87.رای شــماره 12658-1396/05/24 هیــأت ســوم 
آقــای ســیدعلی موســوی زاهــد  بــه شناســنامه شــماره 
822  کدملــی 1285221321   صــادره اصفهــان   فرزنــد 
سیدحســن  ســه دانــگ مشــاع  ازششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 256.85  مترمربــع از پــاک 
شــماره 3312   فرعــی از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی فــوق درثبــت صفحــه 112   دفتــر 320  امــاک

88.رای شــماره 12667-1396/05/24 هیــأت ســوم 
آقــای  یدالــه جعفــری نیــا  بــه شناســنامه شــماره 24 
کدملــی 4623001296  صــادره شــهرکرد فرزنــد رضاقلــی   
بــه مســاحت 144  بــاب خانــه  یــک  ازششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از  28 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی حســین رضائــی ثبــت صفحــه 268 الــی 

ــاک ــر 54  ام 271  دفت
89.رای شــماره 12677-1396/05/24 هیــأت ســوم 
آقــای خدابخــش علــی جانــی  بــه شناســنامه شــماره 3 
ــد احمــد  کدملــی 5419575043  صــادره مبارکــه فرزن
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 95.35 
ــی  ــی از  26 اصل ــاک شــماره 415   فرع ــع از پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالــک رســمی حــاج محمــد ســالمی ثبــت 

ــاک ــر  264 ام ــه 308 دفت صفح
ســوم  هیــأت   1396/05/24-12696 شــماره  90.رای 
ــماره 14  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی قلع ــی کیان ــای عل آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1289875944 کدملــی 
ــه ششــدانگ  ــه مشــاع از 72 حب ــی  14.40 حب قربانعل
ــع از  ــاحت 242.70 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
پــاک شــماره 412   فرعــی از  14 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــری نصرآب ــه نص ــمی فاطم ــک رس مال
ســوم  هیــأت   1396/05/24-12689 شــماره  91.رای 
ــه شناســنامه شــماره 7  ــم صدیقــه کیانــی قلعــه  ب خان
کدملــی 1290021351  صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلــی 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــاع  از72 حب ــه مش 7.2 حب
خانــه بــه مســاحت 242.70 مترمربــع از پــاک شــماره 
412  فرعــی از  14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــه نصــری نصرآب فاطم
ســوم  هیــأت   1396/05/24-12691 شــماره  92.رای 
آقــای علیرضــا دهقانــی بــه شناســنامه شــماره 14 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290038414 کدملــی 
ــدانگ  ــه شش ــاع از72 حب ــه مش ــی  14.40 حب قربانعل
ــع از  ــاحت  242.70 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
پــاک شــماره 412   فرعــی از  14 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــری نصرآب ــه نص ــمی فاطم ــک رس مال
93.رای شــماره 12694-1396/05/24 هیــأت ســوم  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی قلع ــی کیان ــای مرتض آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1289962081 9 کدملــی 
ــه ششــدانگ  ــه مشــاع  از72 حب ــی  14.40 حب قربانعل
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 242.70 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 14 اصل ــماره 412   فرع ــاک ش از پ
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــری نصرآب ــه نص ــمی فاطم ــک رس مال
94.رای شــماره 12695-1396/05/24 هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــادی  ب ــری نصرآب ــعلی نص ــای عباس آق
شــماره 3 کدملــی 1289866953  صــادره اصفهــان 
فرزنــد قربانعلــی   14.40 حبــه مشــاع از 72 حبــه 
ــاحت  242.70  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از  14 اصل ــماره 412   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
ــادی ــه نصــری نصرآب ــک رســمی فاطم ــان از مال اصفه
95.رای شــماره 12686-1396/05/24 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی  ب ــی ناژوان ــول دهقان ــم بت خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1289930961 3 کدملــی 
قربانعلــی  7.2 حبــه مشــاع از72 حبــه ششــدانگ یــک 
ــاک  ــع از پ ــاحت 242.70 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
شــماره 412  فرعــی از  14 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــادی ــری نصرآب ــه نص ــمی فاطم رس
هیــأت ســوم   96.رای شــماره 1396/05/28-13046 
آقــای حســین محمــد حســینی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290218943 16 کدملــی 
ــاحت 260.75  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــا شش رض
مترمربــع پــاک شــماره 550و551 فرعــی از 40 اصلــی 
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان از مالــک رســمی علــی و عبــاس محمــد 
ــه  ــر 170 ب ــری و  بموجــب ص 176 دفت حســینی لمجی
نــام حــاج حســین  غفــورزاده لمجیــری و ســند 41404 
مــورخ 73/6/20 دفترخانــه 40 بــه نــام بتــول کیقبــادی

 1396/05/28-13052 شــماره  رای   .97
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــول عبدالله ــای رس ــوم آق ــأت س هی
شــماره 34901 کدملــی 1282276425 صــادره اصفهــان 
فرزنــد عبــاس ششــدانگ ســاختمان تجــاری بــه 
مســاحت 220.76 مترمربــع پــاک شــماره 198 فرعــی 
از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت ص465 دفتــر 842 امــاک

ســوم  هیــأت   1396/05/29-13081 شــماره  98.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ولدان ــول عباس ــم بت خان
1396 کدملــی 1283511096 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســین ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 309 مترمربــع پــاک شــماره 270 فرعــی 
ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 36 اصل
ــر 842  ــت ص 161 دفت ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

امــاک
ســوم  هیــأت  شــماره 1396/05/29-13083  99.رای 
آقــای رضــا شــریفی بــه شناســنامه شــماره 1116 کدملــی 
1283508141 صــادره فرزنــد حســین ســه دانــگ 
ــه مســاحت 309  ــه ب ــاب خان مشــاع از  ششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره 270 فرعــی از 36 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 842 امــاک ــت ص 161 دفت ــورد ثب م
ســوم  هیــأت  شــماره 1396/05/30-13174  100.رای 
ــه شناســنامه شــماره 45509  ــا ب ــا باب آقــای یوســف آق
کدملــی 4720606849 صــادره فرزنــد حســن ســه 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــی از68 اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ 123.52 مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان  از مالــک رســمی مهــدی کریمــی بهــرام ابــادی 

ــاک ــر 199 ام ــب ص 205 دفت بموج
ســوم  هیــأت  شــماره 1396/05/30-13175  101.رای 
شــماره  شناســنامه  بــه  رضوانــی  ســادات  خانــم 
41889 کدملــی 1282346229 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــم س سیدهاش
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 123.52 مترمرب ــه مس ــه ب خان
فرعــی از68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه 
ــدی  ــک رســمی مه ــان  از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
کریمــی بهــرام ابــادی بموجــب ص 205 دفتــر 199 

ــاک ام
ســوم  هیــأت   1396/05/30-13199 شــماره  102.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 14 کدمل ــی ب ــی کیان ــای عل آق
1289972699 صــادره اصفهــان فرزنــد جعفر ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 249.77 مترمرب ــه ب ــاب خان یکب
شــماره 201 فرعــی از27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی از 

مالــک رســمی جعفــر رضایــی برزانــی
103.رای شــماره 13129-1396/05/29 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــد ب آقــای عبدالرحمــن لشــنی زن
331 کدملــی 1819272044 صــادره فرزنــد حاجــی 
ــه مســاحت 140.30  ــه  ب ــاب خان ــی ششــدانگ یکب عل
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 68 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان خریــداری بــه 
صــورت عــادی مــع الواســطه از امیــر ســهراب  راهنمایــی 
ــرزاد   ــه و ف ــروز و فرزان ــور و ف ــم پ و شــهین دخــت رحی

رحیــم پــور
ــارم  ــأت چه ــماره 12968-1396/05/28 هی 104.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــی علویجــه ب ــای علیرضــا امین آق
355 کدملــی 0047578696 صــادره تهــران فرزنــد 
حیدرعلــی   ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــمتی از پ ــع قس 41.40 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 32  اصل
ــک رســمی  ــع الواســطه از مال ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــزی ــه تمی صدیق
105.رای شــماره 10512-1396/05/02 هیــأت چهــارم 
آقــای اکبــر شــاه ســنائی گنیرانــی بــه شناســنامه 
شــماره 20 کدملــی 1290169276 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــین شش غامحس
ــع قســمتی از پــاک شــماره18 فرعــی  164.95 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از21 اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت ص 252 دفتــر 666و 
مالــک  ص 561 دفتــر 1031 و ص 255 دفتــر 666 

ــد میباش
106.رای شــماره 10585-1396/05/02 هیــأت چهــارم 
ــماره 6  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر نصراصفهان ــای اصغ آق
کدملــی 1290122385 صــادره فرزنــد محمــد علــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 103.92 مترمربع 
قســمتی از پــاک شــماره 1466 فرعــی از 5 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
کــه بموجــب ص 521 دفتــر 10 فرعــی مالــک میباشــد

107.رای شــماره 10480-1396/05/02 هیــأت چهــارم 
آقــای مجتبــی صالحــی بــه شناســنامه شــماره 68 
ــه  ــد عزیزال ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291020209 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 114.18 
مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره فرعــی از 28 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی زبیــده واعظــی
چهــارم  هیــأت   1396/05/01-10421 شــماره  108.رای 
خانــم سوســن آقاخانــی فرادنبــه بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــادان فرزن ــادره اب ــی 5859742746 ص 1488 کدمل
ــاحت 120.55  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش عل
مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 2502 فرعــی از 
18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــک رســمی  ــع الواســطه از مال ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
ــین  ــدان غامحس ــهناز-زهره فرزن غامرضا-ابراهیم-ش
ــر  ــات 183و367و370و376دفات ــه در صفح ــی ک صال

ــد ــی باش ــک م 232و443مال
109.رای شــماره 13276-1396/05/30 هیــأت چهــارم  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــحق پ ــوش اس ــای داری آق
164 کدملــی 4623003086 صــادره فرزنــد خســرو ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
80 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از67 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــمی عل ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ

ــر تفاقــی اکب
110.رای شــماره 13273-1396/05/30 هیــأت چهــارم 
ــی  ــماره 160 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــم آذر رفیع خان
ــگ  ــه دان ــر س ــی اصغ ــد عل ــادره فرزن 1291077812 ص
ــاحت 80  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش
مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از67 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه واق
ــر  ــی اکب ــمی عل ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م اصفه

ــی تفاق
111.رای شــماره 13412-1396/05/31 هیــأت چهــارم 
خانــم زهــرا اســدی بــه شناســنامه شــماره 17352 
فرزنــد  خوانســار  صــادره   1229231242 کدملــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ از ششــدانگ یکب ــی ســه دان حیدرعل

مســاحت 138.57 مترمربــع پــاک شــماره531 فرعــی 
ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 26 اصل
ملــک غــرب اصفهــان  کــه در صفحــات 33و380 

دفترهــای 726 و743 مالــک میباشــند
ــارم   ــأت چه ــماره 13413-1396/05/31 هی 112.رای ش
آقــای ســید محســن ســیدصالحی بــه شناســنامه 
شــماره 3 کدملــی 1229628177 صــادره خوانســار 
ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــه دان ــیداحمد  س ــد س فرزن
پــاک  مترمربــع   138.57 مســاحت  بــه  خانــه 
شــماره531 فرعــی از 26 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــه در  ــان  ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
مالــک  و743   726 دفترهــای  33و380  صفحــات 

میباشــند
ــارم  ــأت چه ــماره 13409-1396/05/31 هی 113.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــار زارع ب ــا جب ــد رض ــای احم آق
فرزنــد  اصفهــان  566 کدملــی 1291019154 صــادره 
کریــم ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 153.49 
ــع در  ــی واق ــی از67 اصل ــاک شــماره فرع ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــت کلوشــانی ــک رســمی عف مال
114.رای شــماره 12609-1396/05/24 هیــأت چهــارم  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاوری دورک ــاالر ی ــای س آق
فرزنــد  اردل  صــادره   4689481113 کدملــی   1635
مرتضــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره فرع ــاک ش ــمتی از  پ ــع قس 164.45 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از31 اصل
ــک رســمی  ــان مــع الواســطه از مال ــک غــرب اصفه مل

ــی ــلیمی بابوکان ــن س حس
ــارم  ــأت چه ــماره 13441-1396/05/31 هی 115.رای ش
آقــای محســن خورســندی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283399474 ص 1061 کدمل
عبــاس ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 234.50 
ــع پــاک شــماره570 فرعــی از14 اصلــی واقــع  مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
کــه در صفحــات 159و543 الــی 558 و565 دفاتــر 

ــد ــک میباش 156و581 مال
116.رای شــماره 13421-1396/05/31 هیــأت چهــارم 
خانــم ســلطان حبیبــی بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی 
ــین دو  ــد حس ــهر فرزن ــادره فریدونش 1129772470 ص
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
101.35 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 819 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــان بخــش 14ح ــع در اصفه ــی واق از 40 اصل
ــک رســمی  ــان مــع الواســطه از مال ــک غــرب اصفه مل

بتــول کیقبــادی
ــارم  ــأت چه ــماره 13418-1396/05/31 هی 117.رای ش
ــماره 3  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه شیاس ــی ال ــای نب آق
کدملــی 1129769275 صــادره فریدونشــهر فرزنــد ولــی 
الــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 101.35 مترمربــع پــاک شــماره 819 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــان بخــش 14ح ــع در اصفه ــی واق از 40 اصل
ــک رســمی  ــان مــع الواســطه از مال ــک غــرب اصفه مل

بتــول کیقبــادی
ــارم  ــأت چه ــماره 12975-1396/05/28 هی 118.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــا جهانگی ــای محمدرض آق
ــد  ــدن فرزن ــی 6219355873 صــادره فری 2273 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی   شش یارعل
ــی از   ــماره  فرع ــاک ش ــمتی از پ ــع قس 92.20 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 68 اصل
ــک رســمی  ــان مــع الواســطه از مال ــک غــرب اصفه مل
ــر  ــه  76 دفت ــت صفح ــه در ثب ــادزی ک ــن ش سیدحس

ــد ــی باش ــک م ــاک، مال 332  ام
119.رای شــماره 11856-1396/05/16 هیــأت چهــارم 
آقــای محمــود قدســی بــه شناســنامه شــماره 36592 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282293990 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــن شش محمدحس
140.5 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از68 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی مهــدی 
ــادی کــه در ص 205 دفتــر 199 ثبــت  کریمــی بهــرام اب

میباشــد
120.رای شــماره 12516-1396/05/23 هیــأت چهــارم 
خانــم ملــک پورعجــم بــه شناســنامه شــماره 8 کدملــی 
عبدالعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1289869642
 392.75 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 707 فرعــی از 25 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــم  ــور عج ــی پ ــمی مرتض ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ
ــی  ــورخ 43/5/6 دادگاه خمین ــه 216 م بموجــب دادنام

شــهر
121.رای شــماره 12971-1396/05/28 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــدری رنان آقــای حســین حی
شــهر  خمینــی  صــادره   1290906343 719 کدملــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــه   ازششــدانگ یــک ب ــد ســیف ال فرزن
مســاحت 131.45 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 
2503  فرعــی از  18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــطه از  ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ــت صفحــه  ــه در ثب ــری ک ــک رســمی حســن جعف مال

ــد ــی باش ــک م ــاک، مال ــر 63  ام 224  دفت
ــارم  ــأت چه ــماره 10876-1396/05/07 هی 122.رای ش
ــماره 25  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان زمان ــری ج ــم پ خان
کدملــی 4269417331 صــادره گچســاران فرزنــد علــی 
محمــد ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه . 
بــه مســاحت 145 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 
فرعــی از 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

رســمی رضــا ابراهیمــی
ــارم  ــأت چه ــماره 10875-1396/05/07 هی 123.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 228  ــی زاده ب ــم فاطمــه زمان خان
فرزنــد  گچســاران  صــادره   4269292288 کدملــی 
خانعلــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــه مســاحت 145 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  . ب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 67 اصل
ــک رســمی  ــان مــع الواســطه از مال ــک غــرب اصفه مل

رضــا ابراهیمــی
124.رای شــماره 11969-1396/05/16 هیــأت چهــارم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدری جون ــاز حی ــم مهن خان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283042312 ص 1979 کدمل
حســین ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 142 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از40 اصل 214 فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان خریــداری از مالــک 
رســمی حبیبــه براتیــان کــه در ص 9 دفتــر 173 مالــک 

میباشــد
125.رای شــماره 11966-1396/05/16 هیــأت چهــارم 
خانــم سوســن نصیــر زاده بــه شناســنامه شــماره 1187 
کدملــی 0050666894 صــادره تهــران فرزنــد مالــک 
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 142 مترمربــع پــاک شــماره 214 فرعــی از40 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــه  ــمی حبیب ــان خریــداری از مالــک رس غــرب اصفه

ــد ــک میباش ــر 173 مال ــه در ص 9 دفت ــان ک براتی
دوم  هیــأت   1396/05/21-12341 شــماره  126.رای 
خانــم ریحانــه قدیریــان مارنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289024359 ص 1670 کدمل
ــه مســاحت    ــازه ب ــاب    مغ ــک ب محمــود ششــدانگ ی
87.07   مترمربــع پــاک شــماره  462    فرعــی از 40   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــد کیقبــادی لمجیــری  

مــورد ثبــت صفحــه 385 دفتــر 98 امــاک
دوم  هیــأت   1396/05/21-12329 شــماره  127.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــد حســن صباغ ــای محم آق
345 کدملــی 1289815811 صــادره اصفهــان فرزنــد 
غامرضــا ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
     167 شــماره  پــاک  مترمربــع      323 مســاحت  
فرعــی از   19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــد صباغــی 

ــاک ــر 77 ام ــه 213 دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م رنان
دوم  هیــأت   1396/05/19-12318 شــماره  128.رای 
ــماره 1663  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی صادق ــای مه آق
ــی  ــد عل ــان فرزن ــی 1285892836 صــادره اصفه کدمل
ــاحت 162.36  ــه مس ــه   ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره  68   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــادی ــرام آب ــاس زارع به عب
129.رای شــماره 12309-1396/05/19 هیــأت دوم خانــم 
ــماره 807  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــم امیرملک ــه خان فاطم
کدملــی 4432069333 صــادره  یــزد فرزنــد میرزاعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
317.10   مترمربــع پــاک شــماره   67  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از مالکیــت منیــژه مهــدوی
دوم  هیــأت   1396/05/18-12145 شــماره  130.رای 
خانــم پروانــه معصومــی بــه شناســنامه شــماره 0 
کدملــی 4020136009 صــادره  کبــودر آهنــگ فرزنــد 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــک عل مل
مســاحت   144   مترمربــع پــاک شــماره  68    اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــینی ــم حس ــت قاس ــان از مالکی اصفه
دوم   هیــأت   1396/05/18-12113 شــماره  131.رای 
آقــای منصــور مســتاجران گورتانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1797 کدملــی 1283438437 صــادره اصفهــان  
ــه  ــاب   ســاختمان   ب ــد اصغــر ششــدانگ یــک ب فرزن
مســاحت   107.40   مترمربــع پــاک شــماره  409    
فرعــی از  15  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 
303 دفتــر  52 و صفحــه 595 دفتــر 954  امــاک

132.رای شــماره 11351-1396/05/11 هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 77  ــی ب ــی برزان ابوالقاســم رضائ
کدملــی 1290042020 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
ــع پــاک شــماره   787   فرعــی از  323.75   مترمرب
16   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ســند 110503 مــورخ 1389/12/10 

ــان ــه 98 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   1396/05/11-11352 شــماره  133.رای 
ــه شناســنامه  ــی ب ــی برزان ــرا ماهران ــه صغ ــم فاطم خان
ــی  ــادره خمین ــی 1282998064 ص ــماره 4004 کدمل ش
شــهر  فرزنــد حســین ششــدانگ یک بــاب   ســاختمان   
بــه مســاحت  145.75     مترمربــع پــاک شــماره   93   
فرعــی از 16    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 

ــاک ــر 915 ام 242 دفت
دوم  هیــأت   1396/05/11-11354 شــماره  134.رای 
ــه شناســنامه  ــادی ب ــاس عبداللهــی محمودآب ــای عب آق
اراک  صــادره   0532223373 187 کدملــی  شــماره 
فرزنــد رضــا ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب    
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت  50     مترمرب ــه مس ــازه  ب مغ
749       فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

ــاک ــر 65 ام ــه 293 دفت ــت  صفح ثب
دوم  هیــأت   1396/05/11-11353 شــماره  135.رای 
آقــای حســین عبداللهــی محمودآبــادی بــه شناســنامه 
شــماره 799 کدملــی 0532217209 صــادره اراک فرزنــد 
رضــا ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب    
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت  50     مترمرب ــه مس ــازه  ب مغ
749       فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

ــاک ــر 65 ام ــه 293 دفت ــت  صفح ثب
دوم  هیــأت   1396/05/12-11366 شــماره  136.رای 
ــماره 2057  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــود اکب ــای محم آق
کدملــی 1283046962 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبدالــه 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    
119.59  مترمربــع پــاک شــماره   558   فرعــی از  
25  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 337 دفتــر 

ــاک 236 ام
دوم  هیــأت   1396/05/12-11371 شــماره  137.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــم فــروغ الســادات فروتــن ب خان
فرزنــد  اهــواز  صــادره   1754200621 کدملــی   1171
حســین ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

مســاحت  341.83   مترمربــع پــاک شــماره   43  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از ســند 24178 مــورخ 1395/12/9 

دفترخانــه 337 اصفهــان
138.رای شــماره 11401-1396/05/12 هیــأت دوم خانــم 
ــه شناســنامه شــماره 34  ــی  ب عصمــت محمــودی رنان
کدملــی 1290224730 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
ــی از   ــماره    3112  فرع ــاک ش ــع پ 132.04   مترمرب
18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 503 دفتــر 
ــاک   1063 ام

139.رای شــماره 11407-1396/05/12 هیــأت دوم آقای 
اصغــر تــرک ترابــی بــه شناســنامه شــماره 455 کدملــی 
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــران فرزن ــادره ته 0041594932 ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   401   مترمربــع 
پــاک شــماره    68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 
قانعیــان  مــورد ثبــت     صفحــه 406 دفتــر 295 امــاک
دوم  هیــأت   1396/05/21-12424 شــماره  140.رای 
خانــم اشــرف فتحــی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 

1142204316 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد یدالــه ســه 
ــاب   ســاختمان    ــک ب ــگ مشــاع از    ششــدانگ ی دان
بــه مســاحت  172.37    مترمربــع پــاک شــماره  45   

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت صــادق جوانبخــت وازیچــه
دوم  هیــأت   1396/05/21-12425 شــماره  141.رای 
آقــای علــی شــیر جلیلــی ســونکی بــه شناســنامه 
لــردگان  4669666940 صــادره   شــماره 8 کدملــی 

فرزنــد آزاد ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  172.37    مترمربــع پــاک 
شــماره  45   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــان  از مالکیــت صــادق  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــه ــت وازیچ جوانبخ
اول  هیــأت   1396/05/30-13221 شــماره  142.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای رضــا شــریفی جروکان آق
28 کدملــی 1290316139 صــادره اصفهــان فرزنــد صفــر 
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــه و مغ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــع در  ــی واق ــماره  44 اصل ــاک ش ــع پ 220.44مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــاس کاظم ــت عب مالکی
اول  هیــأت   1396/05/30-13230 شــماره  143.رای 
خانــم محبوبــه صمــدی دارافشــانی بــه شناســنامه 
لنجــان   صــادره   1170618189 354 کدملــی  شــماره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــا قل ــد رض فرزن
ــی  ــاک شــماره 103 فرع ــع پ مســاحت 202.50 مترمرب
از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــر  ــه 193 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
ــر جــان  ــت امی ــام متقاضــی و از مالکی 855 امــاک بن
نثــاری الدانــی مــورد ثبــت صفحــه 231 دفتــر 192 

ــاک ام
اول  هیــأت   1396/05/29-13166 شــماره  144.رای 
ــه شناســنامه شــماره 1047  ــاری ب ــم زهــرا جــان نث خان
کدملــی 1283449749 صــادره  اصفهــان فرزنــد اکبــر 
ــاحت  60.89     ــه مس ــازه ب ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره   345   فرعــی از  13  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــاک ــر 23 ام ــت   صفحــه 158 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

اول   هیــأت   1396/05/30-13198 شــماره  145.رای 
ــه شناســنامه شــماره 81  ــی ب ــرا نصــر اصفهان ــم زه خان
ــی  ــد تق ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290185824 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 156 مترمربــع 
پــاک شــماره 480 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ

ــاک ــر  692   ام ــه   215  دفت ــت صفح ثب
146.رای شــماره 9852-1396/04/26 هیــأت اول آقــای 
محمــود ســرمدی بــه شناســنامه شــماره 387 کدملــی 
ــد عبدالحســین  ــاد فرزن 1091170789 صــادره  نجــف آب
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 315 مترمربــع 
واقــع در  اصلــی  از 4  پــاک شــماره 5072 فرعــی 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــاک ــر 632 ام ــت صفحــات 362 و 365 دفت ــورد ثب م

147.رای شــماره 13192-1396/05/30 هیــأت اول آقای 
ــماره 2734  ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــن زی ــهراب بهم س
ــد ابراهیــم  ــادان فرزن ــی 1817954326 صــادره آب کدمل
ــاحت   126    ــه مس ــه   ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــع پــاک شــماره 397     فرعــی از 40   اصل مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت نصرالــه حســن پــور لیمجیــری
اول  هیــأت   1396/05/29-13162 شــماره  148.رای 
خانــم محتــرم بیگــم اعتصامــی بــه شناســنامه شــماره 
152 کدملــی 1290161704 صــادره اصفهــان فرزنــد ســید 
ــه مســاحت     ــه ب ــاب    خان مصطفــی ششــدانگ یــک ب
ــی از 18    ــماره  3693    فرع ــاک ش ــع پ 138  مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت کریــم ســهرابی رنانــی مــورد 

ــر 287 امــاک ــت   صفحــه 384 دفت ثب

اول  هیــأت   1396/05/30-13186 شــماره  149.رای 
ــماره 5  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا طهمورث ــای غامرض آق
کدملــی 4219319719 صــادره دورود فرزنــد عنایــت 
ــه مســاحت 121.80  ــه ب ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ ی ال
مترمربــع پــاک شــماره  11/2 فرعــی از  40  اصلــی )در 

راســتای استانداردســازی بــه پــاک 3408 فرعــی از 40 
ــی تبدیــل شــده اســت( واقــع در اصفهــان بخــش   اصل
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمد 

ــری ــادی لمجی کیقب

اول  هیــأت   1396/05/30-13211 شــماره  150.رای 
ــماره 12  ــنامه ش ــه شناس ــار ب ــن خاکس ــم ام البنی خان
کدملــی 6229902176 صــادره میمــه فرزنــد محمدعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 128.45 
مترمربــع پــاک شــماره 317 فرعــی از 27 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاری ــری انص ــرام جاب ــت به از مالکی

اول  هیــأت   1396/05/31-13497 شــماره  151.رای 
آقــای علــی مزروعــی بــه شناســنامه شــماره 1475 
کدملــی 1283278472 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 142.20 
مترمربــع پــاک شــماره 253 فرعــی از 40 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 1105 ام ــه 515 دفت ــت صفح ثب

اول  هیــأت   1396/05/31-13498 شــماره  152.رای 
آقــای مجیــد پوســتین دوز بــه شناســنامه شــماره 1652 
کدملــی 1285720271 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 101.68 
مترمربــع پــاک شــماره 332 فرعــی از 11 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــت حســین پوســتین دوز از مالکی

اول  هیــأت   1396/05/31-13506 شــماره  153.رای 
آقــای غامرضــا شــریفی جروکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 664 کدملــی 1141888041 صــادره خمینــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر شش ــد صف ــهر فرزن ش
ــی  ــماره  44 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 169.14مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــاس کاظم ــت عب ــان از مالکی اصفه

اول  هیــأت   1396/06/02-13855 شــماره  154.رای 

بــه  شــبانی  شــیخ  احمــدی  مهــدی  ســید  آقــای 
شناســنامه شــماره 362 کدملــی 1284913694 صــادره 
اصفهــان فرزنــد ســید قدیــر ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 95.89 مترمربــع پــاک شــماره 63 فرعــی 
از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــی ــت حســین رضائ ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

اول   هیــأت   1396/04/26-9924 شــماره  155.رای 
آقــای عبــاس پــوده بــه شناســنامه شــماره 1275 
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1287650406 کدملــی 
نعمــت الــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 94.21 مترمربــع پــاک 
شــماره  68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــا ــت  رض ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب  ح

 قانیان
ــم  ــأت اول خان ــماره 9923-1396/04/26 هی 156.رای ش

ــماره 1049  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ناژوان ــره دهقان طاه
کدملــی 1284554295 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی ســه دان
مســاحت 94.21 مترمربــع پــاک شــماره 68 اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت  رضــا قانیــان
ادامه در صفحه 8
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157.رای شــماره 9867-1396/04/26 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 958  ــی ب مرتضــی عباســی ولدان
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1283506531 ص کدمل
حســن ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
174.25 مترمربــع پــاک شــماره 161 فرعــی از 36 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــریفی ــی ش ــت مصطف ــان از مالکی ــرب اصفه غ
158.رای شــماره 9863-1396/04/26 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 177 کدملــی  عبدالرضــا مؤمنــی ب
ــین  ــد غامحس ــهر فرزن ــادره فریدونش 1129246167 ص
ــاحت  235.72  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره  68 اصل ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

مهــدی کریمــی بهــرام آبــادی
اول  هیــأت   1396/05/10-11206 شــماره  159.رای 
آقــای اســماعیل خــاور بــه شناســنامه شــماره 39 
ــی  ــد براتعل ــان فرزن ــی 1290089604 صــادره اصفه کدمل
ــاحت 246.50  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
مترمربــع پــاک شــماره 3311 فرعــی از 40 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــدی ــود محم ــت محم از مالکی
160.رای شــماره 9857-1396/04/26 هیــأت اول آقــای 
ــماره 199  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری اصفهان ــعید نص س
کدملــی 1284681051 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 97.80 
مترمربــع پــاک شــماره 2515 فرعــی از 5 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 338 ام ــت صفحــات 43 و 55 دفت ــورد ثب م
اول   هیــأت   1396/04/26-9858 شــماره  161.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ــم زاده ج ــا کری ــای رض آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1280281170 ص 39468 کدمل
کریــم ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 20.31 
مترمربــع پــاک شــماره  531 فرعــی از 40 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــب  ــی  بموج ــا قزوین ــه آق ــت الحاجی ــت عصم از مالکی

اظهــار نامــه
162.رای شــماره 9860-1396/04/26 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 52854 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــول کاروی ب رس
1281625493 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 161.14 مترمربــع پــاک 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــی واقــع در اصفه شــماره 32 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیت حســن و حســین 

حقیقتــی زاده
اول  هیــأت   1396/04/26-9851 شــماره  163.رای 
آقــای محســن نصــر آزادانــی بــه شناســنامه شــماره 25 
کدملــی 1290262314 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 138.60 
مترمربــع پــاک شــماره 420 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 527 ام ــه 194دفت ــت صفح ــورد ثب م
164.رای شــماره 13170-1396/05/30 هیــأت اول خانــم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــال خلیف ــتمی م ــاز رس گل بن
ــد  ــه فرزن ــی 6329900795 صــادره مــال خلیف 22 کدمل
ــه  بــه مســاحت 106   محمــد ششــدانگ یــک بــاب خان
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 28  اصل ــع پ مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــی ــی برزان ــی رضائ ــت بمانعل مالکی
165.رای شــماره 13171-1396/05/30 هیــأت اول خانــم 
ســمیه اخاقــی بــه شناســنامه شــماره 171 کدملــی 
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1291601058 ص
ــع  ــاحت 64.10  مترمرب ــه مس ــه   ب ــاب    خان ــک ب ی
پــاک شــماره   2508   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــه علیجان ــت حبیب از مالکی
اول  هیــأت   1396/05/30-13173 شــماره  166.رای 
ــه شناســنامه شــماره 16  آقــای علیرضــا شــاه ســنایی ب
کدملــی 1290326363 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود 
ــه مســاحت  152.96      ــه  ب ــاب    خان ششــدانگ یــک ب
ــی  ــی از  21  اصل ــماره   226   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت مصطفــی شــاه ســنائی مــورد ثبــت 
صفحــه  793    دفتــر 83    امــاک بــا قیــد بــه اینکــه 
ــت و  ــلطان اس ــه س ــا فاطم ــات ب ــادام الحی ــع م مناف
بموجــب نامــه شــماره 82-138 مــورخ 1382/1/19 

ــرار دارد ــه ق ــعبه 46 در وثیق ش
اول  هیــأت   1396/05/29-13164 شــماره  167.رای 
آقــای ســید درویشــعلی رضائــی بــه شناســنامه شــماره 
1810 کدملــی 4620923214 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
ســیدآقارضا ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   
131.61   مترمربــع پــاک شــماره   45   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از مالکیــت صــادق جوانبخــت وازیچــه
168.رای شــماره 13161-1396/05/29 هیــأت اول آقــای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــیدمرتضی میرمحمدصادق س
381 کدملــی 1285503661 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ســیدمحمود ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت  
120.58    مترمربــع پــاک شــماره  68   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت حســین کریمــی بهــرام آبــادی
اول  هیــأت   1396/05/31-13496 شــماره  169.رای 
خانــم پرویــن دخــت گیــاه چیــن بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1287495461 ص 847 کدمل
ــه  ــری ب ــه گ ــاب کارگاه ریخت ــک ب ــاس ششــدانگ ی عب
ــی  ــماره  45 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 301.50مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــری رنان ــی صف ــت قربانعل ــان از مالکی اصفه
دوم   هیــأت   1396/06/25-15197 شــماره  170.رای 
آقــای اکبــر شــاه ســنایی گنیرانــی بــه شناســنامه شــماره 
10 کدملــی 1290106126 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــد 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــی از 25    ــماره  710   فرع ــاک ش ــع پ 254.14  مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از ســند 26499 مــورخ 1395/11/30 

ــان ــه 371 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   1396/06/25-15193 شــماره  171.رای 

ــماره 1217  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــی ف ــی قانع ــای عل آق
کدملــی 1292165367 صــادره  اصفهــان فرزنــد خســرو 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت   150.78   
ــی  ــی از  22  اصل ــاک شــماره   226   فرع ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 356    دفتــر   836  

امــاک
دوم  هیــأت   1396/06/25-15192 شــماره  172.رای 

خانــم حمیــده کاکاونــد بــه شناســنامه شــماره 87 
فرزنــد  الیگــودرز  صــادره   4171460328 کدملــی 
ســلیمان ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   65   مترمربــع پــاک شــماره     68   اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی زارع ــا عل ــت رض ــان  از مالکی اصفه
دوم  هیــأت   1396/06/19-14882 شــماره  173.رای 
آقــای مجیــد حاجــی زاده فــاح بــه شناســنامه شــماره 
53398 کدملــی 1280423781 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــه دان ــه س نصرال
ســاختمان   بــه مســاحت 444.30    مترمربــع پــاک 
شــماره  39    فرعــی از  12    اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســند 

ــان ــه 8 اصفه ــورخ 1392/12/24 دفترخان 99832 م
دوم  هیــأت   1396/06/19-14883 شــماره  174.رای 
آقــای حســین حاجــی زاده فــاح بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــی 1285166302 صــادره  اصفه 3546 کدمل
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س نصرال
ســاختمان   بــه مســاحت 444.30    مترمربــع پــاک 
شــماره  39    فرعــی از  12    اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســند 

ــان ــه 8 اصفه ــورخ 1392/12/24 دفترخان 99832 م
دوم  هیــأت   1396/06/15-14791 شــماره  175.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــد موس ــید محم ــای س آق
1713 کدملــی 1159896917 صــادره  فریــدن فرزنــد 
ســید عبــد الــه ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   201   مترمربــع 
پــاک شــماره   2495   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــی ــی دهاقان ــژگان آقائ ــت م از مالکی
دوم  هیــأت   1396/06/15-14792 شــماره  176.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــه موس ــید عبدال ــای س آق
ــد  ــی 1129567176 صــادره  فریدونشــهر فرزن 57 کدمل
ســید محمــود ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   201   مترمربــع 
پــاک شــماره   2495   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــی ــی دهاقان ــژگان آقائ ــت م از مالکی
دوم  هیــأت   1396/06/21-15052 شــماره  177.رای 
خانــم ملیحــه رفیعــی بــه شناســنامه شــماره 180 کدملی 
1290254168 صــادره  اصفهــان فرزنــد مهدی ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان بــه مســاحت 148.46 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از  18  اصل ــماره 7451  فرع ــاک ش پ
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر  1064   امــاک مــورد ثبــت صفحــه  461   دفت
دوم  هیــأت   1396/06/21-15059 شــماره  178.رای 
ــه شناســنامه  ــی ب آقــای علــی محمــد احمــدی کارالدان
اصفهــان  صــادره   1289973679 6 کدملــی  شــماره 
فرزنــد عبدالغفــور ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــع پــاک شــماره    45  فرعــی  مســاحت  306 مترمرب
از 30 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــورخ  ــند 30435 م ــان از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

1358/7/7 دفترخانــه 95 اصفهــان
اول  هیــأت   1396/05/29-13160 شــماره  179.رای 
خانــم صغــرا محققیــان گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283429292 ص 1326 کدمل
حســنعلی ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت  
ــی از   ــماره   322   فرع ــاک ش ــع پ 155.70    مترمرب
ــت  ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــی واقــع در اصفه 14  اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 529 دفتــر 

ــاک 57 ام
180.رای شــماره 13157-1396/05/29 هیــأت اول خانم 
مرضیــه آل حیــدری بــه شناســنامه شــماره 482 کدملــی 
ــی  ــد صفرعل 1290440867 صــادره خمینــی شــهر  فرزن
ــه   ــاب    خان ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی ســه دان
ــماره  739     ــاک ش ــع پ ــاحت  197    مترمرب ــه مس ب
فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســین 

جعفــری ولدانــی
181.رای شــماره 13156-1396/05/29 هیــأت اول آقــای 
منصــور رحیمــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 341 
ــد حســن  ــان  فرزن ــی 1290288811 صــادره اصفه کدمل
ــه   ــاب    خان ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی ســه دان
ــماره  739     ــاک ش ــع پ ــاحت  197    مترمرب ــه مس ب
فرعــی از  36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســین 

ــی ــری ولدان جعف
اول  هیــأت   1396/05/28-12941 شــماره  182.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــت ماران ــم عف خان
3584 کدملــی 1282997394 صــادره اصفهــان فرزنــد 
رحیــم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
148.97 مترمربــع پــاک شــماره 569 فرعــی از 27 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت متقاضــی مــورد ثبــت صفحــه 
71 دفتــر 1135 امــاک و مقــدار 15 ســهم مشــاع از 
مالکیــت عــزت شــهبازی دســتجرده صفحــه 147 دفتــر 

ــاک 162 ام
اول  هیــأت   1396/05/28-12948 شــماره  183.رای 
خانــم رویــا صفــاری انارکــی بــه شناســنامه شــماره 806 
ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290991421 ص کدمل
ــاحت     ــه مس ــه  ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش حس
167.34  مترمربــع پــاک شــماره  2462    فرعــی از 18   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان  از مالکیــت مصطفــی معقولــی
اول  هیــأت   1396/05/28-12959 شــماره  184.رای 
آقــای خدابخــش پناهــی گنهرانــی  بــه شناســنامه 
ــاد  ــف آب ــادره  نج ــی 1091964025 ص ــماره 21 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــد عل ــد محم فرزن
مســاحت 114.72 مترمربــع پــاک شــماره  67   اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــادی ــق آب ــتبان عاش ــد دش ــت محم ــان  از مالکی اصفه

اول  هیــأت   1396/05/28-12966 شــماره  185.رای 
آقــای محمــود جمشــیدی راســتابی بــه شناســنامه 
شــماره 622 کدملــی 1287289010 صــادره اصفهــان  
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــدر عل ــد حی فرزن
مســاحت 17.20 مترمربــع پــاک شــماره 31 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت محمــود جمشــیدی راســتایی
اول  هیــأت   1396/05/29-13080 شــماره  186.رای 
آقــای منصــور توســلی نــژاد بــه شناســنامه شــماره 286 
ــد حســن  ــان فرزن ــی 1290179247 صــادره اصفه کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت   175.75    
ــاک شــماره    456 و 457   فرعــی از  19   ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

ــی غــرب اصفهــان  از مالکیــت صغــری موجــودی رنان
اول  هیــأت   1396/05/28-12996 شــماره  187.رای 
آقــای مهــرداد جائــی بــه شناســنامه شــماره 733 
کدملــی 1291512012 صــادره اصفهــان فرزنــد صفرعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت  164.83     
در  واقــع  اصلــی  پــاک شــماره   34    مترمربــع 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از مالکیــت قدمعلــی مانیــان ســودانی  مــورد ثبــت   

ــاک ــر 1070 ام ــه 71 دفت صفح
اول  هیــأت   1396/05/29-13098 شــماره  188.رای 
خانــم مریــم صبــاغ رنانــی بــه شناســنامه شــماره 1216 

کدملــی 1290833028 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 
ــاحت   103.90    ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از  19  اصل ــاک شــماره   288   فرع ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  از مالکیــت عــزت صباغــی رنانــی مــورد ثبــت      

ــر 78 امــاک صفحــه 529 دفت
اول   هیــأت   1396/05/29-13085 شــماره  189.رای 
شــماره  شناســنامه  بــه  مهرعلیــان  حســین  آقــای 
34 کدملــی 1290184372 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت    ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــود ششــدانگ ی محم
ــی از  15  ــماره    80  فرع ــاک ش ــع پ 162.70   مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی    واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 143 دفتــر 

1077    امــاک
اول  هیــأت   1396/05/29-13094 شــماره  190.رای 
آقــای کریــم بیاضــی بــه شناســنامه شــماره 3167 
کدملــی 1286884829 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــه مســاحت   381.80    ــه ب ــاب    خان ششــدانگ یــک ب
مترمربــع پــاک شــماره   44   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــوری جروکان ــی تیم ــت کرمعل مالکی
191.رای شــماره 13105-1396/05/29 هیــأت اول آقــای 
حســین عســکری زاده لــم جیــری بــه شناســنامه 
شــماره 8 کدملــی 1290004791 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت    ــاب    مغــازه  ب محمــود ششــدانگ یــک ب
31.68    مترمربــع پــاک شــماره    237  فرعــی از  40  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــورد  ــادی  م ــم کیقب ــت ابراهی ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ــر 170 امــاک ــت صفحــه 196 دفت ثب
اول  هیــأت   1396/05/29-13116 شــماره  192.رای 
آقــای فتــح الــه جعفــری بــه شناســنامه شــماره 1341 
کدملــی 1283510537 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــاحت   180.60    ــه مس ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــاک شــماره   271   فرعــی از 36   اصل ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــه شــریفی ولدان ــح ال ــت فت ــان  از مالکی اصفه
اول   هیــأت   1396/05/29-13144 شــماره  193.رای 
ــماره 1466  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرام جوزدان ــم احت خان
ــد محمــد  کدملــی 1281097578 صــادره اصفهــان فرزن
ــه  ــه ب ــاب خان ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب
ــی  ــماره 446 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 480  مترمرب مس
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 12 اصل
مــورخ   75300 ســند     از   اصفهــان  غــرب  ملــک 
ــی  ــام متقاض ــان  بن ــه 112 اصفه 1393/5/28 دفترخان
و ســهم االرث متقاضــی  از محمــد جوزدانــی طبــق 

ــه اظهارنام
اول  هیــأت   1396/05/29-13143 شــماره  194.رای 
آقــای پرویــز جوزدانــی بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــی 
1285306521 صــادره اصفهــان فرزنــد محمد ســه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   
ــی از  12   ــماره   446   فرع ــاک ش ــع پ 480   مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از  ســند    75300 مــورخ 1393/5/28 
ــام متقاضــی و ســهم االرث  ــان  بن ــه 112 اصفه دفترخان

متقاضــی  از محمــد جوزدانــی طبــق اظهارنامــه
اول  هیــأت   1396/05/29-13167 شــماره  195.رای 
آقــای محســن اســماعیلی بــه شناســنامه شــماره 579 
ــد محمــد  کدملــی 1286003271 صــادره  اصفهــان فرزن
ــاحت   ــه مس ــه   ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش تق
ــی  ــماره   81 و 82   فرع ــاک ش ــع پ 99.53    مترمرب
از  27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــرا  ــم زه ــت خان ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــی ــی برزان رضائ
اول  هیــأت   1396/05/30-13218 شــماره  196.رای 
آقــای علــی کاظمــی بــه شناســنامه شــماره 18 کدملــی 
ــد باقــر ششــدانگ  1290127824 صــادره اصفهــان فرزن
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 59.59 مترمربــع پــاک 
شــماره  44 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس کاظمــی
اول  هیــأت   1396/05/30-13246 شــماره  197.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهرابی رنان ــد س ــای مجی آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283220350 ص 11151 کدمل
محمــود ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
پــاک شــماره 3533 و 3534  275.76 مترمربــع 
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 385 

و 303 دفاتــر 821 و 817 امــاک
اول  هیــأت   1396/05/31-13426 شــماره  198.رای 
آقــای جمــال تیمــوری بــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی 
عبدالرحیــم  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290195234
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــه و مغ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــع در  ــی واق ــاک شــماره  44 اصل ــع پ 301.75 مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهانــاز 

ــی ــاس کاظم ــت عب مالکی
اول  هیــأت   1396/05/31-13429 شــماره  199.رای 
آقــای صفــر علــی باقــری کنیرانــی به شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان   6 کدملــی 1290036667 صــادره  
محمــود ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
298.33مترمربــع پــاک شــماره 340 فرعــی از 13 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــورخ  ــماره 22627 م ــند ش ــب س ــان بموج ــرب اصفه غ

94/8/17 دفترخانــه 371 اصفهــان
اول  هیــأت   1396/05/30-13206 شــماره  200.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــد جعفــری ولدان ــای مجی آق
1217 کدملــی 1283509301 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســین ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
251.94مترمربــع پــاک شــماره  18 فرعــی از 36 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت خانــم منیــژه ســتاری مــورد ثبــت 

ــاک ــر 331 ام ــه 82 دفت صفح
اول  هیــأت   1396/05/31-13513 شــماره  201.رای 
آقــای رهــام رجــب پــور رحمتــی بــه شناســنامه شــماره 
صــادره   1274273935 کدملــی   1274273935
اصفهــان فرزنــد یوســف دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 223.92 مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از18 اصل ــماره 3342 فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــار رنانــی ثبــت صفحــه 504 دفتــر 140  حســین تقــی ی
امــاک بــا قیــد بــه اینکــه منافــع و حــق ســکنی مــادام 
ــور رحمتــی  ــار آقــای حســین رجــب پ الحیــات در اختی

ــد یوســف مــی باشــد فرزن
اول  هیــأت   1396/05/31-13514 شــماره  رای   .202
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــور زحمت ــب پ ــه رج ــم معصوم خان
ــان  ــادره الهیج ــی 2721424149 ص ــماره 345 کدمل ش
فرزنــد شــعبان چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 223.92 مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از18 اصل ــماره 3342 فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــار رنانــی ثبــت صفحــه 504 دفتــر 140  حســین تقــی ی
امــاک بــا قیــد بــه اینکــه منافــع و حــق ســکنی مــادام 

ــور رحمتــی  ــار آقــای حســین رجــب پ الحیــات در اختی
ــد یوســف مــی باشــد فرزن

اول  هیــأت   1396/05/31-13468 شــماره  203.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب آقــای امیرعبــاس نصراصفهان
1270014846 کدملــی 1270014846 صــادره اصفهــان 
بــه  مغــازه  بــاب  یــک  مهــدی ششــدانگ  فرزنــد 
مســاحت 35 مترمربــع پــاک شــماره 229 فرعــی از 40 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــاری ــر جب ــت اکب ــان از مالکی ــرب اصفه غ
اول  هیــأت   1396/05/31-13474 شــماره  204.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــری کاظم ــم مه خان
1972 کدملــی 1290603367 صــادره اصفهــان فرزنــد 
غضنفــر ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
223.71 مترمربــع پــاک شــماره 406 فرعــی از 19 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــری و  ــه صغ ــا فاطم ــت خانمه ــان از مالکی ــرب اصفه غ
ــات  ــت  صفح ــورد ثب ــهبازی م ــی ش ــا همگ ــرا و رض زه

449 و 451 و 255 دفاتــر 80 و 502 امــاک
اول  هیــأت   1396/05/31-13478 شــماره  205.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــیدمرتضی میرمحمدصادق ــای س آق
شــماره 381 کدملــی 1285503661 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــیدمحمود شش ــد س فرزن
ــی  ــماره 68 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 202.85مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــت صفحــه  ــان ثب ــری الهیجانی ــت مه ــان از مالکی اصفه

ــاک ــر 378 ام 85 دفت
206.رای شــماره 15090-1396/06/21 هیــأت دوم خانــم 
طاهــره پیرنجــم الدیــن کلیچــه بــه شناســنامه شــماره 1 
کدملــی 1290276463 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی 
ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک باب   ســاختمان   
بــه مســاحت   200.82   مترمربــع پــاک شــماره    138  
فرعــی از 23   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــد 

پیرنجــم الدیــن
207.رای شــماره 15091-1396/06/21 هیــأت دوم آقــای 
اکبــر پیرنجــم الدیــن کلیچــه ئــی بــه شناســنامه شــماره 
70 کدملــی 1290156255 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
غامعلــی ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   
ــاک  ــع پ ــه مســاحت   200.82   مترمرب ســاختمان   ب
شــماره    138  فرعــی از 23   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

مالکیــت محمــد پیرنجــم الدیــن
دوم  هیــأت   1396/06/21-15094 شــماره  208.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــاز نص ــم مهن خان
شــهر  خمینــی  صــادره   1141134608 1230 کدملــی 
فرزنــد غامرضــا 31.17  حبــه مشــاع از 72  حبــه   
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
121.45    مترمربــع پــاک شــماره 814       فرعــی از  5  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از ســند 151427 مــورخ 1383/12/27 

دفترخانــه 103 اصفهــان
دوم  هیــأت   1396/06/21-15095 شــماره  209.رای 
آقــای ســعید اســداله نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 
8542 کدملــی 1140647921 صــادره خمینــی شــهر 
فرزنــد مصطفــی 40.83 حبــه مشــاع از 72  حبــه   
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
121.45    مترمربــع پــاک شــماره 814       فرعــی از  5  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از ســند 151427 مــورخ 1383/12/27 

ــان ــه 103 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   1396/06/14-14752 شــماره  210.رای 
ــماره 454  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــری پ ــرج نظ ــای ای آق
کدملــی 1818929759 صــادره آبــادان  فرزنــد رضــا 
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش 32.6 حب
ســاختمان   بــه مســاحت   228.33   مترمربــع پــاک 
شــماره    378  فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 
ــان  ــه 233 اصفه ــر خان ــورخ 1394/9/29 دفت 9326 م
کــه طبــق نامــه شــماره 2/931974 مــورخ 30 /1396/2 
شــعبه اول اجــرای احــکام بازداشــت می باشــد که ســند 

ــا قیــد بازداشــت صــادر شــود ششــدانگ نیــز ب
211.رای شــماره 14693-1396/06/14 هیــأت دوم آقــای 
سیدمحســن حســینی بــه شناســنامه شــماره 595 
کدملــی 4669205609 صــادره لــردگان فرزنــد ســید 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــم شش ــی رح عل
مســاحت   54  مترمربــع پــاک شــماره   211   فرعــی 
از  40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت بتــول کیقبــادی  مــورد 

ــر  98   امــاک ــت صفحــه    477 دفت ثب
212.رای شــماره 14681-1396/06/13 هیــأت دوم آقای 
ــی  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــماعیلی ب ــی اس نادعل
5499750084 صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد عربعلــی 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
168.36    مترمربــع پــاک شــماره   3950   فرعــی 
از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حمیدرضــا زندیــه  
مــورد ثبــت صفحــه  230 و 233   دفتــر   455  امــاک
دوم  هیــأت   1396/06/13-14679 شــماره  213.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــوده ب ــی پ ــای غامرضــا دهقان آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1287752241 ص 1528 کدمل
اکبــر ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــع در  ــی واق ــماره  67   اصل ــاک ش ــع پ 169    مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــدوی ــژه مه ــت منی از مالکی
دوم  هیــأت   1396/06/25-15186 شــماره  214.رای 
آقــای صفرعلــی رحیــم زاده بــه شناســنامه شــماره 322 
کدملــی 1290163383 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد یــد 
ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــه ششــدانگ یــک ب ال
ــع پــاک شــماره   3688   فرعــی از  169.80    مترمرب
18   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت و ســهم االرث محمــد 
شــفیعی رنانــی  احــد از ورثــه حــاج تقــی شــریفی رنانــی 

مــورد ثبــت صفحــه   207  دفتــر  77   امــاک
215.رای شــماره 15190-1396/06/25 هیــأت دوم آقــای 
محمــود شــفیعی پورکمالــی بــه شناســنامه شــماره 87 
کدملــی 1291059407 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــع در  ــی واق ــماره 32   اصل ــاک ش ــع پ 195    مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــی   ــتمی قهفرخ ــاهپور رس ــهم االرث ش ــت و س از مالکی

ــه رســتمی قهفرخــی ــه فضــل ال احــد از ورث
دوم  هیــأت   1396/06/15-14767 شــماره  216.رای 
آقــای محمــد مائــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 308 
کدملــی 1289940800 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
138.36   مترمربــع پــاک شــماره  308    فرعــی از  27  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد انصــاری مــورد ثبــت 

ــر 160   امــاک صفحــه  121 دفت
دوم  هیــأت   1396/06/04-13878 شــماره  217.رای 

ــه  ــادی ب ــف آب ــای  نج ــه ه ــعلی قیصری ــای عباس آق
ــادره  ــی 1090880529 ص ــماره 1130 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــینعلی شش ــد حس ــاد فرزن ــف آب نج
ــاک  ــع پ ــه مســاحت  202.07    مترمرب ســاختمان   ب
شــماره  437    فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ســند  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

105298 مــورخ 1366/9/18 دفترخانــه 77 اصفهــان
دوم  هیــأت   1396/06/04-13880 شــماره  218.رای 
آقــای محســن جالــی بــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی 
ــه ششــدانگ  ــد یدال ــان فرزن 1290181411 صــادره اصفه
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   281.76   
مترمربــع پــاک شــماره   66   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از  

ــادی ــق آب ــی عاش ــه جال ــیف ال ــت س مالکی
دوم  هیــأت   1396/06/04-13876 شــماره  219.رای 
خانــم فریبــا نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 1 
کدملــی 1290139083 صــادره اصفهــان فرزنــد شــکراله 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   
227.60   مترمربــع پــاک شــماره   51   فرعــی از  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 8  اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 318 و 523     

دفاتــر  3 و 967    امــاک  
دوم  هیــأت   1396/06/04-13890 شــماره  220.رای 
آقــای محمدرضــا خراســانی بــه شناســنامه شــماره 409 
ــی  ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1286046815 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
159.50    مترمربــع پــاک شــماره   187   فرعــی از  
ــت  ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 16  اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه    312 و 315  

ــاک ــر  831   ام دفت
دوم  هیــأت   1396/06/04-13926 شــماره  221.رای 
آقــای اصغــر روشــنی بــه شناســنامه شــماره 40 کدملــی 
4171733146 صــادره الیگــودرز فرزنــد عباســعلی ســه 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
ــی  ــماره 68 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 114.15 مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش 14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــری ورنوســفادرانی ــر جعف ــت اکب ــان از مالکی اصفه
دوم  هیــأت   1396/06/04-13927 شــماره  222.رای 
خانــم صدیقــه روشــنی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
4172216651 صــادره الیگــودرز فرزنــد رضــا ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــع در  ــی واق ــماره 68  اصل ــاک ش ــع پ 114.15 مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از مالکیــت اکبــر جعفــری ورنوســفادرانی
اول  هیــأت   1396/06/28-15586 شــماره  223.رای 
آقــای محمــد عســگری بــه شناســنامه شــماره 51 
کدملــی 6339668593 صــادره  شــهرکرد  فرزنــد مــراد 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  149.50  
مترمربــع پــاک شــماره   28   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــه   ــت صفح ــورد ثب ــن زاده م ــر امی ــت محمدباق مالکی

268 الــی 271   دفتــر  54   امــاک
اول  هیــأت   1396/06/30-15719 شــماره  224.رای 
ــماره 6631  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن مالک ــای محس آق
ــد  ــد محم ــران  فرزن ــادره ته ــی 0064116247 ص کدمل
ــاحت  84.64    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره   32    اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــادی ــات ب حســن بی
اول  هیــأت   1396/06/29-15627 شــماره  225.رای 
آقــای حســین شــریفیان قهفرخــی بــه شناســنامه 
ــان   ــادره اصفه ــی 1281039470 ص ــماره 61466 کدمل ش
خانــه  بــاب     یــک  غامعلــی ششــدانگ  فرزنــد 
بــه مســاحت 138     مترمربــع پــاک شــماره 746     
فرعــی از 14   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت متقاضــی 
ــزان  ــاک و   می ــر 42 ام ــت صفحــه 153 دفت ــورد ثب م
ــی  ــت غامعل ــا از مالکی ــورد تقاض ــع از م ــر مرب 50 مت
ــر  ــت صفحــه  301   دفت ــورد ثب شــریفیان قهفرخــی  م
542 امــاک و میــزان 23 متــر مربــع از مالکیــت هاجــر 

ــاک ــر 641 ام ــه 391 دفت ــار صفح ــی ی تق
226.رای شــماره 15430-1396/06/27 هیــأت ســوم 
آقــای رضــا ابراهیمــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 28 
کدملــی 1290221618 صــادره فرزنــد نادعلــی ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 221.45 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
شــماره فرعــی از28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

رمضــان مزروعــی
227.رای شــماره 15216-1396/06/26 هیــأت ســوم 
آقــای  مجیــد مهرابــی فودانــی  بــه شناســنامه شــماره   
کدملــی  1130055566    صــادره خمینــی شــهر   فرزنــد  
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب  خان ــک ب ــود   ششــدانگ ی محم
40.75   مترمربــع از پــاک شــماره 719    فرعــی از 
26 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  زهــرا اقتــداری 
ــر  166   ــه    370  دفت ــت صفح ــماره   ازموردثب ازسندش

امــاک
228.رای شــماره 15226-1396/06/26 هیــأت ســوم 
آقــای نعمــت الــه احمــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
1203  کدملــی 1290523339 صــادره خمینــی شــهر 
فرزنــد محمدعلــی  1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت195.3 مترمربــع از پــاک 
شــماره 804 فرعــی از18  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی احمــدی رنانــی 
ــه   ــت صفح ــماره ازموردثب ــی ازسندش ــدان غامعل فرزن

ــاک ــر 219   ام 397    دفت
229.رای شــماره 15223-1396/06/26 هیــأت ســوم 
خانــم زهــرا احمــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
713 کدملــی 1290745056 صــادره اصفهــان فرزنــد 
یــک  از ششــدانگ  دانــگ مشــاع  ابوالقاســم  1.5 
ــاک  ــع از پ ــاحت 195.3 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
شــماره 804 فرعــی از 18  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی احمــدی رنانــی 
ــه  ــت صفح ــماره ازموردثب ــی ازسندش ــدان غامعل فرزن

397 دفتــر 219  امــاک
230.رای شــماره 15225-1396/06/26 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره   ــی ب ــدی رنان ــم احم ــای ابراهی آق
630 کدملــی1290410127      صــادره خمینــی شــهر   
ــدانگ  ــاع از   شش ــگ مش ــی 1.5 دان ــد محمدعل فرزن
ــع از  ــاحت195.3    مترمرب ــه مس ــه   ب ــاب خان ــک ب ی
پــاک شــماره  804فرعــی از18  اصلــی واقــع در اصفهان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی احمــدی رنانــی 
ــه   ــت صفح ــماره   ازموردثب ــی ازسندش ــدان غامعل فرزن

ــاک ــر 219   ام 397    دفت
هیــأت   1396/06/26-15222 شــماره  231.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی    ب ــدی رنان ــر احم ــم هاج ــوم خان س
شــماره605   کدملــی 1293132454     صــادره اصفهــان   

فرزنــد صفرعلــی 1.5 دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه   بــه مســاحت195.3    مترمربــع از پــاک 
شــماره  804فرعــی از18  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی  کریــم وحســن و یدالــه  همگــی احمــدی رنانــی 
ــه   ــت صفح ــماره   ازموردثب ــی ازسندش ــدان غامعل فرزن

ــاک ــر 219   ام 397    دفت
آرای اصاحی

ــأت  ــماره 13342-1396/05/30 هی ــی ش 1.رای اصاح
ــا عنایــت  ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب اول باتوجــه ب
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
پــاک  مــورد تقاضــا 750 فرعــی از 36 اصلــی صحیــح 
مــی باشــد کــه در رای شــماره 1396/02/03-2482 
ــی از 36  ــتباهًا 75 فرع ــاک اش ــماره پ ــأت اول ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
2.رای اصاحــی شــماره 12924-1396/05/26 هیــأت 
دوم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
پــاک  مــورد تقاضــا 2762 فرعــی از 18 اصلــی صحیــح 
مــی باشــد کــه در رای شــماره 1395/10/13-27300 
هیــأت دوم شــماره پــاک اشــتباهًا 2763 فرعــی از 18 

اصلــی قیــد شــده اســت.
3.رای اصاحــی شــماره 12915-1396/05/26 هیــأت 
دوم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
پــاک مــورد تقاضــا 388 فرعــی از 24 اصلــی صحیــح 
مــی باشــد کــه در رای شــماره 1396/02/31-4834 
ــی از 24  ــتباهًا 88 فرع ــاک اش ــماره پ ــأت دوم ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
4.رای اصاحــی شــماره 14195-1396/06/07 هیــأت 
ــا عنایــت  ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب اول باتوجــه ب
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
پــاک  مــورد تقاضــا 673 فرعــی از 16 اصلــی صحیــح 
مــی باشــد کــه در رای شــماره 1396/02/28-4695 
ــی از 6  ــتباهًا 673 فرع ــاک اش ــماره پ ــأت اول ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
5.رای اصاحــی شــماره 14196-1396/06/07 هیــأت 
ــا عنایــت  ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب اول باتوجــه ب
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
پــاک  مــورد تقاضــا 673 فرعــی از 16 اصلــی صحیــح 
مــی باشــد کــه در رای شــماره 1396/02/28-4696 
ــی از 6  ــتباهًا 673 فرع ــاک اش ــماره پ ــأت اول ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
6.رای اصاحــی شــماره 14194-1396/06/07 هیــأت 
ــا عنایــت  ــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب اول باتوجــه ب
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد 
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
پــاک  مــورد تقاضــا 673 فرعــی از 16 اصلــی صحیــح 
مــی باشــد کــه در رای شــماره 1396/02/28-4694 
ــی از 6  ــتباهًا 673 فرع ــاک اش ــماره پ ــأت اول ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
آراء صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل اجــرا 

. شند میبا
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 
مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

21394 الــف  .م  صادرخواهدشــد 
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/07/25
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 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  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی میشــود در صورت روز آگه
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  ــدت ی ــید.ظرف م ــذ رس ــس از اخ ــلیم  و پ ــل تس مح
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 شــهرضا  
بــه شناســنامه شــماره  89  کدملــی  1199342025  صــادره  

شــهرضا  فرزنــد  محمــد علــی   بصــورت ششــدانگ 

ــع  ــر مرب ــه مســاحت  171.25  مت ــاب  ســاختمان  ب یکب
از پــاک شــماره  59  فرعــی از 14874  اصلــی واقــع در 
بخــش 5  ثبــت اصفهــان قــرارداد واگــذاری مــع الواســطه 

ــزدان ــروه پزشــکی ی ــت رســمی شــرکت گ از مالکی
مــورخ      1396603020260  07515 شــماره   رای   -2
1396/05/16   اقــای رضــا چلونگــر بــه شناســنامه شــماره 
299 کدملــی 1285356901صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص عل

154.60 متــر مربــع از پــاک شــماره 13937 اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای ســید رســول 

ــدادادی خ
مــورخ      1395603020260  07516 شــماره   رای    -3
1396/05/16   خانــم عــذرا حــدادی بــه شناســنامه شــماره 
ــر  ــد جعف ــی 1189851830 صــادره اردســتان فرزن 9 کدمل

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص عل
ــی از15183  ــماره 2 فرع ــاک ش ــع از پ ــر مرب 127.66 مت
اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ       1396603020260  07526 شــماره   رای   -4
05/16/ 1396   اقــای محمــد رضــا منتظــری به شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1291701990 ص ــماره 12 کدمل ش
ــه مســاحت  ــاب مغــازه ب حســن بصــورت ششــدانگ یکب

ــی از14916  ــماره 97 فرع ــاک ش ــع از پ ــر مرب 23.76مت

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــی ــور خوابجان ــپه پ ــم اس عبدالرحی

مــورخ      13964603020260 شــماره  05446  رای   -5
1396/04/04 خانــم فریبــا رضائــی دهقــی بــه شناســنامه 
شــماره 25 کدملــی 1159743304 صــادره فریــدن فرزنــد 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی نس ــی قل مصطف
مســاحت 52.50 مترمربــع پــاک شــماره 202 فرعــی 
ثبــت اصفهــان  واقــع در بخــش 5  از 14915 اصلــی 
ــک  ــع الواســطه از مال ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــادی عابدین ــینعلی ه ــای حس ــمی اق رس
6- رای شــماره  07527 1396603020260   مــورخ  16 
/1396/05   اقــای مــراد علــی قربــی قهفرخــی بــه 
شناســنامه شــماره 9061کدملــی 4620676721صــادره 
شــهر کــرد فرزنــد صفــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 125.35 متــر مربــع از پــاک شــماره 
13879اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
ــر از وراث  ــا دو نف ــن الرعای ــا امی ــدس و عط ــا اق خانمه

ــی ــه ثبت ــار نام ــوع اظه ــا موض ــن الرعای ــری امی صغ
مــورخ   1396603020260  07168 شــماره   رای   -7
ــنامه  ــه شناس ــادق زاده ب ــر ص ــای اصغ 1396/05/10  آق
شــماره 1713 کدملــی 1287939082 صــادره اصفهــان 
فرزنــد غامرضــا در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه 
مســاحت 129.81   مترمربــع پــاک شــماره 242  فرعــی 
ــان کــه  ــت اصفه ــی واقــع در  بخــش 5  ثب از 14916 اصل

ــی باشــد    ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
مــورخ   1395603020260  22805 شــماره   رای   -8
1395/12/22  خانــم زهــرا داوری دولــت ابــادی بــه 
شناســنامه شــماره 92 کدملــی 1284230597 صــادره 
اصفهــان فرزنــد عبدالرحیــم بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 181.52 مترمرب ــه مس ــه ب خان
15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

ــی ــی خوابجان ــی پهلوان غامعل
مــورخ   1396603020260  08194 شــماره   رای   -9
ــادی  ــب آب ــای محمــد منصــوری حبی 1396/05/28    آق
ــادره  ــی 6609756910 ص ــماره 4 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــاع  ــگ مش ــه دان ــاس در س ــد عب ــه فرزن ــوار و میم برخ
ــاحت  174.19   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش
مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13733 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای زیــن 

ــهیلیان ــن س العابدی
مــورخ   1396603020260  08198 شــماره   رای   -10
ــه  ــه خراســانی دســتجردی ب ــم جمیل 1396/05/28  خان
شناســنامه شــماره 1330 کدملــی 1880358549 صــادره 
شوشــتر فرزنــد قاســم در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  174.19  مترمربــع پــاک 
شــماره -  فرعــی از 13733 اصلــی واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
الواســطه از مالــک رســمی اقــای زیــن العابدین ســهیلیان 
مــورخ   1396603020260  07522 شــماره  رای   -11
بــه  عســگرانی  باقــری  عــزت  خانــم     1396/05/16
ــادره  ــی 1755935064 ص ــماره 246 کدمل ــنامه ش شناس
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
1396/05/18 آقــای حســن داســتانپور بــه شناســنامه 
شــماره 39 کدملــی 5419132206 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب ســاختمان در حــد  ــک ب ــی در  ششــدانگ  ی غامعل
ســفت کاری بــه مســاحت 275.17 مترمربــع پــاک 
شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   
مــورخ   1396603020260  07525 شــماره   رای   -13
1396/05/16    اقــای  نادعلــی ممتــاز بــه شناســنامه 
ــهر  ــاهین ش ــادره ش ــی 5110511640 ص ــماره 18 کدمل ش
فرزنــد تقــی بصــورت ششــدانگ ســاختمان نیمــه تمــام 
ــماره 13476  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 179 مت ــه مس ب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی بتــول 
ــوع  ــا  موض ــن الرعای ــین امی ــدی از وراث غامحس ،  اح

ــی ــه  ثبت ــار نام اظه
مــورخ   1396603020260  08216 شــماره  رای   -14
1396/05/28    آقــای ناصــر بهرامــی بــه شناســنامه 
شــماره 23 کدملــی 6339654096 صــادره شــهرکرد 
بــاب  یــک  در  ششــدانگ   محمــد  عیــدی  فرزنــد 
پــاک  مترمربــع    58.25 مســاحت   بــه  مغــازه  
در  واقــع  اصلــی   14915 از  فرعــی    355 شــماره 
نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5 بخــش 
ــری ــای مه ــمی اق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م  ع

 قلمکاری
مــورخ   1396603020260  06565 شــماره  رای   -15
ــه  ــای محســن طهماســبی بلداجــی ب 1396/04/27    آق
ــادره  ــی 4650112109 ص ــماره 11208 کدمل ــنامه ش شناس
ــاع از  ــگ مش ــار دان ــینعلی در چه ــد حس ــن فرزن بروج
ــاحت   132.56  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــی  ــی از 14915 اصل ــماره  289 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــه  ــم حاجی ــمی خان ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــاری ــم افش خان
مــورخ   1396603020260  06581 شــماره  رای   -16
ــه  ــی ب ــبی بلداج ــمیه طهماس ــم س 1395/04/27   خان
شناســنامه شــماره 122 کدملــی 6299917301 صــادره 
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــد داود در دو دان ــن فرزن بروج
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   132.56 مترمربــع پاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی 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 خانــم افشــاری

مــورخ   1396603020260  07867 شــماره  رای   -17
1396/05/22   خانــم زهــرا حســین پــور محمدآبــادی بــه 
ــادره  ــی 1291156275 ص ــماره 851 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد عباســعلی نســبت بــه ششــدانگ یکباب 
ســاختمان بــه مســاحت 149.35 مترمربــع پــاک 
ــع در بخــش  ــی واق ــی از 15182 اصل شــماره 6405 فرع
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
ــوردم  ــدی پ ــای مجیدمه ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس

ابــی
مــورخ   1396603020260  07402 شــماره  رای   -18
بــه  هرنــدی  ناظمــی  زهــرا  خانــم     1396/05/15
 0579584259 کدملــی   625 شــماره  شناســنامه 
ــک  ــدانگ  ی ــن در  شش ــد حس ــان فرزن ــادره دلیج ص
بــاب خانــه  بــه مســاحت  181.10  مترمربــع پــاک 
شــماره 3  فرعــی از 14970 اصلــی واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
 الواســطه از مالــک رســمی آقــای حــاج رضــا حمصیــان

 اتفاق
مــورخ   1396603020260  02440 شــماره  رای   -19
ــنامه  ــه شناس ــوش ب ــد زاده ــای حمی 1396/02/14  آق
ــان  ــادره  اصفه ــی 1288403631 ص ــماره 302 کدمل ش
ــه  ــد محمــد علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان فرزن
بــه مســاحت 53.58 مترمربــع از پــاک شــماره 13876 
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 ــم زارع ــا بیگ ــم اغ خان

ادامه از صفحه 7

ادامه درصفحه 9
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1396/05/22  آقــای  احمدرضــا صالحــی مورکانــی بــه 
صــادره   6209679471 کدملــی   90 شــماره  شناســنامه 
باغبهــادران فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 93.58 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
1فرعــی از13348 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 
مهــدی  ازوراث  مورنانــی  صدیقــی  ناهیدوزهــره  رســمی 

صدیقــی مورنانــی
مــورخ   1396603020260  07534 شــماره  رای   -21
1396/05/16   اقــای ســتار خســروی دهقــی بــه شناســنامه 
ــد  ــاد فرزن ــف اب ــادره نج ــی 1080197958ص ــماره - کدمل ش
حفیــظ هللا بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 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 شــماره 139660302026007533 
ــی  ــروی دهق ــه خس ــظ ال ــای  حفی ــورخ 1396/06/20 اق م
بــه شناســنامه شــماره 4677 کدملــی 1090563922 صــادره 
ــگ  ــم دان ــک و نی ــورت ی ــود بص ــد محم ــاد فرزن ــف اب نج
ــه  ــام ب ــه تم ــاختمان نیم ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش مش
مســاحت 243.94 متــر مربــع از پــاک شــماره 138 فرعــی 
از14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان ورای 
ــای  ــورخ 1396/06/20 اق ــماره 139660302026007532 م ش
ــی  ــه شناســنامه شــماره 93 کدمل ــی ب رضــا خســروی دهق
1091998728 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد حفیــظ هللا بصــورت 
یــک و نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت 243.94 مت ــه مس ــام ب ــه تم نیم
شــماره 138 فرعــی از14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــک رســمی مــی باشــند   ــان مال ــه خــود متقاضی ــان ک اصفه
مــورخ   1396603020260  04978 شــماره  رای   -22
آبــادی  دولــت  داوری  آقــای حمیدرضــا     1396/03/28
بــه شناســنامه شــماره 1000 کدملــی 1291157761 صــادره 
از  مشــاع  دانــگ  ســه  در  عبدالعلــی  فرزنــد  اصفهــان 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  79.26  مترمربع 
پــاک شــماره 84  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخش 5  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   
مــورخ   1396603020260  04980 شــماره  رای   -23
1396/03/28   خانــم مهیــن قلیانچــی قینانــی به شناســنامه 
شــماره 997 کدملــی 1291043454 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ  ی ــی در ســه دان حیدرعل
ــاک شــماره 84   ــع پ ــه مســاحت  79.26  مترمرب ــه  ب خان
فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد    خــود متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  07248 شــماره  رای   -24
شناســنامه  بــه  مدرســهء  طاهــره  خانــم   1396/05/12
شــماره 68544 کدملــی 1281786403 صــادره اصفهــان 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــاس نس ــد عب فرزن
ــی  ــماره85 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 74.32 مترمرب ــه مس ب
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 

سیدحســن زارعــی
مــورخ   1396603020260  07156 شــماره  رای   -25
1396/05/10   خانــم المیــرا رویدشــتی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1292685581 15741 کدملــی 
علیرضــا در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   
52.45 مترمربــع پــاک شــماره  74 فرعــی از14915  اصلــی 
واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد     رســمی م
مــورخ   1396603020260  07407 شــماره  رای   -26
1396/05/15  آقــای کریــم نــواب فــر بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــد محم ــر فرزن ــادره ابه ــی 5899317663 ص 6664 کدمل
ــاحت  135.85   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی در  شش
ــی واقــع  ــع پــاک شــماره 23  فرعــی از 15179 اصل مترمرب
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی ســرهنگ حمیــد شــیروانی

مــورخ   1396603020260  05487 شــماره  رای   -27
1396/04/07  خانــم شــها قــادری قهفرخــی بــه شناســنامه 
شــماره 5 کدملــی 1911037099 صــادره رامهرمــز فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــم در شش ابولقاس
ــی  ــی از99  اصل ــماره  106 فرع ــاک ش ــع پ 131.31  مترمرب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه مالــک رســمی 
علــی محمــد آتشــی  بموجــب ســند 57364  مــورخ 
1350/08/08  دفتــر 1   اصفهــان بــوده بموجــب گواهــی 
ــورای  ــورخ 1387/09/21 ش ــماره 4970 م ــت ش ــر وراث حص
ــه  ــرده ورث ــوت ک ــد ف ــی محم ــان عل ــاف اصفه ــل اخت ح
ــرف و  ــه و اش ــی زوج ــادری دلیگان ــه ن ــد از فاطم وی عبارتن
حســن و اصغــر آتشــی )فرزندان(کــه مــورد درخواســت مــع 
الواســطه بموجــب قولنامــه از طــرف حســن و اشــرف آتشــی 
بــه متقاضــی واگــذار شــده و تعــدادی از شــهود آن را تاییــد 

ــد ــوده ان نم
مــورخ   1396603020260  06671 شــماره  رای   -28
بــه  مهــری محمــدی خونســارکی  1396/11/28  خانــم 
صــادره   1289351791 519 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 46.40 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
4 فرعــی از15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی آقــای غامعلــی پهلوانــی خوابجانــی
مــورخ   1396603020260  07457 شــماره  رای   -29
1396/05/16  آقــای  روزعلــی احمــدی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــد اس ــدن فرزن ــادره فری ــی 6219556488 ص 332 کدمل
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 173.83 
مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــی خوابجان ــی پهلوان ــای غامعل ــک رســمی آق از مال
مــورخ   1396603020260  07500 شــماره  رای   -30
1396/05/16  خانــم صغــری عطائــی کچوئــی بــه شناســنامه 
شــماره 4 کدملــی 1170820557 صــادره  لنجــان فرزنــد 
نصرالــه بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 153.49 مترمربــع از پــاک شــماره 168 فرعــی 
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد  ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  07499 شــماره  رای   -31
ــه شناســنامه  ــز عطائــی کچوئــی ب 1396/05/16   آقــای عزی
ــد  ــان فرزن ــادره  لنج ــی 1170376754 ص ــماره 48 کدمل ش
حســنقلی بصــورت چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 153.49 مترمربــع از پــاک شــماره 168 
فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  08207 شــماره  رای   -32
1396/05/28  آقــای حســن دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283103575 3326 کدملــی 
عبــاس در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــی  ــاک شــماره  8 فرعــی از 452 اصل ــع پ 188.87 مترمرب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای رمضان اشــتری 

ــوی دهن
مــورخ   1396603020260  08205 شــماره  رای   -33
1396/05/28  آقــای حســین دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره  3327 کدملــی 1283103583 
عبــاس در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــی  ــاک شــماره  8 فرعــی از 452 اصل ــع پ 221.42  مترمرب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای رمضان اشــتری 

ــوی دهن
مــورخ   1396603020260  07160 شــماره  رای   -34
1396/05/10  آقــای حســین علــی صادقیــان بــه شناســنامه 
شــماره 379 کدملــی 5859307934 صــادره اروندکنــار 
فرزنــد رضــا در ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت  162  مترمربــع پــاک شــماره  8 فرعــی از 14773 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  08140 شــماره  رای   -35
1396/04/15  آقــای حســینعلی بهرامــی راد بــه شناســنامه 
شــماره 995 کدملــی 1971240818 صــادره مســجد ســلیمان 
فرزنــد روزعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــع پــاک شــماره 72  فرعــی از  مســاحت 216.94   مترمرب
14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  06463 شــماره  رای   -36
1396/04/25  آقــای  فریــد جعفرپیشــه بــه شناســنامه 
شــماره 902 کدملــی 1285814770 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ــاب نســبت ب عبدالوه
ــی  ــماره 15004 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 75.15 مترمرب مس
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد  رســمی م
مــورخ   1396603020260  06612 شــماره  رای   -37
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــری فقی ــم پ 1396/04/28 خان
5773 کدملــی 6609388725 صــادره حبیــب آبــاد فرزنــد 
ــاب  ــگ مشــاع از  ششــدانگ یکب مرتضــی  بصــورت دو دان
مغــازه بــه مســاحت 30 مترمربــع از پــاک شــماره 101 فرعــی 
از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــاورز ــق کش عبدالخال
مــورخ   1396603020260  06613 شــماره  رای   -38
ــادی  1396/04/28  آقــای  یحیــی حــاج اکبــری حبیــب آب
ــادره  ــی 6609805512 ص ــماره 106 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــاع  ــگ مش ــار دان ــورت چه ــعلی بص ــد عباس ــان فرزن اصفه
ــع از  ــه مســاحت 30 مترمرب ــاب مغــازه ب از  ششــدانگ یکب
پــاک شــماره 101 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــاورز  ــق کش ــای عبدالخال ــمی آق ــک رس از مال
مــورخ   1396603020260  02324 شــماره  رای   -39
ــماره 1  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرا تراب ــم زه 1396/02/13 خان
کدملــی 1199580929 صــادره شــهرضا فرزند ســیف اله در دو 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
199 مترمربــع پــاک شــماره  986 فرعــی از 15177 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 
رســمی مــی باشــدرای شــماره 02325 1396603020260 
بــه  ترابــی  آقــای محمــد علــی  مــورخ 1396/02/13   
شناســنامه شــماره 15 کدملــی 1199551236 صــادره شــهرضا 
فرزنــد ایــرج در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــماره  986  ــاک ش ــع پ ــاحت 199 مترمرب ــه مس ــه  ب خان
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از 15177 اصل فرع

ــک رســمی مــی باشــد کــه خــود متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  02303 شــماره  رای   -40
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــال صادق ــای کم 1396/02/13 آق
فرزنــد  شــهرضا  صــادره   1198537744 کدملــی   1169
حســین در یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
ــاک شــماره  986 فرعــی از  ــع پ ــه مســاحت 199 مترمرب ب
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 
ــماره 02313  ــد رای ش ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
1396603020260 مــورخ 1396/02/13  خانــم الهــه ترابــی بــه 
شناســنامه شــماره 49 کدملــی 1199663506 صادره شــهرضا 
ــک  ــگ مشــاع از ششــدانگ  ی ــی در یکدان ــد محمدعل فرزن
بــاب خانــه  بــه مســاحت 199 مترمربــع پــاک شــماره  986 
فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان که 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   
مــورخ         139660302026004618 شــماره     رای   -41
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــه چراغ ــح ال ــای ذبی 1396/03/21   آق
ــد  ــی 5759719432 صــادره چــادگان فرزن شــماره 10 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی در س امیرقل
ســاختمان  بــه مســاحت  244.10  مترمربــع پــاک شــماره 
-  فرعــی از 13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ک
مــورخ         139660302026004615 شــماره     رای   -42
ــنامه  ــه شناس ــور ب ــحق پ ــه اس ــم راضی 1396/03/21   خان
صــادره   1274294258 1274294258 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد علیرضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــاحت  244.10  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ی
پــاک شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ     شــماره    139660302026005923     رای   -43
ــه شناســنامه شــماره  ــور ب ــا ایرانپ ــم فریب 1396/04/15  خان
16 کدملــی 1287922120 صــادره اصفهــان فرزنــد اســفندیار 
در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 124.58 
مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 14022   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی محمــد بنکــدار
مــورخ         139660302026006069 شــماره     رای   -44
ــه شناســنامه شــماره  ــات ب ــژه بی ــم منی 1396/04/19    خان
فرزنــد  الیگــودرز  3670 کدملــی 4171564263 صــادره 
یحیــی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
82.89  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13706 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
مــورخ         139660302026000025 شــماره     رای   -45
1396/01/08   آقــای حمیــد نصــری بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285777166 کدملــی   1271
بــه  خانــه   یکبــاب  بصــورت ششــدانگ  عبدالحســین 
ــع از پــاک شــماره 18  فرعــی از  مســاحت 189.08 مترمرب
15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139660302026006797 شــماره     رای   -46
1396/05/03   آقــای حســن تیمــوری جلــوه کانــی بــه 
صــادره   1286961890 کدملــی   52 شــماره  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد اصغــر در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــی از  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  140.75  مترمرب مس
15099   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ     شــماره    139660302026002577     رای   -47
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــرا گی ــم زه 1396/02/16    خان
722 کدملــی 1286938082 صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی 
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 185.35 متــر مربــع از پــاک شــماره   13900   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه حســن 

شــهریاری
مــورخ         139660302026002576 شــماره     رای   -48
1396/02/16  اقــای محمــد صادقــی بــه شناســنامه شــماره 
38کدملــی 1290222274صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح الــه 
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــماره 13900   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 185.35مت ــه مس ب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه حســن 
شــهریاری

مــورخ         139660302026006462 شــماره     رای   -49
1396/04/25   خانــم عصمــت مومیونــد بــه شناســنامه 
شــماره 36 کدملــی 3979212297 صــادره تویســرکان فرزنــد 
محمدابراهیــم در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
112.24  مترمربــع پــاک شــماره 258  فرعــی از 14915  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــعلی  ــمی عباس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی مهاجران
مــورخ         139660302026005874 شــماره     رای   -50
1396/04/14   آقــای غامرضــا قاســمی بــه شناســنامه 
اصفهــان  صــادره   1282869647 8615 کدملــی  شــماره 
فرزنــد قربانعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 65.35 مترمربــع  پــاک شــماره 14017  
اصلــی باقیمانــده کــه بشــماره   204  .  14017   تبدیــل شــده 
ــداری مبایعــه نامــه  ــان خری ــت اصفه واقــع در بخــش 5 ثب
ــیرانی ــدون ش ــمی فری ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

مــورخ         139660302026007859 شــماره     رای   -51
1396/05/22   آقــای محمــود کیــان پــور لیرهارانــی بــه 
شناســنامه شــماره 407 کدملــی 5279618659 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــر در  شش ــد محمدناص ــاری فرزن آغاج
مغــازه و فوقانــی آن بــه مســاحت  34.90  مترمربــع پــاک 
شــماره 4  فرعــی از 14039  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــارزادگان ــر عص ــمی اصغ ــک رس مال
مــورخ     شــماره    139560302026020377     رای   -52
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــر نب ــای  ناص 1395/11/20   آق
ــد  ــی 1971078980 صــادره مســجد ســلیمان فرزن 63 کدمل
حســن در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  
69.23  مترمربــع پــاک شــماره 113  فرعــی از 452  اصلــی 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026001494 شــماره     رای   -53
1396/01/31   خانــم اعظــم زارعــی شــمس ابــادی  بــه 
ــادره  ــی 1281028231  ص ــماره 60073  کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان  فرزنــد حســین  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 
ــع  ــه مســاحت 200  مترمرب ــاب ســاختمان ب ششــدانگ یکب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900   اصل ــاک ش از پ
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــادی ــمس اب ــی ش ــمی حیدرزراعت ــک رس مال
مــورخ         139660302026001495 شــماره     رای   -54
ــه  ــادی  ب ــه شــیرانی شــمس اب ــم فاطم 1396/01/31   خان
شناســنامه شــماره 825  کدملــی 1283960486  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد صفرعلــی  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200  مترمربــع 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900  اصل ــاک ش از پ
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــادی ــمس اب ــی ش ــمی حیدرزراعت ــک رس مال
مــورخ     شــماره    139660302026002583     رای   -55
1396/02/16   اقــای رضــا امامــی طامــه بــه شناســنامه 
شــماره  45  کدملــی 1283928183صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــود بص محم
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
مــورخ         139660302026005868 شــماره     رای   -56
1396/04/14   آقــای اصغــر رضائــی برزانــی بــه شناســنامه 
خمینــی  صــادره   1282989499 2789 کدملــی  شــماره 
شــهر فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 
مســاحت 248.70 مترمربــع پــاک شــماره 11  فرعــی از452   
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــی نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی زهــرا طالب

مــورخ         139660302026003682 شــماره     رای   -57
بــه  مرغملکــی  محمــد گرجــی  آقــای     1396/03/04
شناســنامه شــماره 52 کدملــی   4622126818   صــادره 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد صفرعل ــهرکرد فرزن ش
ســاختمان بــه مســاحت  153.00 مترمربــع پــاک شــماره 2   
فرعــی از 15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ         139660302026005870 شــماره     رای   –58
ــه  ــادی ب ــان آب ــی زم ــین نریمان ــای  حس 1396/04/14   آق
صــادره   1286616190 2187 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه 
ــی  ــماره 14973  اصل ــاک ش ــع از پ ــاحت 120 مترمرب مس
ــداری مبایعــه نامــه  ــان خری ــت اصفه واقــع در بخــش 5 ثب
ــان ــین هراتی ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

مــورخ         139660302026005415 شــماره     رای   -59
بــه  فشــارکی  احمــدی  هــادی  آقــای      1396/04/04
شناســنامه شــماره 2312 کدملــی 1292415886 صــادره 
ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــد اســماعیل نســبت ب ــان فرزن اصفه
ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 57.22 مترمربــع 
پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

مــورخ         139660302026005416 شــماره     رای   -60
بــه  فشــارکی  ســلمانی  فهیمــه  خانــم     1396/04/04
 1270156993 1270156993 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 57.22 مترمربــع پاک 
شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م ــود متقاضــی مال خ
مــورخ         139660302026005398 شــماره     رای   -61
1396/04/04   آقــای رســول ردانیــان ردانــی بــه شناســنامه 
شــماره 488 کدملــی 1291066594 صــادره اصفهــان فرزنــد 
اســمعیل نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره231  فرعــی از  14915   اصلــی  96 مترمرب
ــداری مبایعــه نامــه  ــان خری ــت اصفه واقــع در بخــش 5 ثب
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی مرتضــی نیــک خــواه

مــورخ         139660302026006256 شــماره     رای   -62
ــنامه  ــه شناس ــژاد ب ــی ن ــرت آزادان ــم نص 1396/04/21   خان
ــد  ــان فرزن ــی 1290185298  صــادره اصفه شــماره 28 کدمل
عبدالــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــی از  ــماره 77  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 250.70  مترمرب مس
14457   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین 

ــکرانی ش
مــورخ         139660302026005859 شــماره     رای   -63
1396/04/14   آقــای عبدالــه شــاه قلــی قهفرخــی بــه 
شناســنامه شــماره 36 کدملــی  4622331489  صــادره 
شــهرکرد فرزنــد حبیــب اقــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 94.55 مترمربــع پــاک ش/مــاره  
13879   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســن 

فنائــی
مــورخ         139660302026007265 شــماره     رای   -64
1396/05/12    آقــای فرشــاد اقبالــی بابــادی بــه شناســنامه 
شــماره 582 کدملــی 4679326859 صــادره فارســان فرزنــد 
ــاب ســاختمان  ــه ششــدانگ یکب محمــد ســلطان نســبت ب
ــی  ــماره 13900   اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 55 مترمرب ــه مس ب
ــداری مبایعــه نامــه  ــان خری ــت اصفه واقــع در بخــش 5 ثب

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی عبــاس زراعتــی 
ــادی شــمس اب

مــورخ   1396603020260  07519 شــماره  رای   -65
ــه شناســنامه شــماره  1396/05/16  اقــای جعفــر صادقــی ب
368 کدملــی 5649429006صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 239.04 متر 
ــع در  ــی واق ــی از15179اصل ــماره 89فرع ــاک ش ــع از پ مرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی آقــای محمــد زارعــی ســوار چــی

مــورخ   1396603020260  07900 شــماره  رای   -66
ــه  ــادی ب ــرد آب ــی ک ــی عنایت ــای محمدعل 1396/05/22   آق
شناســنامه شــماره 1190 کدملــی 1283987503 صــادره 
ــاب ســاختمان   ــک ب ــد رضــا در ششــدانگ  ی ــان فرزن اصفه
بــه مســاحت  266.31  مترمربــع پــاک شــماره 679  فرعــی 
از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  06613 شــماره  رای   -67
ــنامه  ــه شناس ــر ب ــتی ف ــاس دوس ــای عب 1396/04/28 آق
شــماره 17 کدملــی 6219782161 صــادره بوئیــن و میاندشــت 
فرزنــد حســینقلی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــی  ــماره31 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 58.94 مترمرب ــه مس ب
از15179 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــامی ــا اس ــی اق محمدعل
مــورخ   1396603020260  05764 شــماره  رای   -68
آبــادی  الــه ذاکــری حبیــب  آقــای اســد   1396/04/12
 6609394792 کدملــی   6353 شــماره  شناســنامه  بــه 
صــادره برخوارومیمــه فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 102.50 مترمربــع پــاک شــماره64 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از14915 اصل فرع
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــکی ــان تودش ــماعیل تقی ــای اس ــمی آق رس
مــورخ   1395603020260  22994 شــماره  رای    -69
ــه شناســنامه  ــره  ب ــر زف ــه رنجب ــم معصوم 1395/12/26خان
شــماره 2574  کدملــی 1288164858  صــادره اصفهــان  
فرزنــد حســن  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 194.75  مترمربــع از پــاک شــماره 17 فرعــی از 
15177  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  07737 شــماره  رای   -70
ــی  ــادی اصفهان ــون آب ــیدمحمود خات ــای س 1396/05/18 آق
بــه شناســنامه شــماره 56446 کدملــی 1281661481 صــادره 
اصفهــان فرزنــد وهــاب بصــورت ســه  دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 192.04 مترمربــع از 
پــاک شــماره 96 فرعــی از 15187 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  06613 شــماره  رای   -71
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــی آقاج ــهیا عل ــم س 1396/04/28 خان
شــماره 1437 کدملــی 1283582678 صــادره اصفهــان 
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــه  بصــورت ســه  دان ــد نصرال فرزن
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 192.04 مترمربــع از پــاک 
شــماره 96 فرعــی از 15187 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

مــورخ   1396603020260  07274 شــماره  رای   -72
1396/05/12 آقــای حســن هاشــم پــور بــه شناســنامه 
اصفهــان  صــادره   1281598194 کدملــی   50112 شــماره 
فرزنــد اســماعیل نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــی  ــماره 106فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 119.27 مترمرب ــه مس ب
از14916 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  03770 شــماره  رای   -73
بــه  اصفهــان  هشــت   منطقــه  1396/03/07شــهرداری 
بــه  شناســنامه شــماره کدملــی 14000277232 نســبت 
 468.63 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره  13900 اصل ــع پ مترمرب
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
مــورخ   1395603020260  23016 شــماره  رای   -74  
بــه  پــور دهنــوی   1395/121/26خانــم طاهــره هــادی 
ــادره  ــی 1283102463  ص ــماره 3136  کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــعلی  نس ــد عباس ــوار  فرزن برخ
ســاختمان   بــه مســاحت 295.23  مترمربــع از پــاک 
شــماره 8و11 فرعــی از 452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

مــورخ   1396603020260  07462 شــماره  رای   -75
1396/05/16 آقــای ناصــر علــی اکبــری بــه شناســنامه 
شــماره 812 کدملــی 1290473463 صــادره اصفهــان فرزنــد 
اصغــر در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  253  
ــع در  ــی واق ــی از 309 اصل ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــهرداری  ــمی ش ــک رس ــه  مال ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب بخ
اصفهــان  بموجــب ســند 69694 مــورخ 1373/01/15 دفتــر 9 
اصفهــان بــوده و بموجــب قــرارداد واگــذاری 4.12382 مــورخ 
ــه  ــی و وکالتنام ــادات لقائ ــم منیرالس ــه خان 1375/08/12 ب
ــای  ــه آق ــان ب ــر 114 اصفه ــورخ 1393/08/01 دفت 47244 م

ــذار شــده اســت  ــری واگ ــی اکب ناصــر عل
مــورخ   1396603020260  5875 شــماره  رای   -76
1396/04/14 خانــم مریــم زارعــی شــمس آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 2207 کدملــی 1286064783 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 195.45 مترمرب ســاختمان ب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 13900 اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی مهــری 

ــادی ــمس اب ــی ش زارع
مــورخ   1396603020260  08057 شــماره  رای   -77
1396/04/28 خانــم خدیجــه نــادری بــه شناســنامه شــماره 
ــه  ــد عزیزال ــران فرزن ــادره تی ــی 5499633584 ص 1 کدمل
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 199.10 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره 13879اصل ــع پ مترمرب
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــف 19667 ــی م ال ــن فنائ ــمی حس ــک رس از مال
تاریخ انتشار نوبت       26 /96/06

تاریخ انتشار نوبت 96/7/10
زهــره ایروانــی   رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک 

شــمال اصفهــان

آگهی مفادآراصادره از هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرثبت نایین

دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

ــب  ــر حس ــمی وب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی وس اراض
ــات  ــن هی ــرف ای ــه از ط ــل ک ــور  آرا ذی ــون مذک ــاده 3قان م
ــال عــادی ویاســهم مفــروزی متقاضــی  ــد انتق ــی برتایی مبن
ــی  ــی  م ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــده دردونوب ــادر گردی ص
مذکوراعتــراض  آرا  بــه  کــه  یااشــخاصی  شودتاشــخص 
دارندازتاریــخ اولیــن انتشــارآگهی ظــرف مــدت دومــاه 
اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم نمــوده ودرمهلــت 
ــبت  ــت دارندنس ــراض فرص ــلیم اعت ــخ تس ــاه ازتاری ــک م ی
ــی  ــه گواه ــه وارای ــه دادگاه صالح ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ب
مبنــی برطــرح دعــوی اقــدام نماینــد درایــن صــورت اقدامــات 

ــود  ــد ب ــی دادگاه خواه ــم قطع ــه حک ــه ارای ــول ب ــت موک ثب
ودرصــورت انقضامهلــت وعــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــند  ــد وصدورس ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س مق
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

آقــای   96/6/22-139660302031000260 شــماره  1-رای 
ــاب  ــک ب ــروزی ی ــی فرزندمحمــد ششــدانگ مف رضامیرکان
خانــه احداثــی در پــاک ثبتــی قســمتی از 4 فرعــی از 4252  
اصلــی واقــع درروســتای نوبهــار بخــش 3  ثبــت نائیــن بــه 
مســاحت 515/27 متــر مربــع خریــداری رســمی مشــاعی از 

خانــم فاطمــه اســامی منوچهــری 
آقــای  شــماره96/6/22-139660302031000261  2-رای 
مرتضــی قاســمی کجانــی فرزنــد مصطفــی ششــدانگ 
مفــروزی یــک بــاب خانــه احداثــی در پــاک ثبتــی قســمتی 
از 313 فرعــی از 26  اصلــی واقــع در روســتای کجــان 
بخــش 17 ثبــت اصفهــان الحاقــی بــه حــوزه ثبــت نائیــن بــه  
ــداری عــادی از فاطمــه  ــع خری ــر مرب مســاحت  97/48 مت

ــمی  ــک رس ــی مال میرزائ
آقــای   96/6/22-139660302031000262 شــماره  3-رای 
علیرضــا توســلی کجانــی فرزنــد مصطفــی ســه دانگ مشــاع 
از  ششــدانگ  مفــروزی یــک بــاب خانــه احداثــی در پــاک 
ــان  ــتای کج ــع درروس ــی واق ــی از 26 اصل ــی  313 فرع ثبت
بخــش 17 ثبــت اصفهــان الحاقــی بــه حــوزه ثبــت نائیــن بــه 
مســاحت ششــدانگ 259 متــر مربــع خریــداری عــادی مــع 

الواســطه ازفاطمــه میرزائــی مالــک رســمی
آقــای   96/6/22-139660302031000263 شــماره  4-رای 
ــگ  ــه دان ــی س ــد مصطف ــی فرزن ــلی کجان ــا توس محمدرض
ــی  ــه احداث ــاب خان مشــاع از  ششــدانگ  مفــروزی یــک ب
در پــاک ثبتــی  313 فرعــی از 26 اصلــی واقــع درروســتای 
ــه حــوزه ثبــت  کجــان بخــش 17 ثبــت اصفهــان الحاقــی ب
نائیــن بــه مســاحت ششــدانگ 259 متــر مربــع خریــداری 

عــادی مــع الواســطه ازفاطمــه میرزائــی مالــک رســمی
آقــای   96/6/23-139660302031000265 شــماره  5-رای 
غامرضاعابدینــی محمــدی فرزنــد حســین ســه دانــگ 
ــی 3207  ــاک ثبت ــه پ ــاغ ب ــدرب ب مشــاع از ششــدانگ یک
اصلــی واقــع در محمدیــه بخــش 2 ثبــت نائیــن بمســاحت 
مــع  عــادی  خریــداری  مترمربــع   517/75 ششــدانگ 

ــمی ــک رس ــی مال ــی نائین ــواد توکل ــطه ازعبدالج الواس
خانــم  شــماره96/6/23-139660302031000266  6-رای 
ــد محمــد حســن ششــدانگ  عصمــت باقــری انارکــی فرزن
یکــدرب خانــه پــاک ثبتــی 82 اصلــی واقــع درانــارک 
بخــش 4 حــوزه ثبــت نائیــن بمســاحت 385/10 مترمربــع 
خریــداری عــادی مــع الواســطه از عبدالرحیــم طالبــی انارکی 

ــک رســمی مال
7-رای شــماره 139660302031000267- 96/6/23 آقــای 
ــگ  ــاس دودان ــد عب ــدی فرزن ــون محم ــی محرابی رمضانعل
ــی 3173  ــاک ثبت ــه پ ــدرب خان ــدانگ یک ــاع از شش مش
اصلــی واقــع در محمدیــه بخــش 2 ثبــت نائیــن بمســاحت 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــداری ع ــع خری ــدانگ 115 مترمرب شش

ــمی ــک رس ــدی مال ــلطانی محم ــی س ازرمضانعل
خانــم   96/7/4-139660302031000279 شــماره  8-رای 
پرویــن لوکــی انارکــی فرزنــد ابوالقاســم ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکــدرب خانــه پــاک ثبتــی 847و848 اصلــی 
ــاحت  ــن بمس ــت نائی ــوزه ثب ــش 4 ح ــارک بخ ــع دران واق
ــین  ــادی از حس ــداری ع ــع خری ــدانگ 118/50 مترمرب شش

ــک رســمی ــی مال عــرب بافران
آقــای   96/7/4-139660302031000280 شــماره  9-رای 
الیــاس خدائــی انارکــی فرزنــد محمــد مهــدی ســه دانــگ 
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نائیــن  ثبــت  اصلــی واقــع درانــارک بخــش 4 حــوزه 
بمســاحت ششــدانگ 118/50 مترمربــع خریــداری عــادی از 
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مزایده
آگهی مزایده پرونده اجرایی کاسه 9500204

الــف( ششــدانگ پــاک ثبتــی 47/1158 واقــع در بخــش 
ــد از  ــر بع ــاده قمص ــانی ج ــه نش ــان ب ــی کاش ــوزه ثبت دو ح
گلچگان)زمیــن هــای نصــف راه قمصــر( کــه ســند مالکیــت 
آن ذیــل ثبــت 114431 صفحــه 236 دفتــر 691 بــه نــام آقای 
محمــد خدانــه آرانــی ثبــت گردیــده بــا حــدود و مشــخصات 

شــماال: پــی بــه پــی بــه طــول 12 متــر بــه شــماره یکهــزار و 
ــان  ــه خیاب ــر ب یکصــد و پنجــاه فرعــی شــرقا بطــول 36 مت
ــا: بطــول 12  ــر جنوب ــار مت ــه عــرض بیســت و چه ــه ب منتزع
ــا: در دو  ــه عــرض چهــار متــر غرب ــه کوچــه منتزعــه ب متــر ب
قســمت اول بطــول 9 متــر بــه میــدان منتزعــه دوم پــی بــه 
پــی بطــول 27 متــر بــه شــماره یکهــزار و یکصــد و پنجــاه و 
نــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پاک فــوق، در 
حــال حاضــر بــه صــورت زمیــن غیرمحصــور کــه فاقــد میــخ 
کوبــی و قطعــه بنــدی بــوده دارای عرصــه بــه مســاحت 432 
ــی و قطعــی  ــال ارزیاب ــغ 82/080/000 ری ــه مبل ــع ب ــر مرب مت
ــی 47/1159  ــاک ثبت ــگ پ ــش دان ــت. ب( ش ــده اس ش

واقــع در بخــش دو حــوزه ثتبــی کاشــان بــه نشــانی جــاده 
قمصــر بعــد از گلچگان)زمیــن هــای نصــف راه قمصــر( کــه 
ــر  ــه 23 دفت ــت 114429 صفح ــل ثب ــت آن ذی ــند مالکی س
ــا  ــده ب ــی ثبــت گردی ــه آران ــام آقــای محمــد خدان ــه ن 691 ب

حــدود و مشــخصات شــماال: پــی بــه پــی بطــول 12 متــر بــه 
شــماره یکهــزار و یکصــد و پنجــاه و یــک فرعــی شــرقا: پــی 
بــه پــی بطــول 27 متــر بشــماره یکهــزار و یکصــد و پنجــاه و 
هشــت فرعــی جنوبــا: بطــول دوازده متــر بــه میــدان منتزعــه 
غربــا: پــی بــه پــی بــه طــول 27 متــر بــه شــماره یکهــزار و 
یکصــد و شــصت فرعــی کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
ششــدانگ پــاک مذکــور، در حــال حاضــر بــه صــورت زمیــن 
ــوده  غیــر محصــور کــه فاقــد میــخ کوبــی و قطعــه بنــدی ب
دارای عرصــه بــه مســاحت 324 متــر مربــع بــه مبلــغ 
74/520/000 ریــال ارزیابــی و قطعــی شــده اســت. ج( 
ــش دو  ــع در بخ ــی 47/1160 واق ــاک ثبت ــگ پ ــش دان ش
حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نشــانی جــاده قمصــر نرســیده بــه 
گلســتانه بــاغ گل 90 جریبــی- اراضــی تفکیکــی ســازمان آب 
و بــرق کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت 114427 صفحــه 
ــت  ــی ثب ــه آران ــام آقــای محمــد خدان ــه ن ــر 691 ب 224 دفت
گردیــده بــا حــدود و مشــخصات شــماال: پــی بــه پــی بطــول 
12 متــر بــه شــماره بــه شــماره یکهــزار و یکصــد و پنجــاه و دو 
فرعــی شــرقا: پــی بــه پــی بطــول 27 متــر بــه شــماره یکهــزار 
ــر  ــول دوازده مت ــا: بط ــی جنوب ــه فرع ــاه و ن ــدو پنج و یکص
ــا: پــی بــه پــی بطــول 27 متــر بــه  بــه میــدان منتزعــه غرب
شــماره یکهــزار و یکصــد و شــصت و یــک فرعــی کــه طبــق 
نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــاک مذکــور؛ در حــال 
ــه ســاختمانی دارای  ــد پروان ــن فاق ــه صــورت زمی حاضــر ب
عرصــه بــه مســاحت 324 متــر مربــع بــه مبلــغ 74/520/000 
ریــال ارزیابــی و قطعــی شــده اســت د( شــش دانــگ پاک 
ــی کاشــان  ــوزه ثبت ــع در بخــش دو ح ــی 47/6718 واق ثبت
بــه نشــانی جــاده قمصــر تفکیکــی ســازمان آب و بــرق و گاز 
– دســت راســت کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت 96723 
صفحــه 35 دفتــر 580 بــه نــام آقــای محمــد خدانــه آرانــی 
ــول 10  ــماال: بط ــخصات ش ــدود و مش ــا ح ــده ب ــت گردی ثب
متــر بــه خیابــان بــه عــرض دوازده متــر شــرقا: پــی بــه پــی 

بطــول 30 متــر بــه شــماره شــش هــزار و هفتصــد و نــوزده 
فرعــی جنوبــا: پــی بــه پــی بطــول 10 متــر بــه شــماره شــش 
ــه  ــی ب ــه پ ــی ب ــا: پ ــی غرب ــصت فرع ــد و ش ــزار و هفتص ه
ــه شــماره شــش هــزار و هفتصــد و هفــده  طــول 30 متــر ب
فرعــی کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــاک 
ــری و  ــه صــورت زمیــن فاقــد کاب مذکــور، در حــال حاضــر ب
ــر  ــاحت 300 مت ــه مس ــه ب ــاختمانی دارای عرص ــه س پروان
ــی شــده  ــی و قطع ــال ارزیاب ــغ 60/000/000 ری ــه مبل ــع ب مرب
ــت  ــون باب ــی مدی ــال بده ــورد در قب ــار م ــر چه ــت و ه اس
ــده  ــماره 136964- 1395/06/17 عه ــک ش ــره چ ــک فق ی
بانــک ملــی بــه نفــع شــرکت آب رنــگ کــوه کاشــان قمصــر 
ــده، از  ــی گردی ــی و قطع ــوق ارزیاب ــه شــرح ف بازداشــت و ب
ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 1396/08/10 در واحد 
ــر نبــش  ــوار باهن اجــرای اســناد رســمی کاشــان واقــع در بل
میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد و امــاک بــه مزایــده 
گــزارده مــی شــود. مزایــده از مبلــغ پایه)قیمــت کارشناســی 
ششــدانگ هــر یــک از پــاک هــا( شــروع و بــه هرکــس کــه 
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروخته 
مــی شــود. پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق و گاز 
اعــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک و مصــرف در صورتیکه 
ــی و  ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه مزای
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بعهــده برنــده 
مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود 
ــه هــای فــوق از محــل  مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزین

مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمنــا چنانچــه 

روز مزایــده مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیــر مترقبــه گــردد، 
مزایــده اولیــن روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت 
ــود. ایــن آگهــی در یــک نوبــت در  و مــکان مقــرر خواهــد ب
روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان مــورخ 1396/07/10 

در ج و منتشــر مــی گــردد.
رییس اداره ثبت کاشان سلمانی 1257/ م الف

آگهی رای قاضی شورا 
ــده : 96 / 57 شــماره دادنامــه 221 – 13 / 6 /  شــماره پرون
96 درخصــوص دادخواســت دعــوی خانــم وجیهــه نجفیــان 
ورنوســفادرانی فرزنــد : قنبــر بــا وکالــت خانــم ســمیه 
ــه روی  ــریعتی روب ــان ش ــه خیاب ــه آدرس : میم ــی ب بحرین
قــرض الحســنه حضــرت ولیعصــر جنــب امــاک شــریعتی 

بــه طرفیــت 1 – بهنــاز صادقــی علویجــه 2 – ســیامک فرخــی 

هــردو مجهــول المــکان بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه مبلــغ 
000 / 600 / 47 ریــال بــه انضمــام هزینــه دادرســی ، قاضــی 
ــاد  ــان و مف ــی خواه ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــورا باتوج ش
ــده  ــه ش ــهود تعرف ــارات ش ــان و اظه ــل خواه ــارات وکی اظه
ــده  ــه حســاب خوان ــه ب ــای پرداخــت وج ــش ه ــی فی و کپ
ردیــف اول و اینکــه خوانــده مذکــور در جلســه شــورا حاضــر 
نشــده و خواســته خواهــان و ادلــه وی را مصــون از تعــرض 
ــارات  ــن و ام ــایر قرای ــاظ س ــت و بالح ــته اس ــی گذاش باق
موجــود در پرونــده و نظریــه اعضــای محتــرم شــورای حــل 
ــه ردیــف اول ثابــت  اختــاف خواســته خواهــان را نســبت ب
ــی  ــون مدن ــواد 302 و 1258 قان ــه م ــتندا ب ــخیص  مس تش
ــی  ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون ایی و 198 و 519 قان
وانقــاب درامــور مدنــی حکــم بــه محکومیــت ردیــف اول بــه 
پرداخــت مبلــغ 000 / 600 / 47 ریــال بابــت اصــل خواســته 
و مطلــق خســارت ناشــی از هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه  
ــه  ــه مطالب ــع ب ــد و راج ــی نمای ــادر م ــان ص ــق خواه در ح
ــه موقــع تعهــد و خواســته نســبت  خســارت عــدم انجــام ب
ــه اینکــه وکیــل خواهــان بــه موجــب  ــه ردیــف دوم نظــر ب ب
الیحــه تقدیمــی مطالبــه خســارت مذکــور را مســتردد نمــوده 
و اینکــه وجــه بــه حســاب ردیــف اول واریــز شــده اســت و 
نــه ردیــف دوم و دعــوا توجهــی بــه وی نخواهــد داشــت بــه 
اســتناد بنــد ب مــاده 107 و  مــاده 89 ناظــر بــه بنــد 4 مــاده 
ــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان  84 قان
ــی دارد رای  ــام م ــادر و اع ــته ص ــمت از خواس ــن قس در ای
ــاغ  ــس از اب ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
قابــل واخواهــی در همیــن مرجــع و ســپس ظــرف همیــن 
مــدت قابــل تجــدی نظــر خواهــی در دادگاه محتــرم تجیــد 

نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد.
ــاف میمــه – محمــد  قاضــی شــعبه اول شــورای حــل اخت

ــف ــعیدی  1418 /م ال ــرب س ع

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک دولــت آباد 
ــان بااســتناد اســناد رســمی  ــت اصفه برخــوار بخــش 16 ثب
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات 
ــل محــرز  ــان ذی ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان مف
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــده اســت ل گردی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 
ــه  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
ــادر  ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت وص
خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــه دادگاه نیســت. ب
برابــر رای شــماره 139660302018000512 کاســه پرونــده 
1393114402018000165 خانــم ناهیــد ترابــی مقــدم فرزنــد 
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 454 ص ــماره شناس ــه بش ــت ال نعم
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  
261.70 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 313  
اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/25
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 651 /37/05/

الــف/م بــه تاریــخ 96/07/02

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آباد 
ــمی  ــناد رس ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ برخ
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات 
ــرز  ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان مف
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس گردی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ و ب
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی شــود در صورت ــی م 15 روز آگه
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ب
باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس اخ
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و 
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر 
خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــه دادگاه نیســت. ب
برابــر رای شــماره 139660302018000598 کاســه پرونــده 
1391114402023001461 آقــای ابوالقاســم خراســانی زاده 
ــان   ــد بشــماره شناســنامه 439 صــادره از اصفه ــد احم فرزن
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  336 
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 320  اصلــی 
واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای 

ــه ــت مشــاعی اولی مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/25
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 659 /37/05/

الــف/م بــه تاریــخ 96/07/04

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 ) اسناد رهنی ( 

 : تاریــخ آگهــی  شــماره آگهــی : 139603902004000124 
 139404002004000390  : پرونــده  شــماره    96/6/19

آگهــی مزایــده پرونــده به شــماره بایگانــی : 9400915 شــش 
دانــگ یــک دســتگاه آپارتمــان پــاک شــماره پنجــاه و پنــج 
ــی  ــت اصل ــی و هش ــد و س ــزار و چهارص ــج ه ــی از پن فرع
ــه اول  مفــروز و مجــزی شــده از شــماره دوازده فرعــی طبق
ــد و  ــاحت یکص ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 4 ثب ــع در بخ واق
ــام  ــع بانضم ــدم مترمرب ــارده ص ــر و چه ــار مت ــی و چه س
ــاه  ــر و پنج ــک مت ــاحت ی ــه مس ــی ب ــقف غرب ــراس مس ت
ــن  ــرفتگی و بالک ــه اول پیش ــع در طبق ــع واق ــیمتر مرب دس
حــدود شــمالی و جنوبــی و غربــی و منهــای 0/40 متــر 
ــاری قطعــه یــک  ــر مشــاعی، بانضمــام انب ــال کول ــع کان مرب
بــه مســاحت شــش متــر و شــش دســیمتر مربــع واقــع در 
طبقــه اول جنــب دســتگاه پلــه مشــاعی ، بانضمــام پارکینگ 
مســقف بــه مســاحت دوازده متــر و پنجــاه دســیمتر مربــع 
ــایر  ــه و س ــهم از عرص ــا قدرالس ــف، ب ــه همک ــع در طبق واق
ــا و  ــک آپارتمانه ــون تمل ــق قان ــترکات طب ــاعات و مش مش
ــان  ــان - خیاب ــه آدرس : اصفه ــی آن ب ــه اجرای ــن نام آیی
ــواه  ــی خ ــت ملکوت ــن بس ــی ب ــه مزروع ــن ، کوچ 22 بهم
ــاک  ــر 317 ام ــت آن در صفحــه 125 دفت ــه ســند مالکی ک
ذیــل ثبــت شــماره 33895 بــا شــماره چاپــی 156120 
ــمااًل  ــان : ش ــدود آپارتم ــا ح ــت ب ــده اس ــادر ش ــت و ص ثب
ــه  ــای کوچ ــه فض ــواری ب ــره و دی ــر پنج ــول 12/30 مت بط
ــه فضــای  ــواری ب ــر دی ــول 0/50 مت مســنده، شــرقًا اول بط
کوچــه دوم بطــول 11/45 متــر دیــوار بدیــوار 10 فرعــی ســوم 
ــًا اول  بطــول 0/50 متــر دیواریســت بــه فضــای کوچــه جنوب
ــه فضــای کوچــه  ــر پنجــره و دیواریســت ب بطــول 8/40 مت
منســده دوم کــه غربــی بطــول 0/50 متــر دیــواری اشــتراکی 
بــا انبــاری قطعــه یــک ســوم در دوقســمت کــه اول غربــی 
بطولهــای 4/30 متــر و 3/90 متــر درب و دیــواری بــه راه پلــه 
ــوار  ــوار و دی ــره و دی ــر پنج ــول 7/65 مت ــًا بط ــاعی غرب مش
ــه  ــاری قطع ــدود انب ــه ح ــای کوچ ــه فض ــقف ب ــراس مس ت
ــوم  ــرقی و س ــه دوم ش ــمت ک ــار قس ــمااًل در چه ــک : ش ی
پخــی شــکل بطولهــای 0/95 و 0/40 و 2/70 و 1/30 متــر 
ــول 0/50  ــرقًا بط ــاعی، ش ــه مش ــه راه پل ــواری ب درب و دی
متــر دیــواری اشــتراکی بــا آپارتمــان 12 فرعــی اولیــه جنوبــًا 
بطــول 3/90 متــر دیــواری بــه فضــای کوچــه منســده غربــًا 
بطــول 3 متــر دیــواری بــه فضــای کوچــه حــدود پارکینــگ 
قطعــه 6: شــمااًل بطــول 2/50 متــر خــط مســتقیم مفــروض 
ــه محوطــه مشــاعی شــرقًا بطــول 5 متــر خــط مســتقیم  ب
ــر  ــول 2/50 مت ــًا بط ــاعی جنوب ــه مش ــه محوط ــروض ب مف
خــط مســتقیم مفــروض بــه محوطــه مشــاعی غربــًا بطــول 
5 متــر خــط مســتقیم مفــروض بــه محوطــه مشــاعی عرصه 
ملــک زمیــن طلــق بــه مســاحت یکصــدو ســی متــر و پنجاه 
دســیمتر مربــع کــه مطابــق صــورت مجلــس تفکیکــی 
شــماره 7998 مــورخ 89/04/9 اجــرای مقــررات شــده 
ــان  ــک آپارتم ــمی ی ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه طب ــت ک اس
ــی  ــه آپارتمان ــک مجموع ــف ی ــه همک ــه در طبق ــه خواب س
ــی و کــف آپارتمــان  ــع میباشــد اســکلت ســاختمان بتن واق
و کابینــت  سرویســها کاشــی  و  آشــپزخانه  ســرامیک، 

ــس  ــره از جن ــوب و پنج ــا چ ــپزخانه ام.دی. اف و دره آش
آلومینیــوم مــی باشــند. تاسیســات واحــد شــامل پکیــچ و 
ــرق و  ــه دارای انشــعاب آب و ب ــی اســت و مجموع ــر آب کول
گاز و فاقــد آسانســور مــی باشــد واحــد مذکــور دارای یــک 
بــاب انبــاری و پارکینــگ اســت قدمــت ملــک 6 ســال اســت 
ملکــی آقــای پوریــا نمــازی اصفهانــی کــه طبــق اســناد رهنی 

شــماره 135757 مــورخ 92/10/30 و متمــم 135758 مورخ 
92/10/30 تنظیمــی در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 
ــی  ــی شــعبه شــریف واقف ــک مل ــان در رهــن بان 75 اصفه
اصفهــان واقــع مــی باشــد و طبــق اعــام بانــک ملــک فــوق 
ــخ 97/01/16 دارای بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 9  ــا تاری ت
ــده گــذارده مــی  ــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 96/08/8 مزای ال
شــود. مزایــده از مبلــغ پایــه )4/024/200/000 ریــال( )چهــار 
میلیــارد و بیســت و چهــار میلیــون و دویســت هــزار ریــال ( 
ــن قیمــت  ــه باالتری ــدار باشــد ب ــه هرکــس خری شــروع و ب
ــه ذکــر اســت  پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم ب
ــم از  ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده پرداخ
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه 
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی 
و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
ــده  ــه عه ــا نشــده باشــد ب ــوم شــده ی ــم قطعــی آن معل رق
برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت 
ــوق از  ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج وجودم
محلــی مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا 
ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه – کیمیــای وطــن  - 
چــاپ اصفهــان مــورخ 96/07/10 درج و منتشــر مــی گــردد 
و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول مــی 
گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ پایه 
ــه  ــغ پای ــه مبل ــی ب ــک مل ــی بان ــده طــی چــک تضمین مزای
ــه  ــان ب ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــه اداره اج ــده در وج مزای
همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامی 
اســت ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایان 
وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب 

ــد . ــت اســناد و امــاک ســپرده نمای اداره ثب
 م الــف 20276 رئیــس اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان 

افســانه اســدی اورگانی
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حرف و نقل

 محمدرضــا ربیعــی پژوهشــگر حــوزه و دانشــگاه 
ــت از درک  ــف عاشــورا، غفل ــن تحری ــت: مهم تری گف
ــام حماســه حســینی و هــدف از نهضــت  و فهــم پی
ــه الســام اســت  ــدهللا الحســین علی حضــرت اباعب

ــی نمی شــود. ــردم معرف ــه م ــه ب ک
ــه  ــه هزین ــان اینک ــا بی ــد ب ــخو منتق  آرش خوش
تولیــد و دســتمزدهای بازیگــران افزایــش پیــدا کــرده 
ــه  ــد از جمل ــه تولی ــش هزین ــا افزای ــت: ب اســت، گف
ــا مدتــی  دســتمزد بازیگــران، تلویزیــون می ترســد ت
بــه ســمت تولیــد ســریال های فاخــر مذهبــی ماننــد 

ــرود. ــی )ع(« و »مختارنامــه« ب ــام عل »ام
 ابراهیــم زاهــدی مطلــق نویســنده کتــاب »نســل 
نمادهــای  از  نتوانســته ایم  می گویــد:  بــاروت« 
و  کنیــم  اســتفاده  داســتان های مان  در  عاشــورا 
گنجــی مثــل کربــا هنــوز در داســتان های مــا 

ــت. ــده اس نیام
 ســیدعباس میرهاشــمی رئیــس انجمن عکاســان 
ــای  ــار عکس ه ــن آم ــدس آخری ــاع مق ــاب و دف انق
ــت  ــون و دویس ــک میلی ــن را ی ــن انجم ــه ای گنجین
ــی  ــرد. بخش ــام ک ــاید اع ــس و اس ــم عک ــزار فری ه
ــا  ــزد م ــکان ن ــازه مال ــا اج ــه ب ــای گنجین از عکس ه
ــه  محفــوظ اســت و بخشــی را هــم بعــد از اســکن ب
ــکن  ــه اس ــی ک ــه بخش ــم ک ــان بازگرداندی صاحبانش
ــده شــده بیشــتر  ــار بازگردان ــان آث ــه صاحب شــده و ب
 از آن بخشــی اســت کــه اصــل آثــار در اختیــار 

ماست.
 ســید وحیــد حســینی کارگــردان عرصــه مســتند 
ــت: در  ــود گف ــای خ ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری درب
ــاره  ــتندی درب ــاخت مس ــغول س ــر مش ــال حاض ح
ــخ  ــاره تاری ــر درب ــن اث ــه ای ــدی هســتم ک ــر عبی دکت
ــن شــخصیت اســت و موضــوع  ــران و ای معاصــر ای
ــا  ــی ت ــه ۸۰ یعن ــا ده ــاز و ت ــه ۲۰ و ۳۰ آغ آن از ده
ــن  ــت می شــود. ای ــدی روای ــر عبی ــوت دکت ــان ف زم
ــه داری  ــت داروســازی و داروخان ــاره صنع ــم درب فیل
اســت کــه مــا پژوهش هــای آن را آغــاز کــرده و 
ــم  ــرداری پرداخته ای ــه فیلمب ــم ب ــد جلســه ای ه چن
و فکــر می کنــم ضبــط آن یــک ســال طــول بکشــد.

 ماریــون کوتیــار بازیگــر برنــده اســکار در فیلمــی 
ــوان »دهــان فرشــته« کــه درامــی فرانســوی  ــا عن ب
و اولیــن تجربــه کارگردانــی بلنــد بــرای ونســا فیلــو 

اســت، نقش آفرینــی می کنــد.
ــف«  ــریال »هات ــردان س ــاری کارگ ــوش ی  داری
ــرای پخــش از نیمــه دوم محــرم  کــه ایــن روزهــا ب
در حــال ســاخت اســت، بیــان کــرد: در ســریال 
ــف« همــه شــخصیت ها وسوســه می شــوند و  »هات
حتــی قهرمــان اصلــی قصــه هــم وسوســه می شــود، 
بســیاری در ایــن وسوســه ها تصمیــم می گیرنــد 
ــم  ــده ای ه ــد و ع ــاب کنن ــود را انتخ ــع خ ــه مناف ک
تصمیــم می گیرنــد کــه منافــع خــود را کنــار بگذارنــد 
و بــه امــام حســین )ع( لبیــک بگوینــد. لبیــک بــه 
ــران  ــام از دیگ ــر ام ــت و اگ ــن معناس ــه ای ــام ب ام
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــورش ای ــد منظ ــاری می خواه ی
ــد؟ و  ــاری کن ــدا را ی ــن خ ــه دی ــت ک ــی هس کس
ــدا را  ــن خ ــتد دی ــق بایس ــرف ح ــه ط ــی ک هرکس

ــرده اســت. ــاری ک ی
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دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

تعزیــه بــه گــواه بســیاری از کارشناســان 
ــی  ــش ایران ــکل نمای ــن ش ــر قدیمی تری تئات
بــه گذشــته های  تعزیــه  ریشــه  اســت. 
از  بســیاری  و  می گــردد  بــاز  دور  بســیار 
بــر  دنبالــه ای  را  تعزیــه  تاریخ شناســان 
نمایــش ســه هــزار ســاله ســوگ ســیاوش 

ننــد.  می دا
آنچــه کــه تعزیــه را بــه عنــوان یــک ســبک 
ــد ســبک  ــه فــرد می کن نمایشــی منحصــر ب
اســت.  نمایــش  ایــن  در  فاصله گــذاری 
جــای  را  خــود  شــبیه خوانان  تعزیــه  در 
ــا  ــد و تنه ــی نمی گذارن ــخصیت های واقع ش
ســعی می کننــد روایــت واقعــۀ کربــا را 
ــن  ــد. از همی ــت کنن ــاگران روای ــرای تماش ب
رو هــم هســت کــه بازیگــران تعزیــه خــود را 

بازیگــر. نــه  شــبیه خوان می داننــد 

ــد از تاریــخ دقیــق تعزیــه اطاعــات  هــر چن
ــت  ــه روای ــا ب دقیقــی در دســت نیســت، ام
ــه  ــر اولیــن اجراهــای رســمی تعزی ــن کثی اب
ــاز  ــه ب ــت آل بوی ــه دوران حکوم ــران ب در ای

می گــردد. 
حاکمــان  عنــوان  بــه  بویــه  آل  سلســله 
ایرانــی ارادتــی خــاص بــه امــام حســین)ع( 
داشــتند و از همیــن رو همزمــان بــا فــرا 
مــردم  از  و عاشــور  تاســوعا  روز  رســیدن 
ــا  ــد و ب خواســتند کــه بازارهــا را تعطیــل کنن
پوشــیدن پیراهن هــای ســیاه بــه ســوگواری 

ــد.  ــهیدان بپردازن ــاالر ش ــرای س ب
ــوگ  ــش س ــود نمای ــال ها ب ــه س ــا ک از آنج
ــوع شــده  ــوی اعــراب ممن ــیاوش از س س
بــود بازیگــران ایــن نمایــش آیینــی تصمیــم 
ــازه ای از  ــق شــکل ت ــه خل ــد دســت ب گرفتن
ــد  ــا بزنن ــه کرب ــت واقع ــا محوری ــش ب نمای

ــام گرفــت. ــه ن ــا تعزی ــه بعده ک

 دوران صفوی
ــای  ــه اوج و فروده ــا دوران صفوی ــه ت تعزی
ــی  ــکل محل ــه ش ــا ب ــت، ام ــیاری داش بس
ــا  ــد. ام ــرا در می آم ــه اج ــه ب و گاه مخفیان
صفویــان  رســیدن  قــدرت  بــه  از  پــس 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه را ب ــان شــیعه تعزی حاکم
ــه رســمیت شــناختند و  ــی ب ــش مذهب نمای

ــت. ــازه یاف ــی ت ــن جان ــش که ــن نمای ای
 عصر طالیی

تعزیــه امــا در دوران ناصرالدیــن شــاه قاجــار 
بــه اوج شــکوفایی خــود رســید. دوران قاجار 
ــناخته  ــه ش ــی تعزی ــر طای ــوان عص ــه عن ب

می شــود. 
در ایــن دوران تعزیــه از اجرایــی خانگــی 
ــای  ــت و تکیه ه ــه راه یاف ــطح جامع ــه س ب
ــرای  ــرای اج ــران ب ــر ای ــیاری در سراس بس
تکیــه  مهم تریــن  شــد.  ســاخته  تعزیــه 
ــود.  ــران ب ــت در ته ــه دول ــار تکی دوران قاج
دقیــق ســاخت  تاریــخ  مــورد  در  گرچــه 
تکیــه دولــت، نقــل قول هــای متفاوتــی 
وجــود دارد، امــا گفتــه شــده اســت کــه 
ــاه  ــن ش ــان ناصرالدی ــا فرم ــت، ب ــه دول تکی
ــال  ــا س ــر ب ــیدی براب ــال ۱۲۴۸ خورش در س
مباشــرت  بــا  و  قمــری  هجــری   ۱۲۸۴
ــه در آن  ــک ک ــان معیرالممال ــتعلی خ دوس
ــود،  ــاهی ب ــه ش ــت ضرابخان ــان سرپرس زم
ــر ســیصدهزار  ــغ ب ــا صــرف ســرمایه ای بال ب
ــر روی  ــر و ب ــارت بادگی ــار عم ــان در کن توم
ــن  ــاخت ای ــرد. س ــا ک ــیاه چال بن ــدان س زن
ــی از ۱۲۸۵  ــال یعن ــدود ۵ س ــدت ح ــا م بن

ــه درازا  ــری قمــری ب ــدود ۱۲۹۰ هج ــا ح ت
انجامیــد.

گفتــه می شــود کــه قصــد اولیــه ناصرالدیــن 
ــن مرکــز اختصــاص آن  شــاه از ســاختن ای
ــرا در  ــود، زی ــی ب ــای غیرمذهب ــه نمایش ه ب
مســافرت هایش بــه اروپــا بــا تئاترهــا و 
ســالن های نمایــش آنجــا آشــنا شــده و 
چنیــن نمایش هایــی مــورد پســندش واقــع 
شــده بــود و بــه همیــن خاطــر بــود کــه بــه 
ــارد.  ــت گم ــخانه هم ــن نمایش ــاختن ای س

شــباهت معمــاری ایــن محــل بــا معمــاری 
ــن  ــدن )بزرگ تری ــال لن ــرت ه ــال آلب روی
ســالن تئاتــر ســلطنتی انگلســتان( کــه 
طراحــی  انگلیســی  مهندســین  توســط 
و اجــرا گردیــده بــود، ســندی بــر ایــن 
ــا ایــن وجــود افــرادی کــه از  مدعاســت. ب
رویکــرد غربــی ناصرالدین شــاه در ســاخت 
ــد  ــد، معتقدن ــخن گفته ان ــت س ــه دول تکی

ــه اتمــام نرســیده  ــوز ســاخت آن ب ــه هن ک
بــود کــه ایــن رویکــرد، موجــی از نارضایتــی 
ــد و  ــث ش ــان را باع ــن آن زم ــردم متدی م
در نتیجــه ناصرالدیــن شــاه آن مرکــز را 
ــم  ــژه مراس ــه وی ــی ب ــیقی مذهب ــه موس ب
ــی اختصــاص  ــه گردان ــی و تعزی روضه خوان

داد. 
ــرای  ــود پذی ــت در دوران اوج خ ــه دول تکی
ــود  ــر ب ــزار نف ــت ه ــدود بیس ــی ح جمعیت
و از ایــن رو از ایــن ســالن بــه عنــوان 
ــران  ــخ ای ــن ســالن نمایــش تاری بزرگ تری

نــام بــرده می شــود. 
بعــد از ایــن دوران درخشــان بــا بــه قــدرت 
ــال  ــه ح ــا ب ــن بن ــاه ای ــاه ش ــیدن رض رس
خــود رهــا شــد و از آنجــا کــه در زمــان 
ــا  ــر خــاک سســتی بن ــا ب ــن بن ســاخت ای
شــده بــود و رضــا شــاه دســتور بــه تخریــب 
آن داد و بجــای ایــن بنــا بانــک ملــی ایــران 

ســاخته شــد. 
تعزیــه بعــد از دوران طایــی قاجــار در 
بــی مهــری قــرار  دوران پهلــوی مــورد 
ــه  ــامی تعزی ــاب اس ــد از انق ــت. بع گرف
ــه عنــوان آیینــی کهــن هــر ســاله  بازهــم ب
در دهــه اول مــاه محــرم بــه اجــرا در 
می آیــد. هــر چنــد تعزیــه بــه عنــوان آیینــی 
ــئوالن  ــردم و مس ــر م ــورد تقدی ــی م مذهب
اســت امــا هنــوز نتوانســته اســت بــه دوران 
شــکوفایی و عصــر طایــی خــود بازگــردد و 
معــدود تعزیــه خوانــان کشــور بــه ســختی 

می گذراننــد. روزگار 

رئیــس کانــون تخصصــی نمایش هــای دینــی اعــام کــرد کــه از 
دهــه دوم مــاه محــرم همایــش »عاشــورا تــا اربعیــن« در سراســر 
ــد  ــه خواه ــر ادام ــاه صف ــان م ــا پای ــود و ت ــزار می ش ــران برگ ای

داشــت. 
محمــود فرهنــگ رئیــس کانــون تخصصــی نمایش هــای دینــی 
ــزاری آن  ــان برگ ــن« و زم ــا اربعی ــورا ت ــش »عاش ــاره همای درب
گفــت: همایــش »عاشــورا تــا اربعیــن« از دهــه دوم مــاه محــرم 
ــه ای و ۱۰  ــش صحن ــش ۳۴ نمای ــن همای ــاز می شــود و در ای آغ
نمایــش خیابانــی اجــرا خواهــد شــد و همایــش تــا پایــان مــاه 
ــهرهایی  ــاره ش ــد داد. وی درب ــه خواه ــود ادام ــه کار خ ــر ب صف
ــوند،  ــن« می ش ــا اربعی ــورا ت ــش »عاش ــار همای ــان آث ــه میزب ک
توضیــح داد: در تهــران ســه نمایــش در پاتــو اجــرای تئاتــر 
شــهر، ۲ نمایــش در اداره تئاتــر، یــک نمایــش در تــاالر محــراب، 
ــاالر  ــج نمایــش در ت ــران، پن ــر ته ــک نمایــش در پردیــس تئات ی

ناصرخســرو، ۲ نمایــش در کــوی دانشــگاه اجــرا می شــود. 
ــج  ــش در اراک، پن ــان، ۲ نمای ــش در اصفه ــج نمای ــن پن همچنی
ــران، پنــج نمایــش  نمایــش در کرمانشــاه، ســه نمایــش در دهل
ــش در رشــت و  ــش در بوشــهر، ۲ نمای ــک نمای در خوزســتان، ی
ــک نمایــش در همــدان،  ــک نمایــش در یاســوج، ی الهیجــان، ی
ــرا  ــتان اج ــش در لرس ــوی و ۲ نمای ــان رض ــش در خراس ۲ نمای

ــد شــد.  خواهن
ــه  ــی از هم ــای نمایش ــه اداره کل هنره ــان اینک ــا بی ــگ ب فرهن
ــی  ــا اربعیــن« حمایــت مال ــار حاضــر در همایــش »عاشــورا ت آث
ــار  ــش اظه ــن همای ــر در ای ــات مدنظ ــاره موضوع ــد، درب می کن
ــوی، فاطمــی،  ــوی، عل ــی، نب ــات قرآن ــا موضوع ــت م ــرد: اولوی ک
عاشــورایی، رضــوی، مهــدی و شــخصیت های تأثیرگــذار در تاریــخ 
ــا  ــاری ب ــده، آث ــد ش ــار تولی ــان آث ــه در می ــت. البت ــام اس اس
موضــوع دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم هــم وجــود دارد.

ارشــا اقدســی بدلــکار ســینما از ربــودن یــک هواپیمــا 
در جریــان فیلــم ســینمایی »بــه وقــت شــام« گفــت.
ارشــا اقدســی از بدلــکاران ســینما در گفتگو بــا خبرنگار 
مهــر دربــاره جدیدتریــن فعالیت هــای خــود گفــت: بــه 
ــه  ــم ســینمایی »خــوک« ب تازگــی مشــغول کار در فیل
کارگردانی مانــی حقیقــی هســتم کــه اثــری عجیــب و 
غریــب اســت از همیــن رو مــا هــم بایــد یــک ســری 
کارهــای عجیــب و غریــب در ایــن فیلــم انجــام دهیــم.
ــدی  ــرد: چن ــان ک ــش بی ــر فعالیت های ــاره دیگ وی درب
پیــش در فیلــم ســینمایی »بــه وقــت شــام« بــه 
ــن  ــه کار ای ــودم ک ــا ب ــی کی ــم حاتم ــی ابراهی کارگردان
فیلــم نیــز بــه پایــان رســید و همــکاری خــوب و 
رضایت بخشــی بــا عوامــل »بــه وقــت شــام« داشــتیم، 
ــک  ــم ی ــان فیل ــه در جری ــم ک ــد بگوی ــم بای ــن را ه ای

ــات عجیــب و  ــن رو اتفاق ــم و از همی هواپیمــا را ربودی
غریبــی در بانــد فــرودگاه رخ داد. البتــه گــروه بدلــکاری 
ــی ها را  ــر از داعش ــد نف ــش چن ــم نق ــن فیل ــا در ای م
نیــز بــازی کــرد کــه مــن نیــز یکــی از ایــن داعشــی ها 

ــودم. ب
ایــن بدلــکار جــوان و شــناخته شــده ســینمای ایــران 
ــر  ــرودگاه را منفج ــد ف ــم بان ــن فیل ــا در ای ــزود: م اف

ــم. کردی
اقدســی در پایــان بــا اشــاره بــه فعالیت هــای دیگــرش 
ــور  ــش در کش ــدی پی ــت: چن ــران گف ــارج از ای در خ
صربســتان در ســه فیلــم ســینمایی بــه کار پرداختــم که 
یکــی از ایــن پروژه هــا بــرای کشــور صربســتان، یکــی 
ــوود  ــرای هالی ــری ب ــه کشــور روســیه و دیگ ــق ب متعل

بــود کــه بــه خوبــی بــه پایــان رســید.

فرهنگ و هنر10

،،
پــس از بــه قــدرت رســیدن صفویــان 
ــه عنــوان  ــه را ب حاکمــان شــیعه تعزی
یــک نمایــش مذهبــی بــه رســمیت 
شــناختند و ایــن نمایــش کهــن جانی 

تــازه یافــت.

»تعزیه« نمایشی از دل تاریخ
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* آگهی مناقصه *
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره ۹۵/۱۱۲۵ مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ شورای محترم اسامی شهر و 
براساس درخواست شماره ۹6/۲۴۰۵ مورخ ۹6/6/۱۳ دفتر فنی شهرداری میمه در نظر دارد اجرای 

عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده رو خیابان های مولوی و مطهری و آزادگان شهر میمه را 

با اعتبار اولیه به مبلغ ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداری میمه از طریق 

مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج 

آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/7/13 به شهرداری واقع در میمه، بلوار انقاب اسامی مراجعه 

و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مناقصه اقدام و یا جهت کسب اطاعات با شماره تلفن 

45422434-031 این شهرداری تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده 

محسن صدرالدین کرمی - شهردار میمهمناقصه می باشد.

 آگهی مزایده 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد محل 
عینک سازی درمانگاه فرهنگیان واقع در شهر اصفهان را از 
متقاضیان  لذا  دهد.  اجاره  مزایده  فرآیند  برگزاری  طریق 
تا  مزایده  و شرایط  اسناد  دریافت  می توانند جهت  ذیصاح 
تاریخ ۹6/۰7/۱۵ به اداره تدارکات )کارشناسی امور قراردادها(

این اداره کل مراجعه نمایند.
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

نوبت دوم

نوبت اول

90017م الف

سینما
درمیشیان داور جشنواره فیلم 

»سلیمانیه« شد
بخــش  داور  ایرانــی  کارگــردان  درمیشــیان  رضــا 
ــنواره  ــن دوره جش ــاه« دومی ــای کوت ــی »فیلم ه رقابت
بین المللــی فیلــم »ســلیمانیه« در شــهر ســلیمانیه در 

ــد.  ــراق ش ــتان ع کردس
اعضــای هیئــت داوران بخــش رقابتــی »فیلم هــای 
کوتــاه« دومیــن دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم 
مصطفــی  دلشــاد  از  عبارتنــد  کــه  »ســلیمانیه« 
فارغ التحصیــل دکتــرای ســینما و اســتاد دانشــگاه 
ــراق،  ــردان و نویســنده از کردســتان ع ســلیمانیه، کارگ
ــر  ــهیم عم ــران و س ــردان از ای ــیان کارگ ــا درمیش رض
ــورهای  ــم از کش ــک ۴7 فیل ــردان از بلژی ــه کارگ خلیف
ــا، انگلســتان،  ــان، ایتالی ــکا، آلم ــران، فرانســه، آمری ای
ــپانیا،  ــادا، اس ــویس، کان ــارات، س ــوزو، ام ــک، ک مکزی
لیتوانــی،  هندوســتان،  فیلیپیــن،  قزاقســتان، 
صربســتان، پاراگوئــه، آلبانــی، الجزایــر، مراکــش، 
کلمبیــا، شــیلی، پرتغــال، روســیه، هلنــد، بلژیــک، 
آذربایجــان، اســتونی، بــاروس، ژاپــن، مصــر، ترکیــه، 
را داوری می کننــد.  اقلیــم کردســتان  و  دانمــارک 

ــاری  ــاه ج ــا ۱۵ مهرم ــای ۹ ت ــنواره از روزه ــن جش ای
)۱ تــا 7 اکتبــر ۲۰۱7( در ۵ ســالن »ســیتی ســینما«، 
تــاالر هنــر و ســینما ســالم در شــهر ســلیمانیه در اقلیــم 

ــود. ــزار می ش ــراق برگ ــتان ع کردس
 از طــرف اعضــای هیئــت داوران بخش هــای مختلــف 
ــن« و  ــوط زری ــزه »بل ــن جشــنواره، ۱۴ جای ــی ای رقابت
ــای  ــی فیلم ه ــه شــامل بخــش رقابت ــدی ک ــزه نق جای
بلنــد »ســینمای جهــان« و »ســینمای کُــردی« اســت 

ــی،  ــن کارگردان ــل، بهتری ــم بین المل ــن فیل ــه بهتری ب
بهتریــن فیلمنامــه، بهتریــن فیلمبــرداری، بهتریــن 
ــت داوران  ــژه هیئ ــزه وی ــل، جای ــاه بین المل ــم کوت فیل
ــد  ــدا خواه ــدگان اه ــه برگزی ــاگران ب ــزه تماش و جای
شــد و در بخــش رقابتــی فیلم هــای کوتــاه »ســینمای 
ــن  ــز بهتری ــز جوای ــردی« نی ــینمای کُ ــان« و »س جه
ــه،  ــن فیلمنام ــی، بهتری ــن کارگردان ــی، بهتری ــم مل فیل
ــن  ــزه تماشــاگران، بهتری ــم مســتند، جای ــن فیل بهتری
ــه  ــت داوران ب ــژه هیئ ــزه وی ــی و جای ــاه مل ــم کوت فیل
ــزه  ــن ۴ جای ــد و همچنی ــد ش ــدا خواه ــدگان اه برن
ــه  ــم« از جمل ــتی فیل ــینمایی »مس ــی س ــژه کمپان وی
جایــزه زنده یــاد »طاهــا کریمــی« فیلمســاز فقیــد 
ــناس  ــده سرش ــا« خوانن ــد کای ــزه »احم ــی، جای ایران
کُــرد ترکیــه، جایــزه »افتخــار« کــه بــه یکــی از 
شــخصیت های پرافتخــار کردســتان عــراق تقدیــم 
ــر  ــزه شــهید »پرچــم« دخت می شــود و همچنیــن جای
جنگجــوی کـُـرد کوبانــی شــهر مظهــر مقاومــت در برابــر 

ــد. ــد ش ــدا خواه ــش اه ــتی داع ــروه تروریس گ

تلویزیون

گله های میرباقری از مسئوالن فرهنگی
ــون  ــریال هایی چ ــردان س ــری کارگ ــید داوود میرباق س
امــام علــی )ع( و مختارنامــه دربــاره ضــرروت اجتماعی 
ــام  ــریال ام ــار و س ــد مخت ــریال هایی مانن ــاخت س س
علــی )ع( افــزود: اگــر ایــن فرهنــگ عاشــورایی نبــود، 
قطعــًا ایــن اتفــاق بــزرگ یعنــی انقــاب اســامی بــه آن 

شــکل رخ نمــی داد. 
ــن  ــود ای ــا وج ــه ب ــدم ک ــجویی می دی ــان دانش در زم
حوزه هــای  در  مهــم  اتفاقــات  و  اشــخاص  همــه 
مختلــف، متأســفانه در حــوزه فیلــم و ســینما در بخــش 
ــار مذهبــی کمبودهایــی وجــود دارد کــه ایــن کمبــود  آث
ــاد  ــخصی و اعتق ــه ش ــذا دغدغ ــی داد؛ ل ــج م ــرا رن م
ــاری  ــن آث ــاخت چنی ــث ورود و س ــن باع ــخصی م ش
ــی  ــدت کم ــه م ــرا ک ــر م ــه از عم ــک ده ــه ی ــد ک ش
هــم نیســت صــرف خــود کــرد و احســاس کــردم کــه 
ــاری همچــون امــام علــی  احــواالت شــخصیت های آث
)ع( و مختــار بســیار بــر روی جامعــه اثرگــذار خواهــد 
بــود و بــا ایــن جنــس کارهاســت کــه زندگــی انســان 

معنــا و شــکل می گیــرد. 
ــه« در  ــت رفت ــت از دس ــریال »معصومی ــردان س کارگ
ادامــه بــا گلــه از مســئوالن فرهنگــی در خصــوص 

قصــور در تولیــد آثــار فاخــر و اثرگــذار بــر روح جامعــه 
ــلمان« روح و  ــر »س ــه خاط ــد ب ــدر بای ــه داد: چق ادام
زندگیــم زخــم بخــورد؟ ایــن زخم هــا زمانــی اجــر دارد 

ــه نتیجــه داشــته باشــد. ک
مــن ۱۵ ســال پیــش »ســلمان« را نوشــته ام و آمــاده 
اســت، دیگــر خســته شــده ام از ایــن نــوع کار کــردن، 
ــود  ــدر خ ــی، پ ــت می کش ــال ها زحم ــما س ــی ش یعن
را در مــی آوری ولــی آخــر کار بــا آنچــه کــه فکــر 
می کــردی تفــاوت دارد و موضــع گیری هــا، کمبــود 
امکانــات و یــک تغییــر مدیریــت ایــن همــه لطمــه بــه 

می کنــد. وارد  کار 

پیشهناد فیلم

شیفت شب

کارگردان: نیکی کریمی
نویسنده: علی اصغری، نیکی کریمی

بازیگــران: محمدرضــا فروتــن، لیــا زارع، ســحر قریشــی، 
امیرحســین آرمــان، تــرالن پروانــه، اکبــر رحمتــی، روح هللا 

مهرابــی، ســعیده عــرب
 خالصه داستان فیلم:

ــای  ــه در خیابان ه ــت ک ــد اس ــام ناهی ــه ن ــی ب ــت زن روای
ــا راز زندگی شــان  ــال شــوهرش می گــردد ت ــه دنب ــران ب ته

را کشــف کنــد.
فیلــم ســینمایی »شــیفت شــب« چهارمیــن ســاخته نیکی 
کریمــی اســت. برخــاف فیلم هــای قبلــی نیکــی کریمــی، 
ــم در  ــن فیل ــدارد. ای ــتندگونه ن ــم مس ــب« ت ــیفت ش »ش
ــکاتلند و  ــرو اس ــم ادینب ــنواره فیل ــن جش ــصت و نهمی ش
ســی ویکمین جشــنواره فیلــم ورشــو لهســتان حضــور 

داشــت. 
ــه  ــی را ب ــای اصل ــا زارع نقش ه ــن و لی ــا فروت محمدرض
ــد.  ــازی می کنن ــب« ب ــیفت ش ــک زوج در »ش ــوان ی عن
فیلــم »شــیفت شــب« در بخــش ســودای ســیمرغ ســی و 
ســومین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت و موفــق بــه 
دریافــت دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــر زن )لیــا زارع( و 
جایــزه ویــژه هیئــت داوان بــرای نیکــی کریمــی بــه عنــوان 
نویســنده، کارگــردان و تهیــه کننــده شــده اســت. داســتان 
ــه  ــودرام ک ــم مل ــت. در فیل ــی اس ــب خط ــیفت ش در ش
ــد.  ــواب نمی ده ــد ج ــن رون ــودن دارد ای ــدرن ب ــای م ادع
کریمــی از یــک طــرف قصــد دارد معمــا وارد قصــه کنــد و از 
آن طــرف ایــن معماهــا اصــًا جذابیــت ندارنــد و تماشــاگر 
ــورواردی در کار  ــاش ف ــه ف ــود. ن ــراه نمی ش ــا هم ــا آنه ب

اســت و نــه نگاهــی بــه گذشــته. 
ــک جــای کار باالخــره می شــکند  ــه ی قصــه خطــی اینگون
و ایــن شکســت بــرای فیلــم نیکــی کریمــی متأســفانه در 

ــم روی می دهــد. ــی فیل ــه ابتدای ــان بیســت دقیق هم

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

امام حسین آموزگار زندگی
نویسنده فاطمه طریقت
قیمت 10 هزار تومان

نشر سرو دانا

همت بی پایان
نویسنده علیرضا افتخاری و امیرحسین شیرخانی

قیمت قیمت: 8 هزار تومان
نشر  انگیزه مهر

برای آمدنت
نویسنده حسن لطفی

قیمت 11 هزار تومان
نشر جمهوری

ارشا اقدسی هواپیما ربا شدایران میزبان »عاشورا تا اربعین« می شود
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ــی  ــد، تمام ــا روز عی ــد ی ــزا باش ــد روز ع ــی نمی کن فرق
ایــن روزهــای عزیــز بــا یــک صحنــه تراژیــک بــه پایــان 
می رســند؛ انبوهــی از زباله هــای رهــا شــده در کوچه هــا 
و خیابان هــا اتفاقــی دردنــاک اســت کــه دل هــر بیننــده 
بــا وجدانــی را بــه درد مــی آورد، امــا افســوس کــه ایــن 
ــه  ــی آنک ــود ب ــرار می ش ــال تک ــر س ــوار ه ــه ناگ واقع

ــد. ــری در آن رخ ده تغیی
ــا  ــا ایرانی ه ــند م ــای ناپس ــی از عادت ه ــفانه یک متأس
رهــا کــردن زباله هــا در خیابــان اســت؛ ایــن ماجــرا هــم 

ــه زن و مــرد.  ــر و جــوان می شناســد و ن ــه پی ن
متأســفانه اکثریــت جامعــه مــا کوچــه و خیابــان را جــز 
محــل زندگــی خــود بــه حســاب نمی آورنــد و بهداشــت 
و پاکیزگــی را تنهــا مختــص خانــه می داننــد. شــاید 
ــک  ــا ی ــن روزه ــر ای ــا« دیگ ــه م ــا خان شــعار »شــهر م
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی شــعار کلیشــه ای باشــد ام
ــر  ــر در ه ــای مض ــا و باکتری ه ــا، ویروس ه میکروب ه
ــه  ــر ب ــوند. اگ ــا ش ــاری م ــث بیم ــد باع ــی می توانن مکان
ایــن خیــال بنشــینیم کــه خانــه مــا تمیــز اســت پــس 
مــا دچــار بیمــاری نمی شــویم، بایــد گفــت ایــن خیــال 
ــای  ــا و باکتری ه ــا، ویروس ه ــی اســت. میکروب ه باطل
مضــر در هــر مکانــی می تواننــد مــا را هــدف قــرار 

دهنــد. 
ریختــن زبالــه در کوچــه و خیابــان یکــی از عوامــل مهــم 
گســترش بیماری هاســت. بیماری هایــی کــه متأســفانه 
ایــن روزهــا آمــارش از هــر زمــان دیگــری باالتــر اســت.
ــورا  ــوعا و عاش ــد تاس ــی مانن ــب روزهای ــی از مصائ یک
ــهرها و  ــطح ش ــه در س ــن زبال ــزاران ت ــدن ه ــا ش ره
روستاهاســت. زباله هایــی کــه فــارغ از بحــث گســترش 
را  واگیــردار قامــت خمیــده رفتگــران  بیماری هــای 

ــد.  ــم می کن ــری خ ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
اگــر نگاهــی بــه کوچــه و خیابان هــای شــهر و یــا 
ــه  ــه خــود را ب روســتای خــود داشــته باشــید و منصفان
ــد  ــه بای ــد از حجــم کاری ک ــران تصــور کنی جــای رفتگ
یــک رفتگــر انجــام دهــد شــگفت زده و البتــه اندوهگیــن 

ــد شــد. خواهی
انداختــن زبالــه در ســطل آشــغال یــک فرهنــگ اســت 
و ایــن فرهنــگ ربطــی بــه جایــگاه اجتماعــی افــراد و یــا 
میــزان درآمــد و سوادشــان نــدارد. اینکــه ایــن حجــم از 
زبالــه در گوشــه گوشــه شــهرها و روســتاهای کشــور مــا 
رهــا می شــود نشــان از ایــن دارد کــه بخــش بزرگــی از 

جامعــه مــا هنــوز بــا ایــن فرهنــگ آشــنا نیســتند. 
گســترش ایــن فرهنــگ نیازمنــد عزمــی جــدی اســت 
کــه هــر کــدام از ما ابتــدا بایــد از خودمــان و اطرافیانمان 
شــروع کنیــم. در ایــن میــان وظیفــه کســانی کــه اقــدام 
بــه پخــش نــذری هــم می کننــد از بقیــه افــراد جامعــه 

بیشــتر اســت. 
امیدواریــم همانگونــه کــه نوشــتن نــام مبــارک بــزرگان 
دینــی بــر روی نذری هــا یــک ســنت اســت، روزی 
ــذری  ــر روی تمــام ظــروف ن ــه ب ــن باشــیم ک شــاهد ای
نوشــته شــده باشــد از انداختــن ایــن ظــرف در کوچــه و 

ــد.  ــان خــودداری کنی خیاب

کوتاه اخبار 
کارتهوشمندملی

نیازمندزیرساختاست
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــداری الکترونیک ــناس بانک ــک کارش ی
مزایــای ویــژه کارت هــای هوشــمند ملــی گفــت کــه ایــن 
کارت هــا حافظــه ذخیره ســازی زیــادی دارنــد و بــه لحــاظ 
ــر در خــود  ــای دیگ ــه کارت ه ــرش هم ــت پذی ــی ظرفی فن

ــد.  را دارن
جعفــر پشــامی اظهــار کــرد: ایــن کارت هــا می تواننــد 
خدمــات ســازمان های مختلــف را بــدون تداخــل در خــود 
ذخیــره کننــد بــه گونــه ای کــه می تــوان کارت هــای بانکــی، 
گواهینامــه، پاســپورت و دیگــر کارت هــای خدماتــی و 
مخصــوص پرداخت هــای خــرد را در آن تجمیــع کــرد. 
ــای  ــترده از کارت ه ــتفاده گس ــه اس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
هوشــمند بــرای تجمیــع کارت هــا نیازمنــد زیرســاخت های 
خاصــی در کشــور اســت، گفــت: اگــر قــرار باشــد سیســتم 
ــمند  ــای هوش ــه کارت ه ــور ب ــود در کش ــای موج کارت ه
ــد همــه دســتگاه های کارتخــوان و  ــگاه بای ــد، آن ــر یاب تغیی
مراکــزی کــه پذیرنــده کارت هــا هســتند، سیســتم پذیرش 
ــادی را  ــیار زی ــه بس ــن هزین ــه ای ــد ک ــر دهن ــود را تغیی خ

می طلبــد. 
ایــن کارشــناس بانکــداری الکترونیکــی در نهایــت بــا 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــت کارت ه ــر اس ــه بهت ــن ک ــر ای ــد ب تأکی
مســائل اداری حاکمیتــی از کارت هــای بانکــی جــدا باشــد، 
تأکیــد کــرد: کارت هایــی ماننــد گذرنامــه، گواهینامــه، 
ــوان در  ــر را می ت ــا کارت هــای دیگ ــان خدمــت ی کارت پای
کارت ملــی تجمیــع کــرد، امــا تجمیــع کارت هایــی ماننــد 
کارت هــای بانکــی بــه دلیــل مســائل خــاص بانکــی مثــل 
ضــرورت تعییــن ذینفــع بــرای هــر تراکنــش خــاص امری 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــردار ب ــخت و هزینه ب ــیار س بس

ارتقایکیفیتمدارس
توسعهمشارکتاولیارامیطلبد

رئیــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان، گفــت: ارتقــای 
ــای  ــکاری اولی ــد هم ــدارس نیازمن ــی م ــت آموزش کیفی
ــوص  ــی زاده، در خص ــا ول ــت. محمدرض ــوزان اس دانش آم
ــان  ــدارس بی ــه م ــن ب ــی والدی ــای مال ــی کمک ه چگونگ
کــرد: مــدارس بــرای فعالیــت بــا کیفیــت بیشــتر نیازمنــد 
ــا  ــوده ت ــف ب ــران موظ ــتند و مدی ــا هس ــک خانواده ه کم
برنامه هــای ســالیانه را بــه اولیــا گــزارش دهنــد و بــر ایــن 
اســاس جلــب اولیــا بــرای کمک هــای مردمــی را داشــته 

باشــیم. 
بیــان کــرد:  مربیــان،  و  اولیــا  انجمــن  اداره  رئیــس 
شــاخصی بــرای جلــب مشــارکت و کیفیت بخشــی نداریــم 
امــا گــزارش عملکــرد ســالیانه هــر مدرســه و پیشــرفت کار 
ــی زاده   ــد. ول ــر باش ــارکت ها مؤث ــعه مش ــد در توس می توان
تصریــح کــرد: اجبــار در کمــک بــه مدرســه تخلــف بــوده و 
قطعــًا بــا آن برخــورد می کنیــم و هرگــز بــا چنیــن رویــه ای 

موافــق نیســتیم. 

کوتاه اخبار 

دختر7سالهاصفهانینجاتیافت
ــم  ــان گفــت: پــس از نی ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
ــراه  ــارس هم ــژو پ ــودروی پ ــرقت خ ــام س ــاعت از اع س
ــا دختــر هفــت ســاله خانــواده، فرزنــد خانــواده توســط  ب
پلیــس پیــدا شــد. ســردار مهــدی معصــوم بیگــی 
ــزارش  ــنبه گ ــب ش ــاعت ۲۱ ش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ســرقت خــودروی پــژو پــارس همــراه بــا فرزندشــان بــه 
فوریت هــای پلیســی اســتان اصفهــان گــزارش شــد، اظهــار 
داشــت: در ایــن اتفــاق خانــواده در حالــی کــه دختــر هفــت 
ــودرو را  ــوده، خ ــته ب ــودرو نشس ــوی خ ــان در جل ساله ش

ــوند.  ــگاه می ش ــی فروش ــرده و راه ــا ک ره
وی بــا بیــان اینکــه پــس از اعــام ایــن گــزارش نیروهــای 
ویــژه پلیــس بررســی و انجــام مراقبت هــای الزم را در 
دســتور کار قــرار دادنــد، اضافــه کــرد: پــس از گذشــت نیــم 
ســاعت از عملیــات، دختــر ایــن خانــواده در همــان منطقــه 
ــان  ــا بی ــان ب ــده انتظامــی اســتان اصفه ــدا شــد. فرمان پی
اینکــه هنــوز خــودروی ســرقت شــده کشــف نشــده اســت، 
ــان  ــدا کــردن ســارق همچن ــرای پی ــات ب ــه داد: عملی ادام
ــدوده  ــرقت در مح ــن س ــرد: ای ــد ک ــه دارد. وی تاکی ادام

خیابــان کاوه اصفهــان گــزارش شــده بــود.

 مرگکودک13ساله
براثرسقوطبلندگو

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــقوط  ــت: س ــان گف ــتان کرم ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش
بانــد بلندگــو در شــهر رایــن ایــن اســتان مــرگ کــودک ۱3 
ســاله را رقــم زد. ســید محمــد صابــری افــزود: بافاصلــه 
ــد  ــک ک ــن ی ــه در بخــش رای ــن حادث ــد از اطــاع از ای بع

آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــد. 
ــه  ــت و 4۱ دقیق ــاعت هف ــه س ــه حادث ــان اینک ــا بی وی ب
ــج( شــهر  ــی عصــر )ع ــان ول ــح روز یکشــنبه در خیاب صب
رایــن اتفــاق افتــاده اســت اظهــار کــرد: متأســفانه بــه دلیل 
ــد از  ــن پســر بچــه بع ــه ســر ای شــدت جراحــات وارده ب
گذشــتن حــدود ۲0 دقیقــه از بــروز حادثــه، ایــن فــرد جــان 

خــود را از دســت داد.

انفجارشدیددریکدرمانگاه
سرپرســت اورژانــس کشــور از انفجــار در یــک درمانــگاه 
واقــع در جــاده چالــوس و مصــدوم شــدن ۲ تــن در ایــن 

حادثــه خبــرداد. 
پیرحســین کولیونــد گفــت: ســاعت ۲0 شــنبه شــب 
ــوس  ــاده چال ــع در ج ــگاه »ســیرا« واق ــار در درمان انفج
ــزود:  ــد. وی اف ــاع داده ش ــس اط ــای اورژان ــه نیروه ب
ــه  ــه محــل حادث ــس ب ــک دســتگاه آمبوالن ــه ی بافاصل
ــد.  ــاز کردن ــود را آغ ــانی های خ ــده و امدادرس ــزام ش اع
سرپرســت اورژانــس کشــور بــا اشــاره بــه مصــدوم 
شــدن ۲ تــن در ایــن حادثــه اظهارکــرد: ۲ مصــدوم 
ایــن حادثــه بــه بیمارســتان شــهید مدنــی اســتان البــرز 
منتقــل شــدند. کولیونــد در خصــوص علــت ایــن حادثــه 
خاطرنشــان کــرد: ایــن حادثــه بــه دلیــل نشــت گاز رخ 

ــت. داده اس

پســر ۱4 ســاله ای بــه خاطــر قتــل ملیــکای 8 ســاله 
در هفتکل خوزســتان دســتگیر شــد. 

فرمانــده پلیــس خوزســتان بــا اعــام ایــن مطلــب 
ــه  ــر بچ ــای دخت ــرقت ط ــل س ــزه قات ــت: انگی گف
ــه  ــوع ادام ــن موض ــون ای ــات پیرام ــوده و تحقیق ب

دارد.
 ملیــکا دختــر 8 ســاله اهــل منطقــه هــوره هفتــکل 
کــه بــه خاطــر جــدا شــدن مــادر و پــدرش در خانــه 
ــزرگ مــادری اش زندگــی می کــرد، ســه روز  پــدر ب
ــن  ــی کــه آخری ــدا شــدن جســد در حال ــل از پی قب
ــردن  ــازی ک ــغول ب ــان مش ــی خانه ش ــار در نزدیک ب
ــر  ــارم مه ــود و پلیــس از شــب چه ــود گمشــده ب ب
مــاه ســال جــاری تحقیقــات ویــژه ای را آغــاز کــرده 

بــود.
 تحقیقازمظنونان

انتظامــی  فرمانــده  تقدســی،  علــی  ســرهنگ 
آغــاز  از  پــس  ســاعتی  هفتــکل  شهرســتان 
تحقیقــات، گفــت: چنــد مظنــون در ارتبــاط بــا قتــل 
دختــر بچــه هشــت ســاله هفتــکل دســتگیر شــدند. 
قتــل ایــن دختــر بچه هشــت ســاله بــرای مــا محرز 
ــی در  شــده و کارشناســان آگاهــی ســرنخ های خوب
ایــن زمینــه بــه دســت آورده کــه بــا دســتگیری ایــن 
افــراد کار تجســس و کارشناســی فنــی و دقیــق بــر 

روی پرونــده آغــاز شــده اســت.
 72ساعتبعد

ــد  ــف جس ــس از کش ــاس زاده پ ــدر عب ــردار حی  س
ــام  ــاله را اع ــکای 8 س ــل ملی ــتگیری قات ــر دس خب
کــرد و در تشــریح جزئیــات عملیــات گفــت: ظــرف 
بــا تــاش شــبانه روزی کارآگاهــان  ۷۲ ســاعت 
پلیــس آگاهــی قاتــل دختربچــه هفتکلی شناســایی 

ــد. ــتگیر ش و دس

ــت  ــاله اس ــی ۱4 س ــه نوجوان ــل ک ــزود: قات وی اف
ــه  ــه، او را ب ــای دختربچ ــرقت طاه ــزه س ــا انگی ب
ــرقت  ــس از س ــرده و پ ــه کاره ای ب ــاختمان نیم س

می کنــد. خفــه  را  وی  گوشــواره ها، 
ــل  ــه قات ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاس زاده ب ــردار عب س
بــرای از بیــن بــردن رد جرمــش جســد دختربچــه 
ــزود: گوشــواره دختربچــه  ــرده اســت، اف ــن ک را دف
نــزد متهــم کشــف شــد. فرمانــده انتظامــی اســتان 
خورســتان عنــوان کــرد: متهــم در تحقیقــات پلیــس 

ــوان کــرد. ــزه خــود را ســرقت گوشــواره عن انگی
ــکل  ــی هفت ــر از اهال ــا نف ــا، صده ــزارش رکن ــه گ ب
پــس از دســتگیری قاتــل ملیــکا در خیابان هــا 
ــم  ــریع مته ــه س ــتار محاکم ــدند و خواس ــع ش جم

ــدند.  ش
از  پیــش  هفتــکل  فرمانــدار  مــرادی  اســحاق 
ــکا  ــه ملی ــاوز ب ــوص تج ــل در خص ــتگیری قات دس
گفتــه بــود کــه هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا بــه 
ایــن دختــر بچــه تجــاوز شــده اســت یــا نــه، جســد 
ملیــکا بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه پزشــکی قانونــی 
ــال  ــی در ح ــس آگاه ــت و پلی ــده اس ــل ش منتق
ــکا  ــدر ملی ــادر و پ ــود را از م ــات خ ــر تحقیق حاض
آغــاز کــرده اســت تــا ســرنخی از قاتــل یــا قاتــان 

ــد.  ــه دســت بیاوردن ب
ملیــکا 8 ســاله کــه قربانــی یــک جنایــت هولنــاک 
ــاه در  ــهریور م ــوم ش ــروب روز س ــت، غ ــده اس ش
ــود کــه بــه  ــازی ب ــازی کــودکان مشــغول ب محــل ب
ــا اینکــه پلیــس در  ــد شــد، ت طــرز مرمــوزی ناپدی
گام نخســت دمپایــی ملیــکا را زیــر وســایل بــازی 
ــازه اش را در  ــر جن ــر آن طرف ت ــرد و ۱00 مت ــدا ک پی
حالــی کــه دســتان کوچکــش از زیــر خــاک بیــرون 

بــود، پیــدا کردنــد.

ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــخنگوی کمیس س
اســامی در ارزیابــی از برگــزاری دو بــار کنکــور در ســال تأکیــد کــرد: 
ــاور  ــف نشــدند، ب ــن تکلی ــان تعیی ــارغ التحصی ــه ف ــی ک ــا زمان ت
ــن مشــکل کشــور را صــد  ــه ای پذیرفت ــن صــورت فل ــه ای ــد ب کنی
ــاره ایــن کــه اگــر برگــزاری کنکــور در  ــر می کنــد. میــرزاده درب براب
ســال دو بــار انجــام شــود چــه مزایــا و معایبــی خواهــد داشــت، 
گفــت: موضــوع کنکــور بــه انــدازه ای خســته کننــده و نــکات منفــی 
ــزاری آن در کشــور  ــار برگ ــک ب ــه ی ــار، بلک ــا دو ب ــه تنه ــه ن دارد ک

هــم اضافــی اســت. 
ــانده ایم  ــی رس ــه جای ــوزان را ب ــش آم ــفانه دان ــزود:  متأس وی اف
ــن اســت  ــر از ای ــر غی ــور شــده، مگ ــا کنک ــی آن ه ــه زندگ ــه هم ک
ــادی  ــارغ التحصیــان زی کــه ایــن همــه کنکــور برگــزار شــده و ف
را دانشــگاه ها بــه جامعــه تحویــل داده انــد امــا آیــا مشــکل 
اشــتغالزایی حــل شــده اســت؟ ایــن عضــو هیئــت رئیســه 

کــرد:  تصریــح  مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون 
دانشــگاه ها موظــف هســتند بــه فکــر آمایــش ســرزمین باشــند،  
ــگاه ها  ــن دانش ــد، همچنی ــر بگیرن ــم در نظ ــتغال را ه ــئله اش مس
ــای  ــا نیازه ــد ت ــی بخواهن موظــف هســتند از دســتگاه های اجرای
ــته  ــه رش ــرو و در چ ــداد نی ــه تع ــه چ ــن ک ــورد ای ــود را در م خ
تحصیلــی الزم دارنــد اعــام کننــد. نماینــده مــردم گرمــی در 
ــت  ــن دول ــه در ای ــوم ن ــفانه وزارت عل ــه داد: متأس ــس ادام مجل
بلکــه در همــه دولت هــای گذشــته صرفــًا براســاس هیئــت علمــی، 
ــا  ــه ب ــت ن ــرش کرده اس ــجو پذی ــه دارد دانش ــی ک ــا و امکانات فض
هــدف ایــن کــه پذیــرش و تعلیــم دانشــجو دردی را از جامعــه دوا 
ــوی  ــد جل ــرورش ســریعًا بای ــرد: آمــوزش و پ ــد ک ــد. وی تأکی کن

ــد.  ــه ده ــا خاتم ــی عدالتی ه ــن ب ــه ای ــرد و ب ــن کار را بگی ای
ــگاه؛  ــه دانش ــت ن ــور اس ــه کنک ــه اش ن ــرورش وظیف ــوزش و پ آم

ــت. ــرزمین اس ــن س ــدان ای ــت فرزن ــه اش تربی ــه وظیف بلک

ــان  ــه انس ــوان ب ــال از حی ــل انتق ــای قاب ــس اداره بیماری ه رئی
ــی  ــه وضعیــت اقلیمــی و جغرافیای ــا اشــاره ب وزارت بهداشــت ب
ایــران، تأکیــد کــرد: امــکان ریشــه کنی بیمــاری هــاری در ایــران 

وجــود نــدارد. 
ــران  ــم ای ــام اقلی ــه در تم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــین عرفان حس
ویــروس هــاری در وحــوش و حیوانــات اهلــی وجــود دارد، گفت: 
ــا ســه دهــه گذشــته از بیشــتر نقــاط و اســتان های  مــا در دو ت
کشــور مــوارد ابتــا بــه هــاری را داشــته ایم؛ یعنــی هیــچ 
ــران  ــم. ای ــاک نمی دانی ــاری پ ــاری ه ــر بیم ــه ای را از نظ منطق
ــا  ــت و ب ــره ای نیس ــه جزی ــرار دارد ک ــی ق ــه جغرافیای در منطق
کشــورهایی مــرز مشــترک دارد کــه آنهــا در حیوانــات و انســان ها 
ــه هــاری را دارنــد. همچنیــن ایــن بیمــاری بیــن  مــوارد ابتــا ب
انســان و دام مشــترک اســت؛ بــه همیــن دلیــل فــاز  ریشــه کنی 

ــر نیســت.  ــران امکانپذی ــی ای در شــرایط اقلیمــی و جغرافیای

عرفانــی بــا اشــاره بــه فعالیــت شــبانه روزی ۷00 مرکــز درمــان و 
پیشــگیری هــاری در کشــور، افــزود: سگ ســانان، گربه ســانان 
و علف خــواران ایــن قابلیــت را دارنــد کــه بیمــاری را بــه انســان 

ــل کنند.  منتق
درمــان و پیشــگیری از بیمــاری بایــد بافاصلــه بعــد از گــزش 
ــا آب و  ــه ب ــدود ۱۵ دقیق ــد ح ــزش بای ــل گ ــد. مح ــاق افت اتف
ــه  ــمان و بخی ــد از پانس ــن بای ــود. همچنی ــته ش ــون شس صاب
کــردن غیرضــروری محــل گــزش اجتنــاب شــود؛ ایــن کار فقــط 
ــام  ــژه انج ــرایط وی ــص و در ش ــک متخص ــر پزش ــا نظ ــد ب بای

شــود. 
وی همچنیــن تأکیــد کــرد: کنتــرل جمعیــت ســگ های ولگــرد 
در کشــور و رســاندن ســطح پوشــش واکسیناســیون ســگ های 
صاحبــدار بــه باالتــر از ۷0 تــا ۷۵ درصــد از شــرایط محقــق شــدن 

حــذف هــاری در کشــور اســت.

امکان ریشه کنی بیماری هاری در ایران وجود نداردهمه زندگی دانش آموزان شده است کنکور

ــر  ــالمندان در اکث ــمار س ــزون ش ــش روز اف افزای
کشــورها و لــزوم توجــه بــه تأمیــن نیازهــای ایــن 
ــال  ــل در س ــازمان مل ــا س ــد ت ــب ش ــر موج قش
۱۹8۲ بــا تشــکیل شــورای جهانــی ســالمندی، 
ــرای  ــی ب ــک روز جهان ــن ی ــت تعیی طرحــی را جه
ســالمندان ارائــه کنــد کــه متعاقــب آن، ایــن 
ــا ۹  ــق ب ــر مطاب ــال ۱۹۹0 روز اول اکتب ــورا در س ش
مهرمــاه را »روز جهانــی ســالمندان« تعییــن کــرد. 
ســالمندان در طــول دوران ســالمندی بــا تحــوالت 
و  اجتماعــی  زمینه هــای مختلــف  در  بســیاری 
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــوند ک ــه می ش ــادی مواج اقتص
می تــوان بــه دور شــدن از حضــور و مشــارکت های 
اجتماعی بواســطه بازنشســتگی، احســاس تنهایی 
و بــروز مشــکات روحــی، کاهــش میــزان درآمــد 
و در مقابــل افزایــش مخــارج زندگــی بــه واســطه 
پرداخــت هزینه هــای مراقبت هــای پزشــکی و 
ــه  ــاری ک ــی از بیم ــی ناش ــای درمان ــز هزینه ه نی
ــا افزایــش ســن رخ می دهــد،  بــه طــور طبیعــی ب

ــرد.  اشــاره ک
براســاس نتایــج آخریــن سرشــماری عمومــی 
ــور  ــال ۱3۹۵ در کش ــه در س ــکن ک ــوس و مس نف
 ۷۹ برابــر  جمعیــت کل کشــور  شــد،  انجــام 
میلیــون و ۹۲۶ هــزار و ۲۷0 نفــر بــوده اســت. 

ــن  ــر 30 ســال و میانگی ــه ســنی در کشــور براب میان
 ســنی افــراد جامعــه برابــر 3۱.۱ ســال اســت. 
)میانــه ســنی، ســنی اســت کــه جمعیــت را بــه دو 
ــه  ــه طــوری ک ــد، ب ــدازه تقســیم نمای ــک ان ــروه ی گ
نیمــی از کل جمعیــت، جوان تــر از آن ســن باشــد و 
منظــور از میانگیــن ســنی متوســط ســن افــراد یــک 

جامعــه اســت.(
 ۹درصدجمعیتایران،سالمندهستند

ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــات خ ــل در مطالع ــازمان مل س
ــروع  ــان، ش ــطح جه ــی در س ــد زندگ ــط امی متوس
ســن ســالمندی را ۶0 ســالگی لحــاظ می کنــد. البتــه 
ــف  ــورهای مختل ــرایط کش ــه ش ــن باتوجه ب ــن س ای
می توانــد متفــاوت باشــد. بــه طــور مثــال بــا توجــه 
ــه  ــران نســبت ب ــی در ای ــد زندگ ــودن امی ــاال ب ــه ب ب
مشــارکت  نــرخ  همچنیــن  و  جهانــی  متوســط 
اقتصــادی بــاالی جمعیــت ۶0 ســال، می تــوان 
ــش از ۶0  ــور را بی ــالمندی در کش ــن س ــروع س ش
ســال فــرض نمــود. ولــی بــه جهــت امــکان مقایســه 
ــا  ــالمندان کشــور ب ــت س ــت جمعی ــی وضعی تطبیق
ســایر کشــورها، در گــزارش حاضــر ســن ســالمندی 
۶0 ســاله و بیشــتر تلقــی شــده اســت. از جمعیــت 
کل کشــور در ســال ۱3۹۵ جمعیــت کل کشــور برابــر 
ــت،  ــوده اس ــر ب ــزار و ۲۷0 نف ــون و ۹۲۶ ه ۷۹ میلی

ــت  ــر را جمعی ــزار و ۹۱ نف ــون و 4۱4 ه ــت میلی هف
ــارت  ــه عب ــد. ب ۶0 ســاله و بیشــتر تشــکیل می دهن
دیگــر ۹.3 درصــد جمعیــت کشــور ســالمند هســتند 
ــهری و ۲۷.۶  ــق ش ــان در مناط ــد آن ــه ۷۲.4 درص ک

ــد. ــکونت دارن ــتایی س ــق روس ــد در مناط درص
نرخمشارکتنیرویکارسالمندان

ــارت  ــز عب ــالمند نی ــروی کار س ــارکت نی ــرخ مش  ن
اســت از درصــد افــراد ســالمند فعــال از نظــر 
ــر  ــال از نظ ــراد ســالمند فع ــور از اف اقتصــادی. منظ
اقتصــادی مجمــوع تعــداد افــراد ســالمند شــاغل و 

ــت.  ــای کار اس ــکار جوی بی
ــدود  ــال ۱3۹4 ح ــالمندان در س ــارکت س ــرخ مش ن
۱۶ درصــد بــوده اســت کــه ایــن شــاخص در مناطــق 
روســتایی بیــش از دو برابــر مناطــق شــهری اســت. 
ــارکت  ــه مش ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ســالمندان در فعالیت هــای اقتصــادی درصورتی کــه 
بــه صــورت اختیــاری یــا داوطلبانــه باشــد می توانــد 
عــاوه بــر جلــب رضایــت و ایجــاد نشــاط و پویایــی، 
حــس عــدم ســرباری را بــرای ســالمندان بــه همــراه 
داشــته باشــد. امــا اگــر ایــن فعالیت هــا بــه صــورت 
اجبــاری و صرفــًا بــه جهــت رفــع نیازهــای اقتصــادی 
ــت  ــدم رضای ــان احســاس ع ــد در آن باشــد، می توان

ایجــاد کنــد.

 افزایش1.5برابریسالمندان
طییکدههگذشته

نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندان؛ متوســط افزایش 
یــا کاهــش تعــداد افــراد ســالمند طــی یــک دوره 
ــه صــورت درصــد از  ــی از زمــان اســت کــه ب معین

ــود.  ــان می ش ــاز دوره بی آغ
و  نفــوس  عمومــی  براســاس سرشــماری های 
ــه  ــی ده ــور ط ــالمندان کش ــت س ــکن، جمعی مس
ــه  ــک ب ــا ۱3۹۵( نزدی گذشــته )ســالهای ۱38۵ ت
ــالیانه  ــد س ــط رش ــت. متوس ــده اس ــر ش ۱.۵ براب
ــی دوره ۱3۹0-۹۵  ــالمند ط ــراد س ــت در اف جمعی
ــر 3.4  ــر 3.۷ درصــد و در دوره ۹۵-۱38۵ براب براب

درصــد اســت.
 5۴درصدسالمندان،بیسوادند

ــالمندان  ــوادی س ــرخ بیس ــنا، ن ــزارش ایس ــه گ ب
نیــز نشــانگر نســبت افــراد ســالمند اســت کــه در 
ــا  ــن ســاده ای را ب ــد مت ــره، نمی توانن زندگــی روزم

ــد و بنویســند.  ــم بخوانن فه

بررســی نــرخ باســوادی ســالمندان در سرشــماری 
از  نیمــی  از  بیــش  می دهــد  نشــان   ۱3۹۵
ســالمندان )تقریبــًا ۵4 درصــد( بیســواد هســتند.

 پیشیگرفتنتعدادزنانسالمند
درمقابلمردانسالمند

بــه گــزارش مرکــز آمــار و اطاعــات راهبــردی وزارت 
رفــاه، نســبت جنســی نیــز عبــارت اســت از تعــداد 
مــردان ســالمند بــه ازای هــر ۱00 نفــر زن ســالمند؛ 
در ســال ۱3۹۵ نســبت جنســی ســالمندان بــه ۹۷ 
رســیده اســت. یعنــی ۹۷ نفــر مــرد در مقابــل ۱00 
ــداد  ــش تع ــی از افزای ــر حاک ــن ام ــه ای ــر زن ک نف
ســالمندان زن نســبت بــه مــردان ســالمند اســت 
کــه البتــه بــا توجــه بــه میــزان مــرگ و میــر باالتــر 
ــردان  ــر م ــی پایین ت ــه زندگ ــد ب ــه امی و در نتیج
ــز مراقبت هــای ســامتی و  ــان و نی ــه زن نســبت ب
پزشــکی زنــان نســبت بــه مــردان، افزایــش تعــداد 
زنانــی کــه بــه ســنین ســالخوردگی می رســند، دور 

از انتظــار نیســت.

همزمانباروزجهانیسالمنداناعالمشد:

افزایش 1.5 برابری 
»سالمندان« در کشور

مــرد جــوان بــا ارائــه دادخواســت طــاق در دادگاه 
خانــواده خواســتار جدایــی از همســرش شــد.

ایــن مــرد، کم حرفــی همســرش را انگیــزه خــود از ایــن 
ــی  ــکوت های پی درپ ــه از س ــرد. او ک ــام ک ــی اع جدای
ــاره ماجــرای  ــود، در ب ــه شــدت شــاکی ب همســرش ب
زندگــی اش بــه قاضــی دادگاه خانــواده تهــران گفــت: دو 
ــن  ــرده ام. م ــا ملیحــه ازدواج ک ــه ب ســالی می شــود ک
ــدم  ــنا ش ــا او آش ــه ب ــودم و روزی ک ــه ب ــق ملیح عاش

ــوم. ــبخت می ش ــارش خوش ــردم در کن ــور می ک تص
ولــی در ایــن مــدت رفتارهــای ملیحــه باعــث شــد کــم 
کــم نســبت بــه او بــی تفــاوت شــوم. ملیحــه رفتارهای 

دارد.  عجیبی 
او دربــاره هیــچ موضوعــی بــا مــن صحبــت نمی کنــد. 
معمــوالً در همــه شــرایط ســکوت می کنــد، حتــی 
ــه راه  ــوا ب ــوم و دع ــی می ش ــتش عصبان ــی از دس وقت

ــد. ــکوت می کن ــم س ــاز ه ــه ب ــدازم، ملیح می ان
ــم،  ــاد بزن ــوم فری ــور می ش ــن مجب ــه م ــی ک ــا جای ت
ــی از خــودش  ــد. حت ــاز هــم ســکوت می کن ــی او ب ول
دفــاع هــم نمی کنــد. بارهــا بــا او ســر مســائل مختلــف 
صحبــت کــرده ام، ولــی ملیحــه تنهــا چنــد جملــه کوتــاه 

گفتــه و نظــرش را اعــام نکــرده اســت.
وقتــی در خانــه هســتیم، آنقــدر ســکوت بــر فضــا حاکم 
اســت کــه حوصلــه ام ســر مــی رود. هرچــه هــم ســعی 

می کنــم بــا ملیحــه صحبــت کنــم، فایــده ای نــدارد. 
ــم  ــر دل ــه دیگ ــت ک ــرف اس ــم ح ــدر ک ــن زن آنق ای
نمی خواهــد بــه خانــه بــروم. بــرای همیــن چنــد وقتــی 
ــه مــی روم و حتــی شــام  ــه خان ــر ب اســت شــب ها دی
را هــم بیــرون می خــورم. بــا ایــن حــال ملیحــه حتــی 

ــد. ــم نمی کن ــراض ه اعت
ــکان و آشــناهایش هــم همین طــور اســت.  ــا نزدی او ب
ــت  ــک دوس ــی ی ــد. حت ــت نمی کن ــی صحب ــا کس ب
ــا  ــدر و مــادرش ب ــدارد. وقتــی پ ــرای خــودش ن هــم ب
ــت  ــا بیشــتر صحب ــا آنه ــد مــن ب ــا تمــاس می گیرن م
می کنــم تــا ملیحــه؛ بــه نظــر مــن ایــن زن رفتارهــای 
ــم  ــار او برای ــی در کن ــدارد و زندگ ــی ن ــی و نرمال طبیع

کســل کننده اســت.
در صورتــی کــه خــودم برعکــس هســتم و مرتــب 
ــران معاشــرت داشــته باشــم. از  ــا دیگ دوســت دارم ب
ــا کســی  ــی ب ــم و مــدت طوالن این کــه در ســکوت بمان

ــزد.  ــم می ری ــه ه ــم ب ــم، اعصاب ــرف نزن ح
ــد  ــکوت می کن ــم س ــوا ه ــگام دع ــی هن ــه حت ملیح
ــتم در  ــا خواس ــد. باره ــی می کن ــتر عصب ــرا بیش و م
رابطــه بــا ایــن مشــکل بــا او صحبــت کنــم، ولــی بــاز 
هــم حرفــی بــرای گفتــن نداشــته اســت. بــرای همیــن 
ــم و  ــی کن ــن زن زندگ ــار ای ــم در کن ــر نمی خواه دیگ

می خواهــم از او جــدا شــوم.
ــت:  ــی گف ــه قاض ــز ب ــرد نی ــن م ــر ای ــه همس در ادام
ــه  ــت ک ــب اینجاس ــت. جال ــن اس ــن همی ــاق م اخ
ــکایت  ــان ش ــی همسرش ــر حرف ــا از پ ــوالً مرده معم

ــت.  ــس اس ــن برعک ــوهر م ــی ش ــد، ول دارن
ــم،  ــتم و او را آزار نمی ده ــرف هس ــم ح ــه ک او از این ک

شــاکی اســت. در صورتی کــه اخــاق مــن همین طــوری 
اســت. همان طــور کــه شــوهرم گفــت من بــا خانــواده و 
آشــناهایم هــم همین طــور رفتــار می کنــم. از پرحرفــی 

ــد. خوشــم نمی آی
ــم  ــح می ده ــم ترجی ــداد ه ــوا و داد و بی ــگام دع هن
ســکوت کنــم تــا بــا حرف هایــم بــه ایــن دعــوا دامــن 
نزنــم. بــه نظــر خــودم رفتــار مــن طبیعــی اســت و طرز 

تفکــر شــوهرم طبیعــی نیســت. 
او بایــد از مــن تشــکر هــم بکنــد کــه پرحرفــی نمی کنــم 
و بــا صحبت هایــم او را آزار نمی دهــم. همســرم در 
ــرا  ــوب م ــای خ ــام اخاق ه ــال تم ــدت دو س ــن م ای
نادیــده گرفتــه، تمــام خوبی هــا و محبت هایــی کــه بــه 
ــه  ــی ام ک ــر کم حرف ــا به خاط ــده و تنه ــرده ام را ندی او ک
دســت خــودم نیســت، مــرا بــه دادگاه خانــواده کشــانده 
ــرای همیــن مــن هــم دیگــر نمی خواهــم در  اســت. ب
کنــار چنیــن مــرد خودخواهــی زندگــی کنــم. در پایــان 
ــه  ــده را ب ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــی دادگاه رس ــز قاض نی

جلســه آینــده موکــول کــرد.
 درمقابلمشکالتواختالفات

سکوتنکنید
دکتــر مهیــار، روان شــناس در ایــن بــاره می گویــد: 
معمــوالً در زندگــی زناشــویی بخصــوص در ســال های 
بــه وجــود می آیــد.  اختافاتــی  و  اول، مشــکات 
اختافــات زیــادی کــه گاهــی حتی بیشــتر از حــد تصور 
ــنی  ــر س ــرد در ه ــم م ــم زن و ه ــوند. ه ــزرگ می ش ب
بایــد ایــن را بداننــد کــه پــس از ازدواج قــرار اســت بــا 
فــردی زندگــی کننــد کــه کامــاً بــا او متفــاوت اســت. 
شــاید در خیلــی از مــوارد بــا یکدیگــر تفاهــم و تناســب 
داشــته باشــند، ولــی یکســری خلــق و خــو و رفتارهــای 
شــخصی اســت کــه نمی تــوان آن را تغییــر داد و 
ــق و خوهــای  ــن خل ــرد اســت. همی مختــص خــود ف
ــد.  ــان می ده ــا را نش ــه تفاوت ه ــت ک ــخصی اس ش

بــرای همیــن زن و مــرد بایــد ایــن تفاوت هــا را 
پذیرفتــه و آنهــا را درک کننــد. از طرفــی دیگــر در زندگــی 
ــد شــخصی و  ــد در مــورد نظــرات و عقای زناشــویی بای
ــا یکدیگــر صحبــت  حتــی مشــکات به وجــود آمــده ب
کــرد. گفت وگــو در خیلــی از مــوارد می توانــد تأثیــر 
بســیار مثبتــی در رونــد حــل اختافــات داشــته باشــد. 
بعضی هــا تصــور می کننــد کــه اگــر مشــکلی بــر ســر راه 
قــرار گرفــت، بایــد ســکوت کــرد تــا زمــان آن مشــکل را 

برطــرف کنــد. 
تصــور می کننــد اگــر حــرف بزننــد مشــکات بزرگ تــر 
ــه آن  ــد ب ــکوت می توان ــه س ــی ک ــود. در صورت می ش

مشــکل حتــی دامــن هــم بزنــد. 
ــت  ــلیقه هایتان صحب ــرات و اختاف س ــاره نظ ــر درب اگ
نکنیــد بــه مــرور زمــان تحمــل خیلــی از مســائل برایتان 
ــرای  ــی ب ــوان راه حل ــر نمی ت ــود و دیگ ــخت می ش س
اختافــات کهنــه و قدیمــی پیــدا کــرد. گفت وگــو و بیــان 
نظــرات بــدون دعــوا و لــج و لجبــازی نــه تنهــا باعــث 
ایجــاد مشــکل نمی شــود، بلکــه می توانــد بســیاری از 

ســوءتفاهمات و اختافــات را حــل کنــد.

طالق به خاطر کم حرفی همسر

اعتراف پسر 14 ساله به قتل ملیکای 8 ساله

   #هموطن_سالم
اجرای طرح ضربتی اشتغال در روستاها مهم 

است تا روستاها خالی از سکنه نشده کاری کنید

این سالها حکایت کمبود جمعیت در رسانه ها 
هزاران بار دیده می شود اما سیاست گذاران عزم 

حقیقی برای این اتفاق ندارند. من بچه دار شدم و 
به همین مناسبت از کار اخراجم کردند! این است 

سیاست افزایش جمعیت؟

برای پیشگیری از اعتیاد پیشنهاد می شود 
مالیات سیگار را به 3 برابر برسانید همچنان که 

جریمه های رانندگی چند برابر شده است.

قیمت های زده شده روی کاالها واقعی نیست و 
اعتباری ندارد زیرا هر جنسی را در هر محلی با یه 

قیمتی می فروشند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین 
شعار انتخاباتی بود و رفت. بازنشستگان چشم 

انتظار عمل اند.

توجه به معیشت مردم، دغدغه همگانی و شعار 
و قول رئیس جمهور است اما از عمل خبری 

نیست آیا دولت می خواهد با فقر مبارزه کند؟ آیا 
می خواهد به مردم کمک کند؟ باید عملی نشان 

دهد.

مسئولین پر ادعا از مدافعان حرم یا دیگران که 
جانشان را در طبق اخاص می گذارند و تا سر حد 

جان از دین خدا دفاع می کنند یادبگیرند. کار برای 
تأمین معیشت و رفاه مردم عبادت است.

امان از کم فروشی و گرانفروشی. شب که می شود 
و در برنامه های مختلف تلویزیون و ... کمپانی 
ها جوایز برندگان قرعه کشی هایشان را اعام 

می کنند هیچ فکر کرده اید این جوایز از کجا میاد؟ 
یا باید گرانفروشی کنند یا ... تا بتوانند اینهمه 

جوایز را تأمین کنند. واقعا اینها اینقدر ایثارگرند؟

قاچاق لوازم خانگی، نمایندگی ها و مراکز فروش 
مجاز را نابود کرده. لطفا به مسئولین سفارش کنید 

چاره ای بیندیشند.

با سام، به نظرم خرید کاالی ایرانی باید به یک 
فرهنگ تبدیل بشه، وقتی همه ما توی مغازه ها 

طلب جنس ایرانی کنیم کار حل میشه.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia
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لبیک امت به ندای »هل من ناصر« امام

نصف جهان در سوگ حسین)ع(
ــا،  ــه خصــوص مســاجد، تکای ــان ب ــار نصــف جه ــان، روز عاشــورا، در جــای جــای دی ــردم اصفه م
ــی و  ــینه زن ــته های س ــا دس ــهدا و خیابان ه ــای ش ــزادگان، گلزاره ــه امام ــاع متبرک ــینیه ها، بق حس

ــام حســین )ع( گریســتند. ــد و در ســوگ ام ــه راه انداختن ــی ب ــر زن زنجی
ــوای  ــال و ه ــی ح ــن حجج ــهید محس ــر ش ــی س ــر ب ــییع پیک ــا تش ــال، ب ــرم امس ــزاداری مح ع
دیگــری پیــدا کــرد و پرشــورتر از همیشــه در اقصــی نقــاط کشــور و نقــاط مختلــف اســتان اصفهــان 

برگــزار شــد.
عــزاداری در مــاه محــرم، بــا گذشــت قرن هــا همــواره شــور بیشــتری می یابــد و شــوق و اشــتیاق 

حســینی شــدن و حســینی مانــدن را در جوانــان زنــده می کنــد.
مــردم اصفهــان نیــز در گوشــه و کنــار ایــن اســتان و بــا آداب و رســوم مختلــف، در ایــن ایــام بــه 

ــد. ــدای ســید شــهیدان لبیــک گفتن ــه ن ــا اشک هایشــان ب ــد فاطمــه نشســتند و ب ســوگ فرزن
ــای  ــاران باوف ــین )ع( و ی ــام حس ــهادت ام ــالروز ش ــرم، س ــم مح ــا روز ده ــان ب ــن همزم همچنی
ایشــان، اجتمــاع بــزرگ عاشــورایی در میــدان امــام اصفهــان از ســاعت 9 صبــح بــا حضــور گســترده 

مــردم اصفهــان برگــزار شــد.
ــور در  ــا حض ــد و ب ــاع کردن ــام )ره( اجتم ــدان ام ــردم در می ــم، م ــاز مراس ــل از آغ ــاعتی قب از س

دســته جات مختلــف بــه عــزاداری بــرای سیدالشــهدا )ع( پرداختنــد.
از ابتــدای صبــح دســتجات بــزرگ عــزاداری پــس از ســینه زنی و ســوگواری بــرای سیدالشــهدا )ع( 
در نقــاط مختلــف شــهر بــه تدریــج بــه ســمت میــدان امــام اصفهــان حرکــت کــرده و مــردم اصفهــان 

هــم ســوگ بــا یکدیگــر بــه عــزاداری و ســینه زنی در ایــن میــدان امــام )ره( پرداختنــد.
پــس از عــزاداری همزمــان بــا اذان ظهــر مــردم نصــف جهــان نمــاز ظهــر عاشــورا را در میــدان امــام 
ــس  ــو مجل ــان و عض ــت اصفه ــه موق ــام جمع ــدوی ام ــن مه ــید ابوالحس ــت هللا س ــت آی ــه امام ب

خبــرگان رهبــری اقامــه کردنــد.

آئین جَغجَغه زنی و نخل گردانی در روستای ابیانهمراسم عزاداری عاشورای حسینی در روستای باغملک اصفهان با حضور وزیر ارشادمراسم گل مالی خرم آبادی های مقیم فوالدشهر در روز عاشورا

مراسم عزاداری در نجف آباد مراسم خاک زار در روستای قورتان

برگزاری نماز ظهر عاشورا در امامزاده ابراهیم بن موسی بن جعفر )امامزاده نرمی(

برگزاری نماز ظهر عاشورا در میدان امام )ره(


